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1. Spišská Nová Ves 

1.1. V Spišskom divadle predstavia svoje umenie tí najmenší: Čaká nás 8 predstavení 

     [spisska.dnes24.sk; 03/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.2. Na polícii si chcel dať vymeniť falošný vodičák za pravý 

     [spis.korzar.sme.sk; 03/03/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.3. Hokejisti HC 07 Orin Detva stoja na prahu svojho historického úspechu 

     [hlavnespravy.sk; 03/03/2017; HSP/Foto:Peter Brendza ; Zaradenie: Šport] 

1.4. Začína sa druholigová jar. Ani Skalica ešte nemá istotu 

     [pravda.sk; 03/03/2017; Michal Zeman ; Zaradenie: Šport] 

1.5. IBM Watson for Oncology bude radiť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri liečbe pacientov 

     [touchit.sk; 03/03/2017; redakcia touchIT ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.6. Náš tip: V múzeu je zábava aj cez prázdniny 

     [pravda.sk; 03/03/2017; Zora Handzová ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.7. Kuriozita v Spišskej Novej Vsi: Mladík si chcel na polícii vymeniť falošný vodičák! 

     [spisska.dnes24.sk; 03/03/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Liptovské derby v príprave: Jednoznačné víťazstvo mikulášskeho tímu 

     [mikulas.dnes24.sk; 03/03/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

1.9. Tipy na víkend 4. a 5. marca 

     [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.10. Rozhovor: Dukla vstupuje do jarnej časti s navrátilcami a plná očakávaní 

     [bbonline.sk; 03/03/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.11. IBM Watson for Oncology bude radiť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri liečbe pacientov 

     [pcrevue.sk; 03/03/2017; IBM Slovensko ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.12. Na polícii si chcel dať vymeniť falošný vodičák 

     [Korzár; 53/2017; 04/03/2017; s.: 4; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.13. SBL: Inter prevalcoval súpera zo Spišskej Novej Vsi, triumf Levíc 

     [sport.sk; 04/03/2017; TASR, SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.14. Novovešťania, kam si vyraziť cez víkend? Vyberajte z našich tipov... 

     [spisska.dnes24.sk; 04/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Nakresli Rallye: Tradičné automobilové preteky očami mladých výtvarníkov 

     [poprad.dnes24.sk; 04/03/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

1.16. Svet zdravia bude využívať pri liečbe onkologických pacientov umelú inteligenciu 

     [nextfuture.sk; 04/03/2017; Next Future SITA ] 

1.17. Chrípkové choroby v Košickom kraji ustupujú 

     [kosice.korzar.sme.sk; 04/03/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.18. Florbalistky Prešova čaká extraligové štvrťfinále 

     [presov.korzar.sme.sk; 04/03/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.19. Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov 

     [korzar.sme.sk; 04/03/2017; maj, tasr, sita ; Zaradenie: Korzár / Šport] 
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1.20. Vydarená 24-hodinovka, účastníci doplávali do Viedne a späť (+VIDEO A FOTO) 

     [nasekysuce.sme.sk; 04/03/2017; EG ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

1.21. Detvianska radosť – Domáci postúpili do finále play-off prvej hokejovej ligy Budiš a tým aj do baráže o 

postup do Tipsport ligy po skvelom výsledku s HK Dukla Michalovce v pomere 4:1 

     [hlavnespravy.sk; 04/03/2017; HSP/Peter Brendza ; Zaradenie: Šport] 

1.22. Jarné prázdniny sa sťahujú na východ 

     [pravda.sk; 04/03/2017; Štefan Rimaj ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.23. Spišiaci Hurbanovi 

     [Slovenské Národné Noviny; 09/2017; 04/03/2017; s.: 11; jp ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ] 

1.24. Kam za zábavou 

     [Pravda; 53/2017; 04/03/2017; s.: 11; Redakcia ; Zaradenie: Krížovky] 

1.25. Spravodajský súhrn zo Spišskej: TOP 5 najčítanejších článkov týždňa 

     [spisska.dnes24.sk; 05/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.26. Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

     [teraz.sk; 05/03/2017; TASR ; Zaradenie: Magazín] 

1.27. Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

     [dobrenoviny.sk; 05/03/2017; TASR ] 

1.28. Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

     [dobrenoviny.sk; 05/03/2017; TASR ] 

1.29. VIDEO: Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

     [teraz.sk; 05/03/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.30. V basketbalovej lige mužov Eurovia SBL v 37.kole až tri trojciferné výsledky 

     [hlavnespravy.sk; 05/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

1.31. Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

     [24hod.sk; 05/03/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.32. VIDEO: Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

     [24hod.sk; 05/03/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.33. Svit aj Spišiaci inkasovali u súperov 106 bodov 

     [spis.korzar.sme.sk; 05/03/2017; Richard Hudeček ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.34. Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

     [hokejportal.net; 05/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

1.35. Košice si uctili svoje hokejové legendy, ich dresy už visia pod strpom Steel arény 

     [tvnoviny.sk; 05/03/2017; KOŠICE/ TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.36. SLOVENSKO: Historický kalendár na 6. marca 

     [teraz.sk; 06/03/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.37. Ako ujsť exekútorovi 

     [Plus jeden deň; 54/2017; 06/03/2017; s.: 13; mt ; Zaradenie: SERVIS] 

1.38. Tipy na dnes - pondelok 6. marca 

     [korzar.sme.sk; 06/03/2017; redakcia ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.39. Matovič sa proti Svitu bodovo utrhol z reťaze 
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     [kosice.korzar.sme.sk; 06/03/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.40. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 6. marca 

     [korzar.sme.sk; 06/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.41. Kam za kultúrou - pondelok 6. marca 

     [korzar.sme.sk; 06/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  V Spišskom divadle predstavia svoje umenie tí najmenší: Čaká nás 8 predstavení 

 [spisska.dnes24.sk; 03/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskom-divadle-predstavia-svoje-umenie-ti-najmensi-caka-nas-8-predstaveni-264307 

 

 Aj tento rok sa môžu malí i veľkí priaznivci detského divadla tešiť na poriadnu nádielku. Na doskách Spišského divadla 

naši najmenší odohrajú 8 predstavení. 

 

Detské divadelné kolektívy zo Spiša sa predstavia verejnosti už tento mesiac. Spišské osvetové stredisko v Spišskej 

Novej Vsi v spolupráci so Spišským divadlom organizuje 29 a 30. marca regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže 

detskej dramatickej tvorivosti s názvom Z rozprávky do rozprávky 2017. 

 

Deti odohrajú počas dvoch dní na doskách Spišského divadla osem predstavení. V každom vstupe si budete môcť 

pozrieť dve predstavenia. "Víťazný súbor, prípadne aj 2. miesto, ktoré určí odborná porota postupujú na krajské kolo do 

Košíc na Detské divadelné Košice, ktoré sa budú konať začiatkom apríla," ozrejmila Monika Tkáčová zo Spišského 

osvetového strediska. 

 

Prečítajte si aj 

 

Chystané predstavenia v Spišskom divadle 

 

29. marca o 9:00 hod 

 

- O Janíkovi a Majke alebo…(hudobno-dramatický krúžok Helcmanovce) 

- Pi-pí-pip –(dramatický krúžok Hrabušice) 

 

29. marca o 10:30 hod 

 

- Rozprávka o píšťalke a chlapcovom dychu(divadelný súbor-Prakovce) 

- Rozprávka šitá na mieru ("Len tak" Zuš Smižany) 

 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskom-divadle-predstavia-svoje-umenie-ti-najmensi-caka-nas-8-predstaveni-264307


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 3. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

30. marca o 9:00 hod 

 

- O troch princoch (divadielko pri Mš a Zš Poráč) 

- Besné psy (Školský divadelný klub Markušovce) 

 

30. marca o 10:30 hod 

 

- Malá bosorka (divadielko pri Mš a Zš Poráč 

- Kapsľa (Študio 12+20 Zuš Spišská Nová Ves) 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Na polícii si chcel dať vymeniť falošný vodičák za pravý 

 [spis.korzar.sme.sk; 03/03/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20473907/na-policii-si-chcel-dat-vymenit-falosny-vodicak-za-pravy.html 

 

Kuriózny prípad riešia spišskonovoveskí policajti. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dvadsaťjedenročný mladík zo Smižian priniesol na oddelenie dokladov falošný ukrajinský 

vodičský preukaz a chcel si ho vymeniť za slovenský. 

 

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, týmto dokladom sa preukázal aj pri cestnej kontrole, teda 

ho používal ako pravý. 

 

Keďže podľa zákona je vodičský preukaz verejnou listinou, mladíka obvinili z falšovania a pozmeňovania. 

 

Za tento čin mu hrozí až trojročný trest. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Hokejisti HC 07 Orin Detva stoja na prahu svojho historického úspechu 

 [hlavnespravy.sk; 03/03/2017; HSP/Foto:Peter Brendza ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/hokejisti-hc-07-orin-detva-stoja-na-prahu-svojho-historickeho-uspechu/917996 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20473907/na-policii-si-chcel-dat-vymenit-falosny-vodicak-za-pravy.html
http://www.hlavnespravy.sk/hokejisti-hc-07-orin-detva-stoja-na-prahu-svojho-historickeho-uspechu/917996
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Banská Bystrica 3. marca 2017 (HSP/Foto:Peter Brendza) 

 

Hokejová streda 3. marca sa možno zapíše do histórie ľadového hokeja v Detve zlatými písmenami. 

 

Zverenci trénera Miroslava Chudého stoja pred svojim najväčším úspechom a v prípade dnešnej výhry v piatom 

rozhodujúcom stretnutí semifinále play-off prvej hokejovej ligy a postupu do finále sa im otvorí cesta do baráže, pretože 

obaja finalisti 1.hokejovej ligy Budiš + poslední dvaja z Tipsport ligy si to rozdajú po dve postupové miesta do nového 

ročníka 2017/2018 do najvyššej domácej súťaže. 

 

Dnes sa musí v Detve rozhodnúť o druhom finalistovi play-off prvej hokejovej ligy Budiš. Dúfajme, že sa to rozhodne v 

čistom prostredí a odohrá sa to pri minimálnom počte vylúčených hráčov. V jednom z dvoch duelov na ľade v Detve bolo 

udelených celkom 214 trestných minút, čo určite na kráse tohto najpopulárnejšieho športu u nás neprispelo. Dúfajme, že 

takto nebude aj dnes pri vracaní nevybavených účtov z tohto zápasu. Na snímke zo súboja na ľade v Michalovciach 

vidieť znova vyvolanú šarvátku, ktorú museli znova hasiť čiaroví rozhodcovia. Zabránili takto stretu Lukáša Hrušíka z 

Detvy s domácim Pavlom Mrňom 28-ročným českým legionárom v drese Michaloviec, ktorý prišiel na Zemplín ako posila 

tesne pred začiatkom play-off. Akciu pozorne sledujú hráči Detvy Ivan Zorvan č.25 (na snímke prvý zľava) a Viktor Fekiač 

č.84 (na snímke prvý sprava) 

 

Naposledy sa hokejisti z Detvy pokúšali o postup medzi slovenskú hokejovú elitu v sezóne 2014/2015, kedy boli už veľmi 

blízko vysnívanej vtedajšej Tipsport extralige. Potom ako skončili po základnej časti na 2.mieste za víťazom HK Spišská 

Nová Ves vo štvrťfinále play-off vyradili Trnava na zápasy 3:2, v semifinále zvíťazili nad Bardejovom rovnako 3:2 a vo 

finále dokonca aj nad víťazom základnej časti Spišskou Novou Vsou 4:1 na zápasy. 

 

V tom poslednom rozhodujúcom Detva zvíťazila na Spiši 3:2 po predĺžení, keď víťazný gól Detvy zaznamenal v 48 

sekunde predĺženia Hataš, ktorý ináč zaznamenal v tomto stretnutí dva góly Detvy. Ten tretí pridal Zorvan. Góly 

domácich zaznamenali Klinga a Vaic. V báraži Žilina zdolala Detvu 4:1 na zápasy po výsledkoch (doma 7:2, 5:6) vonku v 

Detve zvíťazila Žilina 6:1 a 3:1 a napokon dielo postupu Žilina zavŕšila na domácom ľade víťazstvom 3:2. 

 

Dnes teda sa musí v Detve rozhodnúť o druhom postupujúcom do finále play-off prvej hokejovej ligy Budiš. 

 

Kto to bude DETVA alebo napokon Michalovce, ktorých nikto nefavorizuje a mohli by na ľade Pod Poľanou milo prekvapiť 

svojich fanúšikov nielen na Zemplíne, ale v celom Košickom samosprávnom kraji. Úvodné bully bude vhodené o 18,00 

hod. Keďže delegácie štyroch rozhodcov a delegáta SZĽH sú tajné nemôžeme vám ich predstaviť. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 
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1.4.  Začína sa druholigová jar. Ani Skalica ešte nemá istotu 

 [pravda.sk; 03/03/2017; Michal Zeman ; Zaradenie: Šport] 

http://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/421739-zacina-sa-druholigova-jar-ani-skalica-este-nema-

istotu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Futbalisti MFK Skalica a VSS Košice sú po jeseni lídrami dvoch skupín druhej ligy. Práve oni sú najväčšími favoritmi na 

postup do najvyššej súťaže. 

 

Radosť futbalistov MFK Skalica. 

Autor - SITA, Martin Medňanský 

 

Pravda, Skaličania, hoci vedú skupinu západ, ktorej jarná časť sa začne už v sobotu, musia ešte potvrdiť tabuľkové 

postavenie. Držia sa síce na prvom mieste o päť bodov pred Sereďou, ale ani oni nemajú istú účasť v prvej šestke. 

 

Do konca základnej časti západnej skupiny zostali ešte štyri kolá a z 12-člennej súťaže môže ešte postúpiť do prvej 

šestky osem mužstiev. Skaličania si môžu za istých okolností zabezpečiť miesto v prvej skupine už v nedeľu. Čaká ich 

však náročný zápas na pôde Nového Mesta nad Váhom, ktoré musí bodovať, aby si udržalo postavenie v prvej šestke. 

Skaličania zasa potrebujú každý bod, aby do nadstavby vstúpili s čo najmenším mankom na VSS. 

 

Po 22 kolách sa tabuľka rozdelí na dve časti. Prvá sa spojí s prvou šesticou tímov zo skupiny východ a dvanásť 

účastníkov bude potom bojovať o jednu postupovú miestenku do prvej ligy. Druhá polovica mužstiev bude hrať už len 

medzi sebou (nespojí sa s účastníkmi z východu). Najlepší z oboch slabších skupín zo západu i východu (tí, čo obsadia 

7. miesto), sa stretnú v barážovom stretnutí. Úspešnejší nastúpi ešte proti mužstvu, ktoré skončí v hornej skupine 

bojujúcej o postup na poslednom 12. mieste. Víťaz tohto súboja si udrží druholigovú príslušnosť. Všetci ostatní z druhej 

polovice oboch skupín padnú do tretej ligy. 

 

Na východe je situácia trochu iná. Jej jarný program odštartuje až o dva týždne. V nej bojuje len desať účastníkov, takže 

základná časť sa skončí po 18 kolách a bude finišovať v rovnakom termíne na konci marca ako na západe. Košičania 

majú isté prvé miesto, pretože vedú pred Bardejovom o desať bodov. Navyše už štyri tímy z východu si zabezpečili 

miestenku v prvej šestke. O dve voľné miesta zabojuje ešte trojica Spišská Nová Ves, Poprad a Zvolen. 

 

Keďže sa zápasy zo základnej časti rátajú aj do nadstavby a v západnej skupine sú o dve mužstvá navyše (teda 

postupujúci odohrajú viac zápasov a získajú potenciálne aj viac bodov), všetkým šiestim účastníkom nadstavby zo 

západu odrátajú zisky s tímami na 11. a 12. mieste. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

http://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/421739-zacina-sa-druholigova-jar-ani-skalica-este-nema-istotu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://futbal.pravda.sk/ostatne/clanok/421739-zacina-sa-druholigova-jar-ani-skalica-este-nema-istotu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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1.5.  IBM Watson for Oncology bude radiť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri liečbe 

pacientov 

 [touchit.sk; 03/03/2017; redakcia touchIT ; Zaradenie: Tlačové správy] 

https://touchit.sk/ibm-watson-for-oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-svet-zdravia-pri-liecbe-pacientov/102129 

 

Sieť nemocníc Svet zdravia oznámila, že bude využívať platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej bude 

poskytovať možnosti liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov.  

 

Tie budú sprístupnené onkológom zo siete Svet zdravia a pomôžu im liečiť ich pacientov. Systém Watson Oncology bol 

vytrénovaný špecializovanými onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu 

10 nemocníc Sveta zdravia bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať 

platformu Watson for Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut 

Medyczny v Poľsku. 

 

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. "Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie nových inovácií, ktoré 

pre našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Aj preto sme sa rozhodli spojiť našich 

špičkových lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz v strednej Európe neboli využívané. Keďže umelá 

inteligencia bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného 

začiatku," povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú 

identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. Zdrojom 

platformy Watson for Oncology je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu onkológovia zvážiť 

pri samotnej liečbe. Onkológom tiež poskytuje informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Watson for Oncology 

vytvára aj poradie možností liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov, pričom odkazuje na 

preverené odborné štúdie a klinické postupy. 

 

"Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôže im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," hovorí Matej Adam, 

manažér divízie IBM Watson Health. 

 

https://touchit.sk/ibm-watson-for-oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-svet-zdravia-pri-liecbe-pacientov/102129
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Platforma Watson for Oncology zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným 

poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého 

čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne budú pribúdať aj ďalšie typy rakoviny. 

 

"Nikto z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú 

enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny. Tento inovatívny 

prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné 

špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na pridružené iné ochorenia, 

napríklad srdca, obličiek a podobne. Systém Watson pritom používa liečebné postupy, ktoré neustále inovuje podľa 

najnovších poznatkov," vysvetlil MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia (Michalovce, 

Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a 

Banská Bystrica). Spustený bude v marci 2017. V priebehu mesiaca ho nainštalujú aj na obdobných pracoviskách v 

sesterskej nemocničnej sieti v Poľsku. 

 

Značky: ibm Watson for Oncology 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Náš tip: V múzeu je zábava aj cez prázdniny 

 [pravda.sk; 03/03/2017; Zora Handzová ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/421823-nas-tip-v-muzeu-je-zabava-aj-cez-

prazdniny/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Jarné prázdniny od pondelka čakajú na školákov v Prešovskom a v Košickom kraji. Čo tak stráviť ich v múzeu? Za 

dobrým programom sa oplatí aj cestovať. 

 

Jarné prázdniny od pondelka čakajú na školákov v Prešovskom a v Košickom kraji. 

Autor - ÚĽUV 

 

Máte voľno? Celý týždeň alebo len jeden deň? Deti určite poteší malý výlet a na budúci týždeň máme hneď niekoľko 

tipov. BábkoHerňa v Modrom Kameni, drôtovanie v Martine, kreslenie v Košiciach aj vedomostné a zábavné hry vo 

Svidníku. Zaujímavý program čaká vo viacerých múzeách. 

 

Na hrade v Modrom Kameni je múzeum plné bábok a hračiek a každý deň tam deti tvoria niečo nové. "V pondelok si 

Ušijeme rozprávku, tak, že si z látky ušijeme bábky maňušky rozprávkových postáv ako Červená čiapočka, vlk a iné," 

pozýva Katarína Hanková. 

 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/421823-nas-tip-v-muzeu-je-zabava-aj-cez-prazdniny/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/421823-nas-tip-v-muzeu-je-zabava-aj-cez-prazdniny/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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V utorok si deti precvičia Šikovné rúčky a pomocou hudby, textilu a papiera budú nielen relaxovať, ale vytvoria vecičky do 

izbičky. 

 

Môže byť stredovek zábavný? V stredu rytier Feri svojim hosťom ukáže, ako museli rytieri vyzerať, aké mali zbrane a čo 

všetko museli vedieť. Deti si na pamiatku vyrobia rytiersku prilbu. Vo štvrtok sa budú vyrábať veselé karnevalové masky a 

v piatok hračky a bábky. 

 

A po práci si každý deň deti oddýchnu pri rozprávkach. Prázdninová BánkoHerňa je otvorená od pondelka do piatka vždy 

od 10. hodiny do 14.30. Vstupné na jeden deň je 2 E na osobu, rodinná vstupenka pre dvoch dospelých a dve deti stojí 6 

E. 

 

V Košiciach Regionálne centrum remesiel ÚĽUV otvára tvorivé dielne pre deti od 8 do 15 rokov. Od pondelka do stredy 

vždy po päť hodín si vyskúšajú tradičné remeslá v rezbárskej, hrnčiarskej a tkáčskej dielni. 

 

Od utorka 7. marca štartujú v Košiciach Prázdniny v Planetáriu. Všetky vekové kategórie od 6 rokov budú objavovať 15 

najjasnejších hviezd na oblohe. Program trvá do piatka 10. marca so začiatkom vždy o 10. a o 15. hodine. Druhým tipom 

v Košiciach je prázdninové kreslenie v Múzeu Vojtecha Löfflera od utorka do piatka vždy od 12. do 14. hodiny. 

 

Pestrý program pripravili školákom v Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Od utorka do piatka sa môžu zapojiť do 

vedomostných hier, tvorivých dielní aj vyskúšať si karaoke a ďalšie aktivity. 

 

Jarné prázdniny v múzeu. 

Autor - SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek 

 

Program je určený deťom od 10 rokov v sprievode dospelej osoby a vstupné je zľavnené na 1 E. V Bardejove sa každú 

stredu otvára Dielnička ľudových remesiel v Hornošarišskom osvetovom stredisku, vždy od 13. do 16. hodiny. 

 

Vo štvrtok 9. marca v Slovenskom národnom múzeu v Martine pokračujú tvorivé dielne, tentoraz sa bude drôtovať. 

Podujatie je jednodňové a trvá od 10. do 15. hodiny. 

 

Kam za zábavou 

 

4. marca, sobota 

 

Banská Bystrica: Prázdninové korčuľovanie, Zimný štadión, 14. h – 15.30, aj 5. 3. 

 

Bratislava: Giganti ľadovej doby, výstava trojrozmerných rekonštrukcií gigantických živočíchov v skutočnej veľkosti, SNM, 

Vajanského náb. 
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Bratislava: Elegancia 30. rokov, výstava, 10 historických áut a jeden motocykel, ilustrujúce spôsob života a módu z tohto 

obdobia, Múzeum dopravy 

 

Bratislava: Febiofest, Medzinárodný festival filmových klubov, do 8. 3. 

 

Trenčín: Prechádzky mestom so sprievodcom, venované cisársko-kráľovskému dvornému fotografistovi Maxovi Sternovi, 

KIC – Mierové nám., 16. h 

 

Spišská Nová Ves: Levočská biela pani v Múzeu Spiša, výstava, mýty, legendy a historické fakty o žene, ktorá vraj pre 

bozk zradila krajinu, Provinčný dom, do 31. 3. 

 

5. marca, nedeľa 

 

Slovensko: Každú prvú nedeľu v mesiaci voľné vstupy do expozícií Slovenskej národnej galérie aj do všetkých múzeí 

Slovenského národného múzea (vrátane jeho 18 špecializovaných múzeí), Slovenského technického múzea v Košiciach 

(všetkých 10 pracovísk) a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (všetky 4 pracoviská) 

 

6. marca, pondelok 

 

Modrý Kameň: Prázdninová bábkoherňa, tvorivé dielne pre deti od pondelka do piatka, pondelok – šitie maňušky, utorok 

– šikovné rúčky vyrobia niečo pekné do izbičky, streda – zábavný stredovek, štvrtok karnevalové masky, piatok – výroba 

hračiek a bábok, 10. h – 14. h, do 10. 3. 

 

7. marca, utorok 

 

Košice: Prázdniny v Planetáriu, 15 najjasnejších hviezd na oblohe, program pre všetky vekové kategórie od 6 rokov, 

začiatok o 10. h a o 15. h, do 10. 3. 

 

Košice: Prázdninové kreslenie v Múzeu Vojtecha Lofflera, 10. h – 12. h, do 10. 3. 

 

Svidník: Prázdninujte v Múzeu ukrajinskej kultúry, vedomostné hry, tvorivé dielne, karaoke klub a mnohé ďalšie aktivity 

pre deti od 10 rokov v sprievode dospelej osoby, vstupné 1 E, do 10. 3., 12. h – 14. h 

 

8. marca, streda 

 

Bardejov: Dielnička ľudových remesiel pre deti, Hornošarišské osvetové stredisko, každú stredu 13. h – 16. h 
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9. marca, štvrtok 

 

Martin: Prázdninujte v múzeu – drôtovanie, tvorivé dielne, 10. h – 15. h, Slovenské národné múzeum 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Kuriozita v Spišskej Novej Vsi: Mladík si chcel na polícii vymeniť falošný vodičák! 

 [spisska.dnes24.sk; 03/03/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kuriozita-v-spisskej-novej-vsi-mladik-si-chcel-na-policii-vymenit-falosny-vodicak-264425 

 

 Mladík (21) čelí nepríjemnému obvineniu. Podľa mužov zákona predložil na polícii v Spišskej falošný vodičák, ktorý si 

chcel vymeniť. 

 

Spišskonovoveskí policajti obvinili z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej 

uzávery, úradného znaku a úradnej značky 21-ročného mladíka zo Smižian. 

 

"Pracovníčke oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi v auguste minulého roka predložil 

falošný ukrajinský vodičský preukaz, ktorý si chcel vymeniť za slovenský. Obvinený mladík si falošný "vodičák" nechal 

vyhotoviť s úmyslom používať ho ako pravý. Týmto vodičským preukazom sa aj riadne preukázal pri cestnej kontrole, 

teda riadne ho používal," uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

Tá zároveň doplnila, že podľa zákona je vodičský preukaz verejnou listinou. "Obvinenému mladíkovi za tento skutok hrozí 

trest odňatia slobody až na tri roky," dodala Mésarová. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Liptovské derby v príprave: Jednoznačné víťazstvo mikulášskeho tímu 

 [mikulas.dnes24.sk; 03/03/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

http://mikulas.dnes24.sk/liptovske-derby-v-priprave-jednoznacne-vitazstvo-mikulasskeho-timu-264472 

 

 Futbalisti Liptovského Mikuláša privítali v rámci prípravy na novú sezónu tím z Liptovskej Štiavnice. Domáci súperovi nič 

nedarovali a zaslúžene vyhrali. 

 

http://spisska.dnes24.sk/kuriozita-v-spisskej-novej-vsi-mladik-si-chcel-na-policii-vymenit-falosny-vodicak-264425
http://mikulas.dnes24.sk/liptovske-derby-v-priprave-jednoznacne-vitazstvo-mikulasskeho-timu-264472
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MFK Tatran mal na stredajší zápas nastúpiť proti Svitu, ale ten pre maródku v kádri zápas zrušil. Podľa slov Jána Papaja, 

bolo v snahe vedenia klubu nájsť náhradu, ktorou bola treťoligová Liptovská Štiavnica. 

 

Herne dominovali 

 

Domáci futbalisti v prvom polčase herne dominovali, čo potvrdili už v 4. minúte, keď Liptákov poslal do vedenia Matič. O 

niekoľko minút sa skóre opäť menilo, keď na 2:0 zvýšil Ferenčík, ktorý sa pred bránou nemýlil. Tatran síce v prvom 

polčase ovládal hru, ale súperovi poskytli po vlastných chybách dve gólové šance, lenže tie Liptovská Štiavnica 

nepotrestala. 

 

"Je to pravda. Prvý polčas sme herne dominovali, ale s výkonom sme neboli spokojní. Mali sme aj dobré pasáže, spravili 

sme hrubé chyby v obrane, ktoré súper mohol potrestať," skonštatoval Ján Papaj, športový riaditeľ a hráč MFK Tatran 

Liptovský Mikuláš. 

 

Potvrdili kvalitu 

 

V druhom polčase sa na oboch stranách prestriedalo. Hostia sa snažili držať krok s Liptovským Mikulášom, ktorý 

kontroval hru v strede ihriska. Skóre sa nakoniec menilo v 70. minúte, keď sa v pokutovom území presadil mladý Laco. 

"Do druhého polčasu sme zostavu trošku zmenili, ale tam to už nebolo ono," dodal Papaj. 

 

Príprava na jarnú časť už pomaly vrcholí. Liptáci odohrajú prvý súťažný zápas 18. marca na ihrisku Spišskej Novej Vsi. 

Pred začiatkom ich ešte čakajú dva zápasy, najskôr v sobotu 4. marca zápas so Zvolenom, následne generálka s 

Podbrezovou B. 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 3:0 (2:0) 

 

- Góly: 4. Matič, 14. Špilár, 70. Laco 

 

- MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Mikušiak – Šimún, Kucharčík, Kreva, Janec, Poremba, Matič, Lišivka, Papaj, 

Jasenovský, Špilár 

 

foto: Ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Tipy na víkend 4. a 5. marca 
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 [korzar.sme.sk; 03/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20469859/tipy-na-vikend-sobota-4-a-nedela-5-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 4. 3. 

 

Festival Moonride Scandi 

 

KOŠICE. V košickej Tabačke Kulturfabrik prebieha festival Moonride Scandi, na ktorý prídu zaujímaví umelci z Nórska 

ako raper Emmsjé Gauti, pesničkárka Lay Low, skupina Árstíir či minimalistický experimental v podobe nórskej kapely 

MoE. Nebude chýbať ani divadelno-tanečné predstavenia: T.I.T.S.: My Own Private Picture a atmosférické predstavenie 

Beasts z Nórska. Festival potrvá do nedele 5. marca. 

 

Premeny a výmeny 

 

KOŠICE. V sobotu o 14.00 hod. sa vo Výmenníku Štítová uskutoční burza, kde si účastníci môžu vymeniť nepotrebné 

veci. 

 

Prázdninová korčuľovačka 

 

KOŠICE. Mestská časť Košice – Nad jazerom pozýva malých i veľkých na prázdninovú korčuľovačku, ktorá sa uskutočni 

v sobotu o 12.45 hod. v Crow Aréne. Súčasťou korčuľovania budú rôzne súťaže, zábava a sladké odmeny. Vstupenky si 

vyzdvihnete na miestnom úrade alebo v KS Iskra a KS Jazero. 

 

Febiofest 2017 

 

KOŠICE. Prehliadka filmov začína v sobotu a potrvá do pondelka v kine Úsmev a Tabačke. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu na rozlúčku so zimou do doliny Svinky po trase: Obišovce – CHO Pod Ostrou 

– Pillerov mlyn – Ruské Pekľany – Ľubovec (9 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku 8.36 hod. Akciu organizuje Č. Čermák. 

 

Havaj 

 

PREŠOV. V sobotu o 19.00 hod. na veľkej scéne DAD-u. Havaj je debut mladej prešovskej dramatičky Michaely 

Zakuťanskej. Tragikomédia z prostredia rusínskej dediny s príznačným menom Havaj, je komorným príbehom o hľadaní 

https://korzar.sme.sk/c/20469859/tipy-na-vikend-sobota-4-a-nedela-5-marca.html
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seba samého na periférii Európy, v kruhu nie celkom typickej rodiny. Hlavná hrdinka – dvadsaťročná Janka sa snaží nájsť 

spôsob, ako uniknúť za múry – kuchyne, domu, dediny. 

 

Vesmírne otázniky 

 

PREŠOV. Hudobný program pod umelou hviezdnou oblohou pre deti od 5 rokov. Vo Hvezdárni a planetáriu v sobotu o 

11.00 hod. 

 

Divadlo Cililing – O Guľkovi Bombuľkovi 

 

PREŠOV. Predstavenie klasickej slovenskej rozprávky bude v sobotu od 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

"Ďalší prosím" alebo ?"3 grácie v Smrdákoch" 

 

PREŠOV. Vaše divadlo uvádza komédiu Stana Bilého a Valiky Furješovej "Ďalší prosím" alebo "3 grácie v Smrdákoch". 

Účinkujú: Ľudka Dudková, Valika Furješová, Svetlana Janišová, Petra Kortvélyessy, Jarka Sisáková. Réžia: Michal 

Novodomský. V sobotu od 17.00 hod. na malej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča. 

 

Desatoro I. 

 

PREŠOV. Prednáška otca Rastislava Dvorového - misionára, ktorý žil nielen na Ukrajine, ale aj v Izraeli. V sobotu od 

18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Človeče nehnevaj sa 

 

KOPYTOVSKÁ DOLINA. 11. kopytovský turnaj, Gegov memoriál, v hre Človeče nehnevaj sa bude v sobotu od 10.00 

hod. v Zlatom Kopyte (Kopytovská dolina). Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, súťažiť sa bude o titul Najlepší človečkár 

2017. 

 

Ples CVČ a MKC 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej sieni Reduta sa o 17.00 h. uskutoční ples Mestského kultúrneho centra a Centra 

voľného času Adam. 

 

Zbohom 

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Program s vojnovou tematikou v podaní FS Vranovčan prinesú v Dome kultúry v sobotu o 

19.00 hod. 
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NEDEĽA 5. 3. 

 

Neboj sa 

 

PREŠOV. Nová rozprávka v podaní Divadla Alexandra Duchnoviča, na motívy rozprávky Pavla Dobšinského. V nedeľu o 

17.00 hod. na malej scéne divadla. V réžii Zuzany Galkovej. 

 

Čin-Čin 

 

PREŠOV. Príďte si pozrieť rozprávku plnú vrabčekov a lastovičiek. Okrem toho na Vás čaká ďalšie prekvapenie. 

Rozprávka v réžii Juraja Benčíka, účinkujú Viktória Ždiľová, Brandon Martin Wolfenden. V nedeľu o 16.00 hod. v 

historickej sále PKO Čierny orol. 

 

O čertovi Kolofónovi 

 

PREŠOV. V nedeľu o 16.00 hod. vo Wave klube prinesie Bábkové divadlo Morgonrock hru O čertovi Kolofónovi. 

Predstavenie je potešením pre malých aj veľkých divákov. Mix čertovských rozprávok, popkultúry, divokého západu a 

romantických komédií je receptom na hodinu neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických marionetových bábok. 

Hlavný hrdina čert Kolofón to má ťažké, život nie je len v pekle z kotla vylizovať a jeho príbeh môže začať, keď ho pošle 

Lucifer na zem, aby doviedol aspoň dve neposlušné deti. Dej dostane spád, keď Kolofón stretne hyperaktívne deti fičiace 

si na biostrave Janka a Marienku. Hra poteší tých najmenších, ale je výdatnou zábavou aj pre starších divákov. 

 

Silné reči – Encore live Prešov 

 

PREŠOV. Do prešovského klubu Encore si to namieria v nedeľu o 18.00 hod. so svojimi Silnými rečami Ján Gordulič – 

zakladateľ a líder show. Pracuje ako scenárista a kreatívec, ale jeho vášňou je humor, podkopávanie dogiem a narúšanie 

pokojného spolunažívania s kresťanmi. Gabo Žifčák – mladý muž zápasiaci s príkoriami života v sebe objavil komediálny 

talent keď sa pokúšal nájsť si priateľku. Odvtedy ho výrazne rozvinul, no je stále single. Jaro Abaffy – pochádza z 

Popradu, čo je počuť na jeho prízvuku, vidieť na jeho vystupovaní a cítiť na jeho podtatranskom prístupe k životu. 

Stanislav Staško – herec, komik a skvelý improvizátor nabral mohutné skúsenosti popri účinkovaní v improvizačnej 

skupine 3T. V súčasnosti sa venuje najmä hraniu v divadle, stand-up comedy a improvizáciám. 

 

Na slovíčko alebo beseda s... 

 

SABINOV. Stretnutie s Jozefom Kozákom, kňazom a komentátorom Petit Press a Katolíckych novín a so Štefanom 

Talarovičom, manažérom vydavateľstva Kumran. Konať sa bude v nedeľu o 16.00 hod. v koncertnej sále KC Na korze. 
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Tárajko a popletajka 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h. si môžete pozrieť hru Tárajko a Popletajka. Tí spolu s kamarátmi z 

rozprávok precestujú celý svet, len aby našli začarovanú kamarátku Pandu Vandu. Predstavenie bude plné zábavných 

situácií, pesničiek a tancov, ale najmä nových kamarátov z rozprávok, ktoré poznajú všetky deti. Môžete sa tešiť na 

stretnutie s Mimoňmi, so Shrekom, princeznou Sofiou, levom Alexom, kráľom Julienom, snehuliakom Olafom, Sidom z 

Doby ľadovej a s inými rozprávkovými postavičkami. 

 

Pat a Mat s kamarátmi 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry je o 16.00 hod. pre deti pripravený rozprávkový divadelný muzikál Pat a Mat 

s kamarátmi (Maťko a Kubko, Traja chrobáci, Majka z Gurunu, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Deduško Večerníček). Po 

predstavení sa môžu všetci s postavičkami stretnúť a odfotografovať. 

 

Spev rýb 

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Ešte do 24. marca bude vo vstupných priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou 

inštalovaná spoločná výstava otca a dcéry Dušana a Silvie Sekelových. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Rozhovor: Dukla vstupuje do jarnej časti s navrátilcami a plná očakávaní 

 [bbonline.sk; 03/03/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/rozhovor-dukla-vstupuje-do-jarnej-casti-s-navratilcami-a-plna-ocakavani/ 

 

Dlhá zimná príprava je už minulosťou. Banskobystrická Dukla v sobotu odštartuje jarnú časť II. ligy skupiny západ 

domácim súbojom so Svätým Jurom. 

 

Futbalisti Banskej Bystrice odohrali počas zimnej prípravy osem zápasov. Dosiahli v nej bilanciu tri výhry, štyri remízy a 

jednu prehru. Na jar čaká Duklu ťažká úloha – zachrániť druholigovú príslušnosť. O priebehu zimnej prípravy, nových 

posilách a očakávaniach do jarnej časti sme sa porozprávali s trénerom A mužstva Dušanom Tóthom. 

 

Zimná príprava je za vami. Ako ju hodnotíte? 

 

To, čo sme si naplánovali, sme splnili. Neprebehlo to síce na 100 percent, nakoľko sme tam mali pár zranení. Odohrali 

sme osem zápasov, natrénovali sme to, čo sme potrebovali. Z tohto pohľadu vládne spokojnosť. 

 

Na akých aspektoch hry ste sa snažili najviac zapracovať? 

 

http://bbonline.sk/rozhovor-dukla-vstupuje-do-jarnej-casti-s-navratilcami-a-plna-ocakavani/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 3. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Pracovali sme najmä na útočnej fáze. Skvalitnili sme ju aj príchodom nových hráčov. V ôsmich zápasoch sme strelili 

osemnásť gólov, čo naznačuje určité zlepšenie. Na druhej strane sme ale dosť gólov aj inkasovali, čo ma určite neteší. 

 

Akí hráči posilnili klub pred jarnou časťou? 

 

Do tímu pribudlo šesť nových hráčov, väčšina do ofenzívy. Do zálohy prišli Šmehyl, Rejdovian a Szczepaniak. Útok 

vystužili Matej Starší, Daňovský a navrátilec Fabián Slančík. 

 

Naopak, kto klub opustil? 

 

V kádri na jarnú časť už nefigurujú Ivan Jakov Džoni, Tomáš Zázrivec, Denis Urgela, Juraj Chupáč, Marián Jarabica a 

Tomáš Bagi. 

 

Je káder už uzavretý alebo ešte očakávate nejaké príchody či odchody? 

 

Káder je už v podstate kompletný. Stále však hľadáme jedného skúseného hráča do obrany, nakoľko máme v defenzíve 

veľa mladých a neskúsených hráčov. Verím, že v najbližších dňoch sa to dorieši. 

 

Je podľa Vás mužstvo na jarnú časť na 100 percent pripravené, alebo vidíte ešte nejaké rezervy? 

 

Určite máme ešte rezervy. Pripravenosť nám ukáže až samotná súťaž. V prvom kole však nenastúpime v plnej sile, 

nakoľko máme pár zranených hráčov. Od polovice januára nám napríklad chýba stabilný člen základnej zostavy Vladimír 

Fuják. Navyše, prestup Fabiána Slančíka ešte nie je vybavený. V priebehu jedného-dvoch týždňov by sme už mali byť 

kompletní. 

 

Aký štýl hry chcete presadzovať? 

 

Chceli by sme sa prezentovať ofenzívnou hrou a presadiť, aby sa súper musel prispôsobiť našej hre. Budeme sa o to 

snažiť a uvidíme, ako nám to pôjde. Jedna vec sú prípravné zápasy a druhá ligové, kde je to už o inom. Sám som plný 

očakávaní, ako nám to už v prvom jarnom kole vypáli. 

 

V sobotu (3. marca o 15.00 hod) privítate posledný Svätý Jur. Aký duel očakávate? 

 

Každé mužstvo niečo od prvého kola očakáva. Svätý Jur sa podľa mňa zameria na rýchle protiútoky a bude sa snažiť 

zhusťovať stred poľa. Tabuľkovo sme na tom podobne. Očakávam, že hru budeme mať pod kontrolou. Dôležité bude, či 

si vypracujeme nejaké šance a ako ich využijeme. 

 

Záchrana už iba v matematickej rovine, kapitánom naďalej Savić 
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Dukla momentálne okupuje predposledné jedenáste miesto a v základnej časti odohrá štyri zápasy. Nakoľko už nemá 

šancu skončiť do šiesteho miesta, tak ďalších desať duelov odohrá v skupine o záchranu. Ak chcú vojaci pôsobiť v druhej 

lige aj na budúci rok, budú musieť skončiť na prvom mieste. Následne ich bude čakať súboj s najlepším tímom zo skupiny 

o udržanie východ. Víťaz tohto duelu si potom zmeria sily s posledným mužstvom spojenej skupiny o postup do Fortuna 

ligy. Zachrániť Duklu v II. lige tak bude veľmi náročné, avšak ako tréner Dušan Tóth pred začiatkom zimnej prípravy 

avizoval, nie nemožné. "Verím v to, ale nie je to v našich rukách. Bodová strata je veľmi veľká, ale stále v to verím. 

Uvidíme, ako sa bude súťaž vyvíjať. My sa ale najprv musíme sústrediť sami na seba." 

 

Po jeseni sa hovorilo aj o možnom odchode kapitána a dlhoročnej opory Sašu Savića. Ten nakoniec pod Urpínom zostal 

a kapitánsku pásku bude nosiť naďalej. "Tu nie je čo riešiť. Čo sa týka kabíny aj tréningových procesov je príkladom pre 

všetkých. Pre nás trénerov je pravou rukou," zhodnotil tréner Tóth. 

 

Zoznam prípravných zápasov 

 

FK Dukla Banská Bystrica vs. TJ Družstevník Veľké Ludince 4:0 (1:0) 

 

Góly Dukly: Vila 2, Snitka, Malík 

 

1.FC Tatran Prešov vs. FK Dukla Banská Bystrica 2:2 (0:2) 

 

Góly Dukly: Vitek, Cvik 

 

FK Spišská Nová Ves vs. FK Dukla Banská Bystrica 2:0 (2:0) 

 

FK Dukla Banská Bystrica vs. MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:1 (1:0) 

 

Góly Dukly: Slančík 2, Starší, Cvik 

 

FK Dukla Banská Bystrica vs. MFK Lokomotíva Zvolen 2:2 (1:2) 

 

Góly Dukly: Rejdovian, Vila 

 

FK Dukla Banská Bystrica vs. MFK Žarnovica 2:1 (1:1) 

 

Góly Dukly: Ďanovský, Malík 

 

MŠK Rimavská Sobota vs. FK Dukla Banská Bystrica 1:1 (0:1) 
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Gól Dukly: Savić 

 

MFK Nové Zámky vs. FK Dukla Banská Bystrica 3:3 

 

Káder FK Dukla Banská Bystrica na jarnú časť 2016/17 

 

Brankári: Andrej Maťašovský, Ján Ďurčo, Christián Faltáni 

 

Hráči: Daniel Cvik, Erik Gaško, Dávid Daniel, Miroslav Neušel, Filip Ungar, Tomáš Martinec, Roland Valent, Viktor Tóth, 

Gabriel Snitka, Radoslav Ďanovský, Šimon Šmehyl, Saša Savić, Jozef Rejdovian, Branislav Vitek, Peter Szczepaniak, 

Vladimír Fuják, Oto Malík, Belmin Vila, Matej Starší, Fabián Slančík 

 

Prišli: Šimon Šmehyl (Spartak Myjava), Radoslav Ďanovský (MŠK Fomat Martin), Jozef Rejdovian (FC ViON Zlaté 

Moravce-Vráble), Fabián Slančík (FC ViON Zlaté Moravce-Vráble), Matej Starší (MFK Nová Baňa), Peter Szczepaniak 

(ŽP Šport Podbrezová). 

 

Odišli: Ivan Jakov Džoni (Tampines Rovers FC), Tomáš Zázrivec (TJ Sokol Medzibrod), Denis Urgela (ŠK Kremnička), 

Juraj Chupáč, Marián Jarabica (KS Energetyk ROW Rybnik), Tomáš Bagi. 

 

Realizačný tím pre jarnú časť sezóny 2016/17 

 

Prezident klubu: Ľubomír Messinger 

 

Vedúci mužstva: Ivan Šimko/Branislav Vitek 

 

Hlavný tréner: Dušan Tóth 

 

Asistenti trénera: Ján Oravec, Norbert Juračka (zároveň aj športový riaditeľ) 

 

Kondičný tréner: Miroslav Okáľ 

 

Lekár: Peter Straňák 

 

Masér: Filip Sobotník 

 

Tabuľka II. ligy skupiny západ pred jarnou časťou 
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1.    MFK Skalica  18  11  5  2  33:9  38       

2.    ŠKF Sereď  18  10  3  5  38:21  33       

3.    FC Spartak Trnava B  18  9  5  4  35:24  32       

4.    FC Nitra  18  10  2  6  34:24  32       

5.    FC ŠTK 1914 Šamorín  18  9  5  4  26:18  32       

6.    AFC Nové Mesto nad Váhom  18  8  7  3  27:17  31       

7.    MŠK Žilina B  18  8  6  4  34:21  30       

8.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  18  7  3  8  21:30  24       

9.    ŠK Slovan Bratislava futbal B  18  3  5  10  18:37  14       

10.    MŠK FOMAT Martin  18  2  6  10  22:39  12       

11.    FK Dukla Banská Bystrica  18  2  4  12  15:37  10       

12.    ŠK Svätý Jur  18  3  1  14  15:41  10    

 

 

Share 
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1.11.  IBM Watson for Oncology bude radiť lekárom zo siete nemocníc Svet zdravia pri liečbe 

pacientov 

 [pcrevue.sk; 03/03/2017; IBM Slovensko ; Zaradenie: Tlačové správy] 

https://www.pcrevue.sk/a/IBM-Watson-for-Oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-Svet-zdravia-pri-liecbe-pacientov 

 

Sieť nemocníc Svet zdravia oznámila, že bude využívať platformu IBM Watson for Oncology, vďaka ktorej bude 

poskytovať možnosti liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov. Tie budú sprístupnené onkológom 

zo siete Svet zdravia a pomôžu im liečiť ich pacientov. Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými 

onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu 10 nemocníc Sveta zdravia 

bude prvými v regióne strednej a východnej Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for 

Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku. 

 

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. "Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie nových inovácií, ktoré 

pre našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Aj preto sme sa rozhodli spojiť našich 

špičkových lekárov s najmodernejšími technológiami, ktoré doteraz v strednej Európe neboli využívané. Keďže umelá 

inteligencia bude v budúcnosti hrať v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného 

začiatku," povedal Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia. 

 

https://www.pcrevue.sk/a/IBM-Watson-for-Oncology-bude-radit-lekarom-zo-siete-nemocnic-Svet-zdravia-pri-liecbe-pacientov
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Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú 

identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. Zdrojom 

platformy Watson for Oncology je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu onkológovia zvážiť 

pri samotnej liečbe. Onkológom tiež poskytuje informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Watson for Oncology 

vytvára aj poradie možností liečby nádorových ochorení na základe už overených postupov, pričom odkazuje na 

preverené odborné štúdie a klinické postupy. 

 

"Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôže im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," hovorí Matej Adam, 

manažér divízie IBM Watson Health. 

 

Platforma Watson for Oncology zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným 

poznatkom z oblasti liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého 

čreva, pľúc, žalúdka, vaječníkov a krčka maternice. Postupne budú pribúdať aj ďalšie typy rakoviny. 

 

"Nikto z lekárov nedokáže sledovať všetky výsledky najnovších klinických štúdií pri všetkých nádoroch, ktoré pribúdajú 

enormnou rýchlosťou. Často môže preto vzniknúť pochybnosť, či zvolený liečebný postup je adekvátny. Tento inovatívny 

prístup nám umožní zvoliť optimálnu liečebnú alternatívu, pričom u daného pacienta dokonca zohľadní jeho osobné 

špecifiká. Okrem stupňa pokročilosti nádoru alebo miery jeho zhubnosti berie ohľad aj na pridružené iné ochorenia, 

napríklad srdca, obličiek a podobne. Systém Watson pritom používa liečebné postupy, ktoré neustále inovuje podľa 

najnovších poznatkov," vysvetlil MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár pre onkológiu siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci siete Svet zdravia (Michalovce, 

Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Svidník, Trebišov, Humenné, Rimavská Sobota, Dunajská Streda, Galanta a 

Banská Bystrica). Spustený bude v marci 2017. V priebehu mesiaca ho nainštalujú aj na obdobných pracoviskách v 

sesterskej nemocničnej sieti v Poľsku. 

 

Autor - IBM Slovensko 
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1.12.  Na polícii si chcel dať vymeniť falošný vodičák 

 [Korzár; 53/2017; 04/03/2017; s.: 4; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 
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Kuriózny prípad riešia spišskonovoveskí policajti. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dvadsaťjedenročný mladík zo Smižian priniesol na oddelenie dokladov falošný ukrajinský 

vodičský preukaz a chcel si ho vymeniť za slovenský. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, 

týmto dokladom sa preukázal aj pri cestnej kontrole, teda ho používal ako pravý. Keďže podľa zákona je vodičský 

preukaz verejná listina, mladíka obvinili z falšovania a pozmeňovania. Za tento čin mu hrozí až trojročný trest.  

 

(sita) 
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1.13.  SBL: Inter prevalcoval súpera zo Spišskej Novej Vsi, triumf Levíc 

 [sport.sk; 04/03/2017; TASR, SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/264902/sbl/ 

 

- Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe zápasy 37. kola. 

 

SBL - 37. kolo: 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Novovešťania, kam si vyraziť cez víkend? Vyberajte z našich tipov... 

 [spisska.dnes24.sk; 04/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novovestania-kam-si-vyrazit-cez-vikend-vyberajte-z-nasich-tipov-264327 

 

 Ešte ste sa nerozhodli, ako strávite tento víkend? Vybrali sme pre vás tipy na zaujímavé podujatia v Spišskej a okolí. Tu 

je prehľad. 

 

MINIKURZ NORDIC WALKINGU 

 

4.marca 2017 o 9:00, Slovenský raj 

 

Víkend môžete začať aj aktívne v lone prekrásnej prírody Slovenského raja. V sobotu dopoludnia totižto na Čingove 

prebehne pre všetkých, ktorí si chcú osvojiť základy Nordic Walkingu, mini kurz. Začiatok kurzu je naplánovaný na 

deviatu hodinu a potrvá celkom tri hodiny. 

 

FK SNV – VRANOV 

 

4. marca 2017 o 11.00, futbalový štadión 

http://sport.aktuality.sk/c/264902/sbl/
http://spisska.dnes24.sk/novovestania-kam-si-vyrazit-cez-vikend-vyberajte-z-nasich-tipov-264327


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 3. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Fanúšikovia futbalu si prídu na svoje v sobotu doobeda, kedy na futbalovom štadióne odohrajú dospelí prípravné 

stretnutie. Na domácej pôde budú naši futbalisti hostiť Vranov. 

 

BALERÍNA 

 

4. – 5. marca 2017 o 15.00, kino Mier 

 

Rodinnú animovanú rozprávku si môžete pozrieť v sobotu aj v nedeľu popoludní v kine Mier. Na filmovom plátne tak 

môžete sledovať príbeh malého chudobného dievčatka, ktoré sa chce za každú cenu stať baletkou. 

 

PLES CVČ A MKC 

 

4. marca 2017 o 17.00 hod, Reduta 

 

Už 12. ročník detského plesu organizuje centrum voľného času Adam a mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi 

v sobotu podvečer. Slávnostný večer začne od 17.00 hod a okrem bohatej tomboly a dobrej zábavy čakajú na deti aj 

animátori a rôzne rozprávkové postavičky. 

 

HOWIE A ROOKIE TARANTINO V ZRÁŽKE S HOMÉROM 

 

4. marca o 19.00, divadlo Kontra 

 

Obnovený kultový Doskami ocenený titul si môžete pozrieť v sobotu večer v divadle Kontra. Hra získala všetky prestížne 

divadelné ocenenia. Autor Mark O'Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho írskeho autora od čias Becketta. 

 

PACI PAC 

 

5. marca o 16.00, kina Úsmev Levoča 

 

Nedeľné popoludnie bude patriť tým najmenším aj v susednej Levoči. Veselý program plný pesničiek a skvelej zábavy 

vám predvedie dvojica pod názvom Paci Pac. 

 

PSIA DUŠA 

 

5. marca 2017 o 17.00, kino Mier 
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Vo filmovom spracovaní obľúbenej knihy W. Bruca Camerona prináša renomovaný režisér Lasse Hallström na plátna kín 

príbeh oddaného chlpáča, ktorý postupne prichádza na to, že na svet prišiel preto, aby ľudí učil smiať sa a milovať. 

 

RUM A VODKA 

 

5. marca o 19.00, divadlo Kontra 

 

Víkend môžete ukončiť aj veselo. Herci divadla Kontra si pripravili na nedeľu večer komédiu s názvom Rum a vodka. Hra 

je určená iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Nakresli Rallye: Tradičné automobilové preteky očami mladých výtvarníkov 

 [poprad.dnes24.sk; 04/03/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/nakresli-rallye-tradicne-automobilove-preteky-ocami-mladych-vytvarnikov-264489 

 

 Pri príležitosti 44. ročníka Rallye Tatry sa môžu deti zapojiť do výtvarnej súťaže. Mladí víťazi dostanú trofeje, podobne 

ako automobiloví pretekári. 

 

Hlavný organizátor 44. ročníka automobilovej súťaže Rallye Tatry AOS klub Poprad v spolupráci s mestom Poprad a s 

odborom školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad vyhlasujú 2. ročník súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu pre žiakov 

základných umeleckých škôl na území mesta Poprad na tému "Nakresli RALLYE" 

 

Výtvarná súťaž je vyhlásená pri príležitosti konania Rallye Tatry 2017. Uskutoční sa v dňoch 25. – 27. mája v Poprade a v 

okresoch Spišská Nová Ves a Rožňava. Súťaž vo výtvarnom prejave je vyhlásená v troch vekových kategóriách: 

 

A) žiaci I. stupňa ZUŠ – ISCED 1B (1. – 4. roč.) 

 

B) žiaci I. stupňa ZUŠ – ISCED 2B (5. – 9. roč.) 

 

C) žiaci 2. stupňa ZUŠ 

 

"Našou snahou je zoznámiť verejnosť s výtvarným poňatím detí o tatranskej rely, o tom ako vnímajú súťažné autá a 

posádky, či o krajine, ktorou prechádzajú rýchlostné skúšky. Žiaci stvárnia Rallye Tatry klasickou a inou netradičnou 

technikou," uviedla Edita Pilárová, vedúca odboru školstva MsÚ Poprad. Do súťaže sa zapojili žiaci z troch základných 

http://poprad.dnes24.sk/nakresli-rallye-tradicne-automobilove-preteky-ocami-mladych-vytvarnikov-264489
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umeleckých škôl. Každá z nich môže do súťaže prihlásiť maximálne 10 prác v ľubovoľnej výtvarnej technike. Odborná 

trojčlenná porota menovaná vyhlasovateľom súťaže bude hodnotiť len tie, ktoré sú výtvarným vyjadrením témy súťaže. 

 

V každej súťažnej kategórii budú udelené tri ocenenia (prvé, druhé a tretie miesto), ktoré vyberie odborná porota. 

Úspešné práce budú vystavené na vernisáži vo vestibule Domu kultúry v pondelok 22. mája 2017. V ten istý deň o druhej 

popoludní budú najlepším mladým výtvarníkom odovzdané víťazné poháre. "Rallye Tatry "zasiahla" už tretiu generáciu 

fanúšikov motoristického športu a našou snahou je priblížiť atmosféru podujatia aj detskému divákovi. Teší nás, že ich v 

hojnom počte vidíme na slávnostnom predstavovaní posádok, či v okolí trate v sprievode rodičov. Výtvarnou súťažou 

chceme spojiť na prvý pohľad dve odlišné akcie do jedného celku, ale výsledok bude určite stáť zato," povedal Eduard 

Markovič, čestný predseda organizačného výboru a jedným dychom dodáva: "V pláne máme zorganizovať pre niektorú z 

popradských základných škôl besedu na tému Bezpečnosť pri sledovaní rally, s účasťou niektorého z víťazov Rallye 

Tatry." 

 

Na slávnostnej vernisáži v Dome kultúry budú vystavené aj najlepšie práce podobnej výtvarnej súťaže v Česku. O necelý 

mesiac bude slávnostnou vernisážou na Zámku Kinských vo Valašskom Meziříči vyhodnotená súťaž "Nakresli rally", 

ktorá je jednou zo sprievodných akcií Valašskej rally, partnerským podujatím Rallye Tatry. V poradí 36. ročník Janča 

Valašskej rally sa uskutoční v dňoch 24. – 26. marca 2017 ako úvodné podujatie sedemdielného seriálu majstrovstiev 

Českej republiky v rally. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Svet zdravia bude využívať pri liečbe onkologických pacientov umelú inteligenciu 

 [nextfuture.sk; 04/03/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/svet-zdravia-bude-vyuzivat-pri-liecbe-onkologickych-pacientov-umelu-inteligenciu/ 

 

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) - Sieť nemocníc Svet zdravia bude využívať platformu IBM Watson for Oncology 

na svojich onkologických pracoviskách. Onkológovia tak pri posudzovaní nádorových ochorení pacientov budú využívať 

umelú inteligenciu. Informovali o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii zástupcovia oboch spoločností. 

Systém Watson Oncology bol vytrénovaný špecializovanými onkológmi z centra pre liečbu nádorových ochorení 

Memorial Sloan Kettering v USA. Spolu desať nemocníc Svet zdravia bude prvými v regióne strednej a východnej 

Európy, ktoré budú už v priebehu marca využívať platformu Watson for Oncology. Platforma bude rovnako k dispozícii aj 

lekárom sesterskej siete nemocníc EMC Instytut Medyczny v Poľsku. 

Podľa Národného onkologického ústavu v Bratislave je Slovensko krajinou s vysokým počtom mužov postihnutých 

rakovinou hrubého čreva alebo konečníka. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom úmrtí mužov na rakovinu v 

Európe. "Okrem ozdravovania slovenských nemocníc sa čoraz viac sústreďujeme na zavádzanie inovácií, ktoré pre 

našich pacientov zvyšujú kvalitu a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Keďže umelá inteligencia bude v budúcnosti hrať 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/svet-zdravia-bude-vyuzivat-pri-liecbe-onkologickych-pacientov-umelu-inteligenciu/
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v medicíne významnú rolu, chceme byť pri jej zavádzaní do praxe od samotného začiatku," uviedol generálny riaditeľ 

siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka. 

 

Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc  

 

Platformu Watson for Oncology už využíva 31 nemocníc po celom svete vrátane Spojených štátov amerických, Ázie a 

Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu nádorových ochorení na 

základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát, ktoré potom pomáhajú 

identifikovať individualizované liečebné postupy, ako aj škálovateľný prístup k expertíze z oblasti onkológie. 

Zdrojom spomínanej platformy je viac ako 300 lekárskych periodík, cez 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán 

odborného textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu zvážiť pri samotnej 

liečbe. "Unikátne schopnosti kognitívnych technológií môžu lekárov odbremeniť od informačnej presýtenosti, keď hľadajú 

overené postupy liečby. Zároveň im tieto jedinečné schopnosti umožnia využívať niekoľkonásobne väčšie objemy dát, 

ako bolo možné doteraz, a pomôžu im identifikovať najvhodnejšiu možnosť liečby pre pacientov," poznamenal manažér 

divízie IBM Watson Health Matej Adam. 

 

Zabezpečí prístup k najnovším poznatkom  

 

Platforma zabezpečí onkológom zo siete nemocníc Svet zdravia prístup k najnovším relevantným poznatkom z oblasti 

liečby nádorových ochorení. V súčasnosti pôjde o najčastejšie zhubné nádory, a to prsníka, hrubého čreva, pľúc, žalúdka, 

vaječníkov a krčka maternice. Nový systém budú využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc v rámci 

siete Svet zdravia, konkrétne v Michalovciach, v Spišskej Novej Vsi, vo Vranove nad Topľou, vo Svidníku, v Trebišove, v 

Humennom, v Rimavskej Sobote, v Dunajskej Strede, Galante a v Banskej Bystrici. 

Spoločnosť Svet zdravia, a.s., patrí do skupiny Penta Investments. Je sieťou 16 regionálnych nemocníc so spádovou 

oblasťou pre viac ako 1,3 milióna obyvateľov, pričom zamestnáva 6 400 zamestnancov. 

Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje 

služby vo viac ako 170 krajinách sveta. Na Slovensku aktívne funguje od roku 1990. Samostatná pobočka IBM 

Slovensko, s. r. o. vznikla 7. decembra 1992. 

Viac k témam: Svet zdravia , zdravotníctvo Zdroj - Webnoviny.sk - Svet zdravia bude využívať pri liečbe onkologických 

pacientov umelú inteligenciu © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 
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1.17.  Chrípkové choroby v Košickom kraji ustupujú 

 [kosice.korzar.sme.sk; 04/03/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20474724/chripkove-choroby-v-kosickom-kraji-ustupuju.html 
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Počas týždňa klesla chorobnosť o takmer 14 percent. 

 

KOŠICE. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v priebehu tohto týždňa klesla o 13,9 

percenta. 

 

Informoval o tom košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). 

 

Lekári hlásili v 9. kalendárnom týždni celkovo 6 948 ochorení. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť 

rokov. 

 

Z celkového počtu bolo 470 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb bol u 100 osôb, 

najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín. 

 

Chrípkové prázdniny mali v kraji tento týždeň v deviatich materských školách, a to v okresoch Košice II, Košice-okolie, 

Spišská Nová Ves, Trebišov po dve školy a v okrese Košice IV ich mala jedna škola. 

 

Dočasne zatvorená bola pre chorobnosť aj jedna základná škola v okrese Spišská Nová Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Florbalistky Prešova čaká extraligové štvrťfinále 

 [presov.korzar.sme.sk; 04/03/2017; Michal Frank ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20472177/florbalistky-presova-caka-extraligove-stvrtfinale.html 

 

Po poslednom kole základnej časti je ZEX FBC Mikuláš Prešov na konečnom piatom mieste. 

 

PREŠOV. Posledné dva zápasy základnej časti extraligy vo florbale žien odohrali Prešovčanky uplynulý víkend, teraz ich 

čaká štvrťfinále. 

 

Najprv sa hráčky FBC Mikuláš Prešov predstavili na palubovke FbK Kométa Spišská Nová Ves. 

 

V prvej tretine nevyužili viaceré sľubné príležitosti na strelenie gólu. 

 

Súperky tie svoje áno a razom vyhrávali trojgólovým rozdielom. V druhej tretine sa prešovské už tradičné strelkyne 

dokázali presadiť. 

 

Prvý gól dala Michaela Lupačová a do konca zápasu si hetrik pripísala kapitánka Lenka Cupraková. 

 

Na Spišiačky to však nestačilo. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20472177/florbalistky-presova-caka-extraligove-stvrtfinale.html
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Konečný rezultát: 

 

Spišská Nová Ves – Prešov 8:4 (3:0, 2:2, 3:2). 

 

Prešov nastúpil v zostave: Sedláková, Cupraková, Matisová, Zajacová, Semančíková, Kvasková, Kolinčáková, Floreková, 

Robová, Lupačová, Papcunová, Verstiuk, Valenčinová, Kovalská, Jusková. Góly: Cupraková 3, Lupačová 1. Asistencie: 

Kvasková 2, Semančíková 1 

 

Víťazná rozlúčka 

 

Posledný zápas základnej časti odohrali Prešovčanky s posledným celkom tabuľky 1.FbK BCF Banská Bystrica. 

 

"Cez dobrú obranu Bystričaniek sme sa len ťažko presadzovali. O čom svedčil aj stav po dvoch tretinách len 2:1 v 

prospech Prešova. V poslednej tretine sme však odpor súperiek zlomili," informovala Prešovské noviny Mária Lihosithová 

z prešovského klubu. 

 

Strelkyňou zápasu sa stala prešovská štvorgólová obrankyňa, juniorská a ženská reprezentantka Klaudia Robová. 

 

Konečný rezultát: 

 

Banská Bystrica – Prešov 3:6 (0:1,1:1,2:4) 

 

Prešov nastúpil v zostave: Matisová, Cupraková, Sedláková, Zajacová, Kvasková, Kolinčáková, Robová, Lupačová, 

Papcunová, Valenčinová, Kovalská, Jusková, Pustá. Góly: Robová 4, Cupraková 1, Jusková 1. Asistencie: Kvasková 

2,Cupraková 1, Lupačová 1 

 

Súperom pre FBC Mikuláš Prešov v play-off bude Florbalový klub Tvrdošín. 

 

Prvé dvojkolo štvrťfinále sa uskutoční cez víkend (4. – 5. 3.) v Tvrdošíne. 

 

Tento článok je z týždenníka MY Prešovské noviny č. 8/2017, v predaji od stredy 1. marca do utorka 7. marca. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov 

 [korzar.sme.sk; 04/03/2017; maj, tasr, sita ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20474793/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 
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Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 

 

Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska. 

 

Sobota 4. marcaFutbal 

 

Fortuna liga, 22. kolo 

 

1. FC Tatran Prešov – AS Trenčín 1:2 (0:1) 

 

Góly: 90. Katona - 15. Abdul Zubairu, 62. Janga. 

 

Basketbal 

 

Muži, Eurovia SBL, 37. kolo: 

 

KB Košice - Iskra Svit 106:94 (51:44) 

 

Najviac bodov: Matovič 31, Žiak 24, White 14 - Avramovič 27, Singletary 20, Lošonský 19 

 

KB Inter Bratislava – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:81 (59:29) 

 

Najviac bodov: Rančík 21, Vlahovič 17, Radukič 16 - Henry 29, Šolevič 22, Antoni 10, 400 divákov 

 

Ženy, extraliga, 6. kolo nadstavbovej časti 

 

Skupina o 1. – 4. miesto 

 

Good Angels Košice – Piešťanské Čajky 94:67 (52:46) 

 

Najviac bodov: Allenová 18, Jurčenková 16, Oblaková, Stehlíková po 13 - Oroszová 16, Slamová 13, Oliverová 12. 

 

Skupina o 5. – 8. miesto 

 

BAM Poprad – BK ŠKP Banská Bystrica 64:54 (32:27) 

 

Najviac bodov: Theinerová 20, Ivančáková, Petríková po 13 - Verlíková 10, Matejčíková, Piperková po 7. 
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Volejbal 

 

Muži, extraliga, nadstavbová časť 

 

Skupina o 1. – 5. miesto, 10. kolo 

 

VK Spartak UJS Komárno – VK Mirad PU Prešov 1:3 (-19, -22, 23, -24) 

 

Prešov: Halaj 2, M. Sopko st., 14, Macko 13, Lux 15, Drobňák 23, Červeň 8, libero T. Lampart (Rajduga). 

 

VK KDS Šport Košice – VK Prievidza 3:2 (-27, 21, -23, 19, 12) 

 

Košice: Kasperkevič 5, Jakubov 13, Kríž 8, Lamanec 26, M. Sopko ml. 23, Bališin 2, libero Vitko (Šompľak, Smolej, Labik 

6). 

 

Skupina o 6. – 9. miesto, 6. kolo 

 

VKM Stará Ľubovňa – TJ Slávia Svidník 2:3 (-22, 17, -25, 16, -10) 

 

Stará Ľubovňa: Matušovský 9, S. Lampart 8, Subotič 15, Faron 14, Lacek 20, Németh 16, libero Pavlinský. 

 

Svidník: J. Hriňák 4, Ščerba 21, Majcher 11, Gera 23, Peleščák 10, Holinga 8, libero Ciupa (Markovič 1, Petrík 2). 

 

Konečné poradie pod nadstavbovej časti: 1. Nitra, 2. Prešov, 3. Prievidza, 4. Košice. 5. Komárno, 6. Myjava, 7. Svidník, 

8. Trenčín, 9. St. Ľubovňa. 

 

Dvojice do štvrťfinále play-off: Nitra – Trenčín, Prešov – Svidník, Prievidza – Myjava, Košice – Komárno. 

 

Ženy, extraliga, nadstavbová časť 

 

Skupina o 1. – 4. miesto, 5. kolo 

 

1. Bratislavský volejbalový klub - KV MŠK Oktan Kežmarok 3:1 (15, -22, 12, 21) 

 

Kežmarok: Smák, Labudová, Kredátusová, Chárová, Becková, Zátrochová, libero Nikmonová (Harčárová). 

 

Skupina o 5. – 10. miesto, 9. kolo 
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Hit UCM Trnava – VK Eperia Prešov 1:3 (-16, -21, 18, -14) 

 

Prešov: Sokolov 2, Jakábová 17, Obermanová 2, Povrazníková 24, Bodnárová 13, Kopilcová 4, liberá Olejníková a 

Nehilová (Kerpčarová) 

 

Hokej 

 

Extraliga ženy, semifinále play-off, druhé zápasy 

 

ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - HC Osy Spišská Nová Ves 7:1 (3:0, 3:1, 1:0) 

 

Góly: Jurčová a Maťašová po 2, Mišková, Stašová, Čorňáková - Lešňáková. 

 

konečný výsledok série: 2:0, Prešov postúpil do finále 

 

Popradské líšky - MHK Martin 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) 

 

Góly: Wieczorek 3, Mikesková a Staroňová po 2, Šulíková, Gorecká. 

 

stav série 1:1, rozhodujúci zápas sa hrá v nedeľu v Poprade 

 

II. liga mužov - semifinále play-off, druhý zápas 

 

MHK Humenné - HC Bratislava 4:3 (2:2, 1:1, 1:0) 

 

Góly: 2. Šechný, 9. Dancsák, 30. Čopák, 41. Briják – 1. Krajč, 14. Horský, 26. Hruška 

 

konečný výsledok série: 2:0, Humenné postúpilo do finále a získalo právo účasti v Budiš I. lige 

 

Piaty zápas štvrťfinále play-off hokejovej extraligy juniorov 

 

HK ŠKP Poprad - HKM Zvolen 7:2 (1:0, 4:0, 2:2) 

 

konečný výsledok série: 3:2, Poprad postúpil do semifinále 

 

Vodné pólo 

 

Pharma Group extraliga mužov, 1. kolo nadstavbovej časti o 1. - 4. miesto 
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ŠK Hornets Košice - ŠKP Modrí Draci Košice-Staré Mesto 16:4 (2:2, 4:2, 5:0, 5:0) 

 

Najviac gólov: Vidumanský ml., Kiernosz a Kaid ml. po 3 - Grutka 2 

 

Bedminton 

 

Výsledky prvého turnaja 1. kola extraligy miešaných tímov (Košice) 

Betpres Košice - Lokomotíva Košice 7:1 (15:3) 

Merkury Broker Košice - KPŠ Košice 7:1 (14:6) 

Betpres Košice - KPŠ Košice 8:0 (16:0) 

Lokomotíva Košice - Merkury Broker Košice 4:4 (11:11) 

Betpres Košice - Merkury Broker Košice 8:0 (16:0) 

Lokomotíva Košice - KPŠ Košice 8:0 (16:2) 

 

Lyžovanie 

 

Poliak Szymon Bebenek a Čech Jan Němec sa stali zhodným časom 1:57,13 min víťazmi obrovského slalomu na 62. 

ročníku Veľkej ceny Slovenska v zjazdovom lyžovaní na Štrbskom Plese. Medzi ženami triumfovala česká reprezentantka 

Martina Dubovská pred Slovenkou Barbarou Kantorovou. 

 

VC Slovenska - obrovský slalom: 

 

muži: 1. Szymon Bebenek (Poľ.) a Jan Němec (ČR) obaja 1:57,13 min, 3. Lukáš Václavík (ČR) 1:57,18,..., 20. Frederik 

Katrenič (SR) 2:01,47 

 

ženy: 1. Martina Dubovská (ČR) 1:57,84, 2. Barbara Kantorová (SR), 1:59,47, 3. Katarína Miklošová (SR) 1:59,90. 

 

Atletika 

 

Halové majstrovstvá SR v atletike staršieho žiactva (Bratislava) 

 

Víťazi disciplín: 

 

CHLAPCI 

 

žrď: Štefan Lisík (Akademik TU Košice) 290 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 3. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

diaľka: Roman Krokavec (AK Iskra pri ZŠ Revúca) 570 

 

4 x 200 m: Slávia Spišská Nová Ves (Kampczyk, Legnavský, Pacanovský, Petruška) 1:47,81 

 

DIEVČATÁ 

 

60 m: Erika Brehuvová (ŠŠK J. A. Komenského Bardejov) 8,07 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Vydarená 24-hodinovka, účastníci doplávali do Viedne a späť (+VIDEO A FOTO) 

 [nasekysuce.sme.sk; 04/03/2017; EG ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20474907/vydarena-24-hodinovka-ucastnici-doplavali-do-viedne-a-spat-video-a-foto.html 

 

V piatok a v sobotu 24.-25. februára (od 8.00 do 8.00 h) zažila čadčianska plaváreň skvelú akciu. 

 

Na prvom ročníku plaveckej 24-hodinovky (nultý v roku 2010) si dali organizátori cieľ neprerušiť "niť" plavcov 24 hodín, 

zapojiť ich čo najviac a takisto zaplávať čo najviac metrov. Podujatie bolo pre všetkých, ktorí chceli urobiť niečo pre svoje  

zdravie a nezáväzne sa stať súčasťou peknej športovej myšlienky. 

 

Záujem predčil očakávania 

 

Na bazéne vládla od začiatku veľmi príjemná aj pravá športová atmosféra. Symbolicky prvým plavcom nebol nik iný ako 

František Nehaj, prvý Kysučan, ktorý nedávno zdolal kanál La Manche. Po ňom už skočili do vody školáci a postupne sa 

pridávali ďalší a ďalší. Aby sa zabezpečila kontinuita počas kritických hodín, v ponuke bola aj možnosť registrovať sa 

dopredu, no ako sa ukázalo, nebolo treba, bazén bol s výnimkou pár desiatok minút plný, a doslova "len" pár chvíľ sa 

plávalo iba v troch dráhach. Inak bolo všetkých osem permanentne obsadených. Dokonca tí, ktorí si chceli vychutnať 

večernú atmosféru od 21.00 do 24.00 narazili na "príjemný" problém – všetky dráhy plné a v jednej dvaja-traja plavci. A 

tak to bolo v podstate aj ráno, aj cez deň, aj večer, aj v noci, aj skoro ráno – teda celých 24 hodín. 

 

Skvelé čísla: 609936 a 309 

 

Do čadčianskej plaveckej 24-hodinovky sa zapojilo celkovo 309 účastníkov, ktorí mali vstup zdarma a v 25 metrovom 

bazéne zaplávali neuveriteľných 609639 metrov – plavci tak "doplávali" do Viedne a kilometre vo vode im stačili aj na 

návrat späť. Najmladším účastníkom bol Jožko Korman z Kysuckého Nového Mesta, pekný kilometer si na opačnej 

strane vekových kategórií pripísala Milka Barancová z Čadce. Do štafety sa zapojil aj Holanďan Henk Van´t Hull, v 

štatistikách figurujú plavci z celých Kysúc, Žiliny, ale aj z Bratislavy, Spišskej Novej Vsi či Ivanky pri Dunaji. 

 

Úctyhodné výkony, spokojnosť, nadšenie 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20474907/vydarena-24-hodinovka-ucastnici-doplavali-do-viedne-a-spat-video-a-foto.html
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Spestrením plávania pre radosť bolo vypísanie súťaže pre najvytrvalejších. Lídrom bazéna sa stal podľa očakávaní 

František Nehaj, ktorý štafetu otvoril a bol účastný aj finišu. Na plaváreň prišiel v troch fázach a celkovo preplával 1200 

bazénov = 30000 m = 30 km, vo vode strávil niečo cez 10 hodín. V Čadci sa v posledný februárový víkend plavci "hecli". 

Ako mnohí potvrdili, vďaka plnému bazénu sa vzájomne potiahli a tak odplávali oveľa viac, ako bol ich prvotný zámer. 

Vďačné bolo pozorovať, ako sa viacerí vracajú v noci či nad ránom a posúvajú svoje vytrvalostné osobáky. Počas noci 

bolo k dispozícii aj občerstvenie. 

 

3000 a viac metrov zaplávalo 47 plavcov 

 

Na jedného účastníka pripadá v priemere takmer 2000 m, okrem pokoriteľa La Manche zaujali a zviedli do skorého rána 

súboj o 2. miesto Jozef Jedinák a Andrej Maták (17400 m, 17000 m), tradične vytrvalý bol Peter Gajdoš (15000 m), ako 

dvojičky odplávali 15000 m študentky FTVŠ Gabika Tatarková a Lucia Schejbalová, úžasný bol nočný výkon Klaudie 

Čuboňovej (10000 m), prácu v plaveckom klube Žabka dokumentovali v chlapčenskej kategórii výkonmi a súťaživosťou 

Matej Slivka (15200 m) a Aleš Balamucký (15000 m) – ročníky narodenia 2001 a 2002, pričom Aleš išiel poobede prvú 

desinu na jedenkrát a päťku si prišiel doplávať o dvanástej v noci. Tretí skončil v tejto kategórii Adam Tomala (10500 m), 

no pochvalu si zaslúži aj jedenásť ročný Bruno Vakula (8500 m). Čadčiansku plaváreň si prišiel doslova vychutnať 

šesťdesiatšesť ročný Vladimír Marendiak zo Žiliny (10100 m). Nad 3000 metrov plávalo celkovo 47 účastníkov! 

 

Najlepší si vyslúžili zaujímavé ceny, či už zájazd do Chorvátska, grátis vstup na celodenné lyžovanie, poukážky na 

športoviská či permanentky na plaváreň. 

 

Výsledky najlepších 

 

Muži: 1. miesto František Nehaj, 2. Jozef Jedinák, 3. Andrej Maták, ženy: 1.-2. Gabriela Tatarková, Lucia Schejbalová, 3. 

Klaudia Čuboňová, chlapci a dievčatá (2001 a ml.): 1. Matej Slivka, 2. Aleš Balamucký, 3. Adam Tomala. Najúspešnejšia 

základná škola v prepočte na počet detí bola ZŠ Horelica, najviac metrov - 22550 zaplávali doobeda žiaci ZŠ M. R. 

Štefánika. Plavci, ktorým sa nad ránom neušiel z kapacitných dôvodov účastnícky diplom, si ho môžu vyzdvihnúť v 

pokladni. 

 

Organizátor: Mestský podnik služieb Čadca – stredisko plaváreň 

 

Spoluorganizátori: Mesto Čadca, CVČ Čadca 

 

Hlavní usporiadatelia: Eduard Gábriš, Mária Čamborová 

 

Späť na obsah 
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1.21.  Detvianska radosť – Domáci postúpili do finále play-off prvej hokejovej ligy Budiš a tým 

aj do baráže o postup do Tipsport ligy po skvelom výsledku s HK Dukla Michalovce v pomere 

4:1 

 [hlavnespravy.sk; 04/03/2017; HSP/Peter Brendza ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/detvianska-radost-domaci-postupili-finale-play-off-prvej-hokejovej-ligy-budis-tym-aj-baraze-o-postup-

tipsport-ligy-po-skvelom-vysledku-s-hk-dukla-michalovce-v-pomere-41/919462 

 

Banská Bystrica 4.marca 2017 (HSP/Peter Brendza) 

 

Veľký hokejový ošiaľ zavládol po piatom rozhodujúcom stretnutí semifinále prvej hokejovej ligy Budiš na ľade Zimného 

štadióna v Detve. Domáci hokejisti po dvoch sezónach sa opäť prebojovali do finále play-off, ktorú aj v sezóne 2014/2015 

vyhrali po finálovej sérii 4:1 na zápasy s HK Spišská Nová Ves, avšak potom v baráži o postup do hokejovej Tipsport 

extraligy neprešili cez MsHK Žilina, keď sériu rovnakým rozdielom 1:4 prehrali. 

 

Prienik Ľuboša Fajčáka (88) z Michaloviec k spokojnosti všetkých vyriešila dvojica hokejistov z Detvy. Brankár Filip Orčík 

(39) a celkom vpravo Jakub Žilka (25). 

 

V tomto súťažnom ročníku po hokejových zmenách už v predošlej sezóne došlo k zmenám a "nespravodlivý boj" o 

postup do najvyššej súťaže, kedy niekoľko sezón dozadu bol vždy zvýhodnený extraligový účastník, pretože baráž sa 

začínala vždy dvomi stretnutiami na ľade extraligistu a "diskriminované prvoligové kluby" poväčšine už končili na 

domácom ľade. Výnimkou bol ročník 2012/2013, kedy prvoligový účastník z Bardejova potom ako vyhral play-off prvej 

hokejovej ligy 4:0 na zápasy, tak sériu baráže o postup do Tipsport extraligy znepríjemnili Bardejovčania aj Martinu, kde 

sa napokon na ZŠ v Turci rozhodlo o zachovaní si extraligovej príslušnosti Martina a v nastavajúcej sezóne 2013/2014. 

Hokejisti Martina zvíťazili v sérii hranej na štyri víťazné zápasy nad Bardejovom v pomere 4:3. Teraz od sezóny 

2015/2016, ktorú vlani vyhrali hokejisti nováčika 1.hokejovej ligy Budiš HC Nové Zámky, štartuje v baráži o postup až 

štvorica kandidátov (poslední dvaja z Tipsport ligy) a prví dvaja, teda už finalisti play-off súťažného ročníka 2016/2017 HC 

07 Orin Detva a HK Skalica. Hrá sa systémom každý s každým dvojkolovo (doma – vonku) si zmerajú sily s dvojicou 

účastníkov Tipsport ligy a najväčšou pravdepodobnosťou HK Dukla Trenčín a MHK 32 Liptovský Mikuláš, nakoľko táto 

dvojica štyri kolá pred koncom základnej časti Tipsport ligy má značnú bodovú stratu na dvojici HC Nové Zámky a MHC 

Martin. 

 

Piaty rozhodujúci zápas semifinále play-off prvej hokejovej ligy Budiš: 

 

HC 07 ORIN DETVA – HK DUKLA MICHALOVCE 4 : 1 ( 2:1, 0:0, 2:0 ) Konečný stav série 3:2 

 

Góly a asistencie: 05:13 min. Viktor Fekiač (Gašpar, Škvaridlo) presilovka 1:0, 09:15 min. Žilka (F.Fekiač) 2:0, 16:37 min. 

Cútt (Giľák, Hančák) 2:1, 47:55 min. Torok (Žilka) 3:1, 59:46 min. Škvaridlo (Torok) 4:1. Vylúčení: 6 – 3 na 2 min., navyše 

Pavel Mrňa (Michalovce) v čase 59:46 min. 10 min. osobný trest + osobný trest do konca zápasu. Presilovky: 1:0, 

http://www.hlavnespravy.sk/detvianska-radost-domaci-postupili-finale-play-off-prvej-hokejovej-ligy-budis-tym-aj-baraze-o-postup-tipsport-ligy-po-skvelom-vysledku-s-hk-dukla-michalovce-v-pomere-41/919462
http://www.hlavnespravy.sk/detvianska-radost-domaci-postupili-finale-play-off-prvej-hokejovej-ligy-budis-tym-aj-baraze-o-postup-tipsport-ligy-po-skvelom-vysledku-s-hk-dukla-michalovce-v-pomere-41/919462
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oslabenia 0:0. Zásahy brankárov: Filip Orčík (Detva) 40/39 = 97,50 %, Adam Trenčan (Michalovce) 34/31 = 91,18 %. 

Pred 1 400 divákmi rozhodovali: Štefík, Snášel – P.Šefčík, Junek (video rozhodca Beneš). 

 

Do finále play-off postúpili hokejisti HC 07 Orin Detva. 

 

Finálová séria začína prvými zápasmi už v pondelok 6.marca o 18,00 hod. v Detve, druhý zápas o deň neskôr, taktiež v 

Detve v rovnakom čase. Tretí duel tejto finálovej série sa hrá 10.marca v Skalici. Štvrtý 11.marca znova v Skalici, 

prípadný piaty rozhodujúci 13.marca v Detve. Hrá sa iba na tri víťazné stretnutia. Aj začiatky stretnutí v Skalici majú UHČ 

(úradný hrací čas o 18,00 hod.). 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Jarné prázdniny sa sťahujú na východ 

 [pravda.sk; 04/03/2017; Štefan Rimaj ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/421919-jarne-prazdniny-sa-stahuju-na-

vychod/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Dočkali sa aj deti z východného Slovenska. V Košickom a Prešovskom kraji si budú užívať prázdninové radovánky, ktoré 

potrvajú aj s víkendmi deväť dní. 

 

Deťom na východe Slovenska sa začali prázdniny. 

Autor - SHUTTERSTOCK 

 

Tentoraz sa črtá rozmanitejšie trávenie voľného času, ako v predošlých dvoch týždňoch. Bude viac slnka a popri lyžovaní 

sa tak bude dať plánovať aj turistika či návštevy pamiatok. Na deti pritom opäť nezabudli najmä centrá voľného času, ale 

aj samosprávy či kultúrne inštitúcie. 

 

Z lyžiarskych stredísk Slovenska je ešte asi sto v plnej prevádzke, z nich pätina na východnom Slovensku. "Na východe 

sa dá ešte dobre lyžovať v Litmanovej, Plejsoch, Drienici, Nižnej Polianke, vo Vyšných Ružbachoch či na Jahodnej. 

Samozrejme, dobrá lyžovačka je stále vo Vysokých a v Belianskych Tatrách alebo v Jasnej," informovala Ľubica Styková 

z Holidayinfo.sk. 

 

V Tatrách sa cez víkend diváci môžu tešiť na zaujímavé kúsky parašutistov. Majstrovstvá Slovenska v tunelovom lietaní 

skupinovej akrobacie 4-členných družstiev sa uskutočnia v Hurricane Factory Tatralandia. Pôjde o štvrtý ročník jedinečnej 

súťaže v aerodynamickom tuneli. V sobotu 11. marca sa v Jasnej bude konať lyžovačka spojená s lyžovaním v bikinách. 

V košickej zoologickej záhrade pripravili od pondelka 6. marca jarný prímestský tábor. "Deti si budú môcť siahnuť na hady 

a iné plazy, kozy alebo ovce kamerunské. Dostanú sa tiež do chovných zariadení, kam sa bežný návštevník nedostane. 

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/421919-jarne-prazdniny-sa-stahuju-na-vychod/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/421919-jarne-prazdniny-sa-stahuju-na-vychod/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Čas sa im budeme snažiť spestriť aj rôznymi súťažami a hrami," zdôraznil Jozef Kindl z oddelenia vzdelávania a 

marketingu. Na aktivitách sa môže zúčastniť maximálne tridsať detí denne. 

 

Hovorca mesta Poprad Marián Galajda informoval, že miestna samospráva ponúka počas prázdnin denne možnosť 

bezplatnej prehliadky Kostola sv. Egídia a Námestia sv. Egídia v Poprade so sprievodcom. 

 

Zaujímavú akciu ponúkne prešovská Knižnica P. O. Hviezdoslava v pobočke v Sekčove. Každý pracovný prázdninový 

deň organizuje rozprávkové popoludnie. Počas neho deti na základe vopred pripravených obrázkov na tému Veľká noc 

napíšu vlastné rozprávky. V Detskej knižnici Slniečko v Prešove bude každý deň o 13. hodine Prázdninové kino. 

 

Vybraný program pre deti 

 

Košice, CVČ Orgovánová 

 

6. 3. – výstava Kulturpark, bowling, 7. 3. – prechádzka Košicami, výstava ÚĽUV, vychádzka do Lesoparku, 8. 3. – 

bowling, športové aktivity, 9. 3. – Košický hrad, 10. 3. – exkurzia v Leteckom múzeu Košice. 

 

Prešov, CVČ ABC 

 

6. – 10. 3. – športové hry, vychádzka do Ekoparku, kŕmenie zvierat, tvorivé dielne, športové aktivity, výlety, 7. 3. – bazén, 

9. 3. – celodenný výlet na hrad v Starej Ľubovni. 

 

Prešov, Ekopark Holá Hora 

 

8. 3. – otvorenie výstavy fotografií Prešov včera a dnes. 

 

Spišská Nová Ves, CVČ Adam 

 

6. – 10. 3. – Prímestský tábor zameraný na pobyt v prírode. V prípade zlého počasia športové aktivity v telocvični. 6. – 7. 

3. – lyžovačka v SKI Poráč Brodok. 

 

Svidník, CVČ 

 

6. 3. – tvorivé a modelárske dielne, 7. 3. – plaváreň, 8. 3. – súťaže, hry, filmové predstavenie, 9. 3. – florbalový turnaj a 

zumba, 10. 3. – celodenný výlet do Vysokých Tatier. 

 

Humenné, Vihorlatská hvezdáreň 
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6. – 10. 3. – Možnosť pozorovania oblohy, prednášky, výstava. 

 

Ždiar, SKI Bachledová 

 

9. 3. – animácie, hry, súťaže, minidisco, maľovanie na tvár na vrcholovej stanici, ľadové kráľovstvo v Bachledke s Olafom 

a Elzou. 

 

Poprad, CVČ 

 

6. 3. – športové aktivity, 7. 3. – koníky v Hrabušiciach, 8. 3. – deň so stavebnicou Lego, 9. 3. – kontaktné ZOO 

Tatralandia v zime, 10. 3. – šantenie v BoomHouse Svit. 

 

Vranov nad Topľou, CVČ 

 

6. 3. – návšteva knižnice, výroba vtáčích búdok, 7. 3. – športová streľba, ozdoby z tepaného kovu, angličtina inak, 8. 3. – 

workshop moderného tanca, prezentácia afrického tanca, návšteva mini zoo, 9. 3. – klzisko, lezecká stena, streľba zo 

vzduchovky, 10. 3. – kvíz, návšteva soľnej jaskyne, túlavé topánky na chodníku Bila hura. 

 

Sobrance, CVČ 

 

6. – 10. 3. – veľkonočné tvorivé dielne, rozprávkové prázdniny, príprava koláčikov, šport, výlet do Humenného. 

 

Svit, CVČ 

 

7. 3. – Starý Smokovec, Hrebienok, výstava Lego kociek, 8. 3. – basketbalový maratón, 9. 3. – futbalový maratón. 

 

Sabinov, CVČ 

 

6. – 10. 3. – interaktívne hry, bowling, korčuľovanie, prekvapenie, tvorivé dielne, noc v CVČ. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Spišiaci Hurbanovi 

 [Slovenské Národné Noviny; 09/2017; 04/03/2017; s.: 11; jp ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ] 
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Dom a Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pripravil pre obyvateľov mesta spomienku na významnú 

osobnosť slovenských dejín Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia. Videoprezentáciu 

s hovoreným slovom Mgr. R. Wencelovej doplnili ukážky z diela tejto vedúcej osobnosti slovenského národného hnutia 

19. storočia, zakladajúceho člena Matice slovenskej a člena jej výboru, spoluautora Memoranda národa slovenského, 

vydavateľa a redaktora Slovenských pohľadov, prvého predsedu SNR, teológa, spisovateľa, básnika... Ukážky predniesli 

členovia Divadelného súboru Hviezdoslav, matičiari i recitátori Ing. P. Konig, J. Gavlák, M. Findurová, A. Adamjaková, M. 

Mašlárová, Z. Veisenpacherová. Prítomných pozdravil riaditeľ D MS Mgr. R. Zacher, PhD. Podujatie obohatil člen 

Spišského dejepisného spolku M. Palušák, ktorý informoval o výskume lokality Branisko, na ktorom sa uskutočnili boje 

začiatkom februára 1849 a sú tam pochovaní aj slovenskí dobrovoľníci z cisárskeho vojska. Ich hroby sa stále nenašli, 

ale výskum napovedá, že sa azda čoskoro nájdu. (jp) 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za zábavou 

 [Pravda; 53/2017; 04/03/2017; s.: 11; Redakcia ; Zaradenie: Krížovky] 

 

4. marca, sobota 

 

Banská Bystrica: Prázdninové korčuľovanie, Zimný štadión. 14. h -15.30, aj 5.3. 

 

Bratislava: Giganti ľadovej doby, výstava trojrozmerných rekonštrukcií gigantických , živočíchov v skutočnej veľkosti, 

SNM, Vajanského náb. 

 

Bratislava: Elegancia 30. rokov, výstava, 10 historických áut a jeden motocykel, aj diorámy, ilustrujúce spôsob života a 

módu z tohto obdobia, Múzeum dopravy 

 

Bratislava: Febiofest, Medzinárodný festival filmových klubov, do 8.3. 

 

Trenčín: Prechádzky mestom so sprievodcom, venované cisársko-kráľovskému dvornému fotografistovi Maxovi Sternovi, 

KIC - Mierové nám., 16. h 

 

Spišská Nová Ves: Levočská biela pani v Múzeu Spiša, výstava, mýty, legendy a historické fakty o žene, ktorá . vraj pre 

bozk zradila krajinu, Provinčný dom, do 31. 3. 

 

5. marca, nedeľa 
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Slovensko: Každú prvú nedeľu v mesiaci voľné vstupy do expozícií Slovenskej národnej galérie aj do všetkých múzeí 

Slovenského národného múzea (vrátane jeho 18 špecializovaných múzeí), Slovenského technického múzea v Košiciach 

(všetkých 10 pracovísk) a Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (všetky 4 pracoviská). 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Spravodajský súhrn zo Spišskej: TOP 5 najčítanejších článkov týždňa 

 [spisska.dnes24.sk; 05/03/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-suhrn-zo-spisskej-top-5-najcitanejsich-clankov-tyzdna-264385 

 

 Nenechajte si ich ujsť. Pripravili sme pre vás súhrn článkov, ktoré počas tohto týždňa našich čitateľov oslovili najviac. 

 

Fašiangový sprievod 

 

V mestskej časti Spišskej Novej Vsi v Novoveskej Hute vedia dodržiavať a nezabúdať na tradície starých materí. 

Nadšenci tradícii a folklóru už po dvanástykrát vyšli v maskách do ulíc a rozdávali dobrú náladu. 

 

Veterán klub 

 

Spišský veterán klub má v našom meste už dlhoročnú tradíciu. Tvoria ho ľudia, ktorí milujú historické vozidlá a na svojich 

tátošoch brázdia ulice nielen Spišskej, ale aj celého Slovenska. Viac nám prezradil v rozhovore jeho dlhoročný predseda 

a spoluzakladateľ Henrich Horváth. 

 

Miss nevesta 

 

Súťaž, aká v našom meste ešte nebola. Šesť bývalých neviest zabojuje prvýkrát o titul Nevesta roka. Finalistky sa 

predvedú v rámci svadobnej šou. 

 

Spišská víťazom hlasovania 

 

Veľké hlasovanie je na konci a Spišská Nová Ves sa môže radovať. Stala sa jeho víťazom a to znamená obnovu 

Súsošia Kalvárie z dielne Majstra Pavla z Levoče. 

 

Obchody za socializmu 

 

Tak ako aj dnes aj za socializmu sa ľudia venovali i nákupom. Naši čitatelia si však zaspomínali na prevádzky,  ktoré dnes 

už v Spišskej nenájdete. Zaspomínať si môžete aj vy prostredníctvom nášho článku. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

http://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-suhrn-zo-spisskej-top-5-najcitanejsich-clankov-tyzdna-264385
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Foto:ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

 [teraz.sk; 05/03/2017; TASR ; Zaradenie: Magazín] 

http://www.teraz.sk/magazin/milan-kis-vyrocie-umrtia-dab/247058-clanok.html 

 

Do svojich posledných dní žil divadlom, pre divadlo a jeho publikum. V nedeľu 5. marca uplynie desať rokov od jeho 

úmrtia. 

 

Milan Kiš zomrel 5.3.2007. Foto: REPROFOTO ARCHÍV TASR 

 

Bratislava 5. marca (TASR) - Divadelný a filmový herec Milan Kiš bol dlhoročným členom Divadla Andreja Bagara (DAB) 

v Nitre. V nedeľu 5. marca uplynie desať rokov od jeho úmrtia. 

 

Vedel diváka nielen rozosmiať, ale aj dojať, priviesť k stavom zblíženia sa s ľudskou podstatou človečenstva. Kišove 

postavy sa mnohokrát pohybovali na hrane tragikomického rozmeru alebo pochopenia ľudských slabostí a nedokonalostí. 

Široká verejnosť si umelca spája s Nitrou a s jeho verným hereckým súputníkom Jozefom Dóczym. Milan Kiš svoj 

výrazný herecký talent využil aj pred filmovými a televíznymi kamerami. 

 

Narodil sa 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy chodil do rozhlasovej hereckej družiny. Vyrastal v 

bratislavskom Ružinove. Tam mali sídlo aj saleziáni. Práve s nimi hral ako dieťa hry s náboženskou tematikou. V roku 

1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom. Prijali ho do 

mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších. Medzi jeho prvými 

úlohami bola postava Míšu zo sovietskej hry so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval Štefan Munk. V roku 1953 si 

zahral vo veselohre Kubo s Ondrišom Jariabkom. 

 

Vojenskú základnú službu si odslúžil medzi ženistami na Dunaji a druhý rok v českom Terezíne. Po príchode do civilu v 

roku 1956 sa stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi. Po roku sa opäť vrátil na materskú scénu 

Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili. Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal angažmán. Hral napríklad v 

Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Veľmi úspešné predstavenie reprízovali stopäťdesiatkrát. Po ňom nasledovala 

podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn z Hry lásky a náhody. Režisér Karol 

Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Kiša do úlohy Dona Carlosa v dráme Filip II. Po ňom nasledoval 

doktor Gal v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách nasledovala postava doktora Galéna v Bielej nemoci. 

 

Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom a Spišskú Novú Ves s 

Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a bláznovi, neskôr 

http://www.teraz.sk/magazin/milan-kis-vyrocie-umrtia-dab/247058-clanok.html
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účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v mnohých ďalších. Na scéne 

nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili 

kontrastnú dvojicu. Úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci. 

 

Milan Kiš účinkoval v jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche. Alternoval 

spolu s Mariánom Slovákom titulnú rolu mliekara Tovjeho. Od decembra 1998 ich v Nitre počas 140 repríz mohlo vidieť 

90.000 divákov. V roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera. 

 

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. V televízii zaujal tragickou postavou Róma 

vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Ako lekárnik Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982). V 

Nevere po slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca, čudáka. Hral aj v kultovej Tisícročnej včele (1983) 

režiséra Juraja Jakubiska. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové 

sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny 

proti prúdu (1981). Medzi jeho ostatné filmy patria V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy 

(1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny nakrútený v roku 1987. 

 

So svojimi divákmi sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Do svojich posledných dní žil divadlom, 

pre divadlo a jeho publikum. Veľký herec s veľkým srdcom sa rozlúčil so svojimi obdivovateľmi jednou z hlavných úloh v 

muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec. Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre. Dožil sa 72 rokov. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

 [dobrenoviny.sk; 05/03/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94991/milan-kis-vkladal-do-svojich-hereckych-postav-srdce-aj-dusu 

 

Do svojich posledných dní žil divadlom, pre divadlo a jeho publikum. V nedeľu 5. marca uplynie desať rokov od jeho 

úmrtia. 

 

Milan Kiš zomrel 5.3.2007. — Foto: REPROFOTO ARCHÍV TASR 

 

Bratislava 5. marca (TASR) - Divadelný a filmový herec Milan Kiš bol dlhoročným členom Divadla Andreja Bagara (DAB) 

v Nitre. V nedeľu 5. marca uplynie desať rokov od jeho úmrtia. 

 

Vedel diváka nielen rozosmiať, ale aj dojať, priviesť k stavom zblíženia sa s ľudskou podstatou človečenstva. Kišove 

postavy sa mnohokrát pohybovali na hrane tragikomického rozmeru alebo pochopenia ľudských slabostí a nedokonalostí. 

Široká verejnosť si umelca spája s Nitrou a s jeho verným hereckým súputníkom Jozefom Dóczym. Milan Kiš svoj 

výrazný herecký talent využil aj pred filmovými a televíznymi kamerami. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/94991/milan-kis-vkladal-do-svojich-hereckych-postav-srdce-aj-dusu
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Narodil sa 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy chodil do rozhlasovej hereckej družiny. Vyrastal v 

bratislavskom Ružinove. Tam mali sídlo aj saleziáni. Práve s nimi hral ako dieťa hry s náboženskou tematikou. V roku 

1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom. Prijali ho do 

mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších. Medzi jeho prvými 

úlohami bola postava Míšu zo sovietskej hry so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval Štefan Munk. V roku 1953 si 

zahral vo veselohre Kubo s Ondrišom Jariabkom. 

 

Vojenskú základnú službu si odslúžil medzi ženistami na Dunaji a druhý rok v českom Terezíne. Po príchode do civilu v 

roku 1956 sa stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi. Po roku sa opäť vrátil na materskú scénu 

Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili. Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal angažmán. Hral napríklad v 

Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Veľmi úspešné predstavenie reprízovali stopäťdesiatkrát. Po ňom nasledovala 

podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn z Hry lásky a náhody. Režisér Karol 

Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Kiša do úlohy Dona Carlosa v dráme Filip II. Po ňom nasledoval 

doktor Gal v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách nasledovala postava doktora Galéna v Bielej nemoci. 

 

Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom a Spišskú Novú Ves s 

Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a bláznovi, neskôr 

účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v mnohých ďalších. Na scéne 

nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili 

kontrastnú dvojicu. Úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci. 

 

Milan Kiš účinkoval v jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche. Alternoval 

spolu s Mariánom Slovákom titulnú rolu mliekara Tovjeho. Od decembra 1998 ich v Nitre počas 140 repríz mohlo vidieť 

90.000 divákov. V roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera. 

 

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. V televízii zaujal tragickou postavou Róma 

vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Ako lekárnik Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982). V 

Nevere po slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca, čudáka. Hral aj v kultovej Tisícročnej včele (1983) 

režiséra Juraja Jakubiska. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové 

sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny 

proti prúdu (1981). Medzi jeho ostatné filmy patria V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy 

(1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny nakrútený v roku 1987. 

 

So svojimi divákmi sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Do svojich posledných dní žil divadlom, 

pre divadlo a jeho publikum. Veľký herec s veľkým srdcom sa rozlúčil so svojimi obdivovateľmi jednou z hlavných úloh v 

muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec. Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre. Dožil sa 72 rokov. 

 

× 
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1.28.  Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

 [dobrenoviny.sk; 05/03/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/95030/klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety 

 

Na snímke zľava vnuk Bedřicha Brunclíka, Bedřich Brunclík, Igor Liba, Ján Selvek a Jiří Holeček. Košice, 5. marca 2017. 

— Foto: TASR/František Iván 

 

Košice 5. marca (TASR) - Vedenie HC Košice si uctilo klubové legendy Bedřicha Brunclíka, Jiřího Holečka, Igora Libu a 

Jána Selveka slávnostným vyradením ich dresov. Najvyššia divácka návšteva v prebiehajúcej sezóne hokejovej Tipsport 

ligy (7431 divákov) sledovala, ako čísla 7, 1, 5 a 13 vystúpili k stropu košickej Steel arény. Všetci štyria ocenení netajili 

radosť z výnimočnej pocty. 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety. Ich čísla už budú v 

košickom tíme nedotknuté a pridali sa tak Ladislavovi Trojákovi, ktorého deviatka už dlhodobo visí pod stropom Steel 

arény. "Sú výnimočné okamihy, ktoré sa môžu v živote človeka opakovať, ale tento moment je o to významnejší, že sa už 

určite opakovať nebude. Toto ocenenie si veľmi vážim a teší ma o to viac, že si ho užívam na pôde najúspešnejšieho 

slovenského klubu," uviedol Brunclík. 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. Brunclík pochádza z Prahy rovnako ako 

legendárny brankár Jiří Holeček. Zaujímavosťou je, že ich vnuci sú aktuálne spoluhráčmi v žiackom tíme jedného z 

pražských klubov. Jeden z najlepších brankárov československej histórie meral cestu do Košíc po dlhšom čase, no 

slávnostné vyradenie svojho dresu s číslom "1" si nemohol nechať ujsť. "Bol som veľmi potešený, keď mi zazvonil telefón 

a predstavitelia košického klubu ma pozvali na túto akciu. Som veľmi šťastný, že na mňa Košičania nezabudli, keďže v 

tomto meste už nežijem. V Košiciach som strávil desať krásnych rokov. Počas toho obdobia som mal viacero ponúk, no 

zotrvával som v Košiciach. Veľmi si cením, že sa nám podarilo vybojovať účasť v najvyššej československej lige a dobre 

si spomínam aj na časy, keď sme hrávali v tíme s vekovým priemerom asi 21 rokov. S takýmto tímom sme udržali 

príslušnosť v najvyššej československej súťaži. Už to bol veľký úspech," poznamenal Jiří Holeček. 

 

S košickým klubom bol dlhé roky spojený aj Ján Selvek. Najskôr ako obranca, neskôr v rôznych rokoch ako tréner. Jeho 

meno sa bude navždy spájať s historickým federálnym titulom, ktorý košický hokejisti vybojovali v roku 1986. "Budem mať 

76 rokov a som veľmi rád, že som sa dožil takejto pocty. Ako hráč i tréner som zažil v Košiciach krásne časy," 

poznamenal Selvek. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/95030/klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend
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Najmladším z ocenenej štvorice je Igor Liba. Aj hráč, ktorý si ako jediný zo spomínaného kvarteta zahral v NHL, mal 

radosť z výnimočného ocenenia. "Dovolím si tvrdiť, že osemdesiate roky boli najkrajšími v histórii košického hokeja. 

Získali sme v nich dva československé tituly a boli to časy, keď tímy ako Sparta či Jihlava chodievali do Košíc s tým, že 

už v Kysaku prehrávali 0:2," poznamenal Liba, ktorý sa významne zaslúžil aj o košický titul v slovenskej extralige v roku 

1999. 

 

Bedřich Brunclík sa narodil 6. júla 1946 v Prahe. Začínal v žiackych tímoch Slavie, no pražský klub musel opustiť pre 

nevyhnutnú vojenčinu. Tú absolvoval v košickej Dukle, za ktorú odohral v rokoch 1965-67 dve sezóny. Košiciam ostal 

verný aj po zvyšok kariéry, keďže po vojenčine zotrval vo VSŽ Košice. V metropole východu našiel aj manželku, ktorú si 

vzal v deň svojich 22. narodenín. V košickom drese odohral celkovo 587 zápasov, v ktorých strelil 237 gólov. Klubu bol 

verný dlhých 16 sezón. Viackrát sa objavil aj v československej reprezentácii, v ktorej najväčší úspech v podobe 

striebornej medaily dosiahol na MS v roku 1971. Na východe Slovenska hrával až do ukončenia kariéry v roku 1981 a 

následne plynule prešiel do pozície trénera. Začínal ako asistent, neskôr sa stal aj hlavným trénerom košického A-

mužstva. Ako tréner pôsobil aj tri sezóny v Kladne, dva roky v Holandsku a viedol aj extraligový tím Popradu. Neskôr dlhé 

roky pôsobil pri mládežníckych tímoch HC Košice. 

 

Jiří Holeček patrí k najväčším legendám československého hokeja. Narodil sa 18. marca 1944 v Prahe. Ako brankárska 

opora československej reprezentácie získal tri tituly majstra sveta (1972, 1976, 1977), ku ktorým pridal aj päť strieborných 

a jednu bronzovú medailu zo svetových šampionátov. Zo ZOH v roku 1972 v Sappore má bronzovú medailu a z 

olympiády 1976 v Innsbrucku striebornú. Päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, rovnako 

päťkrát sa dostal do all-star tímu šampionátu. Reprezentoval aj na Kanadskom pohári v roku 1976, odkiaľ sa 

československý výber vrátil so striebornou medailou. V Košiciach pôsobil v rokoch 1963-1973. Od roku 1998 je členom 

Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

 

Igor Liba sa narodil 4. novembra 1960 v Prešove. Odchovanec ZPA Prešov hrával vo VSŽ Košice, Dukle Jihlava, 

rakúskom Zelttwegu a bohatú kariéru uzavrel ako hráč Spišskej Novej Vsi. Celkovo štyrikrát sa tešil z titulu vo federálnej 

lige - dvakrát ako hráč Jihlavy, dvakrát v tíme Košíc. V sezóne 1998/1999 pridal aj slovenský titul. Ešte v roku 1983 ho 

draftoval klub NHL Calgary Flames v 5. kole z 91. miesta. V prestížnej súťaži sa objavil v sezóne 1988/1989. Najskôr v 

drese New York Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií), neskôr v Los Angeles Kings (27 zápasov, 5+13), kde 

nastupoval aj po boku legendárneho Waynea Gretzkého. Liba bol členom svojho času obávaného slovenského útoku s 

Dáriusom Rusnákom a Vincentom Lukáčom, s ktorými získal mnoho úspechov na reprezentačnej úrovni. Zo Zimných 

olympijských hier v roku 1984 má striebornú medailu a zo ZOH 1992 bronzovú. V roku 1985 bol členom tímu, ktorý na 

MS v Prahe vybojoval zlaté medaily. K reprezentačným úspechom košickej legendy patria aj strieborné medaily z MS 

1982 a 1983. V československom drese odohral celkovo 211 zápasov, v ktorých strelil 66 gólov. Po ukončení hráčskej 

kariéry sa začal venovať v práci s mládežou. V obci Čaňa pri Košiciach vedie Liba Academy, ktorá zastrešuje hokejové i 

mimohokejové aktivity pre deti. 
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Najstarší z kvarteta ocenených Ján Selvek sa narodil 31. mája 1941 v Poprade. Bývalý obranca absolvoval vojenčinu v 

Litoměřiciach, neskôr pôsobil šesť sezón vo VSŽ Košice. Významnú stopu zanechal ako tréner. Práve v Košiciach začal 

pôsobiť ako mládežnícky tréner, neskôr sa dostal aj ku kormidlu A-mužstva. Pôsobil aj pri tímoch Dubnice, Vítkovíc či 

Liptovského Mikuláša. V roku 1986 doviedol košický tím k federálnemu titulu. Neskôr triumfoval aj v slovenskej extralige a 

pôsobil aj ako asistent reprezentačného trénera Júliusa Šuplera. Pri slovenskom národnom tíme pôsobil počas cesty z C-

kategórie do "áčka" v rokoch 1994-1996. Ako tréner HC Košice získal celkovo dva slovenské tituly. 

 

× 

 

-END 
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1.29.  VIDEO: Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

 [teraz.sk; 05/03/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/klub-hc-kosice-slavnost-dresy/247231-clanok.html 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety 

 

Na snímke zľava vnuk Bedřicha Brunclíka, Bedřich Brunclík, Igor Liba, Ján Selvek a Jiří Holeček. Košice, 5. marca 2017. 

Foto: TASR/František Iván 

 

Košice 5. marca (TASR) - Vedenie HC Košice si uctilo klubové legendy Bedřicha Brunclíka, Jiřího Holečka, Igora Libu a 

Jána Selveka slávnostným vyradením ich dresov. Najvyššia divácka návšteva v prebiehajúcej sezóne hokejovej Tipsport 

ligy (7431 divákov) sledovala, ako čísla 7, 1, 5 a 13 vystúpili k stropu košickej Steel arény. Všetci štyria ocenení netajili 

radosť z výnimočnej pocty. 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety. Ich čísla už budú v 

košickom tíme nedotknuté a pridali sa tak Ladislavovi Trojákovi, ktorého deviatka už dlhodobo visí pod stropom Steel 

arény. "Sú výnimočné okamihy, ktoré sa môžu v živote človeka opakovať, ale tento moment je o to významnejší, že sa už 

určite opakovať nebude. Toto ocenenie si veľmi vážim a teší ma o to viac, že si ho užívam na pôde najúspešnejšieho 

slovenského klubu," uviedol Brunclík. 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. Brunclík pochádza z Prahy rovnako ako 

legendárny brankár Jiří Holeček. Zaujímavosťou je, že ich vnuci sú aktuálne spoluhráčmi v žiackom tíme jedného z 

pražských klubov. Jeden z najlepších brankárov československej histórie meral cestu do Košíc po dlhšom čase, no 

slávnostné vyradenie svojho dresu s číslom "1" si nemohol nechať ujsť. "Bol som veľmi potešený, keď mi zazvonil telefón 

a predstavitelia košického klubu ma pozvali na túto akciu. Som veľmi šťastný, že na mňa Košičania nezabudli, keďže v 

tomto meste už nežijem. V Košiciach som strávil desať krásnych rokov. Počas toho obdobia som mal viacero ponúk, no 

http://www.teraz.sk/sport/klub-hc-kosice-slavnost-dresy/247231-clanok.html
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zotrvával som v Košiciach. Veľmi si cením, že sa nám podarilo vybojovať účasť v najvyššej československej lige a dobre 

si spomínam aj na časy, keď sme hrávali v tíme s vekovým priemerom asi 21 rokov. S takýmto tímom sme udržali 

príslušnosť v najvyššej československej súťaži. Už to bol veľký úspech," poznamenal Jiří Holeček. 

 

Slávnostné vyvesenie dresov bývalých hokejistov košického klubu zľava Igora Libu, Jána Selveka, Bedřicha Brunclíka a 

Jiřího Holečeka pod stropom Steel arény v Košiciach 5. marca 2017. K slávnostnej udalosti došlo pred začiatkom zápasu 

51. kola Tipsport Ligy HC Košice - HKM Zvolen. Foto: TASR/František Iván 

 

S košickým klubom bol dlhé roky spojený aj Ján Selvek. Najskôr ako obranca, neskôr v rôznych rokoch ako tréner. Jeho 

meno sa bude navždy spájať s historickým federálnym titulom, ktorý košický hokejisti vybojovali v roku 1986. "Budem mať 

76 rokov a som veľmi rád, že som sa dožil takejto pocty. Ako hráč i tréner som zažil v Košiciach krásne časy," 

poznamenal Selvek. 

 

Najmladším z ocenenej štvorice je Igor Liba. Aj hráč, ktorý si ako jediný zo spomínaného kvarteta zahral v NHL, mal 

radosť z výnimočného ocenenia. "Dovolím si tvrdiť, že osemdesiate roky boli najkrajšími v histórii košického hokeja. 

Získali sme v nich dva československé tituly a boli to časy, keď tímy ako Sparta či Jihlava chodievali do Košíc s tým, že 

už v Kysaku prehrávali 0:2," poznamenal Liba, ktorý sa významne zaslúžil aj o košický titul v slovenskej extralige v roku 

1999. 

 

Vizitky štvorice ocenených: 

 

Bedřich Brunclík sa narodil 6. júla 1946 v Prahe. Začínal v žiackych tímoch Slavie, no pražský klub musel opustiť pre 

nevyhnutnú vojenčinu. Tú absolvoval v košickej Dukle, za ktorú odohral v rokoch 1965-67 dve sezóny. Košiciam ostal 

verný aj po zvyšok kariéry, keďže po vojenčine zotrval vo VSŽ Košice. V metropole východu našiel aj manželku, ktorú si 

vzal v deň svojich 22. narodenín. V košickom drese odohral celkovo 587 zápasov, v ktorých strelil 237 gólov. Klubu bol 

verný dlhých 16 sezón. Viackrát sa objavil aj v československej reprezentácii, v ktorej najväčší úspech v podobe 

striebornej medaily dosiahol na MS v roku 1971. Na východe Slovenska hrával až do ukončenia kariéry v roku 1981 a 

následne plynule prešiel do pozície trénera. Začínal ako asistent, neskôr sa stal aj hlavným trénerom košického A-

mužstva. Ako tréner pôsobil aj tri sezóny v Kladne, dva roky v Holandsku a viedol aj extraligový tím Popradu. Neskôr dlhé 

roky pôsobil pri mládežníckych tímoch HC Košice. 

 

Jiří Holeček patrí k najväčším legendám československého hokeja. Narodil sa 18. marca 1944 v Prahe. Ako brankárska 

opora československej reprezentácie získal tri tituly majstra sveta (1972, 1976, 1977), ku ktorým pridal aj päť strieborných 

a jednu bronzovú medailu zo svetových šampionátov. Zo ZOH v roku 1972 v Sappore má bronzovú medailu a z 

olympiády 1976 v Innsbrucku striebornú. Päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, rovnako 

päťkrát sa dostal do all-star tímu šampionátu. Reprezentoval aj na Kanadskom pohári v roku 1976, odkiaľ sa 

československý výber vrátil so striebornou medailou. V Košiciach pôsobil v rokoch 1963-1973. Od roku 1998 je členom 

Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 
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Igor Liba sa narodil 4. novembra 1960 v Prešove. Odchovanec ZPA Prešov hrával vo VSŽ Košice, Dukle Jihlava, 

rakúskom Zelttwegu a bohatú kariéru uzavrel ako hráč Spišskej Novej Vsi. Celkovo štyrikrát sa tešil z titulu vo federálnej 

lige - dvakrát ako hráč Jihlavy, dvakrát v tíme Košíc. V sezóne 1998/1999 pridal aj slovenský titul. Ešte v roku 1983 ho 

draftoval klub NHL Calgary Flames v 5. kole z 91. miesta. V prestížnej súťaži sa objavil v sezóne 1988/1989. Najskôr v 

drese New York Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií), neskôr v Los Angeles Kings (27 zápasov, 5+13), kde 

nastupoval aj po boku legendárneho Waynea Gretzkého. Liba bol členom svojho času obávaného slovenského útoku s 

Dáriusom Rusnákom a Vincentom Lukáčom, s ktorými získal mnoho úspechov na reprezentačnej úrovni. Zo Zimných 

olympijských hier v roku 1984 má striebornú medailu a zo ZOH 1992 bronzovú. V roku 1985 bol členom tímu, ktorý na 

MS v Prahe vybojoval zlaté medaily. K reprezentačným úspechom košickej legendy patria aj strieborné medaily z MS 

1982 a 1983. V československom drese odohral celkovo 211 zápasov, v ktorých strelil 66 gólov. Po ukončení hráčskej 

kariéry sa začal venovať v práci s mládežou. V obci Čaňa pri Košiciach vedie Liba Academy, ktorá zastrešuje hokejové i 

mimohokejové aktivity pre deti. 

 

Najstarší z kvarteta ocenených Ján Selvek sa narodil 31. mája 1941 v Poprade. Bývalý obranca absolvoval vojenčinu v 

Litoměřiciach, neskôr pôsobil šesť sezón vo VSŽ Košice. Významnú stopu zanechal ako tréner. Práve v Košiciach začal 

pôsobiť ako mládežnícky tréner, neskôr sa dostal aj ku kormidlu A-mužstva. Pôsobil aj pri tímoch Dubnice, Vítkovíc či 

Liptovského Mikuláša. V roku 1986 doviedol košický tím k federálnemu titulu. Neskôr triumfoval aj v slovenskej extralige a 

pôsobil aj ako asistent reprezentačného trénera Júliusa Šuplera. Pri slovenskom národnom tíme pôsobil počas cesty z C-

kategórie do "áčka" v rokoch 1994-1996. Ako tréner HC Košice získal celkovo dva slovenské tituly. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  V basketbalovej lige mužov Eurovia SBL v 37.kole až tri trojciferné výsledky 

 [hlavnespravy.sk; 05/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-lige-muzov-eurovia-sbl-v-37-kole-az-tri-trojciferne-vysledky/920066 

 

Banská Bystrica 5.marca 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

 

Najvyššia domáca basketbalová súťaž počas víkendu pokračovala zápasmi 37.kola Eurovia SBL. Vo všetkých piatich 

súbojoch zvíťazili vždy domáce kolektívy 

 

Na snímke z duelu Inter Bratislava – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves z Hant arény vidieť domáceho Nuhanoviča s 

loptou, ktorého sa snaží odzbrojiť hosťujúci Viktor Juríček (13) a Phil Henry (32) na snímke prvý zľava v modrom drese. 

Akciu sledujú rozhodca Lamoš a dvojica hráčov Interu Bratislava Bulatovič a Páleník. 

 

Najvyššie víťazstvo zaznamenali v derby stretnutí Levice – Nitra domáci "Levickí Patrioti", ktorí rozstrieľali svojho súpera 

s Nitry 32-bodovým debaklom v pomere 100:68. Ani druhé družstvo tabuľky, bratislavský Inter, svojho súpera zo 

Spišskej Novej Vsi nešetril a poslal ho domov z domácej Hant arény s 25-bodovou nádielkou 106:81. Tretí trojciferný 

http://www.hlavnespravy.sk/v-basketbalovej-lige-muzov-eurovia-sbl-v-37-kole-az-tri-trojciferne-vysledky/920066
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výsledok sa zrodil vo východoslovenskom derby v košickej Angels aréne, kde súčasný líder súťaže KB Košice zvíťazil 

nad BK Iskra Svit 106:94. 

 

Napriek tomu, že basketbalisti spod Tatier zaznamenali úctyhodných 94 bodov vyšli z tohto duelu neúspešne. Hlavnou 

príčinou ich prehry bola skutočnosť, že nedokázali ubrániť dvoch najúspešnejších strelcov domáceho družstva Matoviča 

a stredného rozohrávača Milana Žiaka, ktorí dohromady zaznamenali viac ako polovicu dosiahnutých bodov košických 

býkov. Vo zvyšných dvoch stretnutiach sme zaznamenali tesné 5- a 16-bodové víťazstvá (Handlová – Karlovka Bratislava 

80:75, Prievidza – Komárno 90:74). 

 

Prehľad výsledkov 37.kola Eurovia SBL v basketbale mužov – sobota 4.marca: 

 

KB KOŠICE – BK ISKRA SVIT 106 : 94 ( 51 : 44 ) 

 

Body zaznamenali – Košice: Matovič 31, Žiak 24/7, White 14/1, Baťka 13, Nikolič 7/1 (Baldovský 7/1, Ivelja 6, Dratva 2, 

Siladji 2, Vukovič 0, Galata 0) – Svit: Avramovič 27/3, Singletary 20/1, Lošonský 19, Fleming 5/1, Jankovič 2 (Šoutvin 12, 

Bachan 3/1, Sarna 3/1, Findura 3/1, Lehotský 0, Belavý 0). Fauly: 19 – 16, trestné hody: 17/11 – 14/12, trojky: 30/13 – 

20/8. Rozhodovali: Fuska, Kovalčík, Holländer. 

 

BK INTER BRATISLAVA – BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES 106 : 81 ( 59 : 29) 

 

Body zaznamenali – Inter Bratislava : R.Rančík 17/3, Vlahovič 17/3, Walker 12/2, Kinney 7/1, Mrviš 4 (Radukič 16/2, 

Ondruš 15/3, Nuhanovič 8, Bulatovič 2, Páleník 2, Hoferica 2) –Spišská Nová Ves : Henry 29/4, Šolevič 22/2, Antoni 

10/2, Krajňák 8/2, Juríček 5/1 /(Lenárt 5/1, Marshall 2, Osvald 0). Fauly: 22 – 14, trestné hody: 7/7 – 18/11, trojky: 33/13 – 

35/12. Rozhodovali: Ženiš, Lamoš, Gálová. 

 

BC PRIEVIDZA – MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO 90 : 74 ( 50 : 30 ) 

 

Body zaznamenali – Prievidza: Jones 25/2, Korner 12, Dramičanin 11/1, Marič 6, Batina 5 (Rostampour 11/1, Milovanovič 

9, Ihring 8, Jašš 2, Hupka 1, Huljak 0, Pondela 0) – Komárno: Cobb 25/4, Langston 11, Bilič 11, Halada 6/1, Kuffa 3 

(Bojanovský 6, Vido 5/1,M.Marchyn 3, Djordjevič 3). Fauly: 23 – 24, trestné hody: 21/16 – 22/10, trojky: 20/4 – 19/6. 5 

osobných chýb: Vido (Komárno). Rozhodovali: Brziak, Matejčík, Bara. 

 

BK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE – MBK SPU NITRA 100 : 68 ( 56 : 34 ) 

 

Body zaznamenali – Levice : Nofflet 17/1, Djurič 17/1, Musil 14/2, Ammous 4, Bannister 2 (Josipovič 14, Djokič 9m 

Krajčovič 8/2, M.Marchyn 5, Vojtek 5/1, Klár 5/1, Bendik 0) – Nitra: Róbert Rožánek 22/4, Zaťko 9/2, Jurjevič 8, Kaša 7/1, 

Samek 0 (Merešš 9, Rhymes 6/1, P.Pipíška 4, Skvášik 3, Dogbo 0, Pánis 0, Horinka 0). Fauly: 18 – 19, trestné hody: 

15/13 – 13/9, trojky: 23/9 – 20/9. Rozhodovali: Igor Pipíška, Doušek, Donovalová. 
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MBK HANDLOVÁ – BK KARLOVKA BRATISLAVA 80 : 75 ( 40 : 29 ) 

 

Body zaznamenali – Handlová : Nenad Miloševič 22/3, Sedmák 14, Stamenkovič 13/2, Novysedlák 2, Zejak 0 (Božovič 

11, Haviar 10/2, Pejovič 5/1, Stojanov 3, M.Mátych 0) – Karlovka Bratislava : Lehman 10/3, Hlivák 14/2, Kožár 6, Židzik 

4/1, Hašan 3 (Bečarík 10/2, Podhorský 10/2, Stránsky 8, Krajčovič 6). Fauly: 22 – 29, trestné hody: 29/26 – 18/11, trojky: 

26/8 – 28/10. 5 osobných chýb: Kožár, Stránsky (obaja Karlovka Bratislava). Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Životský. 

 

MBK LUČENEC mal v tomto 37.kole – voľný žreb. 

 

Poradie po 37.kole: 1.KB Košice 63 bodov (29 výhier/5 prehier), 2. Inter Bratislava 59 bodov (25/9), 3. BC Prievidza 56 

bodov (23/10), 4. BK Levickí Patrioti Levice 56 bodov (22/12), 5. MBK Rieker Com Therm Komárno 52 bodov (19/14), 

6.BK Iskra Svit 51 bodov (17/17), 7. MBK Handlová 49 bodov (16/18), 8. MBK Lučenec 47 bodov (15/17), 9. BK Karlovka 

Bratislava 42 bodov (9/24), 10. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 40 bodov (6/28), 11.MBK SPU Nitra 35 bodov (3/30). 

Poznámka: Družstvá Nitry a Handlovej majú zhodne po jednej kontumačnej prehre bez priznania bodu. 

 

Budúci program – 38.kolo – streda 8.marca: MBK Lučenec – BK Karlovka Bratislava, MBK SPU Nitra – BC Prievidza, 

MBK Rieker Com Therm Komárno – BK Inter Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – KB Košice, BK Iskra Svit – 

MBK Handlová. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Milan Kiš vkladal do svojich hereckých postáv srdce aj dušu 

 [24hod.sk; 05/03/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/milan-kis-vkladal-do-svojich-hereckych-postav-srdce-aj-dusu-cl497751.html 

 

Milan Kiš zomrel 5.3.2007. 

 

Bratislava 5. marca (TASR) - Divadelný a filmový herec Milan Kiš bol dlhoročným členom Divadla Andreja Bagara (DAB) 

v Nitre. V nedeľu 5. marca uplynie desať rokov od jeho úmrtia. 

 

Vedel diváka nielen rozosmiať, ale aj dojať, priviesť k stavom zblíženia sa s ľudskou podstatou človečenstva. Kišove 

postavy sa mnohokrát pohybovali na hrane tragikomického rozmeru alebo pochopenia ľudských slabostí a nedokonalostí. 

Široká verejnosť si umelca spája s Nitrou a s jeho verným hereckým súputníkom Jozefom Dóczym. Milan Kiš svoj 

výrazný herecký talent využil aj pred filmovými a televíznymi kamerami. 

 

http://www.24hod.sk/milan-kis-vkladal-do-svojich-hereckych-postav-srdce-aj-dusu-cl497751.html
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Narodil sa 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy chodil do rozhlasovej hereckej družiny. Vyrastal v 

bratislavskom Ružinove. Tam mali sídlo aj saleziáni. Práve s nimi hral ako dieťa hry s náboženskou tematikou. V roku 

1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom. Prijali ho do 

mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších. Medzi jeho prvými 

úlohami bola postava Míšu zo sovietskej hry so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval Štefan Munk. V roku 1953 si 

zahral vo veselohre Kubo s Ondrišom Jariabkom. 

 

Vojenskú základnú službu si odslúžil medzi ženistami na Dunaji a druhý rok v českom Terezíne. Po príchode do civilu v 

roku 1956 sa stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi. Po roku sa opäť vrátil na materskú scénu 

Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili. Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal angažmán. Hral napríklad v 

Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Veľmi úspešné predstavenie reprízovali stopäťdesiatkrát. Po ňom nasledovala 

podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn z Hry lásky a náhody. Režisér Karol 

Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Kiša do úlohy Dona Carlosa v dráme Filip II. Po ňom nasledoval 

doktor Gal v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách nasledovala postava doktora Galéna v Bielej nemoci. 

 

Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom a Spišskú Novú Ves s 

Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a bláznovi, neskôr 

účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v mnohých ďalších. Na scéne 

nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili 

kontrastnú dvojicu. Úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci. 

 

Milan Kiš účinkoval v jednej z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche. Alternoval 

spolu s Mariánom Slovákom titulnú rolu mliekara Tovjeho. Od decembra 1998 ich v Nitre počas 140 repríz mohlo vidieť 

90.000 divákov. V roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera. 

 

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. V televízii zaujal tragickou postavou Róma 

vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Ako lekárnik Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982). V 

Nevere po slovensky (1980) vynikajúco stvárnil starého mládenca, čudáka. Hral aj v kultovej Tisícročnej včele (1983) 

režiséra Juraja Jakubiska. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové 

sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny 

proti prúdu (1981). Medzi jeho ostatné filmy patria V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy 

(1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny nakrútený v roku 1987. 

 

So svojimi divákmi sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Do svojich posledných dní žil divadlom, 

pre divadlo a jeho publikum. Veľký herec s veľkým srdcom sa rozlúčil so svojimi obdivovateľmi jednou z hlavných úloh v 

muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec. Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre. Dožil sa 72 rokov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.32.  VIDEO: Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

 [24hod.sk; 05/03/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/video-klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend-cl497862.html 

 

Na snímke zľava vnuk Bedřicha Brunclíka, Bedřich Brunclík, Igor Liba, Ján Selvek a Jiří Holeček. Košice, 5. marca 2017. 

 

Košice 5. marca (TASR) - Vedenie HC Košice si uctilo klubové legendy Bedřicha Brunclíka, Jiřího Holečka, Igora Libu a 

Jána Selveka slávnostným vyradením ich dresov. Najvyššia divácka návšteva v prebiehajúcej sezóne hokejovej Tipsport 

ligy (7431 divákov) sledovala, ako čísla 7, 1, 5 a 13 vystúpili k stropu košickej Steel arény. Všetci štyria ocenení netajili 

radosť z výnimočnej pocty. 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety. Ich čísla už budú v 

košickom tíme nedotknuté a pridali sa tak Ladislavovi Trojákovi, ktorého deviatka už dlhodobo visí pod stropom Steel 

arény. "Sú výnimočné okamihy, ktoré sa môžu v živote človeka opakovať, ale tento moment je o to významnejší, že sa už 

určite opakovať nebude. Toto ocenenie si veľmi vážim a teší ma o to viac, že si ho užívam na pôde najúspešnejšieho 

slovenského klubu," uviedol Brunclík. 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. Brunclík pochádza z Prahy rovnako ako 

legendárny brankár Jiří Holeček. Zaujímavosťou je, že ich vnuci sú aktuálne spoluhráčmi v žiackom tíme jedného z 

pražských klubov. Jeden z najlepších brankárov československej histórie meral cestu do Košíc po dlhšom čase, no 

slávnostné vyradenie svojho dresu s číslom "1" si nemohol nechať ujsť. "Bol som veľmi potešený, keď mi zazvonil telefón 

a predstavitelia košického klubu ma pozvali na túto akciu. Som veľmi šťastný, že na mňa Košičania nezabudli, keďže v 

tomto meste už nežijem. V Košiciach som strávil desať krásnych rokov. Počas toho obdobia som mal viacero ponúk, no 

zotrvával som v Košiciach. Veľmi si cením, že sa nám podarilo vybojovať účasť v najvyššej československej lige a dobre 

si spomínam aj na časy, keď sme hrávali v tíme s vekovým priemerom asi 21 rokov. S takýmto tímom sme udržali 

príslušnosť v najvyššej československej súťaži. Už to bol veľký úspech," poznamenal Jiří Holeček. 

 

S košickým klubom bol dlhé roky spojený aj Ján Selvek. Najskôr ako obranca, neskôr v rôznych rokoch ako tréner. Jeho 

meno sa bude navždy spájať s historickým federálnym titulom, ktorý košický hokejisti vybojovali v roku 1986. "Budem mať 

76 rokov a som veľmi rád, že som sa dožil takejto pocty. Ako hráč i tréner som zažil v Košiciach krásne časy," 

poznamenal Selvek. 

 

Najmladším z ocenenej štvorice je Igor Liba. Aj hráč, ktorý si ako jediný zo spomínaného kvarteta zahral v NHL, mal 

radosť z výnimočného ocenenia. "Dovolím si tvrdiť, že osemdesiate roky boli najkrajšími v histórii košického hokeja. 

Získali sme v nich dva československé tituly a boli to časy, keď tímy ako Sparta či Jihlava chodievali do Košíc s tým, že 

http://www.24hod.sk/video-klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend-cl497862.html
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už v Kysaku prehrávali 0:2," poznamenal Liba, ktorý sa významne zaslúžil aj o košický titul v slovenskej extralige v roku 

1999. 

 

Vizitky štvorice ocenených: 

 

Bedřich Brunclík sa narodil 6. júla 1946 v Prahe. Začínal v žiackych tímoch Slavie, no pražský klub musel opustiť pre 

nevyhnutnú vojenčinu. Tú absolvoval v košickej Dukle, za ktorú odohral v rokoch 1965-67 dve sezóny. Košiciam ostal 

verný aj po zvyšok kariéry, keďže po vojenčine zotrval vo VSŽ Košice. V metropole východu našiel aj manželku, ktorú si 

vzal v deň svojich 22. narodenín. V košickom drese odohral celkovo 587 zápasov, v ktorých strelil 237 gólov. Klubu bol 

verný dlhých 16 sezón. Viackrát sa objavil aj v československej reprezentácii, v ktorej najväčší úspech v podobe 

striebornej medaily dosiahol na MS v roku 1971. Na východe Slovenska hrával až do ukončenia kariéry v roku 1981 a 

následne plynule prešiel do pozície trénera. Začínal ako asistent, neskôr sa stal aj hlavným trénerom košického A-

mužstva. Ako tréner pôsobil aj tri sezóny v Kladne, dva roky v Holandsku a viedol aj extraligový tím Popradu. Neskôr dlhé 

roky pôsobil pri mládežníckych tímoch HC Košice. 

 

Jiří Holeček patrí k najväčším legendám československého hokeja. Narodil sa 18. marca 1944 v Prahe. Ako brankárska 

opora československej reprezentácie získal tri tituly majstra sveta (1972, 1976, 1977), ku ktorým pridal aj päť strieborných 

a jednu bronzovú medailu zo svetových šampionátov. Zo ZOH v roku 1972 v Sappore má bronzovú medailu a z 

olympiády 1976 v Innsbrucku striebornú. Päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, rovnako 

päťkrát sa dostal do all-star tímu šampionátu. Reprezentoval aj na Kanadskom pohári v roku 1976, odkiaľ sa 

československý výber vrátil so striebornou medailou. V Košiciach pôsobil v rokoch 1963-1973. Od roku 1998 je členom 

Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

 

Igor Liba sa narodil 4. novembra 1960 v Prešove. Odchovanec ZPA Prešov hrával vo VSŽ Košice, Dukle Jihlava, 

rakúskom Zelttwegu a bohatú kariéru uzavrel ako hráč Spišskej Novej Vsi. Celkovo štyrikrát sa tešil z titulu vo federálnej 

lige - dvakrát ako hráč Jihlavy, dvakrát v tíme Košíc. V sezóne 1998/1999 pridal aj slovenský titul. Ešte v roku 1983 ho 

draftoval klub NHL Calgary Flames v 5. kole z 91. miesta. V prestížnej súťaži sa objavil v sezóne 1988/1989. Najskôr v 

drese New York Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií), neskôr v Los Angeles Kings (27 zápasov, 5+13), kde 

nastupoval aj po boku legendárneho Waynea Gretzkého. Liba bol členom svojho času obávaného slovenského útoku s 

Dáriusom Rusnákom a Vincentom Lukáčom, s ktorými získal mnoho úspechov na reprezentačnej úrovni. Zo Zimných 

olympijských hier v roku 1984 má striebornú medailu a zo ZOH 1992 bronzovú. V roku 1985 bol členom tímu, ktorý na 

MS v Prahe vybojoval zlaté medaily. K reprezentačným úspechom košickej legendy patria aj strieborné medaily z MS 

1982 a 1983. V československom drese odohral celkovo 211 zápasov, v ktorých strelil 66 gólov. Po ukončení hráčskej 

kariéry sa začal venovať v práci s mládežou. V obci Čaňa pri Košiciach vedie Liba Academy, ktorá zastrešuje hokejové i 

mimohokejové aktivity pre deti. 

 

Najstarší z kvarteta ocenených Ján Selvek sa narodil 31. mája 1941 v Poprade. Bývalý obranca absolvoval vojenčinu v 

Litoměřiciach, neskôr pôsobil šesť sezón vo VSŽ Košice. Významnú stopu zanechal ako tréner. Práve v Košiciach začal 
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pôsobiť ako mládežnícky tréner, neskôr sa dostal aj ku kormidlu A-mužstva. Pôsobil aj pri tímoch Dubnice, Vítkovíc či 

Liptovského Mikuláša. V roku 1986 doviedol košický tím k federálnemu titulu. Neskôr triumfoval aj v slovenskej extralige a 

pôsobil aj ako asistent reprezentačného trénera Júliusa Šuplera. Pri slovenskom národnom tíme pôsobil počas cesty z C-

kategórie do "áčka" v rokoch 1994-1996. Ako tréner HC Košice získal celkovo dva slovenské tituly. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.33.  Svit aj Spišiaci inkasovali u súperov 106 bodov 

 [spis.korzar.sme.sk; 05/03/2017; Richard Hudeček ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20475216/svit-aj-spisiaci-inkasovali-u-superov-106-bodov.html 

 

Extraliga basketbalistov pokračovala ďalšími zápasmi. 

 

SVIT/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Extraliga basketbalistov pokračovala ďalšími zápasmi. 

 

Iskra Svit po druhýkrát v sezóne zdolala doma Inter Bratislava, na palubovke lídra z Košíc jej však na triumf nestačilo ani 

94 strelených bodov. 

 

Spišiaci prehrali doma s Prievidzou a nepochodili ani na bratislavských Pasienkoch. 

 

Streda 

 

Iskra Svit – Inter Bratislava 80:72 (45:40) 

 

Najviac bodov Svitu: Avramovič 28, Jankovič 12, Lošonský, Shoutvin po 10. 

 

Michal Madzin (tréner Svitu): "Je to veľmi cenná výhra. Inter tu nastúpil doteraz asi v najsilnejšom zložení, je to pre nás 

krásne víťazstvo. Museli sme dať do toho všetko. Počas celého zápasu sme bojovali, v ťažkých momentoch nám 

pomohla tímová hra. Dnes zabojovali všetci chalani, ktorí boli na ihrisku. Pochvala patrí celému kolektívu aj našim 

fanúšikom, ktorých podporu sme dnes cítili." 

 

Saša Jankovič (hráč Svitu): "Vedeli sme, že Inter má kvalitu, posilnil sa o nových hráčov. Ukázali sme, že na našej 

palubovke nie je nikto favoritom. Od prvej minúty sme bojovali, dobre sme bránili, v útoku sme hrali tímovo, výborne sa 

chytil Avramovič. Toto víťazstvo sme si zaslúžili. Pomohli nám aj hráči, ktorí ešte nie sú celkom fit, no zaťali zuby. Vyhrali 

sme všetci ako tím." 

 

Sp. N. Ves – Prievidza 74:101 (40:55) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20475216/svit-aj-spisiaci-inkasovali-u-superov-106-bodov.html
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Najviac bodov SNV: Juríček 17, Šolevič 15, Majerčák 12. 

 

Erich Korfanta (tréner Sp. N. Vsi): "Začali sme celkom dobre do osobnej obrany hostí. Lenže potom prišiel problém, keď 

Prievidza zmenila obranu na zónu. To si už všimli viacerí tréneri, že do toho nevieme hrať. Zóna nás položila aj dnes, asi 

to chce viac rozumu a skúseností. Na druhej strane, káder Prievidze, to je iná kvalita, samí profesionáli, oni idú na 

majstra. Marič a Jones sú rozdieloví hráči. My môžeme proti nim vsadiť na bojovnosť, vyhrať nejaké úseky zápasu, ale 

nie 40 minút, keď oni k tomu seriózne pristúpia." 

 

Viktor Juríček (hráč Sp. N. Vsi): "V rozhodujúcich momentoch to bolo najmä o obrane hostí, proti ktorej sme sa nevedeli 

presadiť. Tréner nám jasne povedal, čo máme robiť a my sme to neplnili. Vedeli sme, že Marič je jeden z najlepších 

trojkárov v lige a my mu dovolíme dať osem trojok. To je neospravedlniteľné. Máme mladý neskúsený tím, ale mali by 

sme viac bojovať v každom zápase, nielen v niektorých." 

 

Sobota 

 

Inter Bratislava – Sp. N. Ves 106:81 (59:29) 

 

Najviac bodov SNV: Henry 29, Šolevič 22, Antoni 10. 

 

Erich Korfanta (tréner Sp. N. Vsi): "Pokračujeme v ťažkej sérii zápasov – Prievidza, teraz Inter. Košice nás čakajú v 

stredu. Prišli sme sem v oklieštenej zostave v počte osem. Snažili sme sa nespraviť si hanbu. Začali sme celkom dobre. 

Bohužiaľ, sila Interu pod košom je neuveriteľná. Nevedeli sme sa s tým vyporiadať. Zlyhali sme na doskokoch pod našim 

košom. Inter tam dominoval, získal veľa druhých šancí po otvorených strelách, skóroval a nás to stálo veľa síl, aby sme 

premenili nejaký kôš. Chytili sme sa v druhom polčase, keď som v šatni povedal chlapcom, že nemáme čo stratiť, aby sa 

uvoľnili a užili si zápas. Začali sme hrať voľnejšie, pustili sme to, hrali rýchlejšie dopredu, vyskúšali inú obranu. Myslím, že 

druhý polčas sme vyhrali, celkovo sme dosiahli dvanásť trojok a Interu na jeho palubovke dali dosť bodov. Tak aspoň s 

týmto som spokojný." 

 

Viktor Juríček (hráč Sp. N. Vsi): "Pozitívne môžeme zhodnotiť asi len to, že dvaja chalani mali dobrý zápas. Negatívne, že 

sme nehrali ako tím. V obrane katastrofálna komunikácia. Neplnili sme pokyny trénera a to sa odzrkadlilo na výsledku." 

 

Košice – Iskra Svit 106:94 (51:44) 

 

Najviac bodov Svitu: Avramovič 27, Singletary 20, Lošonský 19. 

 

Michal Madzin (tréner Svitu): "Bol to veľmi ťažký zápas a Košice ukázali obrovskú kvalitu. Súhlasím s tým, že tréneri 

takéto zápasy radi nemajú. Padlo veľmi veľa bodov a zápas nám ukázal veci, na ktorých musíme pracovať." 
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Pavol Lošonský (hráč Svitu): "Bol to veľmi rýchly basketbal a ešte som nevidel tím, ktorý by dával toľko trojok ako Košice. 

Nedá sa pritom povedať, že by sme nejako zle bránili. Jednoducho doskočili loptu a okamžite pálili do útoku. Snažili sme 

sa vracať, ale hrali to do otvorenej obrany a veľmi ťažko sa hrá proti súperovi, ktorému to zvonku takto sype." 

 

TABUĽKA 

 

1. Košice 34 29 5 3053:2577 63 

 

2. Inter Bratislava 34 25 9 2996:2619 59 

 

3. Prievidza 33 23 10 2911:2555 56 

 

4. Levice 34 22 12 2933:2617 56 

 

5. Komárno 33 19 14 2906:2639 52 

 

6. Iskra Svit 34 17 17 2904:2914 51 

 

7. Handlová 34 16 18 2689:2815 49 

 

8. Lučenec 32 15 17 2654:2705 47 

 

9. Karlovka BA 33 9 24 2487:2772 42 

 

10. Sp. N. Ves 34 6 28 2495:2998 40 

 

11. Nitra 33 3 30 2241:3058 35 

 

Pozn.: Handlová a Nitra má 1 kontumačnú prehru bez priznania bodu. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Klub HC Košice slávnostne vyradil dresy štyroch legiend 

 [hokejportal.net; 05/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend/71139 

 

Vedenie HC Košice si uctilo klubové legendy Bedřicha Brunclíka, Jiřího Holečka, Igora Libu a Jána Selveka slávnostným 

vyradením ich dresov. Najvyššia divácka návšteva v prebiehajúcej sezóne hokejovej Tipsport ligy (7431 divákov) 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/klub-hc-kosice-slavnostne-vyradil-dresy-styroch-legiend/71139
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sledovala, ako čísla 7, 1, 5 a 13 vystúpili k stropu košickej Steel arény. Všetci štyria ocenení netajili radosť z výnimočnej 

pocty. Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety. Ich čísla už 

budú v košickom tíme nedotknuté a pridali sa tak Ladislavovi Trojákovi, ktorého deviatka už dlhodobo visí pod stropom 

Steel arény. "Sú výnimočné okamihy, ktoré sa môžu v živote človeka opakovať, ale tento moment je o to významnejší, že 

sa už určite opakovať nebude. Toto ocenenie si veľmi vážim a teší ma o to viac, že si ho užívam na pôde 

najúspešnejšieho slovenského klubu," uviedol Brunclík. 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. Brunclík pochádza z Prahy rovnako ako 

legendárny brankár Jiří Holeček. Zaujímavosťou je, že ich vnuci sú aktuálne spoluhráčmi v žiackom tíme jedného z 

pražských klubov. Jeden z najlepších brankárov československej histórie meral cestu do Košíc po dlhšom čase, no 

slávnostné vyradenie svojho dresu s číslom "1" si nemohol nechať ujsť. "Bol som veľmi potešený, keď mi zazvonil telefón 

a predstavitelia košického klubu ma pozvali na túto akciu. Som veľmi šťastný, že na mňa Košičania nezabudli, keďže v 

tomto meste už nežijem. V Košiciach som strávil desať krásnych rokov. Počas toho obdobia som mal viacero ponúk, no 

zotrvával som v Košiciach. Veľmi si cením, že sa nám podarilo vybojovať účasť v najvyššej československej lige a dobre 

si spomínam aj na časy, keď sme hrávali v tíme s vekovým priemerom asi 21 rokov. S takýmto tímom sme udržali 

príslušnosť v najvyššej československej súťaži. Už to bol veľký úspech," poznamenal Jiří Holeček. 

 

S košickým klubom bol dlhé roky spojený aj Ján Selvek. Najskôr ako obranca, neskôr v rôznych rokoch ako tréner. Jeho 

meno sa bude navždy spájať s historickým federálnym titulom, ktorý košický hokejisti vybojovali v roku 1986. "Budem mať 

76 rokov a som veľmi rád, že som sa dožil takejto pocty. Ako hráč i tréner som zažil v Košiciach krásne časy, " 

poznamenal Selvek. 

 

Najmladším z ocenenej štvorice je Igor Liba. Aj hráč, ktorý si ako jediný zo spomínaného kvarteta zahral v NHL, mal 

radosť z výnimočného ocenenia. "Dovolím si tvrdiť, že osemdesiate roky boli najkrajšími v histórii košického hokeja. 

Získali sme v nich dva československé tituly a boli to časy, keď tímy ako Sparta či Jihlava chodievali do Košíc s tým, že 

už v Kysaku prehrávali 0:2," poznamenal Liba, ktorý sa významne zaslúžil aj o košický titul v slovenskej extralige v roku 

1999. 

 

Vizitky štvorice ocenených:  

 

Bedřich Brunclík sa narodil 6. júla 1946 v Prahe. Začínal v žiackych tímoch Slavie, no pražský klub musel opustiť pre 

nevyhnutnú vojenčinu. Tú absolvoval v košickej Dukle, za ktorú odohral v rokoch 1965-67 dve sezóny. Košiciam ostal 

verný aj po zvyšok kariéry, keďže po vojenčine zotrval vo VSŽ Košice. V metropole východu našiel aj manželku, ktorú si 

vzal v deň svojich 22. narodenín. V košickom drese odohral celkovo 587 zápasov, v ktorých strelil 237 gólov. Klubu bol 

verný dlhých 16 sezón. Viackrát sa objavil aj v československej reprezentácii, v ktorej najväčší úspech v podobe 

striebornej medaily dosiahol na MS v roku 1971. Na východe Slovenska hrával až do ukončenia kariéry v roku 1981 a 

následne plynule prešiel do pozície trénera. Začínal ako asistent, neskôr sa stal aj hlavným trénerom košického A-
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mužstva. Ako tréner pôsobil aj tri sezóny v Kladne, dva roky v Holandsku a viedol aj extraligový tím Popradu. Neskôr dlhé 

roky pôsobil pri mládežníckych tímoch HC Košice. 

 

Jiří Holeček patrí k najväčším legendám československého hokeja. Narodil sa 18. marca 1944 v Prahe. Ako brankárska 

opora československej reprezentácie získal tri tituly majstra sveta (1972, 1976, 1977), ku ktorým pridal aj päť strieborných 

a jednu bronzovú medailu zo svetových šampionátov. Zo ZOH v roku 1972 v Sappore má bronzovú medailu a z 

olympiády 1976 v Innsbrucku striebornú. Päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, rovnako 

päťkrát sa dostal do all-star tímu šampionátu. Reprezentoval aj na Kanadskom pohári v roku 1976, odkiaľ sa 

československý výber vrátil so striebornou medailou. V Košiciach pôsobil v rokoch 1963-1973. Od roku 1998 je členom 

Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

 

Igor Liba sa narodil 4. novembra 1960 v Prešove. Odchovanec ZPA Prešov hrával vo VSŽ Košice, Dukle Jihlava, 

rakúskom Zelttwegu a bohatú kariéru uzavrel ako hráč Spišskej Novej Vsi. Celkovo štyrikrát sa tešil z titulu vo federálnej 

lige - dvakrát ako hráč Jihlavy, dvakrát v tíme Košíc. V sezóne 1998/1999 pridal aj slovenský titul. Ešte v roku 1983 ho 

draftoval klub NHL Calgary Flames v 5. kole z 91. miesta. V prestížnej súťaži sa objavil v sezóne 1988/1989. Najskôr v 

drese New York Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 asistencií), neskôr v Los Angeles Kings (27 zápasov, 5+13), kde 

nastupoval aj po boku legendárneho Waynea Gretzkého. Liba bol členom svojho času obávaného slovenského útoku s 

Dáriusom Rusnákom a Vincentom Lukáčom, s ktorými získal mnoho úspechov na reprezentačnej úrovni. Zo Zimných 

olympijských hier v roku 1984 má striebornú medailu a zo ZOH 1992 bronzovú. V roku 1985 bol členom tímu, ktorý na 

MS v Prahe vybojoval zlaté medaily. K reprezentačným úspechom košickej legendy patria aj strieborné medaily z MS 

1982 a 1983. V československom drese odohral celkovo 211 zápasov, v ktorých strelil 66 gólov. Po ukončení hráčskej 

kariéry sa začal venovať v práci s mládežou. V obci Čaňa pri Košiciach vedie Liba Academy, ktorá zastrešuje hokejové i 

mimohokejové aktivity pre deti. 

 

Najstarší z kvarteta ocenených Ján Selvek sa narodil 31. mája 1941 v Poprade. Bývalý obranca absolvoval vojenčinu v 

Litoměřiciach, neskôr pôsobil šesť sezón vo VSŽ Košice. Významnú stopu zanechal ako tréner. Práve v Košiciach začal 

pôsobiť ako mládežnícky tréner, neskôr sa dostal aj ku kormidlu A-mužstva. Pôsobil aj pri tímoch Dubnice, Vítkovíc či 

Liptovského Mikuláša. V roku 1986 doviedol košický tím k federálnemu titulu. Neskôr triumfoval aj v slovenskej extralige a 

pôsobil aj ako asistent reprezentačného trénera Júliusa Šuplera. Pri slovenskom národnom tíme pôsobil počas cesty z C-

kategórie do "áčka" v rokoch 1994-1996. Ako tréner HC Košice získal celkovo dva slovenské tituly. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Košice si uctili svoje hokejové legendy, ich dresy už visia pod strpom Steel arény 

 [tvnoviny.sk; 05/03/2017; KOŠICE/ TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1860701 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1860701
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Na snímke zľava vnuk Bedřicha Brunclíka, Bedřich Brunclík, Igor Liba, Ján Selvek a Jiří Holeček. Foto: TASR 

 

Vedenie HC Košice si uctilo klubové legendy Bedřicha Brunclíka, Jiřího Holečka, Igora Libu a Jána Selveka slávnostným 

vyradením ich dresov. Najvyššia divácka návšteva v prebiehajúcej sezóne hokejovej Tipsport ligy (7431 divákov) 

sledovala, ako čísla 7, 1, 5 a 13 vystúpili k stropu košickej Steel arény. Všetci štyria ocenení netajili radosť z výnimočnej 

pocty. 

 

Brunclík, Holeček, Liba a Selvek dostali od predstaviteľov košického klubu pamätné dresy i plakety. Ich čísla už budú v 

košickom tíme nedotknuté a pridali sa tak Ladislavovi Trojákovi, ktorého deviatka už dlhodobo visí pod stropom Steel 

arény. 

 

"Sú výnimočné okamihy, ktoré sa môžu v živote človeka opakovať, ale tento moment je o to významnejší, že sa už určite 

opakovať nebude. Toto ocenenie si veľmi vážim a teší ma o to viac, že si ho užívam na pôde najúspešnejšieho 

slovenského klubu," uviedol Brunclík. 

 

Slávnostné vyvesenie dresov bývalých hokejistov košického klubu pod stropom Steel arény. Foto: TASR 

 

Paradoxom je, že ani jeden zo štyroch ocenených nie je rodák z Košíc. Brunclík pochádza z Prahy rovnako ako 

legendárny brankár Jiří Holeček. Zaujímavosťou je, že ich vnuci sú aktuálne spoluhráčmi v žiackom tíme jedného z 

pražských klubov. Jeden z najlepších brankárov československej histórie meral cestu do Košíc po dlhšom čase, no 

slávnostné vyradenie svojho dresu s číslom "1" si nemohol nechať ujsť. 

 

"Bol som veľmi potešený, keď mi zazvonil telefón a predstavitelia košického klubu ma pozvali na túto akciu. Som veľmi 

šťastný, že na mňa Košičania nezabudli, keďže v tomto meste už nežijem. V Košiciach som strávil desať krásnych rokov. 

Počas toho obdobia som mal viacero ponúk, no zotrvával som v Košiciach. Veľmi si cením, že sa nám podarilo vybojovať 

účasť v najvyššej československej lige a dobre si spomínam aj na časy, keď sme hrávali v tíme s vekovým priemerom asi 

21 rokov. S takýmto tímom sme udržali príslušnosť v najvyššej československej súťaži. Už to bol veľký úspech," 

poznamenal Jiří Holeček. 

 

S košickým klubom bol dlhé roky spojený aj Ján Selvek. Najskôr ako obranca, neskôr v rôznych rokoch ako tréner. Jeho 

meno sa bude navždy spájať s historickým federálnym titulom, ktorý košický hokejisti vybojovali v roku 1986. "Budem mať 

76 rokov a som veľmi rád, že som sa dožil takejto pocty. Ako hráč i tréner som zažil v Košiciach krásne časy," 

poznamenal Selvek. 

 

Najmladším z ocenenej štvorice je Igor Liba. Aj hráč, ktorý si ako jediný zo spomínaného kvarteta zahral v NHL, mal 

radosť z výnimočného ocenenia. "Dovolím si tvrdiť, že osemdesiate roky boli najkrajšími v histórii košického hokeja. 

Získali sme v nich dva československé tituly a boli to časy, keď tímy ako Sparta či Jihlava chodievali do Košíc s tým, že 
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už v Kysaku prehrávali 0:2," poznamenal Liba, ktorý sa významne zaslúžil aj o košický titul v slovenskej extralige v roku 

1999. 

 

Vizitka Bedřicha Brunclíka 

 

Bedřich Brunclík sa narodil 6. júla 1946 v Prahe. Začínal v žiackych tímoch Slavie, no pražský klub musel opustiť pre 

nevyhnutnú vojenčinu. Tú absolvoval v košickej Dukle, za ktorú odohral v rokoch 1965-67 dve sezóny. Košiciam ostal 

verný aj po zvyšok kariéry, keďže po vojenčine zotrval vo VSŽ Košice. V metropole východu našiel aj manželku, ktorú si 

vzal v deň svojich 22. narodenín. 

 

V košickom drese odohral celkovo 587 zápasov, v ktorých strelil 237 gólov. Klubu bol verný dlhých 16 sezón. Viackrát sa 

objavil aj v československej reprezentácii, v ktorej najväčší úspech v podobe striebornej medaily dosiahol na MS v roku 

1971. Na východe Slovenska hrával až do ukončenia kariéry v roku 1981 a následne plynule prešiel do pozície trénera. 

 

Začínal ako asistent, neskôr sa stal aj hlavným trénerom košického A-mužstva. Ako tréner pôsobil aj tri sezóny v Kladne, 

dva roky v Holandsku a viedol aj extraligový tím Popradu. Neskôr dlhé roky pôsobil pri mládežníckych tímoch HC Košice. 

 

Vizitka Jiřího Holečeka 

 

Jiří Holeček patrí k najväčším legendám československého hokeja. Narodil sa 18. marca 1944 v Prahe. Ako brankárska 

opora československej reprezentácie získal tri tituly majstra sveta (1972, 1976, 1977), ku ktorým pridal aj päť strieborných 

a jednu bronzovú medailu zo svetových šampionátov. 

 

Zo ZOH v roku 1972 v Sappore má bronzovú medailu a z olympiády 1976 v Innsbrucku striebornú. Päťkrát bol vyhlásený 

za najlepšieho brankára majstrovstiev sveta, rovnako päťkrát sa dostal do all-star tímu šampionátu. 

 

Reprezentoval aj na Kanadskom pohári v roku 1976, odkiaľ sa československý výber vrátil so striebornou medailou. V 

Košiciach pôsobil v rokoch 1963-1973. Od roku 1998 je členom Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

 

Vizitka Igora Libu 

 

Igor Liba sa narodil 4. novembra 1960 v Prešove. Odchovanec ZPA Prešov hrával vo VSŽ Košice, Dukle Jihlava, 

rakúskom Zelttwegu a bohatú kariéru uzavrel ako hráč Spišskej Novej Vsi. Celkovo štyrikrát sa tešil z titulu vo federálnej 

lige - dvakrát ako hráč Jihlavy, dvakrát v tíme Košíc. 

 

V sezóne 1998/1999 pridal aj slovenský titul. Ešte v roku 1983 ho draftoval klub NHL Calgary Flames v 5. kole z 91. 

miesta. V prestížnej súťaži sa objavil v sezóne 1988/1989. Najskôr v drese New York Rangers (10 zápasov, 2 góly, 5 
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asistencií), neskôr v Los Angeles Kings (27 zápasov, 5+13), kde nastupoval aj po boku legendárneho Waynea 

Gretzkého. 

 

Liba bol členom svojho času obávaného slovenského útoku s Dáriusom Rusnákom a Vincentom Lukáčom, s ktorými 

získal mnoho úspechov na reprezentačnej úrovni. Zo Zimných olympijských hier v roku 1984 má striebornú medailu a zo 

ZOH 1992 bronzovú. V roku 1985 bol členom tímu, ktorý na MS v Prahe vybojoval zlaté medaily. K reprezentačným 

úspechom košickej legendy patria aj strieborné medaily z MS 1982 a 1983. 

 

V československom drese odohral celkovo 211 zápasov, v ktorých strelil 66 gólov. Po ukončení hráčskej kariéry sa začal 

venovať práci s mládežou. V obci Čaňa pri Košiciach vedie Liba Academy, ktorá zastrešuje hokejové i mimohokejové 

aktivity pre deti. 

 

Vizitka Jána Selveka 

 

Najstarší z kvarteta ocenených Ján Selvek sa narodil 31. mája 1941 v Poprade. Bývalý obranca absolvoval vojenčinu v 

Litoměřiciach, neskôr pôsobil šesť sezón vo VSŽ Košice. Významnú stopu zanechal ako tréner. Práve v Košiciach začal 

pôsobiť ako mládežnícky tréner, neskôr sa dostal aj ku kormidlu A-mužstva. 

 

Pôsobil aj pri tímoch Dubnice, Vítkovíc či Liptovského Mikuláša. V roku 1986 doviedol košický tím k federálnemu titulu. 

Neskôr triumfoval aj v slovenskej extralige a pôsobil aj ako asistent reprezentačného trénera Júliusa Šuplera. Pri 

slovenskom národnom tíme pôsobil počas cesty z C-kategórie do "áčka" v rokoch 1994-1996. Ako tréner HC Košice 

získal celkovo dva slovenské tituly. 

 

Športové výsledky Futbal Tenis Hokej Basketbal 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  SLOVENSKO: Historický kalendár na 6. marca 

 [teraz.sk; 06/03/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-6-m/33028-clanok.html 

 

Pondelok 6. marca 2017. Je to desiaty pracovný týždeň a 65. deň v roku 2017. Do konca roka zostáva 300 dní. 

 

 Bratislava 6. marca (TASR) - 

 

 SLOVENSKO - OSOBNOSTI 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-6-m/33028-clanok.html
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 1694 - Narodil sa v Urmíne (dnes Mojmírovce) uhorský politik a veľkostatkár ANTON GRASALKOVIČ (Grassalkovich), 

prívrženec Habsburgovcov, ktorý dal postaviť barokový palác v Bratislave (Grasalkovičov palác), súčasné sídlo 

prezidenta Slovenskej republiky (SR). Zomrel 1.12.1771. 

 

 1718 - Narodil sa v Hrušove evanjelický farár, básnik, spisovateľ a pedagóg GREGOR FABRI, pôsobil aj ako rektor 

evanjelického kolégia v Prešove. Zomrel 4.4.1779. 

 

 1872 - Narodil sa v obci Babice (dnes Česko) sochár FRANTIŠEK LAHOLA. Zomrel 13.6.1925 v Liptovskom Mikuláši. 

 

 1911 - Narodil sa vo Vrútkach prozaik a prekladateľ JÁN BODENEK, ktorý debutoval známym prozaickým dielom Ivkova 

biela mať. Jeho humoristická novela Katastrofa bola zase úspešne sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Zomrel 

20.11.1985. 

 

 1940 - Narodila sa v obci Hradište pod Vrátnom divadelná, televízna a filmová herečka ZITA FURKOVÁ, dlhoročná 

členka Divadla Astorka Korzo'90 v Bratislave. 

 

 1941 - Narodil sa v Košiciach skladateľ, inštrumentalista a klavirista JURAJ SZABADOS. Zomrel 26.1.1995. 

 

 1943 - Narodil sa v Bratislave historik a teoretik umenia JÁN BAKOŠ. 

 

 1977 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi hokejista a bývalý reprezentant ĽUBOMÍR VAIC, strieborný z ruských 

Majstrovstiev sveta (MS) v roku 2000 a bronzový z fínskych MS v roku 2003. 

 

 1987 - Narodil sa v Trenčíne hokejista, reprezentant MÁRIO BLIŽŇÁK, hráč českého tímu: Bílí Tygři Liberec. 

 

 2007 - Zomrel v Bratislave sochár, spoluzakladateľ prvého Zväzu slovenských výtvarných umelcov a člen Spolku 

voľných výtvarných umelcov JOZEF MAZAN. Narodil sa 11.1.1920. 

 

 SLOVENSKO - UDALOSTI 

 

 1430 - Z iniciatívy cisára Žigmunda Luxemburského založili bratislavskú mincovňu, v ktorej mincmajster Leonard Pertl 

začal raziť denáre s označením LP (iniciálky tamojšieho peňažného združenia Liga Posoniensis). Mincovňa bola 

spočiatku umiestnená vo dvore Starej radnice, neskôr v budove Academie Istropolitany. 

 

 1848 - Na zasadnutí Uhorského snemu podporil Ľudovít Štúr v pamätnej reči požiadavku okamžitého zrušenia 

poddanstva v Uhorsku. 
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 1923 - Národné zhromaždenie Československej republiky (NZ ČSR) prijalo zákon na ochranu ČSR, ktorý v praxi 

postihoval snahy o autonómiu Slovenska a zameraný bol aj proti komunistom. 

 

 2002 - Vyhlásili Národný park Veľká Fatra. 

 

 2007 - Spaľovanie biomasy v jednom zo svojich kotlov spustila spoločnosť Zvolenská teplárenská (ZT). Veľkokapacitná 

tepláreň sa tak stala prvou na Slovensku, ktorá začala vyrábať teplo z obnoviteľných zdrojov. 

 

 2016 - Lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová obsadila tretie miesto v historicky prvých pretekoch zjazdárskeho Svetového 

pohára na území samostatného Slovenska. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Ako ujsť exekútorovi 

 [Plus jeden deň; 54/2017; 06/03/2017; s.: 13; mt ; Zaradenie: SERVIS] 

 

Novinka pre zadlžených: Osobný bankrot, s ktorým začnete iný život! 

 

Bratislava - Máte na krku exekúciu pre nezaplatené šeky, faktúry či splátky úverov? Od 1. marca platí novela zákona, 

ktorá vás privedie k úspešnému bankrotu a vy začnete nový život bez dlhov. 

 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizáci je pre zamestnaných, ľudí bez práce, živnostníkov, invalidov aj dôchodcov 

možnosťou, ako zatočiť s dlžobami. Dokonca vám nechajú toľko peňazí, aby ste neskončili bez strechy nad hlavou. Vláda 

určila sumu 10 000 eur ako nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. "Priniesť by to malo to, že keď sa ľudia oddlžia formou 

osobného bankrotu, aby neostali na ulici," povedala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Len 731 

osobných bankrotov sa vlani vyhlásilo na Slovensku, kým v susednom Česku to bolo mnohonásobne viac. "Vďaka novele 

zákona sa osobný bankrot na Slovensku stane pre dlžníkov dostupnejší," myslí si analytička Jana Marková, ktorá 

zabezpečuje prevádzku úverových registrov. 

 

Ako to bolo doteraz 

 

Osobný bankrot bol pre väčšinu dlžníkov drahý. Na to, aby sa vôbec mohol začať, musel mať dlžník majetok v hodnote 

aspoň 1 659,70 eur a zaplatiť poplatok 650 eur. Súd povolil oddlženie, teda odpustenie dlhov až po ukončení konkurzu a 

predaji majetku s tým, že dlžník musel 3 roky odvádzať 70 % svojho ročného príjmu na úhradu dlhov a na trovy. 

 

Čo sa zmenilo od 1. marca 
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Po novom nemusíte mať žiaden majetok a na poplatok, ktorý sa znížil na 500 eur, vám požičia štát. Po oddlžení vám 

ostane celá výplata. 

 

10 otázok o osobnom bankrote 

 

1. Je osobný bankrot vhodný aj pre mňa? 

 

Osobný bankrot je určený Slovákom s vyhlásenou exekúciou, ktorí majú neuhradené účty, faktúry voči minimálne dvom 

dodávateľom. 

 

2. Ako mám postupovať v prípade zadlženia? 

 

Ak máte na krku dlhy aj exekútora, treba sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Buď vás bude zastupovať centrum, alebo 

vám určí advokáta. Centrum právnej pomoci alebo advokát podá návrh na súd. Ak bude návrh v poriadku, súd do 15 dní 

vyhlási konkurz, a tým sa zastavia exekúcie voči vám. Súd určí správcu, ktorý ohodnotí a speňaží váš majetok. Získané 

peniaze sa rozdelia medzi veriteľov, ktorým dlhujete, a súd vyhlási vaše oddlženie. Tým sa ostatné dlhy zmenia na 

nevymáhateľné, teda veritelia už od vás nemôžu žiadať ich zaplatenie. 

 

3. Musím teda zaplatiť všetky dlhy? 

 

Súd pri osobnom bankrote rozhoduje podľa vášho majetku o tom, akú časť dlhov musíte zaplatiť a akú vám odpustí. To 

znamená, že zvyšok dlhov bude nevymáhateľný. Výnimkou sú pohľadávky, ktoré sa podľa zákona neodpúšťajú, ako je 

nezaplatené výživné či náhrada za škodu spôsobenú na zdraví. 

 

4. Pomôžu mi zadarmo, alebo musím platiť? 

 

Centrum právnej pomoci poskytuje bezplatné služby ľuďom s príjmom do 1,4-násobku životného minima, čo je 277 eur. 

Ak máte príjem vyšší, ale stále menej ako 1,6-násobok životného minima (317 eur), centrum vám pomôže za minimálny 

poplatok. 

 

5. Koľko ma to bude v konečnom dôsledku stáť? 

 

Poplatok pri osobnom bankrote sa zo súčasných 650 eur znižuje na 500 eur. Túto sumu dostanete od Centra právnej 

pomoci ako bezúročnú pôžičku, ktorú musíte splatiť do 3 rokov. 

 

6. Prídem pri bankrote úplne o všetko? 
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Pri spisovaní majetku myslite na to, že nie všetky predmety je možné predať. Speňažiť sa nesmie napríklad nábytok ako 

postele, stôl, stoličky, detské hračky, snubné prstene. 

 

7. Kde budem bývať po bankrote? 

 

Dlžníkovi má po osobnom bankrote ostať 10 000 eur. Ide o takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá má chrániť 

ľudí pred úplnou stratou bývania a životom na ulici. Táto suma ostáva na osobitnom bankovom účte, z ktorého môžete 

mesačne minúť najviac 250 eur. Peniaze si nemôžete vybrať sami, musíte banku požiadať, aby z osobitného účtu 

uhradila tieto platby za bývanie. 

 

8. Ako často môžem bankrotovať? 

 

Súd vám môže odpustiť dlhy len raz za 10 rokov. Informácia o vašom osobnom bankrote bude zaznamenaná a budú mať 

k nej prístup napríklad banky. Ak v budúcnosti požiadate o úver, môžu vám ako rizikovému klientovi odmietnuť pôžičku 

alebo určia prísnejšie podmienky. 

 

9. Mám po bankrote navždy pokoj od dlhov? 

 

Ak do 6 rokov po oddlžení zdedíte alebo dostanete väčší majetok, prípadne vyhráte väčšiu sumu peňazí, ste podľa 

zákona povinný ponúknuť polovicu týchto príjmov bývalým veriteľom, ktorým ste nesplatili celý dlh. 

 

10. Na koho sa môžem obrátiť o radu? 

 

Pomoc a informácie nájdete v štátnych Centrách právnej pomoci. Sú v 27 mestách na Slovensku - okrem krajských miest 

Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Trenčín, Žilina, Košice a Prešov sú aj v Leviciach, Ilave, Prievidzi, Považskej Bystrici, 

Čadci, Banskej Štiavnici, vo Veľkom Krtíši, v Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Detve, Brezne, Jelšave, Liptovskom 

Mikuláši, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, vo Svidníku, v Medzilaborciach, Humennom a Michalovciach. 

Konzultačné dni si preverte na www.centrumpravnejpomoci. sk mt, FOTO: shutterstock 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Tipy na dnes - pondelok 6. marca 

 [korzar.sme.sk; 06/03/2017; redakcia ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20469863/tipy-na-dnes-pondelok-6-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Jarný prímestský tábor ABC 2017 

 

https://korzar.sme.sk/c/20469863/tipy-na-dnes-pondelok-6-marca.html
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PREŠOV. Od dnes štartuje v AMC centrum jarný prímestský tábor pre deti základných škôl. 

 

Balet open class 

 

PREŠOV. Dnes od 15.00 hod. sa v DJZ - Útvar osvetovej činnosti, tehelňa, uskutoční ďalšia otvorená hodina baletu. 

 

Desatoro II 

 

PREŠOV. Dnes o 18.00 hod. sa v Literárnej kaviarni Viola bude konať ďalšia prednáška otca Rastislava Dvorového. 

 

Herné pondelky 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Čajovni Alchýmka dnes o 11.00 h. sa môžete prísť naučiť a zahrať si vlastné alebo ,,čajovňové" 

hry. Po celý čas vám bude pripravený vysvetliť pravidlá ktorejkoľvek hry lektor Ján Pramuk. Prvý pondelok v mesiaci vás 

Janči naučí jednu z hier. V marci to bude zábavno-spoločenská hra Alias. 

 

Lyžiarske preteky 

 

LITMANOVÁ. V Litmanovej sa dnes od 10.00 h. do 18.00 h. uskutočnia lyžiarske preteky o pohár starostu obce 

Litmanová 

 

Júlia Haluzová – Golden stories 

 

KEŽMAROK. V Galérii u anjela si môžete až do 9. marca pozrieť výstavu Júlii Haluzovej. July je originálna, invenčná 

maliarka, ktorá sa vymyká z masy mladých umelcov utápajúcich sa v depresívnych a sebadeštruktívnych pózach. 

 

Trzy kobiety 

 

HUMENNÉ. Vo výstavnej sieni Domu kultúry sa dnes o 16.00 hod. vernisáž výstavy obrazov Trzy kobiety autoriek 

Malgorzaty Krukovej, Doroty Lazovej a Žofie Paterekovej. Výstava potrvá do 30. apríla. 

 

Hans Jahn – stojaci, bdiaci... 

 

SNINA. Kladzianske ľudové divadlo uvedie v kinosále Domu kultúry dnes o 18.00 hod. retro komédiu Hans Jahn – stojaci, 

bdiaci... 

 

Späť na obsah 
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1.39.  Matovič sa proti Svitu bodovo utrhol z reťaze 

 [kosice.korzar.sme.sk; 06/03/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20475283/matovic-sa-proti-svitu-bodovo-utrhol-z-retaze.html 

 

V hľadisku sedel prvýkrát jeho syn. 

 

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice zvíťazili vo východniarskom derby nad Svitom v ofenzívne ladenom dueli 106:94. 

 

Najlepší strelec zápasu bol s 31-bodmi Stefan Matovič, ktorému k výkonu pomohla aj prítomnosť jeho syna a mamy v 

hľadisku. 

 

Zverenci trénera Leška vyhrali už šiesty ligový duel v rade. V stredu sa predstavia na palubovke Spišskej Novej Vsi. 

 

Divácky atraktívne stretnutie zvládli košickí basketbalisti aj vďaka lepším útočným doskokom (9:2), no spokojní neboli s 

defenzívnou prácou. 

 

"Nezačali sme zápas najlepšie, obzvlášť z pohľadu obrany sa nám nedarilo. Hrali sme príliš laxne a to najmä v prvom 

polčase. Potom sme pridali na sile a agresivite. Musíme sa z toho poučiť, pretože ťažké zápasy nevyhráme tým, že 

nastrieľame veľa bodov, proti silným súperom bude rozhodovať obranná hra. Keď zarátame do úvahy aj Slovenský 

pohár, tak máme deväťzápasovú víťaznú šnúru a ja verím, že v nej budeme pokračovať čo najdlhšie," povedal pivot KB 

Košice Stefan Matovič. 

 

Predviedol svoj najlepší výkon 

 

K 31 bodom pridal Matovič aj sedem doskokov a spravil si tak osobné maximum v košickom drese. 

 

"Každý zápas môže potiahnuť iný hráč, v tom je naša sila. Chceli sme odohrať proti Svitu dobrý zápas, pretože v pohári 

nás naposledy veľmi potrápili, keď sme vyhrali len o jeden bod. Všetci podali veľmi dobrý výkon a dôležité je, že sme na 

domácej palubovke vyhrali," skonštatoval Matovič 

 

Srbský basketbalista sa vyhecoval k výbornému výkonu aj vďaka tomu, že priamo v hľadisku sedel prvýkrát jeho syn 

spoločne s mamou. 

 

"Prišli ma podporiť a určite aj to mi veľmi pomohlo. Myslím, že som predviedol svoj najlepší výkon najmä vďaka tomu, že 

som tu mal svojho syna. Mali by tu ostať asi na týždeň, takže sa im určite budem venovať," uviedol Matovič. 

 

Madzin: Košice ukázali svoju kvalitu 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20475283/matovic-sa-proti-svitu-bodovo-utrhol-z-retaze.html
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Tréner Košičanov Richard Leško bol po stretnutí spokojný s víťazstvom, no o čosi menej už s vysokým skóre v kolónke 

inkasovaných bodov. 

 

"Bol to taký útočný basketbal na štýl NBA. Divákom sa to muselo páčiť, pre nás trénerov je to trochu ťažšie stráviť, hlavne 

keď ide o obranu, útok bol fajn. Blíži sa však čas sezóny, keď zápasy nebudú vyhrávať krásne útočné akcie. Výsledok 

jasne hovorí, na čom musíme ešte do play-off najviac zapracovať," povedal Leško. 

 

Jeho náprotivok Michal Madzin vyzdvihol výkon domácich. 

 

"Košice ukázali na palubovke svoju kvalitu, ktorú ukazovali počas celého zápasu. Ukázali sa veci, na ktorých budeme 

musieť popracovať. Doma hráme podstatne lepšie, ale potrebujeme to ukázať aj na súperových palubovkách. U súperov 

nám chýbajú naši diváci, z ktorých máme obrovskú energiu a podporu. Ľudia chodia na zápasy v hojnom počte a to nám 

pomáha aj pri sebavedomí a ďalších veciach," uviedol Madzin. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 6. marca 

 [korzar.sme.sk; 06/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20473917/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-6-marca.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20473917/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-6-marca.html
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Stropkov 

 

Lekáreň ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, Mlynská 2047/39, +421 0903295513 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Pri nemocnici SL, Sládkovičova 10 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 
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MEDOVKA, Tatranské námestie 4914/8 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

FIALKA, Nemocničná 41/A 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

IDEA, Jána Hollého 180/60, +421 056/6442612 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Kam za kultúrou - pondelok 6. marca 

 [korzar.sme.sk; 06/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20473923/kam-za-kulturou-pondelok-6-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20473923/kam-za-kulturou-pondelok-6-marca.html
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Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Únos o 13.40, 15.50, 18.00, 18.50, 20.10, Logan o 15.00, 17.50, 20.40, Balerína o 13.00, 14.00, 

16.00, LEGO Batman vo filme 3D o 14.10, Ozzy o 13.00, Spievaj o 13.20, Lion o 14.40, LEGO Batman vo filme o 16.30, 

Psia duša o 15.10, Všetko alebo nič o 17.20, 19.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 19.50, Bodi: Psia superstar o 15.40, 

Muzzikanti o 17.40, Miesto pri mori o 20.00, Rozpoltený o 17.10. ARTMAX OPERA - Tosca o 19.00, ARTMAX FILMY - 

Moonligth o 21.00 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Baba z ľadu o 15.50, Balerína o 14.30, Logan: Wolverine o 15.30, 20.10, Miesto pri mori o 

17.40, Únos o 18.30, 20.20, Bodi: Psia superstar o 13.50, John Wick 2 o 20.00, T2 Trainspotting o 20.30, LEGO Batman 

vo filme o 13.40, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.50, Psia duša o 15.40, Všetko alebo nič o 16.20, 18.20, Spievaj o 

13.30 hod., 

 

ÚSMEV - Febiofest: Proti vetru o 17.30, Normální autistický film o 19.00, Klient o 20.45 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Baba z ľadu o 15.50, Logan: Wolverine o 20.10, Miesto pri mori o 

17.40, Únos o 18.30, 20.20, John Wick 2 o 20.00, Päťdesiat odtieňov temnoty o 17.50, Psia duša o 15.40, Všetko alebo 

nič o 16.20, Balerína o 14.30, LEGO Batman vo filme o 13.40, Spievaj o 13.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Chrobák v hlave o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23) - Orchidey - skvosty v ríši rastlín (do 12. 3.), GALÉRIA ÚĽUV 

(Mäsiarska 52, po - pia 13 - 17) - Kruhy na vode 2016 - 9. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo (do 14. 3.), 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 11, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Pastierske umenie v rohovine (do 16. 4.), ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Boris Sirka - Fluorescent Minerals (do 17. 3.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, 

po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Domov v zámorí - Slováci z Východného Slovenska v Amerike (do 22. 3.), KAŠTIEĽ V 

BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA 

ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, 

ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ 

MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 

poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 
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MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: GALÉRIA KC 

JUŽNÉHO ZEMPLÍNA - Ivana Kosturová - Intuitívna tvorba, 3D maľovanie a maľované kabelky (do 13. 3.), AREÁL SVET 

ZDRAVIA - Verejné večerné pozorovanie od 18.30 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (diskusia) Language café o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Únos o 15.30, 17.45, 19.50, LEGO Batman vo filme o 15.40, John Wick 2 o 20.50, Balerína o 

15.50, Logan o 17.50, 20.40, Muzzikanti o 15.40, Bodi: Psia superstar o 13.10, 15.20, Všetko alebo nič o 17.20, 19.50, 

ARTMAX FILMY - Moonlight o 18.00, ARTMAX OPERA - Tosca o 19.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Balerína o 13.50, 

16.00, LEGO Batman vo filme o 13.30, Logan: Wolverine o 20.30, Moonlight o 18.20, Muzzikanti o 15.50, Ozzy o 13.20, 

Tosca - opera o 19.00, Únos o 18.10, 20.50, Všetko alebo nič o 16.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - Jarný filmový festival 

2017 o 13.00, Únos o 17.30, Miesto pri mori o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Floriánova 2) - Projected Area (do 31. 3.), 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli 

v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 

fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: 

TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, Igor Piačka a Júlia Piačková - 

Územie - umenie, od 3 centimetrov do 3 metrov (do 19. 3.), TatraBRICK FEST (do 21. 4.), STARÝ SMOKOVEC: VILA 

FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA 

KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. 

M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. 

Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná 
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sieň) - Prierez tvorbou autora Mariána Kopku (do 6. 3.), Trzy kobiety, výstava poľských autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota 

Laz a Žofia Paterek, vernisáž o 16.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


