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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Študenti FZKI boli úspešní v súťaži Pre vodu 

     [sme.sk; 14/03/2017; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.2. Mladým futbalistom zo Spišskej Novej Vsi sa tlačia slzy do očí: Prosíme, nerobte to! 

     [cas.sk; 15/03/2017; Zdeněk Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

1.3. Vzťahy sú žilami vášho domova 

     [topky.sk; 15/03/2017; PR ; Zaradenie: Dobre vedieť] 

1.4. Sestry Alžbeta a Júlia, 4 akordy a 3 veľké hity! 

     [funradio.sk; 15/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: funradio.sk] 

1.5. Komárno dokázalo prvé dva celky len potrápiť 

     [nasenovezamky.sme.sk; 15/03/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

1.6. Láka vás práca vo finančnom sektore? Tu sú top pracovné ponuky s dobrým zárobkom 

     [hnporadna.hnonline.sk; 15/03/2017; (zk) ; Zaradenie: Denník HN] 

1.7. Fanúšikov pod kamery tak rýchlo nedostaneme 

     [nasturiec.sme.sk; 15/03/2017; Roman Brezniak ; Zaradenie: Turiec / Spravodajstvo] 

1.8. Kto je viac ako baník? A kto má horšiu budúcnosť? 

     [pravda.sk; 15/03/2017; Andrej Barát ; Zaradenie: Žurnál] 

1.9. Pred 40.kolom Eurovia SBL v basketbale mužov – Zaujímavé duely budú v Komárne, kde zavíta Handlová a 

v Lučenci, kde privítajú úradujúceho majstra Slovenska BC Prievidza 

     [hlavnespravy.sk; 15/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

1.10. Rožňavčania začnú jar doma s Parchovanmi 

     [gemer.korzar.sme.sk; 15/03/2017; Peter Podolinský ; Zaradenie: Gemer Korzár / Šport v Gemeri] 

1.11. MUDR. BORIS MAVRODIEV, NEMOCNICA SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Dokážeme improvizovať. Briti nie 

     [Zdravotnícke noviny; 11/2017; 16/03/2017; s.: 1,4; Katarína Šebíková ; Zaradenie: titulná strana, aktuálne] 

1.12. Obce na triedení šetria, obyvatelia nie 

     [Trend; 11/2017; 16/03/2017; s.: 51,52,53,54; Ján Kováč ; Zaradenie: Nový systém platby] 

1.13. Tu vypukne ošiaľ 

     [Plus jeden deň; 63/2017; 16/03/2017; s.: 9; Peter Rindoš ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.14. NEPREHLIADNITE 

     [Korzár; 63/2017; 16/03/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.15. Zimmermann z Kluknavy bol iba štyri sekundy za víťazom 

     [spis.korzar.sme.sk; 16/03/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.16. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 16. marca 

     [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.17. Tipy na dnes - štvrtok 16. marca 

     [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.18. Kam za kultúrou - štvrtok 16. marca 

     [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

16. 3. 2017 

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

1.19. V 40.kole Eurovia SBL česť domácich zachraňovalo Komárno – V štyroch dueloch brali body vždy iba 

hosťujúce kolektívy – V Bratislave na Karlovke sa nečakane zapotili basketbalisti z Levíc 

     [hlavnespravy.sk; 16/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Študenti FZKI boli úspešní v súťaži Pre vodu 

 [sme.sk; 14/03/2017; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ; Zaradenie: Tlačové správy] 

http://tlacovespravy.sme.sk/ts/7468/studenti-fzki-boli-uspesni-v-sutazi-pre-vodu/ 

 

Až dva študentské tímy Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 

dostali do finále 2. ročníka súťaže PRE VODU, ktorú vyhlásila nadácia Ekopolis. V rámci súťaže sa hľadali najlepšie 

riešenia pre rôzne oblasti na Slovensku, ktoré majú problém s vodou. 

 

 Tím našich študentiek FZKI - Niny Ondrušovej, Michaely Hollej a Lívie Kruliacovej (na snímke) so svojím návrhom 

záchrany mokrade neďaleko Spišskej Novej Vsi obsadili v celoslovenskom finále krásne druhé miesto. Tento tím bol 

zmiešaný krajinársko - architektonický, keďže dievčatá sú študentkami programu krajinné inžinierstvo a krajinná a 

záhradná architektúra. Aj to svedčí o výbornej súhre a vzájomnom dopĺňaní sa fakultných študijných programov. 

 

 Druhým finálovým kolektívom bol tím v zložení Jakub Pagáč, Janka Striešková a Veronika Krušinová, ktorí vypracovali 

projekt protieróznej a protipovodňovej ochrane obce Sebedín - Bečov. 

 

 Oba fakultné tímy so svojím pedagógom doc. Ľubošom Juríkom 

 

 Cieľom súťaže, ktorá štartovala minulý rok, je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou 

prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú 

inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Sme radi, že práve 

takýchto mladých nadaných študentov na FZKI máme. 

 

 Hodnotenie projektu porotou 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Mladým futbalistom zo Spišskej Novej Vsi sa tlačia slzy do očí: Prosíme, nerobte to! 

 [cas.sk; 15/03/2017; Zdeněk Kovář, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

https://www.cas.sk/clanok/523018/mladym-futbalistom-zo-spisskej-novej-vsi-sa-tlacia-slzy-do-oci-prosime-nerobte-to/ 

 

Otvoriť galériu 

http://tlacovespravy.sme.sk/ts/7468/studenti-fzki-boli-uspesni-v-sutazi-pre-vodu/
https://www.cas.sk/clanok/523018/mladym-futbalistom-zo-spisskej-novej-vsi-sa-tlacia-slzy-do-oci-prosime-nerobte-to/
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Hráči sa obávajú, že ich obľúbenému športu je v Spišskej Novej Vsi koniec. Po protichodných rozhodnutiach súdov, 

týkajúcich sa vlastníka štadióna, získala prevahu organizácia Sokol na Slovensku. 

 

Za nájomné len za dva roky žiada od radnice až 120 000 eur. Pre mesto je suma likvidačná. Nad budúcnosťou FK 

Spišská Nová Ves visí otáznik. V spore o pozemky uznal okresný súd argumenty mesta, no krajský rozhodol v prospech 

Sokola na Slovensku. Mesto preto podalo dovolanie na Najvyšší súd SR. "Prisúdenie pozemkov občianskemu združeniu 

považujeme za nezákonné," hovorí primátor mesta Ján Volný. 

 

Podľa jeho slov sa Sokol na Slovensku dostal k pozemku po chybe katastra. "Zvláštna je aj hodnota pozemkov. Tie sú 

podľa územného plánu na účely športu, ale cenu vypočítali, akoby boli stavebné," sťažuje sa Volný a na adresu Sokola si 

servítku pred ústa nedáva. "Namiesto toho, aby podporili futbal prenájmom za euro, žiadajú nekresťanské peniaze," 

dodal primátor. 

 

Nový Čas oslovil aj združenie Sokol. To označuje za likvidátora športu radnicu. "Keďže mesto odmietalo platiť nájom za 

pozemky a odmietalo rokovania, prebiehalo konanie za zaplatenie nájomného za pozemky v rokoch 2004 a 2005. 

Právoplatný rozsudok bol vynesený v novembri 2016, čiže po 12 rokoch!" uvádza v stanovisku výkonný tajomník 

združenia Ján Krišanda. "Krajský súd priznal Sokolu za toto obdobie približne 121 000 E, no v exekučnom konaní to 

narástlo na 210 000 E! Vinníkom je vedenie mesta, ktoré odmietalo od roku 2004 rokovať so Sokolom na Slovensku," 

stojí v stanovisku. 

 

Rozhodnutie je v rukách Najvyššieho súdu SR. Futbalisti dúfajú, že bude v ich prospech. "Prosím, neberte nám ihrisko, 

lebo nebudeme mať kde športovať!" žiada Samuel (11). 

 

Matej Hrušovský (14): 

 

- Futbalu sa venujem už sedem rokov a chcel by som ešte dlho. Neberte nám štadión! 

 

Otvoriť galériu 

 

Samuel Hasaj (11): 

 

- Futbal mám rád, hrám ho už päť rokov. Prosím, neberte nám ihrisko, lebo nebudeme mať kde športovať. Som síce 

záložníkom, ale chcem strieľať góly! 

 

Otvoriť galériu 

 

Tomáš Hurajt (13): 
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- Futbal hrám 7 rokov a nerozumiem, prečo nás chcú pripraviť o štadión. Chceme sa rozvíjať a športovať! 

 

Otvoriť galériu 

 

Foto: 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Vzťahy sú žilami vášho domova 

 [topky.sk; 15/03/2017; PR ; Zaradenie: Dobre vedieť] 

http://www.topky.sk/cl/1000991/1615769/Vztahy-su-zilami-vasho-domova 

 

Ak bol ôsmy marec deň žien, nezabudnite ženy poďakovať chlapom. Toto však neplatí, ak vás váš partner fyzicky alebo 

psychicky týra. 

 

Tu treba prejaviť prísnu lásku a postaviť sa na nohy - áno, aj tu sa pýta prijatie, pochopenie, poďakovanie, ale najprv si 

musíte zachrániť kožu... poďakovanie príde po rokoch, keď pochopíte, koľko veľa pre vás svojim správaním takýto muž 

robil - tak úmorne sa vás snažil zobudiť, aby ste opustili model obete, pasívnej trpiteľky a naučili ste sa povedať: "Nie, 

toto mi škodí, prestaň!". Vraciam sa k vďake... 

 

Raz som bol na pive so spriateleným párom. Kamoš šiel na toaletu a jeho manželka spustila: "Ja ho tak milujem. Je 

dokonalý, úžasný, múdry..." a takto veršovala ešte aj keď sa jej partner vrátil a sadol si späť k stolu. A ja som si uvedomil , 

ako málo chválim svoju ženu pred druhými... 

Ľudia, nikdy, ale nikdy nenadávajte na svojho partnera na verejnosti. Všetkými výtkami na neho, ktoré budete hovoriť 

iným, budete psychologicky zdatným hovoriť: "to hovoríš o sebe... spomínaš to, čo nemáš odvahu povedať jemu... 

nadávaš na veci, na ktoré si nenašla cestu dozvoniť sa partnerovi... týmto manipuluješ, lebo inak nevieš". 

Nevynášajte vaše partnerské patálie na verejnosť, sami sebe tak budete podkopávať nohy. Ak máte problém s 

manželom, alebo frajerkou, riešte to výhradne s ňou, alebo spoločne s odborníkom, na ktorom sa obaja dohodnete. Už 

som tu neraz písal statusy o tom, že Domov je náš hrad a treba ho chrániť pred zlými ľuďmi, hádkami, neustále sa starať 

o jeho čistotu nielen zvonka, ale aj tú vnútornú, energetickú zvnútra. Prvým krokom sú čisté vzťahy osôb, ktoré dom, či 

byt obývajú. Lebo živé bytosti sú chodiace energetické žiariče. Ak budete často medzi sebou pohádaní, zamorujete tak aj 

osobný priestor vašim deťom a naopak.... 

Priznávam, robil som to isté - keď už som nevedel ako ďalej, vešal som svoj bôľ do iných uší. Neviedlo to k ničomu 

inému, než k vyostreniu situácie a následnému prasknutiu hnisu. Áno, svetelné bytosti pre nás chcú vždy len to dobré, 

takže ak slepo kráčame temnou chodbou, nechajú nás vraziť do steny. Aby sme sa prebrali. Keď nepočúvaš rady 

múdrych, musíš zažiť otras. "Prestaň sa sťažovať iným, rieš to s danou osobou, s ktorou máš problém. Nenadávaj, 

nepodsúvaj okoliu polopravdy, nechystaj si pôdu, keď to nebodaj rupne, aby to vyznelo, že ty si svätý." 

http://www.topky.sk/cl/1000991/1615769/Vztahy-su-zilami-vasho-domova
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Odvtedy si radšej zahryznem do jazyka, ako by som mal niečo nepekné povedať na ženu pred druhými. Neutralita a 

mlčanie je hranica. Pochvala a pekné slová sú milou a úprimnou povinnosťou, lebo viem, že takto náš hrad staviam a nie 

búram. Na každom človeku sa totiž dá nájsť mnoho dobrého, ako aj veľa nedostatkov. Je len otázkou, kam máte 

nasmerovanú optiku. Píšem tento status, aby ste ju postrehli a uvedomili si, kde sa nachádzate, lebo neprebudení často 

nevedia, čo konajú, dokonca sú presvedčení, že vinenie a trestanie je jediná správna cesta a počas rokov sa neskutočne 

zdokonalili v manipulátorstve (pričom sa budú tváriť ako ovečky, ktorým bolo ublížené), aby na niekoho pripravili dokonalú 

pasť. Robia len to, čo si počas dospievania osvojili ako nástroj. 

Nezhadzujte teda svojho partnera pred inými, budete tak zhadzovať aj seba. Nekritizujte ho na verejnosti - povedzte mu 

svoje pocity, keď budete osamote a snažte sa spolu nájsť riešenie. Chváľte a budete stavať. Ďakujte a bude vám 

ďakované. My muži z princípu dávnych lovcov sme súťaživí a preto pochvalu potrebujeme. Ja viem, aj vy ženy, veď vy 

toho robíte pre vzťahy väčšinou oveľa viac, ako my častokrát ľahostajní muži. Samotné štatistiky psychológov potvrdzujú, 

že za rozpady manželstiev a vzťahov môžu z väčšej polovičky chlapi (prečo to tak je, to som vysvetľoval vo svojom blogu 

Muži, ženy nás potrebujú - linku som pripol pod status). 

Preto nezabudnite - vzťahy sú žilami vášho domova. Domov je vaša životná nabíjačka, studňa energie. Vyliečte vzťahy a 

voda v studni sa stane liečivou. Pavel Hirax Baričák 

 

Tak aj o tomto bude Pavel Hirax Baričák zajtra prednášať v Spišskej Novej Vsi a neskôr aj v iných mestách... 

 

Vstupenky na prednášky kúpite na 

 

Dátumy Hiraxových prednášok: 

 

16.03.2017 Spišská Nová Ves 

 

21.03.2017 Levice 

 

22.03.2017 Považská Bystrica 

 

23.03.2017 Ružomberok 

 

29.03.2017 Prievidza 

 

30.03.2017 Žilina 

 

05.04.2017 Bratislava 

 

06.04.2017 Nové Zámky 
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12.04.2017 Štúrovo 

 

13.04.2017 Poprad 

 

- reklamná správa - 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Sestry Alžbeta a Júlia, 4 akordy a 3 veľké hity! 

 [funradio.sk; 15/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: funradio.sk] 

http://www.funradio.sk/clanok/36282-sestry-alzbeta-a-julia-4-akordy-a-3-velke-hity 

 

Alžbeta a Júlia - sestry, speváčky, hudobníčky a skladateľky. Narodili sa v Spišskej Novej Vsi, vyrastali v Prievidzi a žijú 

v Senci. Od mala sa venujú spevu a hre na klavír a gitaru. Najväčšie vzory sú Beyonce, Ed Sheeran, Lara Fabian, Era 

Istrefi, Rihanna a Sia. Momentálne dievčatá pripravujú skladby na debutový album, prvé by mali poslucháči mať možnosť 

ochutnať už v máji. Júlia (15 rokov) študuje muzikálové konzervatórium a Alžbeta (18rokov) fyzioterapiu. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Komárno dokázalo prvé dva celky len potrápiť 

 [nasenovezamky.sme.sk; 15/03/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://nasenovezamky.sme.sk/c/20482167/komarno-dokazalo-prve-dva-celky-len-potrapit.html 

 

Basketbalisti MBK Rieker Com-therm Komárno mali v týždni za súperov prvé dva celky tabuľky, na ktoré nestačili. 

 

EUROVIA SBL 

38.kolo 

MBK Rieker COM-therm Komárno – BK Inter Bratislava 78:85 (21:27, 20:18, 19:13, 18:27) 

Domáci vstúpili do zápasu z odhodlaním konečne zdolať Bratislavčanov, ale ani na štvrtý krát sa im to nepodarilo. Inter 

začal lepšie, agresívnejšie bránil a hlavne presnejšie strieľal, čo mu vynieslo šesťbodové vedenie po prvej štvrtine. 

Domáci bojovali, dobre doskakovali v útoku, ale efektivita na ich strane na ďalej pokrivkávala. 

Pred druhým polčasom bolo všetko otvorené. Ten priniesol veľmi vyrovnanú hru a tak bolo zrejmé, že rozhodovať sa 

bude v závere. Komárno viedlo päť minút pred koncom o štyri body, ale tento svoj náskok nedotiahlo do konca. V závere 

zápasu jeho hráči nezvládli niekoľko dôležitých striel, čo skúsený súper využil a zaslúžene sa tešil z víťazstva. 

TH: 15/9 – 16/14, Fauly: 18 – 20, Trojky: 5 – 11, Rozhodovali: Fuska, Šarišský, Pipíška 

Komárno: Langston 18, Bilič 13, Vido a Tomič po 11, Halada 3 (Cobb 14, Kuffa 5, Bojanovský 3, Djordjevič 0) 

 

Povedali po zápase 

 

http://www.funradio.sk/clanok/36282-sestry-alzbeta-a-julia-4-akordy-a-3-velke-hity
https://nasenovezamky.sme.sk/c/20482167/komarno-dokazalo-prve-dva-celky-len-potrapit.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

16. 3. 2017 

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

Richard Ďuriš (tréner Komárna): "Veľmi nás mrzí prehra, pretože sme túžili Inter poraziť ešte aspoň raz v základnej časti. 

Nedá sa hráčom uprieť snaha, o čom svedčí 18 útočných doskokov, ale bohužiaľ, opustila nás streľba za tri body a 

myslím si, že tam bol najväčší rozdiel medzi nami a Interom, kde Inter hral s päťdesiatpercentnou úspešnosťou a my 

niečo cez dvadsať percent. Ostatné ukazovatele boli v poriadku. Nevadí, ideme ďalej, ešte stále nás čaká veľa zápasov 

do konca základnej časti a verím, že sa psychicky dáme dokopy a v sobotu podáme lepší výkon najmä v obrane v prvom 

polčase, kde musíme byť agresívnejší ako Inter, kde súper vycítil šancu, ktorú nakoniec využil a gratulujem im k víťazstvu 

a my ideme ďalej." 

 

Wayne Langston (hráč Komárna): "Nie som spokojní, keďže sme prehrali. Mali sme síce veľa útočných doskokov, ale 

veľakrát sme nedokázali ani z tejto výhody získať body. V závere mal Inter viac síl a mali v kľúčových momentoch osobu 

v mene Walkera, ktorý dal dôležité body. Nám v závere nepadli niektoré strely za tri body a skúsený súper si víťazstvo 

ustrážil." 

 

Ostatné výsledky 38.kola: Nitra – Prievidza 65:87, Svit – Handlová 108:68, Lučenec – Karlovka 78:46, Spišská Nová 

Ves – Košice 88:77. Levice mali voľno. 

 

39.kolo 

KB Košice – MBK Rieker COM-therm Komárno 84:73 (29:24, 22:25, 17:14, 16:10) 

V zápase dvoch rozdielnych polčasov v tom prvom dominovali útoky nad obranami. Na veľkú prestávku šli mužstvá za 

dvojbodového vedenia domácich. Ani päťbodové manko po tretej štvrtine ešte vôbec nemarilo šance Komárňanom na 

zvrat a víťazstvo. 

Tretiu štvrtinu však zverenci trénera Richarda Ďuriša vôbec nezvládli. Pri úbytku fyzických v nej dali iba desať bodov za 

celý druhý polčas iba 24, čo je veľmi chabá vizitka. 

TH: 22/17 – 14/7, Fauly: 18 – 18, Trojky: 7 – 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Doušek, Karniš. 

Komárno: Tomič 18, Langston 16, Halada 8, Bilič a Vido po 6 (Cobb 8, Bojanovský a Djordjevič po 4, Kuffa 3) 

 

Povedali po zápase 

 

Richard Ďuriš (tréner Komárna): "V prvom polčase hrali obe mužstvá v útoku takmer perfektne. Nám potom bohužiaľ došli 

sily a vo štvrtej tretine sme sa nevedeli presadiť ani v obrane, ani v útoku. Nepremieňali sme tam ani jasné šance a rýchle 

protiútoky. Ideme ďalej, sústredíme sa na ďalšie boje." 

 

Filip Halada (hráč Komárna): "Bol to veľmi vyrovnaný zápas, v ktorom nám nevyšla posledná štvrtina. Neviem čo sa tam 

stalo, asi sme nehrali tak agresívne ako dovtedy. V tej poslednej štvrtine to nebol ten náš tímový výkon, ktorý by nás mal 

zdobiť." 

 

Ostatné výsledky 39.kola: Lučenec – Levice 78:91, Handlová –Spišská Nová Ves 82:93, Inter – Nitra 115:57, Svit – 

Karlovka 79:70. Prievidza mala voľno. 
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1.Košice 36 30 6 3214:2738 66 

2. Inter 36 27 9 3196:2754 63 

3. Prievidza 35 24 11 3084:2713 59 

4. Levice 35 23 12 3024:2695 58 

5. Svit 36 19 17 3091:3052 55 

6. Komárno 35 19 16 3059:2808 54 

7. Lučenec 35 17 18 2903:2928 52 

8. Handlová 36 16 20 2839:3016 51 

9. Karlovka 35 9 26 2603:2931 44 

10. SNV 36 8 28 2676:3157 44 

11. Nitra 35 3 32 2363:3260 37 

 

Program 40.kola: 15.3. Nitra – Košice , Karlovka – Levice, Komárno – Handlová, Lučenec – Prievidza, Spišská Nová 

Ves – Svit. Inter má voľno. 

 

Program 41.kola : 18.3. Prievidza – Levice, Svit – Komárno, Inter – Lučenec, Handlová – Nitra, Spišská Nová Ves – 

Karlovka. Košice majú voľno. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Láka vás práca vo finančnom sektore? Tu sú top pracovné ponuky s dobrým zárobkom 

 [hnporadna.hnonline.sk; 15/03/2017; (zk) ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/927378-laka-vas-praca-vo-financnom-sektore-tu-su-top-pracovne-ponuky-s-dobrym-zarobkom 

 

HNonline.sk vám v spolupráci s istp.sk prinášajú prehľad najaktuálnejších voľných pracovných miest po celom Slovensku. 

 

Reprezentant obchodnej spoločnosti - manažér 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1329017/Reprezentant-obchodnej-spolocnosti-manazer 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Nikola Ivanov 

Miesto: Bratislava-Staré Mesto 

 

Procesný manažér 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1327976/Procesny-manazer 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Challengest s.r.o. 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/927378-laka-vas-praca-vo-financnom-sektore-tu-su-top-pracovne-ponuky-s-dobrym-zarobkom
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Miesto: Bratislava-Staré Mesto 

 

Oblastný riaditeľ 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1326337/OBLASTNY-RIADITE-SERED 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť:Milan Gužala 

Miesto: Sereď, Galanta 

 

Poradca klientov, predajca bankových produktov 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1268836/Poradca-klientov-predajca-bankovych-produktov- 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Miesto: Senica 

 

Obchodný manažér 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1329214/Obchodny-manazer 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: AEGON partner, s.r.o. 

Miesto: Štúrovo, okres Nové Zámky 

 

Reprezentant a hypošpecialista 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1321065/Reprezentant-a-hypospecialista 

Mzda: od 500 do 1000 E mesačne 

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

Miesto: Levice 

 

Špecialista pre firemné poistenie 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1308215/Specialista-pre-firemne-poistenie-Trencin- 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s. 

Miesto: Trenčín 

 

Klientsky pracovník na pošte 
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Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1321711/Klientsky-pracovnik-na-poste-Puchov 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: PB PARTNER, a. s. 

Miesto: Púchov 

 

Špecialista firemného centra 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1316284/Specialista-firemneho-centra 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s. 

Miesto: Liptovský Mikuláš 

 

Úverový pracovník, recepcia 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1326373/Uverovy-pracovnik-recepcia 

Mzda: od 500 do 1000 E za mesiac 

Spoločnosť: AUTOALLES, s. r. o. 

Miesto: Turany, okres Martin 

 

Reprezentant/finančný poradca/servisný pracovník 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1214389/reprezentant-financny-poradca-servisny-pracovnik 

Mzda: od 500 do 800 E mesačne 

Spoločnosť: ČSOB Poisťovňa, a.s. 

Miesto: Banská Bystrica 

 

Pracovník klientskeho centra 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1328790/Pracovnik-klientskeho-centra 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 

Miesto: Krupina 

 

Klientsky pracovník 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1291195/Klientsky-pracovnik 

Mzda: od 600 do 1500 E za mesiac 
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Spoločnosť: Jozef Hnidzík - PONOPLET 

Miesto: Bardejov 

 

Obchodník, poradca klienta 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1320558/Obchodnik-poradca-klienta 

Mzda: od 500 E za mesiac 

Spoločnosť: Pavol Ištvan 

Miesto: Prešov, Sabinov 

 

Administratívny pracovník vo finančnom sektore 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1323434/Administrativny-pracovnik-vo-financnom-sektore 

Mzda: od 500 E za mesiac 

Spoločnosť: Mgr. Jozef Král 

Miesto: Spišská Nová Ves 

 

Poradca, reprezentant, manažér 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1281528/Poradca-reprezentant-manazer 

Mzda: od 500 do 1000 E za mesiac 

Spoločnosť: Mária Ballová 

Miesto: Spišská Nová Ves 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Fanúšikov pod kamery tak rýchlo nedostaneme 

 [nasturiec.sme.sk; 15/03/2017; Roman Brezniak ; Zaradenie: Turiec / Spravodajstvo] 

https://nasturiec.sme.sk/c/20483301/fanusikov-pod-kamery-tak-rychlo-nedostaneme.html 

 

Kamerový systém snímajúci hľadisko sa snažili v Martine namontovať už v minulosti. Taký, aký bolo treba v derby proti 

Žiline, je veľmi drahý a zrejme by sa využíval len minimálne. 

 

MARTIN. Snahy namontovať na zimnom štadióne kamerový systém boli aj v minulosti. V tom čase bol riaditeľom 

extraligového klubu Ján Ilgo. Debatu o tejto problematike otvorilo vyčíňanie futbalových fanúšikov. 

https://nasturiec.sme.sk/c/20483301/fanusikov-pod-kamery-tak-rychlo-nedostaneme.html
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"Zástupcov prvoligových futbalových aj hokejových klubov vtedy zvolali na stretnutie do Bratislavy s policajným 

viceprezidentom. Tam sa začalo hovoriť o tom, že na štadiónoch bude treba mať kamerové systémy," vracia sa o 

niekoľko rokov dozadu. 

 

Spišiaci mali šťastie 

 

Najväčším problém boli aj v tých časoch financie. Aj keď začali rokovania s dodávateľmi, do ktorých sa ako správca 

štadióna zapojila i radnica, ku konečnej dohode nedošlo. 

"Všetky kluby s myšlienkou zavedenia kamerového systému súhlasili, ale z vlastných rozpočtov nedokázali túto investíciu 

pokryť. Hľadali sa rôzne cesty, skúšal sa spoločný postup s Pro-hokejom, žiaľ, riešenie sa nenašlo." 

Ján Ilgo si bol na vlastné oči pozrieť i kamerový systém, ktorý majú v Spišskej Novej Vsi. Na jeho zakúpenie získali 

východniari dotáciu zo štátnej kasy. Previedli ho po štadióne a ukázali mu, ako systém funguje. "Veľmi sa mi vtedy 

pozdával. Ale ak mám dobré informácie, čo všetko bolo treba zabezpečiť v stretnutí proti Žiline, tak ani tento systém by 

už nestačil," doplnil. 

 

Drahá investícia 

 

Správca martinského zimného štadióna v súčasnosti už má vypracovaný projekt káblových trás, v ktorom sa počíta aj s 

rozvodmi na kamerový systém a turnikety. 

"Samotný kamerový systém tak nie je problém namontovať, ale ten si musia zabezpečiť organizátori akcií. V našom 

rozpočte v súčasnosti na takúto investíciu prostriedky nemáme," povedal Štefan Balošák, riaditeľ Správy športových 

zariadení mesta Martin. 

Cena kamerového systému, ktorý by spĺňal všetko potrebné a monitoroval hľadisko v takom rozsahu, ako vyžaduje 

zákon, stojí približne 60-tisíc eur. Ak k tomu pripočítame i turnikety, cena narastie o ďalších 35-tisíc eur. 

"Výberové konanie, prípadne iná súťaž o zákazku, ešte môže spomínanú sumu o niečo znížiť, ale orientačne je to tak," 

dodal. 

 

Prioritou sú kamery pre rozhodcov 

 

Kamerový systém, aký bolo treba v stretnutí Martin – Žilina je nevyhnutnosťou len pri rizikových zápasoch. Aj z tohto 

dôvodu nemá vedenie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže medzi aktuálnymi prio-ritami zavádzanie spomínaných 

systémov na našich zimných štadiónoch. 

"Zodpovednosť zabezpečiť takýto kamerový systém má vždy klub, ktorý rizikový zápas organizuje. Treba však povedať, 

že pri 99,9 percentách stretnutí takéto zabezpečenie nepotrebujeme. Preto je efektivita tejto investície veľmi otázna. Skôr 

sa v tomto smere budeme snažiť pracovať s fanúšikmi tak, aby neboli dôvody na vyhlasovanie rizikových zápasov," 

povedal nám Richard Lintner, generálny manažér spoločnosti Pro-hokej. 

Ako ďalej pokračoval, v súčasnosti sa intenzívne pracuje na modernizácii kamerových systémov, ktoré slúžia na snímanie 

zápasov a využívajú ich napríklad videorozhodcovia pri riešení sporných situácií. 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Kto je viac ako baník? A kto má horšiu budúcnosť? 

 [pravda.sk; 15/03/2017; Andrej Barát ; Zaradenie: Žurnál] 

http://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/422999-kto-je-viac-ako-banik-a-kto-ma-horsiu-

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

 

V areáli opustenej bane v Nižnej Slanej zívajú hlbočizné šachty, budovy s ohlodanými oknami, no Ivan Gunár sa sebaisto 

vnorí do nebezpečných ruín, aby to našiel. Zdar Boh! Víta ho po deviatich rokoch maľba baníka. 

 

Ivan Gunár na spustnutej bani v Nižnej Slanej. 

Autor - Andrej Barát, Pravda 

 

Je zvláštna nostalgia človeka, ktorý tu 20 rokov hlušil, až tu nechal zdravie. A možno je zanedbateľná pri pohľade na 

osud ďalších, najmä uhoľných baní, ktoré prežívajú len vďaka dotáciám vlády. Ročne predstavujú asi 100 miliónov eur. 

Existuje však štúdia, podľa ktorej škody na zdraví a produktivite môžu dosahovať takmer jednu miliardu! Tak prečo 

okamžite nezatvoriť tento, ako hovoria ekológovia, ekonomický a sociálny cynizmus? Možno aj preto, že neponúknuť 

tisícom baníkov slušnú alternatívu znamená rozbiť základnú bunku spoločnosti. Rodinu. 

 

"Nikto z baníkov nechce znečisťovať ovzdušie!" mračia sa bývalí baníci z uhoľnej Bane Dolina vo Veľkom Krtíši, keď sa 

ich pýtame na ekológiu. Nechce, no nepriamo k tomu prispieva. Ťažba hnedého uhlia na Slovensku dáva prácu priamo 

asi 3 800 a nepriamo 6 000 ľuďom. Väčšina suroviny končí v Elektrárni Nováky, kde sa z nej vyrobí elektrina. Približne 6 

percent celkovej elektrickej energie na Slovensku. 

 

Slovenské hnedé uhlie patrí k menej kvalitným. Má vysoký obsah síry, ktorá sa pri výrobe elektriny uvoľňuje do ovzdušia. 

Oxidy síry zvyšujú náchylnosť na ochorenia dýchacích ciest, ciev, srdca. Problémom sú aj prachové častice. "Krátkodobé 

vystavenie prachovým časticiam vedie k zvýšeniu spotreby liekov, k zvýšeniu hospitalizácii. Dlhodobo to vedie k 

poškodeniu vývoja dýchacích ciest u detí, k skráteniu doby dožitia a zvýšenej úmrtnosti na mozgové mŕtvice a infarkty, " 

upozorňuje Miroslav Šuta, český odborník na ekologické a zdravotné riziká. Elektráreň v Novákoch je podľa meraní 

Slovenského hydrometeorologického ústavu suverénne najväčším znečisťovateľom ovzdušia oxidmi síry. V roku 2014 

predstavoval podiel elektrárne na celkových emisiách oxidu siričitého vyše 57 percent. Podnik na druhom mieste, U. S. 

Steel Košice, vypustil "len" 15,39 percenta (údaje za rok 2015 budú k dispozícii v apríli 2017). 

 

To najlacnejšie riešenie 

 

Štát uhoľné baníctvo nepriamo dotuje každý rok sumou 95 miliónov eur (pričom túto podporu platia všetci Slováci 

prostredníctvom faktúr za elektrinu). Organizácia HEAL, ktorá je európskou špičkou v oblasti zisťovania vplyvov 

prostredia na zdravie, však vydala štúdiu, podľa ktorej Slovensko nakoniec môže zaplatiť desaťnásobne viac na 

http://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/422999-kto-je-viac-ako-banik-a-kto-ma-horsiu-buducnost/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/422999-kto-je-viac-ako-banik-a-kto-ma-horsiu-buducnost/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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zdravotných nákladoch spojených s výrobou energie z uhlia. Optimistický odhad je 336, pesimistický až 925 miliónov eur 

ročne. Nejde len o náklady na liečbu, ale aj o výdavky v sociálnom systéme a tiež v súkromnom sektore súvisiace s 

nižšou produktivitou práce. Štúdia zaraďuje Elektráreň Nováky medzi 20 zdravie najviac poškodzujúcich elektrární v 

Európe. 

 

Ešte konkrétnejšia je štúdia z uznávaného lekárskeho žurnálu The Lancet, ktorá porovnávala rôzne zdroje elektriny z 

hľadiska ich vplyvov na zdravie v európskych podmienkach. Najhoršie vychádza hnedé uhlie. Podľa tabuliek jedna 

terawatthodina (TWh) energie vyrobenej z lignitu znečisťujúcej ovzdušie spôsobí po zaokrúhlení 33 úmrtí, 298 závažných 

a 17 676 ľahších ochorení. Elektráreň Nováky mala vlani stanovený objem výroby elektriny na 1,584 TWh. To podľa 

štúdie predstavuje 52 predčasných úmrtí ročne, 472 vážne chorých ľudí, ktorých liečba môže byť nákladná a úplne ich 

odstaví od práce. Navyše ochorie ďalších 27 999 ľudí (takmer celé Piešťany), ktorí budú chýbať v robote, budú čerpať PN 

a budú sa tak podieľať na nižšom výkone firiem. "Vo vládnom materiáli, ktorý schválil dotovanie elektriny z uhlia, nie je ani 

slovo o tom, že z neho vyplývajú závažné externality na zdravie a životné prostredie," dodáva Marian Jánoš, finančný 

manažér, vyštudovaný lekár a občiansky aktivista. 

 

A potom je tu ešte drobnosť. Planéta Zem. Organizácia Climate Analytics, ktorá združuje vedcov a odborníkov na 

klimatickú zmenu, vydala vo februári správu, podľa ktorej má Európska únia už len 13 rokov na to, aby zatvorila všetkých 

315 uhoľných elektrární, ak chce splniť záväzky Parížskej dohody a spomaliť tak otepľovanie. Ako dodáva vedúca 

autorka správy Paola Yanguas Parra, zrušenie a nahradenie obnoviteľnými zdrojmi je to najlacnejšie riešenie. 

 

Zrušiť! Zrušiť? Lenže akú majú perspektívu tisíce ľudí zamestnaných v slovenských baniach? Odpoveď sme hľadali v 

regiónoch, kde zatvorili bane pred pár rokmi. Baňu Dolina vo Veľkom Krtíši utlmovali postupne od roku 2001. Vtedy v nej 

pracovalo asi 1 600 ľudí, ktorí postupne odchádzali, až kým baňu úplne nezatvorili pred dvomi rokmi. 

 

Milan Junger na spustnutej bani v Nižnej Slanej. 

Autor - Andrej Barát, Pravda 

 

Košikár, kamionista, nezamestnaný 

 

Banských elektrikárov "rozchytali" hneď. Stabilnú prácu si relatívne ľahko našli aj zámočníci, strojári z bane. No samotní 

baníci už nie. 

 

"Odmietali ich prijať kvôli chorobe z povolania. Mohla prepuknúť až u nového zamestnávateľa a ten by musel znášať 

dôsledky," prezrádza nám predseda Baníckeho cechu Dolina Branislav Mojžiš. Ak ich aj zamestnali, tak zväčša na 

časovo obmedzené dohody. Prečo? "Lebo vás môžu prepustiť bez udania dôvodu a nemusia vyplácať odstupné." Baníci 

museli prehrýzť tvrdú ekonomickú realitu vo Veľkokrtíšskom okrese. "U nás v bani bola priemerná hodinová mzda 5 eur. 

V okrese je priemer pre nevyučených 2,5 eura." Tí, ktorí mali po päťdesiatke, mali mizivú šancu. Chodili po 

rekvalifikačných kurzoch. Učili sa pliesť košíky, robili skladníkov. Zostali doma. Dakto si našiel prácu na plavárni. 
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Bývalým baníkom ponúkli pracovať v Bani Čáry, na týždňovky asi 240 kilometrov od domova. Pristúpilo na to len niečo 

vyše tucta chlapov, na čo predstavitelia manažmentu krútili hlavou, že dnes je normálne dochádzať. Taká je vraj doba, 

robota do domu nepríde. Začali jazdiť na kamiónoch. Mnohí dochádzajú za robotou do zahraničia. "Lenže skoro všetko 

sa končí rozvodmi!" poznamenáva Mojžiš. 

 

Bývalí baníci z Veľkého Krtíša zažívajú to, čo kolegov z hornej Nitry straší. Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach Michal Cehlár v rozhovore pre TA3 zdôrazňuje sociálny rozmer ťažby na 

hornej Nitre a tvrdí, že ak by sme prepustili tisíce ľudí zapojených do tohto odvetvia, štát by mal ročné výdavky 126 

miliónov eur. 

 

Analytik INESS – Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz Martin Vlachynský oponuje, že v súčasnosti nie je deň, keď 

by médiá nehlásili nedostatok pracovníkov v priemysle. "Ťažba v Hornonitrianskych baniach má naplánovaný koniec do 

roku 2030. Kedy bude vhodnejšia doba riešiť túto otázku, ak nie teraz? Udržanie výroby nie je riešením, ale drahým 

kupovaním času." Matadori z Krtíša nenamietajú. V priemyselných parkoch skutočne pribúdajú závody s pásovou 

výrobou, ponúkajú prácu. Ale je dôstojná? 

 

Zánik s pridanou hodnotou 

 

Možno je ťažké porozumieť hrdosti baníka. Pretože buď človek pracuje, alebo nie. V regióne s vysokou 

nezamestnanosťou si nemá čo vyberať. Lenže podľa Mojžiša fungovala u človeka v podzemí vysoká miera nezávislosti, 

rozhodovania. "Človek nikdy nevedel, čo ho čaká. Veľa sa improvizovalo, od spracovania dreva, uloženia železa, 

ovládania strojov, čerpania vody, všetky tieto veci robil baník sám a vždy musel vlastným umom nájsť najlepšie riešenie. 

Aby vyhovovalo vedeniu a aby neohrozil bezpečnosť nás všetkých," prízvukuje. Za pásom čaká kohokoľvek, nielen 

baníka, ubíjajúci stereotyp, monotónnosť, kolísanie tlaku, keď sa človeku kvôli chaotickému striedaniu zmien zlieva deň a 

noc. 

 

Mojžiš nám vo Veľkom Krtíši ukazuje ďalšie a ďalšie obytné budovy, ktoré sa postavili vďaka baníctvu. Máme si ich vraj 

predstavovať ako autobusy, ktoré dnes zvážajú ľudí zo širokého okolia do novodobých závodov. "Čo zostane po nich, 

keď skončia výrobu?" 

 

Ján Znak, bývalý šéf investičného oddelenia v Bani Dolina, vyťahuje z kabáta pohľadnicu. Cap’Découverte. Obrovský 

rekreačný areál na mieste bývalej uhoľnej bane pri francúzskom meste Carmaux. "Na ten sú nadviazané ďalšie budovy, 

hotely, penzióny, atrakcie, na povrchu vyrástlo skoro menšie mesto." Nový areál generuje asi 1 300 pracovných miest. 

 

Opálové bane v Austrálii sa stali nezvyčajným domovom pre komunitu asi 3 500 ľudí. Architekt Charles Jencks pretvoril 

22 hektárov uhoľnej bane v Škótsku na pôsobivú záhradu s mohylami, so špirálovými chodníkmi a s kamennými útvarmi. 
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Práve takáto snaha na Slovensku podľa pána Znaka chýba. Rekultivácia, ktorá by priniesla novú prácu. Pridanú hodnotu. 

Lenže na Slovensku sa mnohé bane ani len nevracali do pôvodného stavu, bývalí majitelia ich zanechali nadivoko. Baňa 

Dolina je podľa jej bývalých zamestnancov unikátom na Slovensku, pretože ju ako jediní svedomito a zodpovedne 

posledné roky postupne rušili, demontovali zariadenie, banské diela a vrátili miesto, i keď už zmenené, prírode. 

 

Maroš Domec na spustnutej bani v Nižnej Slanej. 

Autor - Andrej Barát, Pravda 

 

"No napríklad bane, ktoré zostali opustené pri Rudňanoch, Rožňave, Spišskej Novej Vsi nie sú v poriadku, je tam stále 

nebezpečie, vyteká z nich znečistená voda," varuje Znak. V živote každej bane je dôležitý jej koniec, aj na ten musí 

myslieť jej rozpočet, práve na rekultiváciu si musí každá baňa podľa Znaka v posledných rokoch zarábať. 

 

Už štyridsiatnik je pristarý 

 

Ivan Gunár míňa sutiny s pokrkvanými prilbami, brašnami a tehlami, zborené kancelárie bane v Nižnej Slanej. Na vchode 

do šachty vidno, že ho museli murovať na dvakrát. Zlodeji rozmlátili tvárnice, aby prenikli do tmavých chodieb a vyvláčili 

odtiaľ tony hajcmanov, masívnych železných výstuží banských štôlní. "Šrotoviská to od nich vykupovali za minimálnu 

cenu a potom ich predávali do iných baní," hovorí kolega Milan Junger. Deti vytrhávali v štvormetrovej výške, bez istenia, 

okenné rámy, rozoberali, čo sa dá. 

 

Bývalí baníci nechápu, ako mohla ich baňa tak spustnúť za deväť rokov. Neťažilo sa tu síce uhlie, ale železná ruda, no i 

tak je Nižná Slaná príkladom toho, čo sa stane, keď sa baňa okamžite zruší. V roku 2008 zo dňa na deň asi 650 ľudí 

ostalo bez roboty. A pre "nebanského" zamestnávateľa je úplne jedno, či človek robil v uhoľnej, alebo železnej bani. 

Nebude vás chcieť. Pre Gunára to je deväť rokov hľadania. "Mám 20 rokov odrobených v bani. Nikde ma nebrali. 

 

Nepodarilo sa mi nájsť si nič stabilné. Kým mal človek našporené korunky, tak to šlo, potom živorí." Skúša pomocné 

murárske a zatepľovacie práce v Čechách, týždňovky, otrasné ubytovne. Všade hľadali len mladých. "Lenže odpisovali už 

aj baníkov štyridsiatnikov!" 

 

Maroš Domec tu fáral 14 rokov. Posledných deväť rokov sa pretĺka. "Keď som si išiel prácu pýtať, pozreli sa do karty, 

problém s chrbticou… Ani na stavbu ma nezoberú." Pritom v bani, keď začal mať človek zdravotné problémy, ale vládal 

robiť, neposlali ho preč. Presunuli ho z podzemia na povrch, na menej exponované pracovisko, napríklad na údržbu. 

Dnes? "Som na aktivačných prácach." Nuž a Milan Junger mal silné tušenie, že baňa skončí a odišiel ešte dva roky pred 

tým, než skutočne skrachovala. Teraz robí koordinátora aktivačných prác. 

 

Koľko sa im z obce vytratilo priateľov, kamarátov, manželov a žien. Tie sú, ako inak, opatrovateľky v Rakúsku, Nemecku, 

chodia na dvojtýždňové alebo mesačné turnusy. Je fakt, že niektorým chlapom sa podarilo nájsť si prácu v inej bani. Vo 
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Švédsku, v Malajzii. Pracujú na razení tunelov v Nemecku. No sú preč na dva, tri mesiace aj viac. Nevykradlo sa len 

železo z bane. Zmizli vzťahy, väzby. Rozbili sa rodiny, manželstvá. 

 

Spustnutá baňa v Nižnej Slanej a bývalí baníci 

 

Bez koreňov 

 

"Život v obci, a nielen v Nižnej Slanej, vo všetkých okolitých obciach, sa pomaly vytráca. Chýba nám stredná generácia," 

hovorí starosta Ján Vieloha, bývalý baník. Zúfalo im chýbajú ľudia na vrchole síl, so záujmami, možnosťami, inšpiráciou. 

 

V tejto chvíli zarezonuje jedna z odpovedí Christiana Piccioliniho, bývalého skinheda, v nedávnom rozhovore pre Pravdu. 

Slovensko navštívil už tri razy, rozpráva sa so stredoškolákmi. "Príbehy niektorých sa veľmi podobajú na moje. Deti, 

ktorých rodičia odišli za prácou do zahraničia, sa cítia vykorenené. Videl som to aj v Bulharsku či Maďarsku." 

 

Pýtame sa starostu, akú vidí budúcnosť na hornej Nitre. "Treba spočítať, čo je viac. Dať 95 miliónov eur dotáciu na 

sociálnu ťažbu a mať spokojné rodiny, mestá, dediny. Alebo mať 95 miliónov eur a všetko rozbité… V Anglicku tiež 

zatvárali bane, ale pripravili niečo, aby to ľudia zvládli. Ale tu neponúkli nič. Zavreli a končíme!" Závod Siderit skrachova l, 

podľa starostu ho položila finančná kríza a zdraženie plynu. 

 

Pod zemou zostalo asi 20 miliónov ton železnej rudy a starosta už len v mysli prepočítava, že by to vychádzalo pri ročnej 

ťažbe 700-tisíc ton asi na štvrťstoročie prevádzky. Baňa by si podľa neho zarobila na transformáciu. Objavil sa aj nápad, 

vzorom bola poľská soľná baňa Vielička, no nepodarilo sa im starú baňu získať do vlastníctva. "Tých 650 ľudí mohlo mať 

ďalej prácu. Neviem, koľko by nás to ročne stálo. Ale koľko nás to teraz stojí na sociálnych dávkach, na programoch 

úradov práce, skrz nespokojnosť ľudí?" Nehovoriac o tom, že baňa v Nižnej Slanej sa už zatápa, štát musel zaplatiť 

odvodňovaciu štôlňu, čističku. 

 

Bezpečnosť 

 

Vráťme sa k tomu, ako sa na Slovensku vyrába elektrina z hnedého uhlia. Deje sa to vo všeobecnom hospodárskom 

záujme. Ministerstvo hospodárstva argumentuje bezpečnosťou. 

 

"Dôvodom je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky nielen pri výrobe 

elektriny, ale aj pri zabezpečení podporných služieb. Využívanie domáceho uhlia na výrobu elektriny tiež znamená 

predpoklad na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti dodávky elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý od 

dovozu energetických surovín a ani od klimatických podmienok," vysvetľuje Juraj Rybanský z kancelárie ministra. Stačí 

sa pozrieť na kolísavú výrobu elektriny v Gabčíkove, rok 2010 – 2,375 TWh, 2011 – 1,910 TWh, 2013 – 2,618 TWh, 2015 

– 0,448 TWh. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

16. 3. 2017 

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

Ministerstvo ešte dodáva, že "podporuje príchod nových investorov do regiónu, aby sa diverzifikovali pracovné možnosti 

obyvateľov hornej Nitry". 

 

Analytik Vlachynský hovorí, že väčšina energie sa aj tak vyrobí z jadra. A jadrovým palivom sa dá ľahko predzásobiť. 

"Mimochodom, ak argumentujeme bezpečnosťou, nemali by sme to uhlie zanechať v zemi na horšie časy, než ho 

spaľovať v časoch, keď sú prebytky elektriny?" 

 

Práve na toto nás však upozorňujú všetci oslovení starí baníci a predáci. Ak sa raz baňa zruší, je nesmierne ťažké či 

dokonca nemožné v nej v budúcnosti ťažiť. Štôlne zaplaví voda, banské diela sa zrútia a nedá sa tam vojsť. 

 

Viliam Bauer, odborník na ťažbu nerastných surovín a dobývacie metódy z Ústavu zemských zdrojov Technickej 

univerzity v Košiciach pripomína ešte zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva. "Tento zákon nariaďuje každej 

ťažobnej spoločnosti na Slovensku vydobyť ložisko racionálnym spôsobom tak, aby sa zo zásob vyťažil maximálny objem 

nerastu." 

 

Veľmoc 

 

Maroš Barok študoval baníctvo na strednej aj na vysokej škole. Je súdnym znalcom v oblasti ťažby. Šesť a pol roka 

pracoval priamo v bani na hornej Nitre. Len nedávno odišiel, venuje sa Mineralogickému a baníckemu múzeu v 

Bojniciach, ktoré založil, a pôsobí ešte v súkromnej sfére. 

 

Atmosféra z podzemia v ňom stále rezonuje. "Baníci sú veľká a dobrá rodina, partie držia spolu, navzájom sa podporujú. 

A všetci tí ľudia teraz cítia neistotu. Keby bol nejaký iný variant, idú preč. No nevidia inú perspektívu." 

 

Ten banícky duch, Banícka nátura, ako napovedá názov zbierky poviedok a príbehov z baníckeho prostredia od Ondreja 

Žúdela, sa však vytráca. V hlbinách zostávajú starší a skúsenejší, je náročné prilákať nových ľudí. Fluktuácia 

zamestnancov je vysoká. "Z desiatich nových sa uchytia dvaja, traja." Dnes už nie každý je ochotný pracovať nielen v 

stiesnených pomeroch, ale, ako priznáva Barok, v tvrdej drsnej komunite. 

 

Ktorá pritom stavia na nesmiernej tradícii, ktorou je presiaknutá celá krajina. "Slovensko je kolískou európskeho baníctva. 

U nás sa uskutočnil prvý odstrel s pušným prachom, použili sa prvé ťažné stroje," hovorí znalec a vyratúva rôzne 

významné ložiská, napríklad ložisko mastenca, jedno z najkvalitnejších a najvýznamnejších na celom svete, je v 

Gemerskej Polome. Využíva sa vo farmaceutickom, chemickom a kozmetickom priemysle. 

 

Aj po vyťažení alebo zrušení predstavujú bane pre Slovensko podľa neho veľký potenciál. Pre turistov. Ako príklad 

spomína montanistickú expozíciu v Hodruši-Hámroch nazvanú Hodrušské hlbiny, Cestu medi v Španej Doline. "No a 

potom tu máme perlu na východnom Slovensku, opálové bane na Dubníku ešte z rímskych dôb, kde je všetko rozbité a 

rozkradnuté…" 
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Ovocie 

 

Predseda Centra pre trvalo udržateľné alternatívy Daniel Lešinský vidí pre banícke oblasti veľký potenciál v recyklačnom 

priemysle. Slovensko je vo veľkej väčšine čistým dovozcom surovín a materiálov, tiež energie. S pomocou eurofondov a 

investícií do BAT technológií (Best available technology, čo je termín pre najlepšie dostupné technológie z hľadiska 

technického, ekonomického aj environmentálneho), by sme mohli získať strategický sektor. "Mohli by sme sa stať 

recyklačnou veľmocou v EÚ, dnes sme na chvoste. Obehové hospodárstvo aktuálne rezonuje na strategických 

podujatiach EÚ ako jedna z top priorít rozvoja v Európe." 

 

Je tu ešte ďalšia oblasť, ktorá na Slovensku nebezpečne vymiera – regionálna produkcia a spracovanie potravín a iných 

prírodných produktov, ako je drevo či vlna. "Vymiera nám vidiek, čo môže mať ďalekosiahle negatívne dopady v 

nesebestačnosti Slovenska v jeho základných potrebách pri akejkoľvek kríze, ktorá sa v klimaticky meniacom sa svete 

skôr či neskôr dostaví." 

 

Práve na pestovanie ovocia či na chov včiel má horná Nitra priaznivé klimaticko-geografické podmienky. Lenže to sa len 

ťažko zrealizuje, ak sa nevyrieši znečistenie spojené s banskou činnosťou. Mnohé dopady si ľudia neuvedomujú. Alebo 

nepripúšťajú. 

 

"Biosféra, ktorej sme súčasťou, predstavuje zložitý systém, prvky ktorého spolupôsobia a vzájomne sa ovplyvňujú. 

Škodlivé látky zo znečisteného ovzdušia sa ukladajú v pôde, prenikajú do povrchových i podzemných vôd, do živých 

organizmov a následne intoxikujú celý potravinový reťazec. Navyše ovzdušie, voda i živé zložky prírody nie sú fenomény 

statické, ale dynamické. To znamená, že ich znečistenie a znehodnotenie môže postihnúť i relatívne vzdialené územie. 

Citlivé na znečistenie ovzdušia sú napríklad včely, od aktivity ktorých závisí okrem iného úroda ovocia." A predsa, baníci 

z hornej Nitry už niekoľko rokov pestujú v skleníkoch rajčiny, využívajú teplo z hlbín zeme. Vybudovali tiež výnimočnú 

rybiu farmu, kde chovajú sumčeka afrického. Tvoria síce len desiatky pracovných miest. Nie tisíce. Ale koľkých inšpirujú? 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pred 40.kolom Eurovia SBL v basketbale mužov – Zaujímavé duely budú v Komárne, kde 

zavíta Handlová a v Lučenci, kde privítajú úradujúceho majstra Slovenska BC Prievidza 

 [hlavnespravy.sk; 15/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/pred-40-kolom-eurovia-sbl-v-basketbale-muzov-zaujimave-duely-budu-v-komarne-kde-zavita-handlova-v-

lucenci-kde-privitaju-uradujuceho-majstra-slovenska-bc-prievidza/933074 

 

Banská Bystrica 15.marca 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

http://www.hlavnespravy.sk/pred-40-kolom-eurovia-sbl-v-basketbale-muzov-zaujimave-duely-budu-v-komarne-kde-zavita-handlova-v-lucenci-kde-privitaju-uradujuceho-majstra-slovenska-bc-prievidza/933074
http://www.hlavnespravy.sk/pred-40-kolom-eurovia-sbl-v-basketbale-muzov-zaujimave-duely-budu-v-komarne-kde-zavita-handlova-v-lucenci-kde-privitaju-uradujuceho-majstra-slovenska-bc-prievidza/933074
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Najvyššia basketbalová súťaž na Slovensku Eurovia SBL má na programe 40.kolo základnej časti, v ktorej možno 

očakávať dva vyrovnané duely a to v Lučenci, kde zavítajú basketbalisti úradujúceho majstra Slovenska BC Prievidza a v 

Komárne domáci MBK Rieker Com Therm Komárno privíta pod domácimi košmi MBK Handlová 

 

Basketbalisti Interu Bratislava majú v tomto kole voľný žreb. V uplynulom 39.kole hostili na domácej palubovke posledný 

celok tabuľky MBK SPU Nitra, ktorý začal rapídne obmieňať hráčsky káder a zahraničných výkonnostných slabých hráčov 

začal postupne posielať za veľkú mláku. Tento trend by mali začať uplatňovať aj ostatné kluby, pretože mužská 

reprezentácia Slovenska sa nikdy v basketbalovej Európe nepohne smerom dopredu a po Islande naša reprezentácia 

dostala "na frak" už aj od Albánska, kde sa ešte len začínajú učiť hrať basketbal. Na snímke zo súboja Inter Bratislava – 

MBK SPU Nitra 115:57 vidieť v samostatnom úniku na kôš Interu Bratislava basketbalistu Nitry Róberta Rožánka s 

loptou, ktorého mal problém od lopty odstaviť skúsený Marek Kozlík (č.55), ktorý už nejaké sezóny odohral v 

majstrovskom Pezinku, potom v Komárne a napokon teraz v bratislavskom Interi. Rožánek už v treťom a teraz aj vo 

štvrtom extraligovom štarte v rade bol v tomto stretnutí s 20 bodmi najlepší strelec z družstva hostí. 

 

Aj keď Handlová z doterajších troch súbojov nezískala ani raz víťazstvo na Žitnom ostrove nepredajú Handlovčania svoju 

kožu lacno, nakoľko potrebujú bojovať o stratené body po kontumačnej prehre v Lučenci, kedy za úmyselne zavinenú 

kontumačnú prehru im nebol priznaný ani bod, ktorý sa v basketbale počíta každému družstvu aj keď prehrá. Teraz v 

spomínanom stretnutí v Lučenci nedohratý zápas bol skontumovaný z viny Handlovej, ktorá navyše zápas nedohrala a z 

palubovky Handlovčania predčasne odstúpili v druhom polčase a na výzvu rozhodcov odmietli v hre pokračovať… 

Zaujímavý môže byť aj duel Lučenca s Prievidzou v domácej aréne, kde sa očakáva "plný dom" vyše tisíc divákov a 

takéto návštevy môže bratislavský Inter Lučencu iba závidieť, pretože v Hant aréne na Pasienkoch, kde majú žltočierni 

domáce prostredie navštevuje ich zápasy sotva polovica divákov. V zostávajúcich troch dueloch sa rysujú víťazstvá 

favoritov Levíc v Bratislave s Karlovkou, v Nitre víťazstvo Košíc a vo východoslovenskom derby stretnutí Spišská Nová 

Ves – Svit domáce víťazstvo stále sa lepšiacich Spišiakov, ktorí už "vyprášili" nejedného favorita. 

 

Prehľad jednotlivých stretnutí 40.kola Eurovia SBL : 

 

MBK KARLOVKA BRATISLAVA – BK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE (hrá sa o 19,00 hod., rozhodujú: Ženiš, Turčin, Bara). 

Doterajšie vzájomné stretnutia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: 7.kolo – (5.nov.) Levice – Karlovka 76:83, 18.kolo- 

(14.dec.) Karlovka – Levice 66:76, 29.kolo – (28.jan.2017) Levice – Karlovka 93:55. 

 

MBK LUČENEC – BC PRIEVIDZA (hrá sa o 18,00 hod., rozhodujú: Zubák, Kovalčík, Životský). Doterajšie vzájomné 

stretnutia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: 7.kolo – (4.nov.): Lučenec – Prievidza 101:104, 18.kolo – (28.jan.2017): 

Prievidza – Lučenec 89:70, 29.kolo – (6.marec 2017): Prievidza – Lučenec 86:93. 

 

MBK SPU NITRA – KB KOŠICE (hrá sa o 18,00 hod., rozhodujú: Kúkelčík, Holländer, Kurpáš). Doterajšie vzájomné 

stretnutia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017): 7.kolo – (5.nov.): Košice – Nitra 101:67, 18.kolo – (14.dec.): Nitra – Košice 
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65:92, 29.kolo – (13.febr. 2017): Košice – Nitra 20:0 kontumačne (bez priznania 1 bodu Nitre za úmyselné nenastúpenie 

na odložený zápas). 

 

MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO – MBK HANDLOVÁ (hrá sa o 18,00 hod., rozhodujú: Doušek, Šarišský, Kiss). 

Doterajšie vzájomné stretnutia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: 7.kolo – (5.nov.): Handlová – Komárno 81:91, 18.kolo 

– (14.dec.): Komárno – Handlová 96:59, 29.kolo – (28.jan.2017): Handlová – Komárno 87:96. 

 

BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES – BK ISKRA SVIT (hrá sa o 18,00 hod., rozhodujú: Brziak, Karniš, P.Gacík). 

Doterajšie vzájomné stretnutia v prebiehajúcej sezóne 2016/2017: 7.kolo – (5.nov.): Svit – Sp.Nová Ves 101:74, 18.kolo – 

(14.dec.): Sp.N.Ves – Svit 73:90, 29.kolo – (27.jan.2017): Svit – Sp.Nová Ves 103:60. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Rožňavčania začnú jar doma s Parchovanmi 

 [gemer.korzar.sme.sk; 15/03/2017; Peter Podolinský ; Zaradenie: Gemer Korzár / Šport v Gemeri] 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20484135/roznavcania-zacnu-jar-doma-s-parchovanmi.html 

 

Vedúci tím IV. ligy Juh bude v úvodnom stretnutí jari hostiť nováčika. 

 

ROŽŇAVA. Futbalisti MFK Rožňava začínajú odvetnú časť IV. ligy Juh najbližšiu sobotu na domácej pôde s poslednými 

Parchovanmi. Spolu s trénerom áčka MFK Ladislavom Dávidom sme sa vrátili k zimnej príprave. 

 

Mužstvo má za sebou vcelku náročnú zimnú prípravu. Ako ju hodnotíte? Na čo ste sa v nej sústredili? 

 

- Zimnú prípravu sme odštartovali už začiatkom januára. Po vynikajúcom minulom roku sme nechceli poľaviť a do 

začiatku druhej polovice súťaže sme sa chceli čo najlepšie pripraviť. Tréningový proces prebiehal minimálne štyrikrát do 

týždňa. Väčšina hráčov má počas dňa pracovné a školské povinnosti, preto sme prípravu absolvovali zväčša vo 

večerných hodinách v športovej hale alebo v parku, kde sme sa sústredili najmä na kondíciu. 

 

Keďže sme futbalové ihriská v Rožňave pre nepriaznivé počasie nemohli využívať, tak sme hernú prax naberali v 

prípravných zápasoch na umelej tráve. Mrzí ma, že sa ani tentoraz nevyhýbali rôzne zdravotné problémy. 

 

Prípravu však hodnotím veľmi kladne, pretože v nej chlapci ukázali odhodlanie na sebe tvrdo pracovať, čo sa aj 

odzrkadlilo na v posledných prípravných zápasoch so silnými súpermi. Dúfam, že na sebe budú pracovať aj naďalej, aby 

sme seba, no hlavne našich fanúšikov potešili čo najlepšími výkonmi a výsledkami. 

 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20484135/roznavcania-zacnu-jar-doma-s-parchovanmi.html
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Odohrali ste viacero prípravných zápasov. Výhry sa striedali s prehrami. Čo vám ukázali tieto zápasy? Aj keď to je len 

príprava, potešil niektorý výsledok? 

 

- V zimnej príprave sme zvládli až desať prípravných zápasov. Prvé tri sa skončili pre nás prehrou, 1:3 s treťoligovým 

Vyšným Opátskym, 4:7 s maďarskou treťoligovou Tallyou a 3:5 so štvrtoligovou Revúcou. V týchto zápasoch sme si 

dokázali vytvoriť veľa šancí, ale našou najslabšou stránkou bola defenzívna činnosť celého mužstva. Po týchto 

nevydarených zápasoch sa naša hra začala zlepšovať. Ovplyvnila to aj skutočnosť, že sa náš káder do novej sezóny viac 

menej stabilizoval. 

 

V ďalšom prípravnom stretnutí s piatoligovými Harichovcami sme už s novými posilami podali dobrý a zodpovedný výkon 

a zaknihovali sme naše prvé víťazstvo v novom roku. Výborný výkon sme podali proti maďarskému treťoligistovi DVTK B, 

kde obranná fáza nášho mužstva fungovala celý zápas spoľahlivo. Aj preto sme si z Miškolca odviesť cenné víťazstvo 

1:0. 

 

Do zápasu s U19 VSS Košice sme vstúpili veľmi dobre. Hrali sme rýchlo a vypracovali si niekoľko šancí, ktoré sme ale 

nedokázali využiť. Mladý súper nás za to potrestal vyrovnávajúcim gólom. Od tohto momentu sme hrali nekoncentrovane, 

za čo nás Košičania potrestali ďalšími dvoma gólmi. 

 

Na zápas s piatoligovou Turňou n/B sme nastúpili s plnou vážnosťou, hrali od začiatku do konca koncentrovane. Aj preto 

sme vyhrali vysoko 10:1. Na stretnutie s druholigovou Haniskou sme cestovali s úmyslom podať čo najlepší výkon a tvrdú 

drinu z prípravy pretaviť do zápasu. To sa nám aj podarilo a potvrdilo kvalitu nášho tímu. Víťazstvo 4:2 nás veľmi potešilo. 

Predposledný zápas prípravy sme odohrali s U19 Spišskej Novej Vsi. Mladých chlapcov sme porazili vysoko 8:2. 

 

V poslednom prípravnom zápase pred štartom odvetnej časti sme prvýkrát hrali na prírodnej tráve. V Ožďanoch sme sa 

stretli s účastníkom II. ligy MŠK Rimavská Sobota. Do zápasu vstúpil lepšie súper a vypracoval si niekoľko sľubných 

príležitostí, ktoré nevyužili. Po dvadsiatich minútach sa naša hra zlepšila a pre druholigistiu sme boli nepríjemným 

súperom. Pozorne a zodpovedne sme bránili, súpera do už do veľkej šance nepustili. Naše brejky a štandardné situácie, 

ktorých bolo dosť, zostali nevyužité. Z generálky sme si tak odviezli zaslúženú a cennú remízu. 

 

V zápasoch sa objavili viacerí (staro)noví hráči. Na čo ste kládli dôraz pri doplňovaní kádra? Kto teda prišiel a kto odišiel? 

 

"Pri doplňovaní kádra sme opäť kládli dôraz na to, aby nové posily boli zväčša odchovancami nášho klubu, čo sa nám aj 

podarilo. 

 

Z kádra odišiel tvorca hry Lippai a defenzívny univerzál Róth. Aj keď som smutný, že už nie sú súčasťou nášho mužstva, 

ďakujem im za reprezentovanie MFK a prajem im všetko dobré v novom pôsobisku. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

16. 3. 2017 

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

Naopak, do mužstva pribudli Gallo, Ištók, Kardos, ako aj dvojica ukrajinských hráčov Babik a Petruk, ktorých srdečne v 

našom klube vítam. Som rád, že sa stali súčasťou tohto tímu. No ani teraz nás neobchádzajú zdravotné problémy hráčov. 

 

Dúfam, že sa všetci čo najskôr uzdravia, aby sme čo najväčšiu časť sezóny odohrali v kompletnom zložení. 

 

Káder do novej sezóny by mal vyzerať nasledovne v bráne Gejza Pulen, v poli Vitali Babik, Michal Gere, Rastislav 

Greško, Peter Sappanoš, Peter Husár, Miloš Gallo ml., Zoltán Breuer, Ivan Petruk, Filip Kovács, Jaroslav Figúr, Pavol 

Gere, Jakub Ďuriček, Zsolt Ištok, Tomáš Hajdúk, Lukáš Strelka, Richard Kardos, Jozef Korfanta, Lukáš Drobňák, Richard 

Kúdela, Tomáš Havko. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  MUDR. BORIS MAVRODIEV, NEMOCNICA SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Dokážeme 

improvizovať. Briti nie 

 [Zdravotnícke noviny; 11/2017; 16/03/2017; s.: 1,4; Katarína Šebíková ; Zaradenie: titulná strana, aktuálne] 

 

Roky pôsobil vo Veľkej Británii, no srdce mu zostalo na Slovensku. O tom, ako robiť intenzívnu medicínu efektívnejšie, i o 

tom, ako by mali vyzerať špičkové urgentné príjmy, sme hovorili s B. Mavrodievom, primárom OAMI v nemocnici Svet 

zdravia Spišská Nová Ves. 

 

* Ako dlho a kde ste pôsobili na Slovensku pred tým, ako ste sa rozhodli odísť do Británie? 

 

Takmer desať rokov som pracoval na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny pri NsP J. A. Reimana v Prešove, 

ktorú viedol MUDr. Štefan Trenkler. Nastúpil som tam hneď po promócii v roku 1995. V tom čase fungoval ešte 

dvojstupňový systém vzdelávania, a tak som i ja absolvoval kompletnú špecializačnú prípravu. Zatestoval som v roku 

2002 a o tri roky neskôr som odišiel do Anglicka. 

 

* Prečo ste sa rozhodli odísť? A prečo práve Anglicko? 

 

Asi pred dvanástimi rokmi tam rozbiehali projekt, vládny program tzv. Independent Sector Treatment Centres. Anglické 

zdravotníctvo malo vtedy problém s priveľmi dlhými čakacími lehotami, najmä na elektívne operácie. Preto sa rozhodli, že 

plánované výkony, ktoré nestíhali robiť vo verejnom sektore, zadali externým firmám vo forme tendra. Išlo o spoločnosti, 

ktoré podnikali v zdravotníctve v Británii, ale aj v iných krajinách. Dokázali vytendrovať určitý objem starostlivosti za dosť 

tvrdých podmienok. Jednou z nich bolo napríklad neoslabovať britský zdravotnícky systém. Aj preto museli najímať 

personál zvonku, a to z krajín s vysokou úrovňou zdravotnej starostlivosti. Oslovovali teda lekárov zo strednej Európy. V 

rámci hľadania anestéziológov oslovili Poliakov, Čechov, Slovákov a Maďarov. Po tom, ako sme prešli výberovým 

konaním, nám ihneď ponúkli prácu. A keďže sme už boli členmi EÚ, naše diplomy a špecializácie sa automaticky 

uznávali. Potrebná však bola výborná znalosť anglického jazyka. 
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* Keď ste prišli zo slovenskej do britskej nemocnice, prekvapilo vás niečo? Robili niečo inak ako my? 

 

V čase, keď som odchádzal z prešovskej nemocnice do Británie, sme robili okrem transplantácií, kardiochirurgie a 

hrudnej chirurgie všetko. 

 

Pokračovanie na strane 4 

 

Dokončenie zo strany 1 

 

Mal som za sebou pestrú anestéziologickú prax a taktiež som štyri roky pôsobil na záchranke. Navyše, my vieme v 

mnohých veciach improvizovať. 

 

* Ako to myslíte? 

 

Ak britský doktor nemá konkrétny inštrument, neoperuje. To by slovenský chirurg neurobil. Použil by iný, podobný, ak by 

to bolo možné. Rovnako by postupovali aj anestéziológovia, lekári RLP či záchranári. My sme teda nemali problém urobiť 

akýkoľvek výkon aj s iným inštrumentáriom. Boli sme však zastavení s tým, že v Británii sa to takto nerobí, pretože 

nemáte presné, konkrétne vybavenie. Keďže je však personál veľmi drahý, musia im vytvoriť podmienky na prácu. 

Nemôžu riešiť, že majú nedostatok striekačiek, rukavíc... Vo vyspelom britskom zdravotníctve 60 až 65 percent nákladov 

ide na personál. Každý vrátane anestéziológov musí mať pri operácii komfort. Manažment musel teda zabezpečiť všetky 

potrebné inštrumenty, inak by sa neoperovalo. Aj my robíme operácie, aké sa vykonávajú v Británii. V istom rozsahu je 

však rozdiel v tom, ako a s čím. 

 

* Napríklad? 

 

Napríklad laparoskopické inštrumentárium bolo jednorazové, všetko sa vyhadzovalo. Vzhľadom na epidémiu choroby 

šialenstva kráv nesterilizovali. Nakoniec sa ukázalo, že ak začnú nemocnice kupovať tento materiál vo veľkých 

množstvách, výrobcovia dokážu ceny zraziť tak, že resterilizácia drahých nástrojov vrátane nákupnej ceny by ich vyšla 

drahšie, ako keď nakúpia jednorazové inštrumentárium. Taktiež som sa napríklad nemusel zaoberať tým, do čoho sa 

prezlečiem. Keď som prepotil operačnú bielizeň, išiel som sa prezliecť. Na Slovensku som mal jednu na celý operačný 

program. 

 

* V Británii ste pôsobili ako konzultant anestéziológ. Čo to znamená? 

 

Absolvent medicíny v Anglicku musí prejsť tzv. Foundation year 1 a 2, ktoré sa končia veľkou skúškou. Hovoríme o 

mladých doktoroch, ktorí skončili päťročnú fakultu medicíny. Nastúpili do nemocnice najskôr ako tzv. house officers na 

jeden, dva roky, kým ich zaradili do špecializácie. Hneď ako vás zaradili už do špecializačnej prípravy, stali ste sa 
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Specialist Registrar, čiže registrovaným na určitú špecializáciu. Mohli ste tak pokračovať vo svojej praxi podľa 

predpísaného programu prípravy pre danú špecializáciu. Po skúške, obdobe našej atestácie, ste už boli certifikovaným 

špecialistom v danom odbore. Mohli ste sa teda uchádzať o pozíciu špecialistu ako asociovaný špecialista alebo 

konzultant. 

 

* Akú pozíciu má teda konzultant? 

 

Konzultant je najvyšší post v kariérnom rebríčku britských lekárov, pretože tam neexistuje niečo ako primár. Briti 

nepoznajú primariát. Na každú subšpecializáciu majú konzultanta, ktorý sa venuje iba tomu. Napríklad špecialistu na 

operatívu horného GIT-u, dolného GIT-u... Daný konzultant má pod sebou tím mladších lekárov. Taktiež má povinnosť 

ich vzdelávať. Asistujú mu pri operáciách a referujú mu pri vizitách. Vo Veľkej Británii však nerobia všetci všetko. 

Špecialista, ktorý sa venuje hornému GIT-u, sa stará najmä o pacientov s ochoreniami horného GIT-u. 

 

* Čo napríklad robia Briti inak, efektívnejšie ako my? 

 

Napríklad na Slovensku máme ambulancie internej medicíny, ktoré v skutočnosti nerobia len internú medicínu, pretože sú 

zaťažované štandardizovanými predoperačnými vyšetreniami. V britských nemocniciach, kde som pracoval, bol 

manažment pacienta nastavený tak, že v jeden deň sa mu urobili všetky potrebné vyšetrenia. Ak teda strávi v nemocnici 

aj päť hodín, nebude sedieť v čakárni pred jednou ambulanciou, napríklad internistu, ale po celý čas sa s ním pracuje. 

Neplytvá sa tak ani pracovnou silou, ani časom pacienta. Všeobecný lekár svojho pacienta pozná, vyšetrí, napíše 

sprievodný list k anamnéze pacienta, ktorý ide na operáciu, a požiada konzultanta o odborné vyjadrenie. Predanestetické 

vyšetrenie a mnohé odbery vykonávajú špecializované sestry podľa štandardizovaných postupov. Až v prípade, keby sa 

u pacienta objavili nejaké patologické výsledky, preberie ich s konzultantom či s lekárom-špecialistom. Ak by pacienta 

čakala napríklad aj ortopedická operácia, videl by ho ešte i fyzioterapeut, ktorý mu vypracuje rehabilitačný pooperačný 

program. Pacient tak na jednodňovú PN odchádza z nemocnice s dátumom operácie a všetkými potrebnými vyšetreniami 

k nej. V našom zdravotníctve musíme teda ešte mnohé postupy a zvyky pootáčať. 

 

* Je v Británii dostatok lekárov, urgentológov? 

 

Ani lekárov, ani urgentológov nie je dostatok. V rozvinutom svete si ľudia zvykli na to, že zdravotná starostlivosť je veľmi 

dobre dostupná. Aj v Británii majú v rámci National Health Service (NHS) bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorú platí 

vláda. Samozrejme, existuje tu paralelne aj súkromný sektor, ktorý je financovaný z vašej súkromnej poistky alebo 

priamej platby. V ňom však môžu pracovať iba lekári, ktorí sú zároveň konzultantmi NHS. V britskom verejnom 

zdravotníctve je to rovnaké ako u nás. Do ambulancií chodia pacienti často s nezmyslami. Ak je niečo zdarma, máme 

tendenciu to zneužívať. To platí nielen pre Slovensko, ale aj pre ostatné krajiny. Preto je potrebné, aby sa to legislatívne 

upravilo. Malo by to potom pozitívny dosah na štátny rozpočet, rozpočet zdravotných poisťovní i nemocnice. 

 

* V akom časovom horizonte vidíte, že by sa to podarilo? 
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Potrebné sú určité investície a zmena nastavania procesov. Ich súčasťou sú aj zmeny zmlúv. Predstavte si, že súkromný 

vlastník nemocníc by vyjednával s inou súkromnou firmou, ktorá manažuje laboratóriá, o nejakej zmene zmluvy, a do 

tohto vyjednávania by musela vstúpiť ešte aj zdravotná poisťovňa, ktorá hradí potrebné laboratórne vyšetrenia. A toto 

komplikuje nastavenie efektívnejších procesov. Obchodníci, finančníci, vyjednávači, manažéri firiem sa musia dohodnúť, 

ako budú jednotlivé kroky fungovať, v akých časových intervaloch a s akými platbami. 

 

* Zvyknú sa pacienti sťažovať na lekárov? 

 

Pacienti sa stále sťažujú. Teraz je tých sťažností dokonca viac, ako to bolo v minulosti. Keď som pôsobil v Británii, bol 

som svedkom začiatku kultúry sťažovania sa pre sťažovanie sa. Pacienti sa zo sťažností snažia získať maximum. Kultúra 

súdiť sa s lekárom prišla z USA. Problémom však je i nastavenie systému. Dôkazné bremeno je vždy na lekárovi. To 

znamená, že pacient ho môže aj krivo obviniť, nemá z toho žiaden postih. Aj preto je v súčasnosti obrovským nákladom 

lekárov, a to nielen v Británii, ale aj inde na svete, práve poistka pre takéto prípady. Hovoríme tu však o vysokých 

sumách. 

 

* Ako to funguje? 

 

Pacient, ktorý nie je spokojný s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou, si vyhľadá právnika. Predostrie mu svoj prípad, 

ten posúdi jeho vážnosť. Právnici dokážu odhadnúť, či majú šancu vyhrať alebo nie. Väčšinou sa však snažia tlačiť na 

mimosúdne vyrovnanie. Táto kultúra však prichádza i k nám. Sú pacienti, ktorí sa sťažujú právom, a potom sú takí, ktorí 

sa snažia zo sporu vytrieskať čo najviac peňazí. Ak dôjde k poškodeniu pacienta, máme na to u nás primárne Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

 

* Majú aj v Británii podobný úrad? 

 

Tam funguje viacero kontrolných, najmä pacientskych inštitúcií a tzv. Komisia pre posudzovanie kvality starostlivosti. V 

Británii sa však pacienti obracajú hlavne na právnikov. U nás sa k vyhľadaniu právneho zastúpenia pristupuje väčšinou 

až vtedy, keď Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistí pochybenie. V zdravotníctve začína byť postupne 

zaujímavé súdiť sa. Systém musí byť rovnovážny. Lekár nemôže byť zaťažený súdnym procesom, v ktorom prehrá pol 

milióna eur. Toľko nezarobí za dvadsať rokov. Preto je nevyhnutné sporom predchádzať. 

 

* Ako napríklad? 

 

Potrebné je vytvoriť priestor na školenie zdravotníkov, vytvoriť im vhodné pracovné podmienky, primerane ich zaplatiť, a 

najmä zjednotiť štandardné diagnostické a terapeutické postupy. Musí sa dať dobre odkontrolovať, či pacientovi napríklad 

s infarktom myokardu bola poskytnutá adekvátna liečba. Aby sa nestalo, že bude dve hodiny čakať v ambulancii u 

internistu, a nakoniec zomrie na chodbe. Aj preto je potrebná triáž pacientov, hneď pri príchode na urgentný príjem. 
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Urgentológ dokáže každému pacientovi poskytnúť potrebnú prvú pomoc, urobiť základné vyšetrenia a neskôr konzultovať 

jeho zdravotný stav so špecialistom. Primárny manažment pacienta však spočíva v tom, aby bol hneď zastabilizovaný. 

Aby v rámci poznania výsledkov lekárskej vedy dostal všetko, čo je mu schopná v súčasnosti poskytnúť. 

 

* Ako funguje v Británii lekárska komora? 

 

Briti nepoznajú komoru lekárov v takom zmysle slova ako funguje u nás. Lekári sú povinne registrovaní v tzv. General 

Medical Council. Ide o registračný orgán, nie komoru lekárov. Sleduje skôr, či vykonávate svoju prax správne. Určuje 

štandardy pre študentov medicíny i pre lekárov a taktiež prijíma potrebné opatrenia, ak nie sú dodržiavané. Existujú tam i 

odborné spoločnosti, ktoré zastrešujú lekárov podľa špecializácie, ktorú majú. 

 

* Ako vnímate DRG systém? 

 

Ak je správne nastavený, môže pomôcť. Nemôže to teda fungovať tak, že v štátnom rozpočte máte vyhradené finančné 

prostriedky na zdravotnú starostlivosť a preto nastavíte koeficient DRG tak, aby vám to štatisticky sadlo podľa 

minuloročnej starostlivosti. Ak sa stanoví cena za výkon, musí ísť o reálnu hodnotu, aby sa z nej dokázal zaplatiť 

personál, obsluha, amortizácia, lieky, starostlivosť. Plus, aby priniesol aj nejaký zisk, z ktorého môže nemocnica potom 

kúpiť nové prístroje, školiť zdravotníkov... 

 

* A ako je to v Británii? 

 

V Británii DRG nepoznajú. Tam funguje niečo, čo poznáme na Slovensku ešte z čias socializmu. Kapitola zdravotníctvo 

spadá pod kapitolu rezortu zdravotníctva, a preto koľko peňazí je potrebných naň dať, toľko sa do systému naleje, alebo 

toľko, koľko povolí rozpočet. Preto to tam aj tak vyzerá. Verejnými zdrojmi sa často zbytočne plytvá. 

 

* Prebieha vzdelávanie lekárov v Británii inak ako u nás? 

 

V rámci vzdelávania lekárov zaviedli nový systém - revalidizácie. To znamená, že lekár, ktorý je zaregistrovaný v GMC a 

vykonáva klinickú prax, potrebuje zároveň požiadať aj o vydanie licencie. Tú napríklad nemusia mať lekári vo výskume či 

lekáridôchodcovia, ktorí už nepracujú. Každý rok vás však potom lekári v danom odbore kontrolujú. Podľa stanovených 

pravidiel prechádzajú vašou praxou, spätnou väzbou od pacientov, kolegov, výkonmi, ktoré ste za ten čas urobili, na 

akých školeniach ste sa zúčastnili, aké máte percento komplikácií... Po piatich rokoch, keď absolvujete každoročne takéto 

hodnotenie, vás automaticky revalidujú, teda obnovia vám licenciu. GMC vás však po neabsolvovaní dvoch takýchto 

hodnotení upozorní, aby ste dodali potrebné dokumenty, inak prídete o licenciu. Systém je teda dosť tvrdý. Na 

vzdelávanie lekárov v Británii musí vytvoriť podmienky zamestnávateľ a dať im na to finančné prostriedky i platené 

študijné voľno na desať dní. Konzultanti v National Health Service majú na vzdelávanie rozpočet 1 000 až 1 200 libier 

ročne. Ako konzultant som mal desať dní študijného voľna ročne a rozpočet na vzdelávanie od 1 700 do 3 000 libier, čo je 

dosť. Prečo ste sa rozhodli vrátiť z Británie na Slovensko? Na to nie je jednoduchá odpoveď. Neodchádzal som do 
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Británie s myšlienkou zostať tam navždy. Získal som vynikajúcu prax, mnoho som sa naučil, ale nastal čas vrátiť sa 

domov, aj z rodinných dôvodov. 

 

* Ako vidíte pozíciu slovenských lekárov vo Veľkej Británii po brexite? 

 

Ťažko povedať. Nemyslím si, že lekárov, ktorí už v Británii sú, budú vyháňať. Otázkou je, či tam budú chcieť zostať. 

Myslím si, že časť z nich odíde sama, lebo po minuloročnom referende v Británii rastú proticudzinecké nálady, ktoré sú z 

mne nepochopiteľných dôvodov nasmerované najmä proti občanom iných štátov EÚ. Odhadom 10 000 (6,6 %) lekárov 

špecialistov a asi 30 % sestier je z EÚ, ak signifikantná časť z nich odíde, systém, ktorý je už teraz na hranici kapacít a 

značne nedofinancovaný, pôjde do kolien. Odborné spoločnosti si to uvedomujú, ale politici to nechcú počuť a pripustiť, 

že je to problém. 

 

Katarína Šebíková 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Obce na triedení šetria, obyvatelia nie 

 [Trend; 11/2017; 16/03/2017; s.: 51,52,53,54; Ján Kováč ; Zaradenie: Nový systém platby] 

 

Nároky na spracovanie odpadu sa budú naďalej zvyšovať. Inštitúcie EÚ pripravujú prísnejšie pravidlá 

 

Ján Kováč 

 

Takmer deväť mesiacov uplynulo od času, keď sa obce a mestá zbavili nákladov na triedený zber odpadov. Záťaž v 

celkovej výške takmer 30 miliónov eur ročne vtedy prebrali výrobcovia. Na samosprávach zostali len náklady spojené so 

zmesovým odpadom. To, čo ušetria, môžu minúť na niečo iné alebo znížiť poplatky obyvateľom. Druhú možnosť zatiaľ 

veľmi nevyužívajú. Domácnosti platia spravidla rovnako ako po minulé roky. Na mieste je teda otázka, kam ušetrené 

peniaze smerujú. 

 

Ďalší otáznik visí nad prínosmi nového systému. Na základe informácií z odvetvia sa dá usúdiť, že podiel triedeného 

zberu výrazne nestúpa. Stále vyvážame drvivú väčšinu odpadu na skládky. Malo to teda celé zmysel? Zaradí sa 

Slovensko medzi krajiny, ktoré si dôsledne chránia svoje životné prostredie? 

 

Prečo obyvatelia platia rovnako 

 

Keďže systém funguje pol roka, úspora na strane obcí môže byť zhruba 15 miliónov eur. ,,Poplatky sa zatiaľ neznižovali. 

Žiadne z miest, ktoré sú našimi klientmi, k tomu doteraz nepristúpili," hovorí Michal Sebíň, generálny riaditeľ spoločnosti 

Natur-pack. Jedným z dôvodov je podľa neho ten, že samosprávy odpady stále dotujú. Úspora ich straty síce zmenšila, 
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no nezmazala. Druhým dôvodom sú nové náklady - najmä na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Obce a mestá 

musia od januára tohto roka zabezpečiť na to zberné nádoby a odvoz tohto odpadu. Napríklad v Bratislave začal v 

polovici marca mestský podnik OLO zberať bioodpad. Jeho hovorkyňa Beáta Humeniková informovala, že ešte stále 

distribuujú zberné nádoby obyvateľom, ktorí o ne požiadali. 

 

V Banskej Bystrici sa náklady na zabezpečenie triedeného zberu znížili o 208-tisíc eur, čo je 40-percentný pokles. 

Poplatok za komunálny odpad mesto neznížilo, lebo ešte nevedelo vyhodnotiť efekt nového systému. ,,Úspory plánujeme 

investovať do skvalitnenia systému odpadového hospodárstva, do odstraňovania nelegálnych skládok, do rozšírenia 

systému zberu komunálnych odpadov, zakúpenia nových smetných nádob a podobne," vysvetľuje vedúci oddelenia 

odpadového hospodárstva Peter Suchý. 

 

Napriek nákladom navyše nie je vylúčené, že niektoré mestá a obce poplatky postupne znížia. M. Sebíň predpokladá, že 

to môže byť aktuálne od budúceho roka. Obce a mestá už budú presnejšie vedieť, koľko ušetrili. Lebo náklady obcí na 

zmesový odpad by sa mali naďalej znižovať. Veď Slovensko má záväzok do roku 2020 recyklovať až polovicu 

komunálneho odpadu. Podľa P. Suchého je dnes ešte predčasné odpovedať na túto otázku. Bude to závisieť od 

nákladov. 

 

Veľké firmy sa zapojili 

 

Pozitívne je, že nový systém financovania likvidácie odpadov neskolaboval. ,,Najväčšia obava bola o t0o, či peniaze od 

výrobcov budú stačiť na pokrytie nákladov na triedený zber. Našťastie, tie pokryli všetky naše náklady," tvrdí M. Sebíň za 

Natur-pack. 

 

Systém je postavený na myšlienke, že o druhotné suroviny sa majú postarať firmy, ktoré ich vyslali do obehu. Napríklad 

vydavateľstvo News and Media Holding tento týždeň poslalo na trh nové vydanie týždenníka TREND, ktoré obsahuje aj 

tento článok. Vydavateľstvo musí nahlásiť presný objem papiera, ktorý takto poslalo do obehu, a vo finále ho aj zaplatiť. 

 

Spoločnosti financujú triedený odpad cez takzvané organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Najväčšie z nich sú 

Natur-pack a Envi-pak. Ich úlohou je vyberať peniaze a posielať ich odpadovým firmám, ktoré zberajú triedený komunálny 

odpad. Firmy by mali zaplatiť taký objem odpadu, aký posielajú do obehu. A každá OZV by sa mala starať o taký objem 

odpadu, aký tvoria jej klienti. 

 

Podľa M. Sebíňa sa väčšina podnikov v systéme registrovala oneskorene - po 1. júli. ,,Dnes však neviem o žiadnej veľkej 

firme, ktorá by sa vyhýbala registrácii," prízvukuje. Natur-pack ku koncu roka 2015 evidoval vo svojom portfóliu tritisíc 

firiem, teraz je to už päťtisíc. Horšie je to s menšími podnikmi. M. Sebíň vidí stále veľa freeriderov - firiem, ktoré si svoje 

povinnosti neplnia. Dôkazom je rozdiel medzi počtom registrovaných spoločností (15-tisíc) a celkovým počtom firiem, 

ktorých je na Slovensku vyše 200-tisíc. Keďže je dôležité, aby stanovené pravidlá platili pre všetkých, M. Sebíň považuje 

za správne, aby štát vynucoval ich dodržiavanie. 
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Nerovnováha v systéme 

 

Problém s plnením povinností môže mať firma aj cudzím pričinením, upozorňuje Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ 

Slovenského priemyselného združenia pre obaly SLICPEN. ,,Má zmluvu s autorizovanou OZV, ale ak tá nemá dosť 

zmlúv s obcami, nedokáže plniť všetky povinnosti," vysvetľuje. Firma je takto podľa neho vystavená riziku sankcií za 

neplnenie si povinností. 

 

OZV by mali mať svoje príjmy a výnosy v rovnováhe. Peniaze od firiem by mali zhruba sedieť s nákladmi na zber odpadu. 

M. Jurkovič sa nazdáva, že táto rovnováha nefunguje vždy: niektoré OZV majú príliš veľa obcí (vysoké náklady na odpad) 

a málo firiem (nízke príjmy). Iné zase málo obcí a veľa firiem a môžu mať problém s plnením povinností svojich firemných 

klientov, lebo nespravujú dosť odpadu. 

 

Tento problém evidujú aj na Ministerstve životného prostredia SR. Podľa informácií TRENDU začalo ešte v novembri 

konanie voči šiestim OZV. Ukončiť by ho malo do konca marca. V rámci neho úradníci skúmajú práve možné neplnenie si 

povinností. Ak sa tieto podozrenia potvrdia, niektoré OZV môžu prísť o autorizáciu. 

 

Natur-packu, ako hovorí M. Sebíň, náklady a výnosy plus-mínus sadli. Za spoločnosť Recollection system jej konateľ 

Eugen Lehotay tvrdí, že si plní svoje povinnosti v súlade so zákonom. Na otázku o finančnej rovnováhe však 

neodpovedal. 

 

Náročnejšie ciele 

 

Nároky na spracovanie odpadu sa budú aj naďalej zvyšovať. Inštitúcie EÚ diskutujú o ďalších, prísnejších cieľoch. Súbor 

legislatívnych opatrení, takzvaný odpadový balík, na konci januára schválil environmentálny výbor Európskeho 

parlamentu. Hlavným zámerom je čoraz viac recyklovať a menej odpadu posielať na skládky. Podľa návrhu jednej z 

eurosmerníc má do roku 2025 recyklácia a spätné použitie obalov tvoriť až 60 percent komunálneho odpadu. A v roku 

2030 sa má skládkovať menej ako 10 percent odpadov. Slovensko a ďalších šesť krajín by mali dostať päťročné 

prechodné obdobie, lebo v spracovaní odpadu výrazne zaostávajú za ostatnými. 

 

Tento odklad však nemusí znamenať veľký časový komfort. Prechod na takzvanú obehovú ekonomiku robí Slovensku 

vážne problémy. Aj napriek masívnym investíciám napredujeme v triedení a recyklácii len veľmi pomaly. Objem odpadu, 

ktorý skončil na skládkach v roku 2015, ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, dokonca vzrástol. K zlepšeniu 

nedošlo zrejme ani vlani. Zatiaľ nie sú k dispozícii štatistiky. Oprieť sa dá napríklad o údaje jednej z najväčších 

odpadových skupín na trhu Marius Pedersen. Tá vlani vyviezla na skládku 84 percent komunálneho odpadu. Materiálové 

zhodnotenie, čiže recyklácia, tvorilo len 15 percent. Generálny riaditeľ firmy Oliver Šujan neskrýva, že to bolo zhruba 

toľko aj v predchádzajúcom roku. ,,Očakávame mierny rast množstva vytriedených zložiek v roku 2017 a ďalších rokoch 
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po zavedení zberu bioodpadu v obciach, pri rozšírení zodpovednosti výrobcov a zvýšení environmentálneho vzdelania 

občanov a podnikateľov," dodáva. 

 

Ani bratislavská firma OLO nevidí výrazné zlepšenie. ,,Množstvo vytriedeného odpadu síce z roka na rok stúpa, ale len 

veľmi pomaly. Najväčším problémom je, že obyvatelia nevedia, ako majú správne triediť," upozorňuje hovorkyňa B. 

Humeniková. Podnik sa to snaží prelomiť osvetou a vzdelávaním. 

 

Zaujímavý progres v triedení nastal v meste Malacky. Miestna odpadová firma TEKOS vytriedila viac plastov aj papiera. 

Pri plastoch bol medziročný nárast až 60-percentný. Riaditeľ Juraj Schwarz považuje zlepšenie za dôsledok nového 

systému zberu plastov. Spoločné kontajnery kapacitne nestačili, tak prešli na podomový zber. ,,Obce, v ktorých sme 

zaviedli vrecový systém zberu, nám priniesli násobné množstvo čistého vytriedeného materiálu, ktorý nekončí v 

zmiešanom komunálnom odpade," spresňuje J. Schwarz. Nároky na zber sa podľa neho zvýšili, čo sa prejavilo aj v raste 

nákladov. Za kľúčové však považuje vybrať si silnú OZV a fungovať efektívne. ,,Regionálne sa nám spolu s Envi-pakom 

podarilo zazmluvniť ucelený počet obcí, čím dávame systému zberu aj logisticky efektívny rozmer," doplňuje informácie. 

 

Ďalšie zmeny na obzore 

 

Pomohla aj zmena financovania triedeného zberu? O. Šujan si myslí, že sa to bude dať zodpovedne vyhodnotiť po 

uplynutí jedného roka. ,,Systém pracuje v podmienkach predchádzajúcich rokov, očakávania sa zatiaľ nenaplnili," hodnotí 

súčasnú etapu. Zmeny skôr krátkodobo trh zneisteli a poukázali na podfinancovanie systému na strane OZV, ,,čo môže 

spomaliť v ďalších rokoch rast podielu materiálového zhodnotenia a zabrániť plneniu podmienok zo strany štátu k EÚ", 

upozorňuje O. Šujan. 

 

Nedostatky vidí aj odpadová firma z Malaciek. ,,Ukazuje sa, že na Slovensku máme podhodnotené spracovateľské 

kapacity a množstvo vytriedeného odpadu nie je možné efektívne umiestniť na koncové zariadenie," tvrdí jej riaditeľ Juraj 

Schwarz. OZV podľa neho nie sú ochotné prispievať na financovanie spracovateľských kapacít z dôvodu 

vypovedateľnosti zmlúv vždy ku koncu kalendárneho roka. Chýbajú tak zdroje na rozvoj infraštruktúry. Podľa M. 

Jurkoviča bude kľúčové napraviť nerovnováhu v systéme OZV. ,,Pre nás je dôležité, aby sa vyriešila otázka autorizácie 

OZV, ktoré nemajú zazmluvnené obce, čo deformuje tvoriaci sa trh a vytvára neistotu a nerovnováhu medzi výrobcami. 

Potrebujeme, aby sa dôsledne kontrolovalo dodržiavanie pravidiel, a keby sa prišlo na to, že nie sú dostatočne jasné, tak 

sa musia vyjasniť a spresniť," hovorí. 

 

Na ministerstve vedia, že existujúci zákon má svoje chyby. Jednou z nich je, že novými povinnosťami zaťažilo aj celkom 

malé firmy. Byrokracia a náklady spojené s triedeným zberom sa týkajú aj tých, ktorí si iba sem-tam dajú tlačiť vizitky 

alebo reklamné letáky. Ministerstvo podľa informácií z odvetvia uvažuje o zavedení určitej hranice pre objem, ktorý firmy 

púšťajú do obehu. 
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,,Ministerstvo si uvedomuje, že zákon o odpadoch nie je dokonalý, a preto pripravuje aplikačnú novelu, ktorá zabezpečí 

plynulú funkčnosť novo nastaveného systému odpadového hospodárstva," napísal TRENDU hovorca rezortu Tomáš 

Ferenčák. Rezort si chce pomôcť aj zavedením nového poplatku za skládkovanie. Pripravuje zákon, ktorý ho má uviesť 

do praxe. 

 

--- 

 

Zber, spracovanie a likvidácia odpadov 

 

  Spoločnosť Tržby 

spolu 

(tis. 

eur) 

  Zmena 

(%) 

Podiel 

tovaru 

na 

tržbách 

(%) 

  Pridaná 

hodnota 

(tis. eur) 

Zmena 

(%) 

Zisk po 

zdanení 

(tis. 

eur) 

  Priemerný 

počet 

zamestnancov 

  

    2015 2014 2015/14 2015 2014 2015 2015/14 2015 2014 2015 2014 

1. TSR Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 

76 

642 

74 

237 

3,2 99,4 99,8 3 627 89,5 250 224 94 83 

2. ŽP Eko Qelet, 

a.s., Martin 

46 

769 

59 

668 

-21,6 74,2 76,5 4 849 -10,7 107 452 177 180 

3. Jadrová a 

vyraďovacia 

spoločnosť, a.s., 

Bratislava 

43 

669 

40 

548 

7,7 0,0 0,0 1 019 -108,0 14 196 12 

060 

819 816 

4. Eba, s.r.o., 

Bratislava 

40 

196 

12 

984 

209,6 2,4 2,5 10 688 140,9 1 985 885 150 134 

5. Marius 

Pedersen, a.s., 

Trenčín 

35 

689 

32 

400 

10,2 8,4 8,9 15 228 5,8 4 895 4 

549 

535 509 

6. Zberné suroviny, 

a.s. v 

reštrukturalizácii, 

Žilina 

32 

162 

69 

723 

-53,9 97,8 99,3 5 094 -37,3 -1 188 -6 

791 

375 445 

7. Ada Waste, 

s.r.o., Šintava 

29 

978 

29 

494 

1,6 100,0 99,9 767 -8,2 93 79 21 18 

8. Saker, s.r.o., 

Horný Hričov 

25 

879 

27 

522 

-6,0 73,0 82,1 1 606 -2,7 383 433 46 42 

9. FCC Slovensko, 

s.r.o., Zohor 

25 

526 

20 

376 

25,3 15,3 27,2 8 926 22,3 1 645 1 

067 

230 238 
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10. Odvoz a 

likvidácia 

odpadu, a.s., 

Bratislava 

25 

447 

24 

844 

2,4 0,0 0,0 17 657 4,9 4 345 3 

414 

361 354 

11. Metalimpex 

Slovakia, s.r.o., 

Trnava 

23 

020 

20 

274 

13,5 100,0 100,0 1 906 66,2 651 64 34 n 

12. Bomet Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 

19 

460 

20 

059 

-3,0 99,9 100,0 543 29,5 188 174 5 n 

13. KBZ, s.r.o., 

Košice 

17 

977 

22 

835 

-21,3 89,8 92,0 1 375 -12,0 -188 -155 47 47 

14. Kosit, a.s., 

Košice 

15 

638 

16 

199 

-3,5 0,1 0,0 8 349 -13,4 704 1 

066 

380 369 

15. General Plastic, 

a.s., Kolárovo 

14 

286 

15 

891 

-10,1 0,1 0,1 1 497 -41,1 -533 1 125 114 

16. AVE SK 

odpadové 

hospodárstvo, 

s.r.o., Bratislava 

11 

319 

795 14,2x 12,5 0,0 5 745 897,7 168 -468 227 13 

17. Harsco Metals 

Slovensko, s.r.o., 

Košice 

9 644 19 

966 

-51,7 0,0 0,0 4 484 -49,7 219 2 

468 

97 179 

18. T+T, a.s., Žilina 7 978 8 

140 

-2,0 0,0 0,0 4 341 -6,6 260 920 179 188 

19. Brantner Fatra, 

s.r.o., Martin 

7 216 6 

500 

11,0 14,6 14,7 4 131 6,9 855 765 156 137 

20. Bionergy, a.s., 

Bratislava 

6 771 6 

641 

2,0 0,0 0,0 2 614 7,7 751 383 45 42 

21. Elektro 

Recycling, s.r.o., 

Slovenská Ľupča 

6 223 6 

190 

0,5 2,4 2,4 596 -33,2 -179 -66 76 76 

22. Brantner Nova, 

s.r.o., Spišská 

Nová Ves 

6 055 5 

632 

7,5 24,3 28,2 2 684 7,9 406 314 120 123 

23. Megawaste 

Slovakia, s.r.o., 

Považská 

6 036 3 

630 

66,3 8,1 2,3 2 184 66,9 354 67 85 85 
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Bystrica 

24. OZO, a.s., 

Liptovský 

Mikuláš 

5 816 5 

694 

2,1 0,0 0,0 3 165 12,8 70 109 178 160 

25. FCC Trnava, 

s.r.o., Trnava 

5 763 5 

598 

2,9 11,2 12,4 3 617 7,1 852 710 130 126 

 

 

--- 

 

Rezort si chce pomôcť aj zavedením nového poplatku za skládkovanie. Pripravuje zákon, ktorý ho má uviesť do praxe 

 

--- 

 

60 % komunálneho odpadu má do roku 2025 tvoriť recyklácia a spätné použitie obalov podľa návrhu z EÚ 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Tu vypukne ošiaľ 

 [Plus jeden deň; 63/2017; 16/03/2017; s.: 9; Peter Rindoš ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Poprad a Spišská Nová Ves privítajú najväčšie hokejové nádeje do 18 rokov 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES Slováci, tešte sa! Už o pár dní k nám zavítajú budúce osobnosti svetového hokeja, 

nádejní hráči, ktorých sleduje Európa, Kanada i Amerika, ale aj desiatky skautov najväčších klubov z NHL a KHL. Od 13. 

apríla bude Slovensko organizátorom majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov. 

 

Šampionát budú hostiť Poprad a Spišská Nová Ves a na podujatie sa teší celý región, osobitne však majitelia hotelov. 

"Keď si boli v Starej Lesnej pozrieť naše ubytovanie Švajčiari, hovorili, že sa im nechce od nás odísť, tak sa im tu páčilo," 

mädlí si ruky Richard Pichonský z popradského akvaparku so sieťou hotelov. Mnoho českých fanúšikov, ktorých tím bude 

hrať v Spišskej Novej Vsi, si zase rezervovalo ubytovanie v Slovenskom raji. Američania si vraj vybrali Košice, odkiaľ 

budú za svojimi dochádzať. Podľa Pichonského je blížiaci sa šampionát veľkou príležitosťou nielen pre región, ale aj celé 

Slovensko, ako sa zviditeľniť. "Je to pre nás veľká reklama. Tímy a fanúšikovia z desiatich hokejových veľmocí prídu 

nielen hrať, jesť a piť, ale aj spoznávať Slovensko. Všetci by sme sa im mali ukázať v čo najlepšom svetle," povedal. 

Plnšie hotely však prevádzkovatelia očakávajú až krátko pred podujatím. "Polovicu hotela máme obsadenú rozhodcami, 

fanúšikovia si však budú hľadať ubytovanie až krátko pred majstrovstvami," myslí si šéf ďalšieho hotela v Poprade Peter 

Lišiak. Organizátori zo zväzu zabezpečujú ubytovanie pre 500 hostí, turistov má byť niekoľko tisíc. Podľa Slovenského 

hokejového zväzu sa kampaň začína práve v týchto dňoch. "A bude sa stupňovať. Počas šampionátu pripravíme v 
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Poprade fanzónu s programom i občerstvením a plánujeme aj koncerty," dodala hovorkyňa hokejového zväzu Michaela 

Kováčik Grendelová. Peter Rindoš, FOTO: autor, tasr, stez.sk 

 

Štadión v Poprade 

 

1970 začiatok výstavby 

 

1973 prvý zápas 

 

4 050 kapacita štadióna 

 

Štadión v Spišskej Novej Vsi 

 

1971 začiatok výstavby 

 

1972 prvý zápas 

 

4 500 kapacita štadióna 

 

Tešíte sa na majstrovstvá sveta vo vašom meste? 

 

Marianna Kollárová Spišská Nová Ves 

 

"Je super, že budú v našom pomerne neveľkom meste. Na zápasy síce nepôjdem, ale budem hlavne našim silno držať 

palce." 

 

Jaro Múdry Spišská Nová Ves 

 

"Teší ma, že náš štadión bude aspoň o čosi modernejší. Je to fajn príležitosť vidieť špičkový juniorský hokej. Dúfam, že aj 

naši chlapci ukážu, že patríme medzi elitu." 

 

Peter Mlynarovič Poprad 

 

"V Poprade chodím hlavne na našich seniorov. Šampionát juniorov zatiaľ veľmi neriešim, možno sa aj pôjdem pozrieť, 

uvidíme." 

 

František Poprad 
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"Som priaznivec športu, takže je fajn, že juniori budú práve u nás v Poprade. Naše mesto je jednou z kolísok hokeja na 

Slovensku." 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 63/2017; 16/03/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Predpremiéra predstavenia Audiencia začne vo štvrtok o 18.30 hod. na malej scéne Divadla Jonáša 

Záborského. 

 

AD FONTES 

 

PREŠOV. AMC Trio a ľudová hudba Stana Baláža spojili svoju vášeň k hudbe a vznikla tak výnimočná spolupráca. Na 

tomto koncerte pokrstia svoje spoločné CD a ako hosť večera bude Peter Lipa. Vo štvrtok o 19.00 hod. v PKO Čierny 

orol. 

 

Zabávame sa s Rusínskym komorným divadlom 

 

PREŠOV. V rámci svetového dňa divadla bude Zábava s Rusínskym komorným divadlom v stredu o 18.00 hod. v 

Literárnej kaviarni Viola. 

 

Posolstvo času 

 

PREŠOV. M. Oldfield v rámci Hudby pod hviezdnou oblohou vo Hvezdárni a planetáriu. Uvádza: Roman Šankvalier, 

začiatok vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Cestovateľské kino: Černobyľ 

 

PREŠOV. Cestovateľské kino sa vo štvrtok od 19.00 hod. v Kine Scala vyberie na miesto, ktoré pred 30 rokmi vyvolalo 

hrôzu. O fotografie, zážitky, históriu aj mýty, ktoré o atómovej elektrárni či Pripjati kolujú, sa podelí Martin Dubeň. 

 

Divadelný kabinet: 

 

LOKAL MATRIOTS PREŠOV. Predstavenie Prešovského národného divadla začne vo štvrtok o 19.00 hod. vo Wave 

klube. 
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Konečný: Filmy, ktoré vám môžu zmeniť život 

 

PREŠOV. Tie svoje vo štvrtok o 19.00 hod. v Christianii predstaví šéfredaktor portálu Kinema. sk Peter Konečný. 

 

Séria filmov 

 

POPRAD. V klube Zóna Domu kultúry a v divadelnej sále si môžete o 17. 00 h pozrieť film Skoro svätý. Po ňom 

nasleduje film Amal. Štvrtkový večer uzavrie film Rok bez rodičov. Pavel Hirax Baričák SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome 

kultúry Mier o 18.00 h sa uskutoční motivačná prednáška o vzťahoch so spisovateľom Pavlom Hiraxom Baričákom, 

piesne zaspieva Juraj Hnilica. 

 

Zlatá baňa 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa o 19.00 hod. odohrá skvelá komédia Zlatá baňa. Hrajú Marek Majeský, Marián 

Labuda mladší, Andrea Karnasová a Andrea Profantová. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Zimmermann z Kluknavy bol iba štyri sekundy za víťazom 

 [spis.korzar.sme.sk; 16/03/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20482764/zimmermann-z-kluknavy-iba-styri-sekundy-za-vitazom.html 

 

Bežcom zo Spiša sa darilo na Laboreckej desiatke. 

 

KLUKNAVA. 12. ročník cestného behu Laborecká desiatka v Strážskom druhú marcovú sobotu sa blysol kvantitou i 

kvalitou. 

 

"Padol účastnícky rekord," poznamenal hlavný rozhodca Peter Buc, keď sa na štart postavilo 172 pretekárov z rôznych 

oblastí Slovenska a Poľska. 

 

Viac ako so súpermi väčšina z nich bojovala s urputným protivetrom, ktorý vyčíňal ako rozzúrený tiger počas celej druhej 

polovice trate - od obrátky až do cieľa. 

 

Najlepšie si s náročnými podmienkami poradil bývalý slovenský reprezentant v maratóne 43-ročný Košičan Imrich Pástor. 

Iba o štyri sekundy neskôr preťal cieľovú pásku bežecký kráľ Tatier za rok 2016 Marián Zimmermann z Kluknavy. 

 

"V tomto okrese som ešte nikdy nebol, v tejto oblasti to bola pre mňa účastnícka premiéra. Bežalo sa mi celkom dobre. 

Najskôr som si myslel, že by sa mi mohlo podariť zabehnúť i osobný rekord. Nevedel som však, aká bude členitá trať a 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20482764/zimmermann-z-kluknavy-iba-styri-sekundy-za-vitazom.html
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akú silu dosiahne protivietor po obrátke. S víťazom Imrichom Pástorom sme bežali spolu takmer celú trať. Až v závere mi 

rutinérsky ušiel a dobehol pár sekúnd predo mnou." 

 

Si spokojný s týmto výkonom? 

 

"S časom ani veľmi nie. Keď však zoberiem do úvahy profil trate a protivietor, tak to nebolo až také zlé. Samozrejme, že s 

umiestnením som veľmi spokojný." 

 

Kde sa chystáš najbližšie? 

 

"Pravdepodobne až druhého apríla nastúpim na štart polmaratónu v Bratislave," dodal v závere 32-ročný sympatický 

skromný bežec, povolaním psychológ, ktorý na takejto vysokej úrovni súťažne behá iba druhú sezónu. 

 

Elitnú osmičku ocenených mužov v absolútnom poradí bez rozdielu veku doplnil vekom veterán, 41-ročný Tomáš Kamas 

zo Spišskej Novej Vsi. 

"Od úvodu sa bežalo veľmi rýchlym tempom. Približne po troch kilometroch som sa odpútal od Štefana Sumerlinga a 

Košičana Mareka Mockovčiaka a išiel si svojím tempom. Som spokojný s umiestnením v celkovom poradí i s druhým 

miestom v kategórii od 40 rokov za celkovým víťazom Pástorom. Najhorší pre mňa bol silný protivietor od obrátky až do 

cieľa, podmienky však boli pre všetkých rovnaké," dodal spokojný Kamas. 

 

O 23 sekúnd za ním cieľovú pásku preťal Štefan Sumerling bežiaci za Fitnessport Spišská Nová Ves, tretí medzi 

veteránmi od 40 rokov. 

 

A do tretice - úspech ďalšieho bežca zo Spišskej Novej Vsi. Prvenstvo medzi šesťdesiatnikmi vybojoval Milan 

Hrušovský. 

 

Skromne dodal: "Na trati som sa trápil. Ale som spokojný." 

 

Z výsledkov: Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku: 1. Imrich Pástor - Slávia TU Košice - 33:27 min., 2. Marián 

Zimmermann - Sanasport ZRT Kluknava - 33:31, 8. Tomáš Kamas - TJ Tatran Sp. N. Ves - 36:04, ženy - absolútne 

poradie bez rozdielu veku: 1. Alena Farkašová - AC Michalovce - 43:41 min., muži od 40 do 49 rokov: 1. Imrich Pástor - 

Slávia TU Košice - 33:27 min., 2. Tomáš Kamas - TJ Tatran Sp. N. Ves - 36:04 (celkovo 8.), 3. Štefan Sumerling - 

Fitnessport Sp. N. Ves - 36:27 (celkovo 10.), muži od 50 do 59 rokov: 1. Štefan Rácz - ŠK Budimír - 38:12 min., muži od 

60 do 69 rokov: 1. Milan Hrušovský - STEZ Sp. N. Ves - 43:17 min., muži od 70 rokov: 1. Vincent Bašista - OU Demjata - 

49:33 min., ženy od 35 do 49 rokov: 1. Erika Ondrijová - MTC V. Šebastová - 44:26 min. (medzi ženami 2.), ženy od 50 

rokov: 1. Danica Božová - Bežecký klub Poprad / Svit - 48:09 min. (medzi ženami 8.), juniori: 1. Martin Bendík - TJ 

Obalservis Košice - 38:04 min., juniorky: 1. Lucia Linkeschová - AK Slávia TU Košice - 45:23 min. (medzi ženami 5.). 
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Podujatie bolo súčasťou Východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov a tiež šampionátom Východoslovenského atletického 

zväzu v cestnom behu na 10 km. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 16. marca 

 [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20482965/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-16-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. 

 

Stropkov 

 

Galenos Stropkov, Hlavná 1544/65 

 

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. 

https://korzar.sme.sk/c/20482965/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-16-marca.html
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Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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 

 

Benu - Tesco 

 

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 

 

Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Dr. Max, 1. mája 30 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

BENU, Družstevná 39 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
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Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1, 056/ 6283 484 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Tipy na dnes - štvrtok 16. marca 

 [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20482193/tipy-na-dnes-stvrtok-16-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé spoločenské podujatia a kultúrne akcie. 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Predpremiéra predstavenia Audiencia začne vo štvrtok o 18.30 hod. na malej scéne Divadla Jonáša 

Záborského. 

 

AD FONTES 

 

PREŠOV. AMC Trio a ľudová hudba Stana Baláža spojili svoju vášeň k hudbe a vznikla tak výnimočná spolupráca. Na 

tomto koncerte pokrstia svoje spoločné CD a ako hosť večera bude Peter Lipa. Vo štvrtok o 19.00 hod. v PKO Čierny 

orol. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20482193/tipy-na-dnes-stvrtok-16-marca.html
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Zabávame sa s Rusínskym komorným divadlom 

 

PREŠOV. V rámci svetového dňa divadla bude Zábava s Rusínskym komorným divadlom v stredu o 18.00 hod. v 

Literárnej kaviarni Viola. 

 

Posolstvo času 

 

PREŠOV. Zastav sa a začni odznova pri počúvaní Piesní vzdialenej Zeme M. Oldfielda. V rámci Hudby pod hviezdnou 

oblohou vo Hvezdárni a planetáriu. Uvádza: Roman Šankvalier, začiatok vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Cestovateľské kino: Černobyľ 

 

PREŠOV. Mesto duchov. Míľnik novodobej histórie. Černobyľ, kedysi pýcha sovietskeho zriadenia a čulé moderné 

mesto, dnes strašiak celého sveta. Cestovateľské kino sa vo štvrtok od 19.00 hod. v Kine Scala vyberie na miesto, ktoré 

pred 30 rokmi vyvolalo hrôzu. O fotografie, zážitky, históriu aj mýty, ktoré okolo atómovej elektrárni či Pripjati kolujú, sa 

podelí Martin Dubeň. 

 

Divadelný kabinet východňara: LOKALMATRIOTS 

 

PREŠOV. V týchto horách iné nemôžeme byť. Tieto hory nás naučili byť silné, preto na nich nesmieme zabúdať. 

Predstavenie Prešovského národného divadla začne vo štvrtok o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Peter Konečný: Filmy, ktoré vám môžu zmeniť život 

 

PREŠOV. Tie svoje vo štvrtok o 19.00 hod. v Christianii predstaví šéfredaktor portálu Kinema.sk Peter Konečný. 

 

Séria filmov 

 

POPRAD. V klub Zóne Domu kultúry a v divadelnej sále si môžete o 17. 00 h. pozrieť film Skoro sväťý. Pastor Genadij je 

ušľachtilý dobrodinec, ktorý žije v Doneckej oblasti, kde sa už mnoho rokov snaží naprávať svet. Po ňom nasleduje film 

Amal. Otec rodiny rozhodol, že už nie je bezpečné zostať vo vojnou zmietanej Sýrii, a tak rodina utečie do susedného 

Libanonu. Štvrtkový večer uzavrie film Rok bez rodičov. 

 

Pavel Hirax Baričák 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 18.00 h. sa uskutoční motivačná prednáška o vzťahoch so spisovateľom 

Pavlom Hiraxom Baričákom, piesne zaspieva Juraj Hnilica – finalista ČeskoSlovensko má talent. 
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Zlatá baňa 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa o 19.00 hod. odohrá skvelá komédia Zlatá baňa, ktorá sa odohráva v 

atraktívnom prostredí súkromnej kliniky plastickej chirurgie. Hrajú Marek Majeský, Marián Labuda mladší, Andrea 

Karnasová a Andrea Profantová. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Kam za kultúrou - štvrtok 16. marca 

 [korzar.sme.sk; 16/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20482955/kam-za-kulturou-stvrtok-16-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé spoločenské podujatia a kultúrne akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 17.40, 20.15, Balerína o 15.40, Kong: Ostrov lebiek o 15.30, 20.30, 3D o 

18.00, Kráska a zviera o 15.00, 21.00, 3D o 17.50, LEGO Batman vo filme o 16.20, Logan: Wolverine o 16.50, 19.40, 

Piata loď o 15.20, 18.50, Únos o 16.10, 18.30, 19.50, 20.50, Všetko alebo nič o 17.20, Zlato o 20.40 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Kráska a zviera o 17.50, 3D o 15.40, Piata loď o 18.40, Zlato o 20.20, Aj dvaja sú rodina o 

16.20, Kong: Ostrov lebiek o 17.30, 3D o 20.00, Baba z ľadu o 15.30, Logan: Wolverine o 19.50, Únos o 15.50, 18.00, 

20.10 hod., 

 

ÚSMEV - Jackie o 10.00, Únos o 18.00, Moonlight o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Kráska a zviera 3D o 15.40, Kráska a zviera o 17.50, Piata loď o 

18.40, Zlato o 20.20, Kong: Ostrov lebiek 3D o 20.00, Aj dvaja sú rodina o 16.20, Únos o 15.50, 18.00, 20.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Maškaráda o 10.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - 

Aucassin a Nicoletta o 9.00 a 10.30 hod., THÁLIA - Mohutné (česko)slovenské-maďarské ticho o 19.00 hod., SP. N. VES: 

SPIŠSKÉ DIVADLO - Palculienka o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

https://korzar.sme.sk/c/20482955/kam-za-kulturou-stvrtok-16-marca.html
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KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990); Jiří Máška: 

Fata Morgana (do 26. 3.), Honoré Daumier: Zrkadlo stratených čias (do 2. 4.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 

Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo 

vtáčej migrácie (do 30. 4.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára Františka Jozefa I. (do 30. 4.), ...spojiť nebo a zem... - 

výstava o architektovi Imre Makoveczovi (do 26. 3.), Kráľovná Alžbeta a móda (do 2. 4.), Až na kov - záchrana zbierok z 

hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

umení; MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO a STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE, GALÉRIA BAŠTA 

(Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Štefan Pástor - Výber z tvorby (do 26. 3.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 11, ut - 

so 9 - 17, ne 13 - 17) - Pastierske umenie v rohovine (do 16. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - 

pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, 

chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 

písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 

výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; KUNSTHALLE (Rumanova ul., ut - ne 11 - 18) - MASS (Media Art Slovak Scene) 

2017 / vol. 1 (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, Záhrada umenia; 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, ROŽŇAVA: GALÉRIA BANÍCKEHO MÚZEA (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 

12, 13 - 16) - , TREBIŠOV: MaKCjZ - ZÁ/ZRAKOM SRDCA (do 2. 4.), MÚZEUM - , VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ KC - 

Vesmír očami detí (do 28. 3.) 

 

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) CHCEM BYŤ: Medzinárodné organizácie 

o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - Únos o 16.00, 17.40, 18.20, 20.50, Kráska a zviera o 18.00, 3D o 15.30, Zlato o 20.30, Piata loď o 

15.40, Aj dvaja sú rodina o 17.50, 19.50, Kong: Ostrov lebiek o 17.20, 20.20, Balerína o 15.20, Všetko alebo nič o 15.15, 

Logan: Wolverine o 20.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 18.10, Balerína o 15.50, Kong: Ostrov lebiek 

o 15.30, 20.50, Kráska a zviera o 18.00, 3D o 15.40, Únos o 18.30, 21.00, Zlato o 20.40 hod., HUMENNÉ: FAJN - Piata 

loď o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Audiencia o 18.30 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; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, 

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, HLAVNÁ 53: SUTERÉN (Hlavná 53): Zimná záhrada/Ondrej Zimka+Ondrej 

4+Milina Zimková (do 23. 4.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Humoroterapia - liečba humorom (do 30. 3.); 

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, Univerzitná knižnica 

Prešovskej univerzity: Humoroterapia - Miroslav BARTÁK (CZ) & Vladimír KAZANEVSKY (UA), Galéria Abylimpiáda - 

ZOM Prešov: Humoroterapia - Ľubomír KOTRHA (SK) & István KELEMEN (HU), Fakultná nemocnica J. A. Reimana: 

Humoroterapia - Pawel KUCZYNSKI (PL) & O SEKOER (BE), Wave - centrum nezávislej kultúry: Humoroterapia - 

Mauricio PARA (CO), 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, Yaro M. Kupčo - Putovanie Aljaškou a Yukonom, 

alebo ako som na Klondiku ryžoval zlato, výstava fotografií, 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 sieň) - Trzy 

kobiety, výstava poľských autoriek: Malgorzata Kruk, Dorota Laz a Žofia Paterek (do 30. 4.) 

 

Späť na obsah 
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1.19.  V 40.kole Eurovia SBL česť domácich zachraňovalo Komárno – V štyroch dueloch brali 

body vždy iba hosťujúce kolektívy – V Bratislave na Karlovke sa nečakane zapotili 

basketbalisti z Levíc 

 [hlavnespravy.sk; 16/03/2017; HSP/Foto: Anton Holienčin ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-40-kole-eurovia-sbl-cest-domacich-zachranovalo-komarno-v-styroch-dueloch-brali-body-vzdy-iba-

hostujuce-kolektivy-v-bratislave-na-karlovke-sa-necakane-zapotili-basketbalisti-z-le/933546 

 

Banská Bystrica 16.marca 2017 (HSP/Foto: Anton Holienčin) 

 

Zaujímavé a skôr očakávané výsledky prinieslo 40.kolo najvyššej basketbalovej súťaže mužov Eurovia SBL. Výnimkou 

bol iba súboj BK Karlovka Bratislava – BK Levickí Patrioti Levice, kde sa síce očakávalo výrazné víťazstvo Levíc, ale to 

nemohlo prísť bez toho, aby basketbalisti z Pohronia štvrtý celok tabuľky priložili tiež ruku k spoločnému dielu 

 

Ústrednou postavou basketbalového tímu KB Košice je stredný rozohrávač Milan Žiak (pri lopte), ktorého sa snaží 

zastaviť dvojica brániacich hráčov Komárna Boban Tomič (20) a za ním schovaný Wayne Langston (0). V pozadí akciu 

sleduje celkom vpravo Farad Cobb (30). Vľavo vidieť v strehu aj jedného z trojice rozhodcov Tomáša Doušeka z Banskej 

Bystrice. Zo stretnutia 39.kola Eurovia SBL KB Košice – MBK Rieker Com Therm Komárno 84:73. Milan Žiak bol v tomto 

stretnutí najlepším strelcom domáceho kolektívu s 18 bodmi 

 

Nebyť výbornému vstupu hostí do zápasu už v prvej štvrtine mohli sme byť svedkami nepríjemného prekvapenia a 

víťazstvá Karlovky po ôsmich prehrách v rade. Nečakaný debakel rozdielom 30-tich bodov utrpeli basketbalisti MBK 

Lučenec v domácom prostredí so stále sa lepšiacou Prievidzou, ktorá sa s blížiacim play-off dostáva do výbornej formy a 

radi by Prievidžania si udržali tretiu priečku tabuľky, o ktoré bojujú zo všetkých síl aj Levice. Istým víťazom základnej časti 

je už družstvo KB Košice, ktoré pôjde do play-off z najvýhodnejšieho prvého miesta tabuľky. 

 

Tuhý boj o lepšie postavenie po 44.kole by chceli mať všetci štyria uchádzači, ale Svit, Komárno a Lučenec majú stále 

otvorené dvierka na umiestnenie na 5.- 7.mieste. Zdá sa, že ôsma priečka už zostane v držaní Handlovej, ktorej ten jeden 

bod po kontumačnej prehre v Lučenci nezapočítali do tabuľky bude v konečnom účtovaní veľmi chýbať. Trojica na 

samom chvoste tabuľky Karlovka Bratislava –Spišská Nová Ves a Nitra už môžu za pochodu budovať nové družstvo pre 

budúci ročník, pretože pre nich sa o dva týždne súťaž posledným kolom základnej časti predčasne skončí… 

 

Prehľad výsledkov 40.kola Eurovia SBL : 

 

MBK LUČENEC – BC PRIEVIDZA 70 : 100 ( 33 : 49 ) 

 

Body zaznamenali – Lučenec : Pressley 19, Stojačič 18, Blagojevič 14/1, Rountree 9/1, B.Pipíška 6/2 (Davis 4, Rendla 0, 

Vago 0, Zorvan 0) – Prievidza : Jones 24/1, Marič 16/5, Dramičanin 15/2, Krayem 13/1, Korner 10 ( Batina 12/4, 

http://www.hlavnespravy.sk/v-40-kole-eurovia-sbl-cest-domacich-zachranovalo-komarno-v-styroch-dueloch-brali-body-vzdy-iba-hostujuce-kolektivy-v-bratislave-na-karlovke-sa-necakane-zapotili-basketbalisti-z-le/933546
http://www.hlavnespravy.sk/v-40-kole-eurovia-sbl-cest-domacich-zachranovalo-komarno-v-styroch-dueloch-brali-body-vzdy-iba-hostujuce-kolektivy-v-bratislave-na-karlovke-sa-necakane-zapotili-basketbalisti-z-le/933546


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

16. 3. 2017 

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

Rostampour 6, Ihring 2, Hupka 2). Fauly: 18 – 21, trestné hody: 25/18 – 20/15, trojky: 24/4 – 29/13. Rozhodovali: Zubák, 

Kovalčík, Životský. 

 

MBK RIEKER COM THERM KOMÁRNO – MBK HANDLOVÁ 79 : 59 ( 34 : 27 ) 

 

Body zaznamenali – Komárno : Bilič 24/3, Langston 14, Tomič 13/1, Halada 2, Vido 2 ( Bojanovský 11, Djordjevič 6, Cobb 

5/1, Kuffa 2, M.Marchyn 0, Jurčina 0) – Handlová : Božovič 18, Sedmák 15/2, Nenad Miloševič 14, Novysedlák 5/1, 

Stojanov 3/1 (M.Mátych 2, Haviar 2). Fauly: 14 – 16, trestné hody: 13/12 – 13/9, trojky: 19/5 – 23/4. Rozhodovali: Doušek, 

Šarišský, Kiss. 

 

BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES – BK ISKRA SVIT 78 : 90 ( 35 : 45 ) 

 

Body zaznamenali –Spišská Nová Ves : Henry 22, Krajňák 8/2, Majerčák 7/1, Antoni 7/1, Marschall 5/1 (Juríček 18/3, 

Hovaňák 8/2, Lenárt 3) – Svit : Singletary 21/1, Avramovič 20/1, Lošonský 18, Fleming 8, Jankovič 5/1 (Šoutvin 12, 

Findura 6/2, Sarna 0, Gajan 0). Fauly: 19 – 16, trestné hody: 11/8 – 23/13, trojky: 25/10 – 15/5. Rozhodovali: Brziak, 

Karniš, P.Gacík. 

 

BK KARLOVKA BRATISLAVA – BK LEVICKÍ PATRIOTI LEVICE 74 : 76 ( 35 : 44) 

 

Body zaznamenali – Karlovka Bratislava : Lehman 15/3, Židzik 10/1, Doležaj 10/1, Brliť 3, Hlivák 2 (Podhorský 12/2, 

Kožár 11/2, Bečarik 6/2, Krajčír 2, Stránsky 2, Hašan 1) – Levice : Nofflet 17/1, Summers 14, Josipovič 8, Musil 5/1, 

Djurič 0 (Keely 19, Vojtek 7/1, Djokič 6/1, Krajčovič 0). Fauly: 23 – 22, trestné hody: 20/13 – 19/12, trojky: 31/11 – 9/4. 

Rozhodovali: Ženiš, Turčin, Bara. 

 

MBK SPU NITRA – KB KOŠICE 69 : 107 ( 36 : 46 ) 

 

Body zaznamenali – Nitra : R.Rožánek 18/3, Jurjevič 17, P.Pipíška 13/1, Kaša 4, Zaťko 4 ( Samek 6, Skvášik 5, Pánis 2, 

Horinka 0, Trepáč 0) – Košice : Žiak 17/1, Matovič 17, Baťka 13, Baldovský 7/1, Nikolič 5/1 (Siladji 12/1, Dratva 9, 

Vukovič 9/1, White 8, Galata 8, Duda 2). Fauly: 24 – 18, trestné hody: 16/12 – 25/22, trojky: 23/5 – 17/5. Rozhodovali: 

Kúkelčík, Holländer, Kurpáš. 

 

BK INTER BRATISLAVA – voľný žreb 

 

Poradie po 40.kole : 1.Košice 68 b. (31/6), 2.Inter Bratislava 63 b. (27/9), 3. Prievidza 61 b., (25/11), 4. Levice 60 b. 

(24/12), 5. Svit 57 b. (20/17), 6. Komárno 56 b. (20/16), 7. Lučenec 53 b. (17/19), 8. Handlová 52 b. (16/21), 9. Karlovka 

Bratislava 45 b. (9/27), 10. Spišská Nová Ves 45 b. (8/29), 11. Nitra 38 (3/33). 
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Program 41.kola – sobota 18.marca : Spišská Nová Ves – Karlovka Bratislava, Svit – Komárno, Handlová – Nitra, Inter 

Bratislava – Lučenec, Prievidza – Levice (začiatky všetkých piatich stretnutí o 18,00 hod.). 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


