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1.1.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 11/2017; 15/03/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

• BASKETBALISTKY BAM Poprad dnes odštartujú štvrťfinálovú sériu ženskej extraligy na pôde ŠBK Šamorín. Odveta 

série hranej na dva víťazné zápasy je na programe v telocvični ZŠ Komenského v Poprade v sobotu 18. marca o 16.30 

hod. 

 

• DNES sa v telocvični ZŠ s MŠ Komenského koná krajské kolo v basketbale žiačok ZŠ. Víťazné družstvo postúpi na 

školské Majstrovstvá Slovenska. Poprad zastupujú domáce dievčatá. 

 

• VO ŠTVRTOK 16. marca sa v športovej hale Zámoček v Matejovciach uskutoční krajské kolo v bedmintone žiakov a 

žiačok ZŠ. Víťaz postúpi na školské Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať od 22. do 23. marca v Trenčíne. 

 

• V PIATOK 17. marca sa v telocvični Spojenej školy Letná uskutoční okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ. Víťaz postúpi 

do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. marca v Prešove. 

 

• OD PONDELKA 13. marca skončil na poste riaditeľa NTC v Poprade Peter Melek. Nahradil ho bývalý tréner 1. FC 

Tatran Prešov Ján Karaffa. 

 

• MINULÝ týždeň odohrali basketbalisti BK Iskra Svit dva ligové zápasy na domácej palubovke. V stredu 8. marca 

rozdrvili Handlovú výsledkom 108:68, v sobotu 11. marca zvíťazili nad Karlovkou Bratislava 79:70. Dnes cestujú do 

Spišskej Novej Vsi, v sobotu 18. marca privítajú opäť doma o 18. hod. Komárno. 

 

• PREDNEDÁVNOM bojovali karatisti KK Shihan Poprad o ďalšie body v 2. kole Slovenského pohára detí a žiakov v 

karate a postupové priečky na májové Majstrovstvá republiky v Šuranoch. Popradčania obsadili s tromi zlatými, štyrmi 

striebornými a šiestimi bronzovými medailami dvanáste miesto. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Bezplatná kontrola vody zo studní 

 [Noviny Poprad; 11/2017; 15/03/2017; s.: 5; bdi ; Zaradenie: nezaradené] 

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) pravidelne oslavuje Svetový deň vody, ktorý pripadá na 22. 

marca, viacerými aktivitami. Medzi ne patrí aj bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany. Zákazníci, ktorí používajú vodu 

zo svojich domácich studní na pitné účely, by mali byť pravidelne informovaní najmä o jej kvalite a parametroch. 

Nezriedka sa stáva, že takáto voda nevyhovuje ani základným podmienkam na úžitkovú vodu. Veľmi často dochádza k 
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priesakom povrchových vôd do starých kamenných konštrukcií studní, voda býva kontaminovaná a stáva sa 

nepoužiteľnou na priamu spotrebu z vodovodného kohútika. Ďalším nebezpečenstvom je nedostatočná vzdialenosť 

hnojísk hospodárskych zvierat od vodného zdroja. Voda v tomto prípade obsahuje veľké množstvo dusičnanov, čo tiež 

svedčí o zákaze jej konzumácie. V záujme každého spotrebiteľa by mala byť preto pravidelná kontrola vody, ktorú 

používajú na pitie a varenie. PVPS ponúka zákazníkom pri tejto príležitosti bezplatnú analýzu pitnej vody na dusičnany z 

domácich studní. Tento rok sa budú vzorky pitných vôd zhromažďovať v stredu 22. marca od 7. do 15. hod. na 

vrátniciach všetkých stredísk spoločnosti - v Poprade (Hraničná ul. 17), v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni. Okrem 

tejto služby ponúka stanovenie minimálneho rozboru pitnej vody so zľavou v zmysle NV SR č. 496/2010. Jeho súčasťou 

je fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor 28 parametrov vody za účelom posúdenia kvality a vhodnosti 

použitia na ľudskú spotrebu. Záujemcovia si tento rozbor môžu objednať od 20. do 24. marca 2017. 

 

Pre školské kolektívy ponúka PVPS od 20. do 24. marca 2017 exkurzie do vybraných vodárenských objektov a čistiarní 

odpadových vôd. Žiaci a študenti majú možnosť počas celého roka po dohode s pracovníkmi navštíviť rôzne výrobné 

procesy vodárenských zariadení. Okrem prehliadky exteriérov ich tiež informujú o rôznych technológiách a inováciách 

spoločnosti. (bdi) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Teke: A fülekiek nem bírtak a bajnokjelölt vasgyáriakkal 

 [parameter.sk; 16/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/teke-fulekiek-nem-birtak-bajnokjelolt-vasgyariakkal 

 

Extraliga, férfiak, 18. és 19. forduló: A Podbrezová csapata mindkét múlt heti mérkőzését megnyerte, és nyolc pont 

előnyre tett szert a tabella élén. 

 

A fülekiek győztek a sereghajtó trstenáiak otthonában, de odahaza alulmaradtak a listavezetővel szemben. A 

galántaiaknak sem sikerült a kettős kör, mindkét összecsapásukat elbukták. A mátyusföldiek főleg a Sučany ellen 

teljesítettek átlagon alul. 

 

EREDMÉNYEK 

 

18. forduló: 

 

KK Inter Bratislava–PKŠ Košice 5:3 (3546:3452). 

 

TJ Tatran Spišská Nová Ves A–TJ Rakovice 4:4 (3434:3409). 

 

KK Tatran Sučany–MKK Stará Turá 5:3 (3384:3362). 

 

http://parameter.sk/teke-fulekiek-nem-birtak-bajnokjelolt-vasgyariakkal
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ŽP Šport Podbrezová A–GALÁNTA (MKK Slovan Galanta) 6:2 (3654:3457), a galántaiak pontszerzői: Poloma Zsolt 608, 

Jozef Jeriga 583, Stanislav Kupčok 561, Patrik Tumma 598, Jozef Butko 567 fa. 

 

ŠKK Trstená Starek–FÜLEK (FTC KO Fiľakovo) 1:7 (3352:3418), vendégpontok: Flachbart Patrik 544, ifj. Knapp Géza 

600, Dušan Murín 514, Telek Tamás 574, Szabó Sándor 601, Simon Sándor 585 fa. 

 

TJ Lokomotíva Vrútky–MKK Piešťany 6:2 (3328:3299). 

 

19. forduló: 

 

TJ Lokomotíva Vrútky–KK Inter Bratislava 8:0 (3551:3246). 

 

FÜLEK (FTC KO Fiľakovo)–ŽP Šport Podbrezová A 3:5 (3376:3447), hazai pontok: Flachbart Patrik 557, Balázs Attila 

554, Flachbart László 546, Telek Tamás 542, Simon Sándor 582, Szabó Sándor 595 fa 

 

MKK Piešťany–ŠKK Trstená Starek 5:3 (3368:3224). 

 

GALÁNTA (MKK Slovan Galanta)–KK Tatran Sučany 0:8 (3042:3254), a mátyusföldiek pontszerzői: Poloma Zsolt 488, 

Karol Kaigl 489, Stanislav Kupčok 489, Bystrík Horník 489, Jozef Butko 528, Patrik Tumma 536 fa. 

 

MKK Stará Turá–TJ Tatran Spišská Nová Ves A 2:6 (3358:3482). 

 

TJ Rakovice–PKŠ Košice 5:3 (3478:3445). 

 

A bajnokság állása: 

 

1. ŽP Šport Podbrezová A x 19 x 18 x 0 x 1 x 117:35 x 36 

 

2. FÜLEK A x 19 x 13 x 2 x 4 x 93:59 x 28 

 

3. TJ Lokomotíva Vrútky x 19 x 12 x 1 x 6 x 92:60 x 25 

 

4. TJ Spišská Nová Ves A x 19 x 12 x 1 x 6 x 84:68 x 25 

 

5. TJ Rakovice A x 19 x 9 x 3 x 7 x 79:73 x 21 

 

6. MKK Piešťany A x 19 x 9 x 2 x 8 x 84:68 x 20 
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7. PKŠ Košice x 19 x 8 x 1 x 10 x 77:75 x 17 

 

8. KK Tatran Sučany A x 19 x 6 x 2 x 11 x 67:85 x 14 

 

9. GALANTA A x 19 x 7 x 0 x 12 x 56:96 x 14 

 

10. KK Inter Bratislava A x 19 x 6 x 1 x 12 x 61:91 x 13 

 

11. MKK Stará Turá A x 19 x 5 x 1 x 13 x 57:95 x 11 

 

12. ŠKK Trstená Starek A x 19 x 2 x 0 x 17 x 45:107 x 4 

 

(lesz) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Mladí mechatronici v Trnave dokážu pripravenosť na povolanie 

 [quark.sk; 16/03/2017; Redakcia ; Zaradenie: Veda a technika] 

http://www.quark.sk/mladi-mechatronici-v-trnave-dokazu-pripravenost-na-povolanie/ 

 

Stredoškoláci sa koncom marca stretnú v Trnave. V poradí piaty ročník súťaže Mladý mechatronik bude priestorom na 

ukážky vedomostí, zručností a samozrejme pripravenosti na povolanie.  

 

Do finálového, celoštátneho kola postúpilo 22 najlepších stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov. Tí budú v 

dvojčlenných tímoch počas dvojhodinového časového limitu súťažiť v správnej montáži komponentov a príslušenstva. 

Súťažné dvojice vyriešia úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechaniky. "Z množstva čiastkových úloh sú tie 

náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov," 

hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók. Podľa jeho slov je dobré, že táto súťaž otvorí 

svoje brány širšej skupine, ako sú len súťažiaci a to tým, že "v pozícii pozorovateľov sa zúčastnia aj stredné odborné 

školy so svojimi žiakmi a tiež žiaci základných škôl, ktorých práve názorné ukážky a šikovnosť stredoškolákov môže 

motivovať pri výbere strednej školy," dodáva Michal Bartók. 

 

Hlavným garantom súťaže, ktorá bude mať v tomto roku už svoj piaty ročník bude Materiálovo-technologická fakulta 

Slovenskej technickej univerzity. 

 

Na celoštátnom kole súťaže Mladý mechatronik si zmerajú sily dvojice úspešných stredoškolákov zo SPŠ 

elektrotechnickej Košice, SPŠ Myjava, SOS elektrotechnickej Žilina, SPŠ Levice, ďalej z Technickej akadémie v Spišskej 

Novej Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, SSOŠ hutníckej sídliacej v Podbrezovej, ale aj Spojenej školy z 

http://www.quark.sk/mladi-mechatronici-v-trnave-dokazu-pripravenost-na-povolanie/
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Kysuckého Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ automobilovej Duálnej akadémie Bratislava a Spojenej školy 

Tvrdošín. 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma túto súťaž ako možnosť stredoškolákov preukázať svoju pripravenosť na 

povolanie, nakoľko práve mechatronika je mimoriadne perspektívny odbor, na ktorý sa propagáciou povolania a vysokou 

mierou uplatniteľnosti sústreďujú aktivity ŠIOV v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a 

kvality odborného vzdelávania a prípravy potrvá do októbra 2020. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Vďaka hokeju bude plno: Tešia sa hoteliéri v Poprade a v Spišskej Novej Vsi 

 [pluska.sk; 16/03/2017; Peter Rindoš ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/vdaka-hokleju-bude-plno-tesia-hoteliery-poprade-spisskej-novej-vsi.html 

 

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. 

 

Tešíme sa na šampionát a budeme držať palce, tvrdia zľava Silvia (31), Ondrej (27), Marcela (39). 

 

Autor - autor 

 

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. 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/vdaka-hokleju-bude-plno-tesia-hoteliery-poprade-spisskej-novej-vsi.html
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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 

Poprade fanzónu s programom i občerstvením a plánujeme aj koncerty," dodala hovorkyňa hokejového zväzu Michaela 

Kováčik Grendelová. 

 

Štadión v Spišskej Novej Vsi 

 

1971 začiatok výstavby 

1972 prvý zápas 

4 500 kapacita štadióna 

 

Štadión v Poprade 

 

1970 začiatok výstavby 

1973 prvý zápas 

4 050 kapacita štadióna 

 

Účastníci MS do 18 rokov 

 

Skupina v Poprade: SLOVENSKO, Kanada, Fínsko, Švajčiarsko a Lotyšsko 

Skupina v Spišskej Novej Vsi: Česko, USA, Rusko, Švédsko, Bielorusko 

Ceny lístkov: od 4 do 8 eur 

 

Anketa  

 

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

kolísok hokeja na Slovensku." 
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Autor - Peter Rindoš 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Popradskí futbalisti s novou energiou: Primárnym cieľom je prvá šestka 

 [poprad.dnes24.sk; 16/03/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/popradski-futbalisti-s-novou-energiou-primarnym-cielom-je-prva-sestka-265483 

 

 Na predsezónnom stretnutí oznámilo vedenia FK Poprad svoje plány a ciele do jarnej časti druhej najvyššej slovenskej 

futbalovej súťaže. Posilnený FK chce vyhrávať. 

 

Popradskí futbalisti vstupujú do jarnej časti druhej ligy. Hneď v úvode ich čaká skutočná previerka. Hrajú sa totiž už len 

dve kolá do konca základnej časti, po ktorej sa tabuľka rozdelí na dve šestky. Tá prvá má minimálne zaručenú účasť v 

druhej najvyššej slovenskej lige aj pre budúcu sezónu. 

 

Poprad chce mať vývoj vo vlastných rukách 

 

FK Poprad je na šiestom mieste a ide mu o veľa. Konkurenciu pre Podtatrancov tvoria futbalisti Zvolena a Spišskej 

Novej Vsi. 

 

"My to chceme mať vo vlastných rukách. To znamená, že potrebujeme 6 bodov a pôjdeme tvrdohlavo za tým," vyhlásil 

prezident FK Poprad Roman Dvorčák. 

 

V popradskom kádri cez zimu zafúkal riadny vietor. Niektorí hráči sa odsťahovali, iní sa pod Tatry prisťahovali. Hlavnému 

trénerovi Františkovi Šturmovi v sťahovaní pomohli tri základné črty. "V prvom rade by nám hráč mal pomôcť na ihrisku. V 

druhom rade by mal byť charakterovo správny a po tretie – hráč musí mať chuť a motiváciu získať v FK Poprad nejakú 

trofej," vysvetlil Šturma. 

 

Prečítajte si aj 

 

Hviezdou je jednoznačne Šesták 

 

V popradskom drese sa objavilo 8 nových hráčov, prevažne do ofenzívy. Šturma konštatoval, že dostali hráčske ponuky 

aj z prvej ligy, ale chlapci neboli charakterovo kompatibilní a preto ich tréner nechcel. "Zmeny, ktoré sa udiali v kádri 

hovoria o tom, že sme neboli spokojní s postavením v tabuľke a s hrou, ktorú sme predvádzali. Na začiatku sezóny sme 

mali iné predstavy a museli sme niečo spraviť," dodal Dvorčák. 

 

http://poprad.dnes24.sk/popradski-futbalisti-s-novou-energiou-primarnym-cielom-je-prva-sestka-265483
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Najväčšou prestupovou rybou je príchod skúseného slovenského reprezentanta Stanislava Šestáka, ktorý svoj štart v 

novom drese oslávil víťazným gólom v Dunajskej Strede, ktorý Poprad dostal už do semifinále Slovenského pohára. 

Stanove góly bude FK v lige potrebovať viac ako soľ. "My urobíme maximum, aby sme zvíťazili. Veríme si a vieme, že 

máme kvalitu sme zvíťazili v dôležitých zápasoch. Dáme do toho maximum. Lopta je síce guľatá, ale vložíme do toho 

všetko a srdce tiež," sľúbil fanúšikom populárny a veľmi obľúbený popradský útočník. 

 

Obmenený káder 

 

FK Poprad značne obmenil káder. Momentálne disponuje touto súpiskou: 

 

Malec, Knurovský – Kica, Palša, Peciar, Hatok, Šuľa, Tropp, Daško, Gallovič, Ferenc, Gruca, Bilas, Poliaček, Maťaš, 

Lukáč, Ujčík, Lipták, Šesták, Kapláň, Kukoľ, Medak, Hric, Šasinka, Tóth, Vigľaš 

 

Odišli: 

 

Ľupčo, Jochman – ukončenie hosťovania 

 

Alekou, Pelumb – ukončenie zmluvy 

 

Kurák – Príbelce 

 

Jurčo – Spišské Bystré 

 

Prišli: 

 

Šesták (Ferencváros Budapešť) 

 

Kukoľ (Spartak Myjava) 

 

Kapláň (Geylang United) 

 

Medak (Opuzen) 

 

Hric (České Budějovice) 

 

Šasinka (Baník Ostrava) 

 

Tóth (Vranov nad Topľou) 
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Nad Huszárikom otáznik 

 

Dlhodobou stálicou v popradskej bránke bol brankár Róbert Huszárik. O gólmana je veľký záujem v konkurenčnej 

Spišskej Novej Vsi. Vedenie FK Poprad však tvrdí, že má s hráčom stále platnú zmluvu. 

 

"Odchod Huszárika do Spišskej Novej Vsi bol matrikou SFZ zrealizovaný. Podotýkam, že to bude mať právnu dohru. 

Robo Huszárik má s nami platnú zmluvu do leta. So SNV sme rokovali, nedohodli sme sa a nesúhlasím, aby Robo 

Huszárik v nedeľu nastúpil za SNV, keďže je to náš hráč. Nemôže mať platnú zmluvu v Poprade i v SNV, to si musia 

všetci uvedomiť," dodal klubový prezident. 

 

FK Poprad odohrá dôležitý ligový zápas v nedeľu o 15:30 hod. v Národnom tréningovom centre v Poprade proti 

Lokomotíve Košice. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Najlacnejšie bývanie v Bratislave? Garsónka v Pentagone za 25-tisíc 

 [etrend.sk; 16/03/2017; ds © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: REALITY/Bývanie] 

https://reality.etrend.sk/byvanie/najlacnejsie-byvanie-v-bratislave-garsonka-v-pentagone-za-25-tisic.html 

 

Byt, dom či pozemok? Koľko izieb a aká lokalita? Ľudia si väčšinou hľadajú bývanie podľa vopred stanovených kritérií so 

zohľadnením finančných možností. Alebo si určia rozpočet a hľadajú, čo si za to vo svojom meste alebo okrese môžu 

kúpiť. 

 

Zdroj - Matej Kalina 

 

Jednoznačne najlacnejšie byty v Bratislave sa dajú kúpiť v známom objekte nazývanom Pentagon vo Vrakuni. Garsónky 

sa tu pohybujú na úrovni 25-tisíc eur. Realitní odborníci z portálu Nehnuteľnosti.sk sa však pozreli na reálnejšiu situáciu – 

čo si možno na Slovensku kúpiť za stotisíc eur. 

 

Jednoizbák v centre alebo štvorizbák na periférii 

 

V hlavnom meste sa síce priemerná cena starších bytov ku koncu minulého roka vyšplhala podľa údajov spoločnosti 

Bencont Investments na takmer 2 200 eur za štvorcový meter a pri novostavbách na 2 550 eur. Aj tu je však na predaj 

približne 15 percent bytov z celkovej ponuky v cene do stotisíc eur, uvádza portál Nehnuteľnosti.sk. 

https://reality.etrend.sk/byvanie/najlacnejsie-byvanie-v-bratislave-garsonka-v-pentagone-za-25-tisic.html
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Za túto sumu sa dá kúpiť starší jednoizbový byt aj v dobrých lokalitách Starého Mesta alebo Ružinova. Kto by 

uprednostnil novostavbu, musel by sa uspokojiť s malým dvojizbovým bytom s rozlohou približne 45 m2 napríklad na 

Trnávke alebo v Devínskej Novej Vsi. 

 

Väčšia rodina by mohla siahnuť po priestrannejšom štvorizbovom byte v pôvodnom stave v staršej bytovke v okrajových 

lokalitách ako Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice. Na kúpu rodinného domu by však takýto rozpočet v Bratislave 

nestačil. Zohnať by sa dal pozemok s rozlohou 500 m2, ktorý by však mal mínusy v podobe blízkej železnice, diaľnice , 

alebo by išlo o starý dom či chatku na zbúranie. V lepších lokalitách by vyšiel pozemok príliš malý na stavbu rodinného 

domu. 

 

Na východe je väčší výber 

 

V Košiciach si môže podľa portálu Nehnuteľnosti.sk kupujúci s limitom stotisíc eur vyberať spomedzi až polovice 

nehnuteľností v ponuke. Na výber má staršie aj kompletne zrekonštruované štvorizbové byty alebo dvojizbové byty v 

novostavbe. V najlepších lokalitách dostane pozemok s rozlohou 350 m2, inde aj okolo tisíc štvorcov. Do zvoleného 

rozpočtu sa zmestí aj rodinný dom, hoci len starší a v okrajových častiach druhého najväčšieho mesta. 

 

Stotisíc eur stačí v Prešove takmer na celú ponuku starších bytov. Túto hranicu prekračujú len byty v novostavbách, 

niekoľko exkluzívnych ponúk v historickom centre a veľkometrážne byty. Vyjde aj menší bungalov v stave holodomu 

alebo pozemok s rozlohou až 1 250 m2. V blízkom okolí sa dá dokonca kúpiť ešte väčší kus zeme až do tritisíc štvorcov. 

 

V krajských mestách ako Banská Bystrica, Trenčín a Žilina sa dá za stotisíc kúpiť starší zrekonštruovaný štvorizbový byt, 

starší rodinný dom alebo pozemok s rozlohou 1 100 až 1 400 štvorcových metrov. V Trnave a Nitre treba ubrať jednu 

izbu. 

 

Zdroj - Nehnuteľnosti.sk 

 

Dvojizbák za 5 000 eur 

 

Naopak, v menších mestách dovolí stotisícová suma investíciu do niekoľkých bytov. Napríklad v Prievidzi vyjde až päť 

jednoizbových v pôvodnom stave, v Humennom aj po kompletnej rekonštrukcii. 

 

Za cenu najlepšej bratislavskej garsónky je možné v malých mestách alebo na dedinách kúpiť až dvadsať dvojizbových 

bytov. Takýto byt stojí v okresoch ako Krupina, Revúca, Rimavská Sobota či Svidník 5- až 6-tisíc. 
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Iba o tisícku drahšie sú rodinné domy v odľahlých lokalitách s vysokou nezamestnanosťou, napríklad v okresoch Spišská 

Nová Ves, Levice, Nové Zámky, Lučenec či Detva. Pozemky na výstavbu rodinného domu sa dajú kúpiť aj za 1 euro na 

štvorcový meter napríklad v okrese Sobrance alebo na juhu stredného Slovenska, uvádza portál Nehnuteľnosti.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Víťazi súťaže Pre vodu 2017 

 [etrend.sk; 16/03/2017; md ; Zaradenie: Magazín] 

https://csr.etrend.sk/magazin-aktivity-firiem/vitazi-sutaze-pre-vodu-2017.html 

 

Súťaž mladých ľudí PRE VODU vyhodnotila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé. Išlo už o druhý ročník, ktorý prepája 

mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. 

Najlepšie tri návrhy získali finančnú odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur. 

 

Do konca januára 2017 bolo do Nadácie Ekopolis doručených celkovo 7 súťažných návrhov, ktoré sa týkali riešenia 

zavlažovania školského skleníka v Spišskej Novej Vsi a vytvorenia dažďových záhrad v Skalice, revitalizácie starého 

ramena Váhu, protipovodňových opatrenív obci Sebedín – Bečov a v obci Beluj. Súťažné návrhy obsahovali okrem 

popisu riešenia aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia. 

 

Súťaž bola realizovaná vďaka finančnej podpore spoločnosti Nestlé, ktorá mala zastúpenie tiež v porote. "Pre Nestlé je 

zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme 

ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť 

svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu," uviedla Martina Šilhánová, manažérka pre CSR zo 

spoločnosti Nestlé. 

 

Finále sa uskutočnilo 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavili 

osobne svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí získali odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur. 

 

"Odborná porota mala ťažkú úlohu, súťažné návrhy boli veľmi vyrovnané. Kritériami pre výber finalistov bola kvalita a 

prehľadnosť spracovaného návrhu, inovatívnosť, realistické zhodnotenie rizík, ako aj splnenie požiadaviek zadávateľa, v 

prípade, ak išlo o riešenie niektorého z reálnych modelových problémov spojených s nakladaním s vodami," vysvetľuje 

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis. 

 

Víťazi súťaže: 

 

1. Miloš Hajko, Lucia Spálová: Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v 

rameneProblémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý je spôsobený prevádzkou 

VD Kráľová. Preto je hlavným cieľom štúdie opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a 

navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a 

https://csr.etrend.sk/magazin-aktivity-firiem/vitazi-sutaze-pre-vodu-2017.html
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jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie je taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie 

okolia ramena na rekreačné a náučné účely. 

 

2. Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia Kruliacová: Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej 

Novej VsiMyšlienkou návrhu je revitalizácia z dôvodu zanedbanej oblasti, vyriešenie ekologického a estetického návrhu z 

dôvodu zachovania fauny a flóry a ich doplnenie. Cieľom je zabezpečenie vhodného prostredia pre život vzácnych druhov 

rastlín a živočíchov, spríjemnenie prostredia v oblasti pre okolie a obyvateľstvo. 

 

3. Nikola Herchlová: Riešenie príčin povodní v obci BelujCieľom projektu bolo identifikovať plochy, kde sa koncentruje 

zrážková voda a porovnať ich so skutočným stavom. V teréne boli tieto plochy potvrdené. Na poľnohospodárskych 

pozemkoch dochádza aj k tvorbe eróznych rýh, čo len potvrdzuje zlé infiltračné podmienky a degradáciu krajiny, pričom 

tie sú ovplyvnené najmä spôsobom hospodárenia. Navrhované opatrenia zachytávaju povodňovú vodu v krajine a 

zabraňujú erózií. 

 

Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, 

ako budú potrebovať. 

 

© 2017 News and Media Holding 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Košice: Policajt zostáva za mrežami 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 16/03/2017;  Žanet Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Ján Mečiar, moderátor: "Bývalý policajt zo Spišskej Novej Vsi, ktorý deň pred svadbou zavraždil svoju snúbenicu 

Alexandru, zostáva naďalej za mrežami. Súd mu predĺžil väzbu. Zdôvodnil to obavou, že na slobode by sa mohol ukrývať 

aby sa vyhol vysokému trestu." 

 

Žanet Rákošová, redaktorka: "Okresný súd na návrh prokurátora expolicajtovi predĺžil väzbu do konca októbra. S týmto 

rozhodnutím ale spokojný nebol. Marek je vo vyšetrovacej väzbe od októbra minulého roka a hoci sa bezprostredne po 

ohavnom čine na polícii priznal, po vznesení obvinenia vypovedať odmietol." 

 

Richard Bauer, obhajca: "Bol vzatý do väzby, ale v zásade v zmysle pokynu klienta nebudem sa k tomu vyjadrovať, 

nakoľko som viazaný pokynom klienta, čiže pre dnešok nie. Ďakujem pekne." 

 

Žanet Rákošová: "Keďže onedlho uplynie 7-mesačná väzby, prokurátor žiadal o jej predĺženie. Okresný súd mu vyhovel, 

no keďže Marek podal sťažnosť, musel rozhodnúť krajský súd." 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 3. 2017 

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

Marcela Gálová, hovorkyňa súdov v Košiciach: "Senát Krajského súdu v Košiciach zamietol sťažnosť obvineného Mareka 

V. proti rozhodnutiu Okresného súdu Košice 1 o predĺžení väzby." 

 

Žanet Rákošová: "Vyšetrovateľ navyše podľa našich informácií upravil právnu kvalifikáciu skutku tak, že ju sprísnil. A 

keďže bola Alexandra blízkou osobou, Marekovi hrozí 25 rokov väzenia, alebo doživotie. Marek mal svoju snúbenicu 

zavraždiť v ich spoločnom byte len niekoľko hodín pred svadbou. Podľa susedov sa medzi partnermi v piatkový večer 

rozpútala hádka. Niektorí si dokonca mysleli, že sú už manželia." 

 

(začiatok archívneho záznamu z roku 2016) 

 

Sused: "Usmrtil svoju manželku. On vyšetroval, že tu stopy, zaistenia, tu dávali všetko možné." 

 

(koniec archívneho záznamu z roku 2016) 

 

Žanet Rákošová: "Marek mal Alexandru dobodať do chrbta tromi ranami. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, 

deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta. Telo odviezol asi 3 kilometre za mesto Levoča k vodnej 

nádrži, kde ho položil na trávu, polial benzínom a zapálil. Zo spáchania skutku ho usvedčujú najmä záznamy kamier 

umiestnených v spoločných priestoroch bytového domu. Z Košíc Žanet Rákošová, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Predĺžili mu väzbu 

 [JOJ, 16:00; Noviny o 16:00; 16/03/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Dana Strculová, moderátorka: "Dvadsaťsedemročný bývalý policajt Marek zo Spišskej Novej Vsi, ktorý deň pred 

svadbou zavraždil svoju snúbenicu Alexandru zostáva za mrežami. Súd mu dnes predĺžil väzbu z obavy, že by sa na 

slobode mohol ukrývať, aby sa tak vyhol vysokému trestu. Podrobnejšie už Janette Rákošová." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Okresný sú na návrh prokurátora expolicajtovi predĺžil väzbu do konca októbra. S týmto 

rozhodnutím ale spokojný nebol. Marek je vo vyšetrovacej väzbe od októbra minulého roka. A hoci sa bezprostredne po 

ohavnom čine na polícii priznal, po vznesení obvinenia vypovedať odmietol. Keďže onedlho uplynie sedemmesačná 

lehota väzby, prokurátor žiadal o jej predĺženie. Okresný súd mu vyhovel, no keďže Marek podal šťažnosť, musel 

rozhodnúť Krajský súd. Ten sa napokon s názorom prvostupňového súdu stotožnil a žiadosť obvineného expolicajta 

zamietol. Vyšetrovateľ navyše podľa našich informácií upravil právnu kvalifikáciu skutku tak, že ju sprísnil. A keďže bola 

Alexandra blízkou osobou, Marekovi hrozí dvadsaťpäť rokov väzenia alebo doživotie." 

 

Späť na obsah 
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1.11.  Gelnica bez pohotovosti 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 16/03/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "V prípade zdravotných problémov hrá dôležitú úlohu čas. Ľudia, ktorí potrebujú lekára 

v čase, keď sú ambulancie zatvorené, smerujú na pohotovosť." 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "A nie je jedno, či vám cesta trvá pätnásť minút alebo hodinu. S tým dlhším variantom musia 

počítať ľudia z okresu Gelnica. Pohotovosť tam nemajú už dva roky." 

 

Oto Brixi, riaditeľ nemocnice v Gelnici: "My sme lekársku službu prvej pomoci zrušili z dôvodu jej ekonomickej 

nerentability." 

 

Dušan Tomaško, primátor Gelnice: "Je nám strašne ľúto, že v meste Gelnica a zároveň aj v okrese Gelnica nie je 

dostupnosť lekára po pätnástej hodine. Ak sa niekto náhodou zraní alebo je chorý, musí vycestovať do Krompách alebo 

do Spišskej Novej Vsi." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Z dedín v okrese Gelnica to teda majú mnohí na pohotovosť poriadne ďaleko." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaný 1: "Od nás šesťdesiat kilometrov." 

 

Opýtaná 2: "Nefunguje pohotovosť, to je veľmi zlé." 

 

Opýtaný 1: "To je zlé, keď človek sa nemá kde obrátiť." 

 

(koniec ankety) 

 

Marek Baláž: "A preto v meste Gelnica i celom okrese platí nepísané pravidlo, po pätnástej hodine nech nikto nie je 

radšej chorý ani zranený. Primátor Gelnice hľadá pomoc." 

 

Dušan Tomaško: "Oslovili sme Košický samosprávny kraj, oslovili sme ministerstvo zdravotníctva." 

 

Marek Baláž: "Majitelia nemocnice odmietajú na službách prerábať. V nemocnici zlikvidovali všetky oddelenia s výnimkou 

oddelenia pre dlhodobo chorých. Znovu otvoriť pohotovosť podmieňujú pomocou ministerstva zdravotníctva." 

 

Oto Brixi: "Máme záujem túto službu prevádzkovať, avšak iba za predpokladu, že ministerstvo bude v takomto okrese 

dofinancovávať alebo inak znášať náklady, ktoré súvisia so zriadením takejto služby, ako aj s jej samotnou prevádzkou." 
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Marek Baláž: "Ministerstvo zdravotníctva prichádza s dobrou správou a nielen pre Gelnicu. Pôvodné plány na rušenie 

pohotovostí upravilo, je pripravené garantovať pohotovostné služby v každom okrese Slovenska." 

 

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: "V aktuálnom materiáli počítame s každým okresným 

mestom teda aj s Gelnicou. To znamená, pevná sieť pohotovostí bude aj v Gelnici." 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Tri medaily pre Spišiačku Garčárovú 

 [spis.korzar.sme.sk; 17/03/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20482708/tri-medaily-pre-spisiacku-garcarovu.html 

 

Atlétky TJ Tatran Spišská Nová Ves sa nestratili. 

 

SP. NOVÁ VES. Bratislavská hala Elán hostila cez víkend začiatkom marca účastníkov slovenského šampionátu v 

atletike juniorov. 

 

Štyri medailové kovy na Spiš prinášajú atlétky TJ Tatran Spišská Nová Ves. Najúspešnejšou členkou výpravy bola 18-

ročná Patrícia Garčárová. V sezónnom maxime získala titul v behu na 60 m. 

 

Pridala k nemu striebro v behu na 200 m a medailovú zbierku skompletizovala bronzom ako členka štafety 4 x 200 m. 

 

Cenné tretie miesto vybojovala vekom ešte žiačka, iba 15-ročná Norika Jenčušová v behu na 1500 m v novom osobnom 

rekorde. 

 

Z výsledkov: Beh na 60 m: 1. GARČÁROVÁ Patrícia - TJ Tatran Sp. N. Ves - 7,79 sek., beh na 200 m: 1. ZAPLETALOVÁ 

Emma - ŠK ŠOG Nitra - 25,24 sek., 2. GARČÁROVÁ Patrícia - TJ Tatran Sp. N. Ves - 25,41 sek., beh na 1500 m: 1. 

ZAVADSKÁ Alexandra - AK Kys. N. Mesto - 4:59,95 min., 3. JENČUŠOVÁ Norika - TJ Tatran Sp. N. Ves - 5:03,37 min., 

štafeta 4 x 200 m: 1. ŠK ŠOG Nitra - 1:43,77 min., 3. TJ Tatran Sp. N. Ves (GARČÁROVÁ Patrícia, GYOMRAIOVÁ 

Natália, HANZELYOVÁ Klaudia, ŠKOVRANOVÁ Radka ) - 1:48,05 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Býci vstúpia do play-off z prvého miesta 

 [kosice.korzar.sme.sk; 17/03/2017; Svjatoslav Dohovič ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20484977/byci-vstupia-do-play-off-z-prveho-miesta.html 

 

Košických basketbalistov čakajú pred play-off ešte tri zápasy. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20482708/tri-medaily-pre-spisiacku-garcarovu.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20484977/byci-vstupia-do-play-off-z-prveho-miesta.html
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KOŠICE. Košickí basketbalisti sa v predstihu stali víťazmi základnej časti Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy a v apríli 

vstúpia do play-off z prvého miesta, ktoré zaručuje výhodu domáceho prostredia v rozhodujúcom zápase každej série. 

 

Prvé miesto definitívne potvrdili basketbalisti KB Košice v stredu stobodovým víťazstvom na palubovke Nitry. 

 

Po Spišskej Novej Vsi boli nahnevaní – na seba 

 

Po tom, ako desaťzápasovú víťaznú sériu prerušila pred poldruha týždňom šokujúca prehra na palubovke predposlednej 

Spišskej Novej Vsi, sa Býci počas uplynulého týždňa vrátili na víťaznú vlnu. 

 

Najprv pred týždňom v sobotu zvládli domáci zápas s Komárnom, ktoré nenašlo recept na hru Košičanov ani vo štvrtom 

vzájomnom zápase sezóny a prehralo v Košiciach o 11 bodov 84:73. 

 

"Po Spišskej Novej Vsi sme boli na seba veľmi nahnevaní. Aj ja osobne som v obrane nezahral to, čo som mal ako líder 

tímu. Teraz sme to chceli odčiniť a najmä druhý polčas nám z pohľadu obrany určite vyšiel. Prvý polčas bola taká naša 

klasika, dali sme veľa bodov, ale veľa sme aj dostali. Tréner bol aj dosť nahnevaný a dal nám to v polčase aj pocítiť," 

povedal o zápase Milan Žiak. 

 

Po útočnom divadle v prvom polčase bol druhý súbojom obrán a tá košická bola napokon lepšia. 

 

"Bol to zápas dvoch odlišných polčasov. V prvom si chlapci zahrali schuti ofenzívny basketbal a obranu nechali v šatni. V 

druhom to bolo presne naopak a k tomu výkonu v druhom polčase im blahoželám. Presne takto si to predstavujeme. 

Dostať 24 bodov za celý polčas je famózne," vyjadril spokojnosť s druhou dvadsaťminútovkou aj tréner Richard Leško. 

 

Povinné víťazstvo zvládli, zahrali si všetci 

 

Uprostred týždňa cestovali Košičania na palubovku poslednej Nitry a tentoraz nespôsobili žiadny šok, keď zvíťazili vysoko 

107:69. 

 

"Zvládli sme povinné víťazstvo, hoci to nebolo nič oslnivé z našej strany. Aj v tretej štvrtine, keď rozdiel stále nebol veľký, 

sme kontrolovali zápas a obavy o výsledok som nemal. Minutáž sme rozložili podľa plánu, všetci si zahrali do sýtosti, s 

tým som spokojný. Máme teraz v lige pauzu, tak si zápas trošku preberieme a začneme sa pripravovať na zvyšok 

sezóny," zhodnotil zápas, v ktorom Košičania definitívne potvrdili víťazstvo v základnej časti ligy, tréner Leško. 

 

Býkov čakajú pred play-off ešte tri zápasy. 
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V nasledujúcom týždni sa najprv v stredu 22. marca predstavia v Lučenci, v sobotu 25. marca privítajú na domácej 

palubovke Levických patriotov a základnú časť ukončia 29. apríla zápasom na palubovke obhajcu titulu v Prievidzi. 

 

O ich súperovi v prvom kole play-off sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodne medzi v súčasnosti siedmym 

Lučencom a ôsmou Handlovou. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Nádej svitla aj pre Hanisku a Lipany 

 [korzar.sme.sk; 17/03/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20485395/nadej-aj-pre-hanisku-a-lipany.html 

 

Výkonný výbor SFZ sa zaoberal aj dopadom odstúpenia Myjavy na druholigovú súťaž. 

 

V celoštátnej druhej lige si na budúci rok zahrajú všetky tímy, ktoré v aktuálnej sezóne postúpia do nadstavbovej skupiny, 

prirodzene okrem postupujúceho do Fortuna ligy (11 tímov). 

 

Doplnia ich štyria víťazi regionálnych tretích líg. 

 

O poslednú šestnástu miestenku si zahrajú siedme mužstvá v západnej a východnej skupine terajšej druhej ligy. Hrať sa 

bude barážovým spôsobom doma-vonku. 

 

Ide v prvom rade o dôležitú informáciu pre Spišskú Novú Ves i Poprad. Samozrejme, v prípade ak by sa im nepodarilo 

postúpiť do elitnej nadstavby. 

 

Ale pozornosť určite zbystrili aj v Haniske a Lipanoch. Tímoch, ktoré samy osebe pred štartom jari vyhlasujú, že sú už de 

facto istými zostupujúcimi do tretej ligy. 

 

Svitla im nová nádej a v jari budú mať veru stále o čo hrať. Veď Haniska stráca aktuálne na siedmy "barážový" Zvolen 

osem a Lipany jedenásť bodov. Čo v čase, keď je ešte v hre 24 bodov (zostáva odohrať dve kolá v základnej časti a šesť 

kôl v spodnej nadstavbe) nie je matematicky nemožné. 

 

O to viac, že v spodnej nadstavbe budú medzi sebou súperiť už len papierovo, resp. tabuľkovo slabšie tímy. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Tipy na dnes - piatok 17. marca 

 [korzar.sme.sk; 17/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20482210/tipy-na-dnes-piatok-17-marca.html 

https://korzar.sme.sk/c/20485395/nadej-aj-pre-hanisku-a-lipany.html
https://korzar.sme.sk/c/20482210/tipy-na-dnes-piatok-17-marca.html
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Naše tipy na zaujímavé spoločenské podujatia a kultúrne akcie. 

 

Týždeň francúzskeho filmu 

 

KOŠICE. Dnes v Kulturparku začína o 19.30 hod. premietanie filmu 150 miligramov, zajtra v rovnakom čase uvidíte film 

Mať sedemnásť a v nedeľu Agnus dei. V sobotu a v nedeľu sa filmy v rámci tohto festivalu premietajú aj v kine Úsmev. 

 

Premiéra filmu Piata loď 

 

KOŠICE. Premiéry v kine Úsmev sa zúčastní režisérka Iveta Grófová, herečka Katarína Kamencová a herec Matúš 

Bačišin. Od 17.30 bude v kine prebiehať verejné čítanie, diskusia a autogramiáda autorky Moniky Kompaníkovej, ktorá 

napísala knižnú predlohu. Kníkupectvo Artforum Košice bude zároveň na mieste predávať knihy Piata loď. Po premiére, 

ktorá je naplánovaná na 19.00, bude s režisérkou a hercami diskusia. 

 

Najlepšie knihy Slovenska 

 

KOŠICE. Výber kníh z rokov 2010-2015 ocenených rôznymi slovenskými cenami nájdete dnes od 8.00 do 16.00 hod. v 

Štátnej vedeckej knižnici. 

 

Burza starožitností a kuriozít 

 

PREŠOV. Tradičnú burzu starožitnosti na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice na piatok od 8.00 hod. 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Hru Audiencia napísal Václav Havel v roku 1975. V tej dobe pracoval ako robotník v trutnovskom pivovare. V 

pivovare sa tiež celá hra odohráva a postava Ferdinanda Vaňka nesie Havlove autobiografické rysy. Druhou, a hlavnou 

postavou je Sládek, priamy Vaňkov nadriadený, ktorý naň má dosť neobvyklú prosbu. Neobvyklú očami dnešných dní, ale 

v čase normalizácie, kedy životy ľudí písali každý deň nové absurdné drámy, až taká neobvyklá nebola. Hra Audiencia 

bude mať premiéru na malej scéne DJZ v piatok o 18.30 hod. V hlavných úlohách Michal Novodomský a Igor Kasala. 

 

Koncert Pavla Hammela 

 

PREŠOV. Koncert slovenského speváka, skladateľa, gitaristu a producenta Pavla Hammela sa uskutoční v piatok o 

19.30 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
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Temple & Unforeseen 

 

PREŠOV. Koncert spojený s krstom debutového albumu "Contrasting Emotions" prešovskej prog rock kapely Temple. 

Konať sa bude v piatok o 21.00 hod. vo Wave klube. 

 

Šramot – Projekt Log in progres 

 

PREŠOV. Žijú v Bratislave, poznajú sa už 15 rokov, ako kapela fungujú od roku 2014, no hudobný štýl, ktorý hrajú, ešte 

stále Logujú. Koncert v Christianii v piatok od 20.30 hod. je jedinečnou príležitosťou nazrieť do ich kuchyne. 

 

XXIII. Sabinovský Čim-Čim 

 

SABINOV. Mestská prehliadka v prednese pôvodnej slovenskej poézie a prózy detí MŠ sa uskutoční v piatok od 15.30 

hod. v KC Na korze. 

 

14. burza mamičiek 

 

BARDEJOV. Kultúrne a turistické centrum Bardejov a Základná organizácia mladých žien v Bardejove pozývajú na 14. 

burzu mamičiek. Konať sa bude v piatok od 14.00 do 17.00 hod. v Poľsko-slovenskom dome (Radničné námestie 24). 

 

Záhadná tuláčka 

 

STROPKOV. Mesto Stropkov – OŠK a Miroslav Majerník pozývajú na prezentáciu jeho novej knihy Záhadná tuláčka. V 

piatok o 16.00 hod. v priestoroch čitárne Mestskej knižnice v Stropkove. 

 

Filmový festival 

 

POPRAD. V divadelnej sále a v klub Zóne Domu kultúry si o 17.00 h. môžete pozrieť americký film Za hranice strachu. 

Film, ktorý hovorí o ceste jedného z najlepších právnikov v Číne. Po ňom nasleduje Švédska teória lásky. Švédsko sa 

prezentuje ako modelový príklad sociálneho štátu. V roku 1972 prišli politici s prelomovým programom "Rodina 

budúcnosti". A piatok uzavrie film Cez deň práca, večer škola. 

 

Tvorivé dielne pre deti 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Materskom centre Dietka o 17.00 h. sa uskutočnia tvorivé dielne pre deti od 3 rokov po vedením 

výtvarníčky Ľudmily Amálky Valenčíkovej. 

 

M. Kukučín: Rysavá jalovica 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici si môžete pozrieť v Spišskom 

divadle o 19.00 h. 

 

Mark O’Rowe: Howie a Rookie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra o 19.00 h. uvedie hru Howie a Rookie. Temné zákutia Dublinu. Nasvrabený 

matrac. Dve mŕtve bojové exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku. Hra 

získala všetky prestížne divadelné ocenenia. 

 

Dom & Interiér a Záhrada 

 

MICHALOVCE. V Mestskej športovej hale sa počas dvoch dní (od 17. do 18. marca) uskutoční druhý ročník výstavy Dom 

& Interiér a Záhrada. Kulinársku šou predvedie uznávaný šéfkuchár Marcel Ihnačák, nebude chýbať ani súťažná výstava 

bonsajov a bohatá tombola. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Kam za kultúrou - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. marca 

 [korzar.sme.sk; 17/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20483839/kam-za-kulturou-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-marca.html 

 

Naše tipy na zaujímavé spoločenské podujatia a kultúrne akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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., v 

sobotu a nedeľu navyše: Balerína o 13.00, Jackie o 13.20, Kráska a zviera o 13.30, LEGO Batman vo filme o 13.20, Psia 

duša o 14.30, Spievaj o 13.10, Únos o 14.00 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Kráska a zviera o 13.30, 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, LEGO Batman vo filme o 13.20, Spievaj o 14.10 hod., 

https://korzar.sme.sk/c/20483839/kam-za-kulturou-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-marca.html
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ÚSMEV - (piatok) Piata loď o 19.00 hod. (Autorské čítanie a autogramiáda Moniky Kompaníkovej o 17.30 hod., Debata s 

tvorcami filmu o 21.00 hod.); Únos o 21.30, (sobota) Balerína o 14.00, Únos o 22.30; Créme de la créme: Agnus Dei o 

16.00, Stáť pevne o 18.30, Neznáme dievča o 20.00, (nedeľa) Piata loď o 14.00; Créme de la Créme: Začať odznova o 

16.00, Francúzsko o 18.00, Nocturama o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Kráska a zviera 3D o 15.40, Kráska a 

zviera o 17.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, 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, (sobota, nedeľa) Balerína o 13.50, Spievaj o 14.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Dialógy karmelitánok o 19.00, (nedeľa) Popoluška o 16.00 hod., 

MALÁ SCÉNA - (nedeľa) Nehoda o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) Andersen: Zažmúročko o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., (Tajovského 4) - 

(piatok) Janko Hraško a iné hraškoviny o 9.00 a 10.30 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Rysavá jalovica o 19.00, (nedeľa) Baltazár Banán o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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 26. 3.), Tvorivé nedele - Modelovanie pre deti (max. 6 detí) / 

dospelí - vlastný výber, 

 

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; 

 

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

 

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; SP. N. VES: 

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 

 

TREBIŠOV: VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ KCJZ - Vesmír očami detí (do 28. 3.), MaKCjZ - ZÁ/ZRAKOM SRDCA (do 2. 4.), 

(nedeľa) Deň hvezdární a planetárií od 16.00 do 20.00 hod., Zahrajme sa v kaštieli od 14.00 do 16.00 hod., MÚZEUM - 

(piatok) Trebišovski pisanki 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) 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.), (piatok) - prednáška - LADA svetom o 19.00 

hod., (sobota, nedeľa) WORKSHOP NA PERÓNE: Nebľaboc! 10.00 - 13.00 hod., (sobota) TRH v Tabačke o 11.00 hod., 

workshop - Makers' Club Košice: Svetlo o 18.00 hod., (nedeľa) Filmový klub: Paradise trips o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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., v sobotu a nedeľu navyše: Kráska a zviera o 13.20, Balerína o 

13.20, Kong: Ostrov lebiek 3D o 13.10, Spievaj o 13.00, LEGO Batman vo filme o 13.05 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) 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., v sobotu a nedeľu navyše: Balerína 

o 13.30, LEGO Batman vo filme o 13.10, Logan: Wolverine o 13.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Kráska a zviera 3D o 17.00, Všetko alebo nič o 19.30, (sobota) Kráska a zviera o 17.00, 

Päťdesiat odtieňov temnoty o 19.30, (nedeľa) Kráska a zviera o 14.30, 3D o 17.00, Piata loď o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) MS: Audiencia o 18.30 hod., 

 

HUMENNÉ: MsKS estrádna sála - (nedeľa) Krížová cesta so skupinou Anastasis o 17.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, 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; Výstava: 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, 
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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, 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.), (nedeľa) 

Komentovaná prehliadka a workshop s Igorom Piačkom o 16.00 hod., 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 

 

1.17.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. marca 

 [korzar.sme.sk; 17/03/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20483823/pohotovost-v-lekarnach-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20483823/pohotovost-v-lekarnach-piatok-17-sobota-18-a-nedela-19-marca.html
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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 

 

17. 3. – 19. 3. Galenos Stropkov, Hlavná 1544/65 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

17. 3. - 19. 3. 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. 

 

Levoča 

 

18. 3. - 19. 3. Lekáreň Pri Košickej bráne, Košická ul.22 

 

Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

17. 3. – 19. 3. 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 

 

17. 3. - 19. 3. 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. 
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Revúca 

 

17. 3. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363, 18. 3. Cannabis - M. R. Štefánika, 19. 3. Pri Nemocnici s poliklinikou 

 

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 

 

17. 3. VIVA, Mierová 94, 18. 3. BENU, Levočská 4, +421 4323569, 19. 3. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 

 

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

 

Poprad 

 

17. 3. ADUS, Mnoheľova 2, +421 524283134, 18. 3. LIMBA, Podtatranská 2501, +421 527722657, 19. 3. LIMBA, 

Podtatranská 2501, +421 527722657 

 

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

 

Humenné 

 

17. 3. Slnečnica 06, Ul. 1. mája 21, 18. 3. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26 +421 577880360, 19. 3. Na detskej 

poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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

 

Sobrance 

 

17. 3. – 18. 3. 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 

 

17. 3. RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713, 18. 3. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 

19. 3. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

17. 3. SALUS, Štefánikova 76, +421 0566889591, 18. 3. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 19. 3. Dr. MAX, P. O. 

Hviezdoslava 5917/1 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


