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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

     [spis.korzar.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.2. Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

     [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.3. Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.4. Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

     [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

1.5. V knižnom múzeu sú otvorení Objavitelia a cestovatelia 

     [nasatrnava.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Trnava / Kultúra] 

1.6. Pod Tatrami začali so zápismi prvákov do základných škôl: V Poprade s novinkou 

     [poprad.dnes24.sk; 05/04/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.7. Komentár: Ešteže máme Tatara, Pánika a veteránov 

     [sport.sk; 05/04/2017; Denník Šport, Tomáš Prokop ; Zaradenie: sport.sk] 

1.8. Okrúhle výročia na stredu 5. apríla 2017 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.9. SLOVENSKO: Historický kalendár na 5. apríla 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.10. Cesty pod Tatrami prejdú opravami 

     [spis.korzar.sme.sk; 05/04/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.11. Vrcholia prípravy na majstrovstvá sveta 

     [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.12. Je pitná voda v našich studniach vyhovujúca ? 

     [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 11; dic ; Zaradenie: POPRAD] 

1.13. Biografický slovník osobností mesta Poprad V apríli si pripomíname: 

     [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 8; Zuzana Kollárová ; Zaradenie: POPRAD] 

1.14. Polícia v Spišskej Novej Vsi vyšetruje výbuch propán-butánovej nádoby 

     [hlavnespravy.sk; 05/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.15. Výbuch propán-butánovej nádoby v kancelárii zranil jednu osobu 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.16. Výbuch propán-butánovej nádoby v kancelárii zranil jednu osobu 

     [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.17. Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

     [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

1.18. Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

     [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.19. Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. V Spišskej Novej Vsi došlo k výbuchu: Jeden človek utrpel popáleniny! 

     [spisska.dnes24.sk; 05/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.21. Gemerom a Spišom sa prehnala silná búrka: Vietor trhal strechy a lámal stromy 

     [tvnoviny.sk; 05/04/2017; BRATISLAVA/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

1.22. Robbanás történt egy irodahelyiségben – egy személy megsérült 

     [parameter.sk; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.23. V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

     [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.24. V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

     [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.25. V Múzeu Spiša približujú stolovanie mešťanov 

     [vucke.sk; 05/04/2017; Archív KSK ] 

1.26. Projekt z nórskych fondov priniesol kvalitnejšie a dostupnejšie poradenstvo pre ohrozené ženy 

     [vucke.sk; 05/04/2017; Archív KSK ] 

1.27. Jánošík stále sníva o NHL. Aj z Česka sa dá dostať do najlepšej ligy sveta, vraví 

     [sport.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Cyklistika] 

1.28. Jánošíkove smelé plány do budúcna: Najväčšieho sna sa nevzdá! 

     [cas.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.29. MS18: Slovensko v záverečnej príprave, čaká nás Česko a Švédsko 

     [sport.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.30. Ján Molnár: Nezbohatol som na jednom obchode s Pentou, to je mýtus 

     [dennikn.sk; 05/04/2017; Konštantín Čikovský ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.31. Búrky na Slovensku 

     [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 05/04/2017;  Viktor Vincze; Zaradenie: z domova] 

1.32. Búrky na Slovensku 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 05/04/2017;  Lenka Vavrinčíková; Zaradenie: z domova] 

1.33. Slováci vstúpili do záverečnej prípravy, čakajú ich ČR a Švédsko 

     [hokejportal.net; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

1.34. V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

     [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

1.35. Jánošík sa uchytil v Liberci a myslí na NHL: "Verím v návrat do zámoria" 

     [hokejportal.net; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.36. Dve autá zničené po nehode 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 05/04/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.37. Mladí Slováci ladia formu na hokejový sviatok 

     [Plus jeden deň; 81/2017; 06/04/2017; s.: 16; spo ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.38. Vybuchla bomba, zranený skončil s popáleninami 

     [Plus jeden deň; 81/2017; 06/04/2017; s.: 8; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.39. Mladší žiaci 1. BK skončili s víťazstvami 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 06/04/2017; 1bkmi ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 
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1.40. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 6. apríla 

     [korzar.sme.sk; 06/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.41. Atletický tréner Igor Kováč pomáha aj iným športom 

     [kosice.korzar.sme.sk; 06/04/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.42. Kam za kultúrou - štvrtok 6. apríla 

     [korzar.sme.sk; 06/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.43. Začali so zápismi prvákov 

     [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 11; tasr, tasr ; Zaradenie: Denník prešovského kraja] 

1.44. Možno bude prevádzkovať hotelovú službu 

     [Šport; 81/2017; 06/04/2017; s.: 19; TOMÁŠ KYSELICA ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.45. Osemnástka si nekladie konkrétny cieľ 

     [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 16; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.46. Atletický tréner Igor Kováč pomáha aj iným športom 

     [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 19; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

 [spis.korzar.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20501046/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol.html 

 

Vo väčšine spišských miest zapisujú prvákov počas tohto týždňa. 

 

PODTATRANSKÝ REGIÓN. V priebehu tohto týždňa sa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni či 

v Levoči so zápismi prvákov do základných škôl. 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. 

 

V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku prípravný ročník. 

 

"Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12.00 do 17.00 h, vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti 

zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne," uviedol 

komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. 

 

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na 

dverách hlavného vchodu do budovy školy a na verejne prístupných miestach. 

 

Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20501046/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol.html
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Aj v ostatných mestách 

 

So zapisovaním prvákov začali aj v Spišskej Novej Vsi. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta, 

zápis bude prebiehať ešte v stredu od 8.00 do 17.00 h. 

 

Na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči môžu rodičia budúceho prváka zapísať do piatka 7. apríla v 

čase od 14.00 do 17.00 h, na Základnej škole na Francisciho ulici v čase od 13.00 do 16.30 h. 

 

V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. 

 

V podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

 [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol-cl504394.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Poprad/Stará Ľubovňa/Levoča 5. apríla (TASR) – V priebehu tohto týždňa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, 

Starej Ľubovni či v Levoči so zápismi prvákov do základných škôl. 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku prípravný ročník. 

 

"Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12.00 do 17.00 h, vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti 

zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne," uviedol 

komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na 

webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na verejne 

prístupných miestach. Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

 

So zapisovaním prvákov začali aj v Spišskej Novej Vsi. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta, 

zápis bude prebiehať ešte dnes od 8.00 do 17.00 h. Na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči môžu 

rodičia budúceho prváka zapísať do piatka 7. apríla v čase od 14.00 do 17.00 h, na Základnej škole na Francisciho ulici v 

čase od 13.00 do 16.30 h. 

 

http://www.24hod.sk/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol-cl504394.html
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V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. V 

podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/skolstvo-na-spisi-zacali-so-zapismi/252840-clanok.html 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. 

 

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk 

 

Poprad/Stará Ľubovňa/Levoča 5. apríla (TASR) – V priebehu tohto týždňa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, 

Starej Ľubovni či v Levoči so zápismi prvákov do základných škôl. 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku prípravný ročník. 

 

"Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12.00 do 17.00 h, vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti 

zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne," uviedol 

komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na 

webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na verejne 

prístupných miestach. Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

 

So zapisovaním prvákov začali aj v Spišskej Novej Vsi. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta, 

zápis bude prebiehať ešte dnes od 8.00 do 17.00 h. Na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči môžu 

rodičia budúceho prváka zapísať do piatka 7. apríla v čase od 14.00 do 17.00 h, na Základnej škole na Francisciho ulici v 

čase od 13.00 do 16.30 h. 

 

V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. V 

podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.teraz.sk/regiony/skolstvo-na-spisi-zacali-so-zapismi/252840-clanok.html
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1.4.  Na Spiši začali so zápismi prvákov do základných škôl 

 [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97401/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: Teraz.sk 

 

Poprad/Stará Ľubovňa/Levoča 5. apríla (TASR) – V priebehu tohto týždňa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, 

Starej Ľubovni či v Levoči so zápismi prvákov do základných škôl. 

 

V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou 

školou na Jarnej ulici. V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku prípravný ročník. 

 

"Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12.00 do 17.00 h, vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti 

zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne," uviedol 

komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na 

webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na verejne 

prístupných miestach. Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

 

So zapisovaním prvákov začali aj v Spišskej Novej Vsi. Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke mesta, 

zápis bude prebiehať ešte dnes od 8.00 do 17.00 h. Na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči môžu 

rodičia budúceho prváka zapísať do piatka 7. apríla v čase od 14.00 do 17.00 h, na Základnej škole na Francisciho ulici v 

čase od 13.00 do 16.30 h. 

 

V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. V 

podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13.00 do 16.00 h. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  V knižnom múzeu sú otvorení Objavitelia a cestovatelia 

 [nasatrnava.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Trnava / Kultúra] 

https://nasatrnava.sme.sk/c/20500543/v-kniznom-muzeu-su-otvoreni-objavitelia-a-cestovatelia.html 

 

Zbierku cestopisných kníh z obdobia 18. až prvej polovice 20. storočia aktuálne prezentuje Západoslovenské múzeum v 

Trnave vo svojich výstavných priestoroch Oláhovho seminára - Múzea knižnej kultúry. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97401/na-spisi-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol
https://nasatrnava.sme.sk/c/20500543/v-kniznom-muzeu-su-otvoreni-objavitelia-a-cestovatelia.html
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TRNAVA. Výstava Objavitelia a cestovatelia predstavuje tlače v slovenčine, češtine, nemčine i latinčine. Niektoré z kníh 

boli vytlačené na území dnešného Slovenska či dokonca v Trnave. Kurátorom je Milan Ševčík. 

 

Návštevníkov môžu zaujať tituly ako Cesta cez Turecko a Egypt do Svätej Zeme od Daniela Šusteka, umeleckého stolára 

a neskôr spoluzakladateľa Matice slovenskej v USA, vytlačená v Martine v roku 1874 či Potulky po Spiši od Jozefa 

Hradského (Spišská Nová Ves, 1884), takisto cestopis po Turecku, Izraeli a Egypte od Štefana Kmeťa s názvom Na 

východe (Trnava, 1905) či menej známe dielo Martina Kukučína Črty z ciest: Prechádzka po Patagónii (Martin, 1922). 

 

"Celá výstava pozostáva z približne 50 historických cestopisov, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh. 

Prezentovaný je aj Denník grófa Jozefa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875 - 1876, ktorý vydalo 

Západoslovenské múzeum v roku 2006 a ktorý si môžu návštevníci zakúpiť na lektorskom oddelení," informovala vedúca 

prezentačného oddelenia múzea Simona Jurčová. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Pod Tatrami začali so zápismi prvákov do základných škôl: V Poprade s novinkou 

 [poprad.dnes24.sk; 05/04/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/pod-tatrami-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol-v-poprade-s-novinkou-267025 

 

 V priebehu tohto týždňa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni či v Levoči so zápismi prvákov do 

základných škôl. Rodičia majú viacero možností. 

 

Pod Tatrami aj prípravný ročník 

 

Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s novinkou na Základnej škole s materskou školou 

na Jarnej ulici. V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v budúcom školskom roku prípravný ročník. 

 

"Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12:00 do 17:00 hod., vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti 

zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v inom náhradnom termíne," uviedol 

komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. 

 

Miesto zápisu v príslušnej základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na 

dverách hlavného vchodu do budovy školy a na verejne prístupných miestach. Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

 

Začali aj v Levoči, vo Svite neskôr 

 

http://poprad.dnes24.sk/pod-tatrami-zacali-so-zapismi-prvakov-do-zakladnych-skol-v-poprade-s-novinkou-267025
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So zapisovaním prvákov začali aj v Levoči na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta, kde môžu rodičia budúceho 

prváka zapísať do piatka 7. apríla v čase od 14:00 do 17:00 hod., na Základnej škole na Francisciho ulici v čase od 13:00 

do 16:30 hod. 

 

V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase od 13:00 do 16:00 hod. V 

podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13:00 do 16:00 hod. 

 

Prečítajte si aj 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Komentár: Ešteže máme Tatara, Pánika a veteránov 

 [sport.sk; 05/04/2017; Denník Šport, Tomáš Prokop ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/270140/komentar-esteze-mame-tatara-panika-a-veteranov/ 

 

- Začnime pozitívne. Stále máme pár príjemných príbehov v NHL. Obdivuhodné sú najmä dva. Marián Hossa s Chicagom 

vyhral Západnú konferenciu a Blackhawks vstúpia do play-off opäť ako favorit na zisk Stanleyho pohára. 

 

Hossa ani v 38 rokoch nestráca skvelú výkonnosť, prežíva trinástu sezónu v profilige, v ktorej dal minimálne 25 gólov. 

Rovnako kvalitné výkony podáva 40-ročný Zdeno Chára. Akoby omladol o desať rokov. Po dvoch neúspešných ročníkoch 

ťahá Boston opäť do play-off. 

 

Zo strednej generácie potvrdzuje stabilnú výkonnosť Tomáš Tatar, ktorý napriek zraneniu ramena siaha na 25-gólovú 

sezónu. Skvelé je, že ho konečne dopĺňa Richard Pánik, ktorý hrá v Chicagu prelomový ročník. Tiež sa dostal nad 

dvadsať presných zásahov. 

 

Radosť nám robia v závere základnej časti aj brankári. Peter Budaj pokračuje v Tampe vo výborných výkonoch z Los 

Angeles a Jaroslav Halák sa vrátil z farmy do Islanders vo veľkom štýle. V nedeľu v noci dosiahol štvrtú výhru za sebou. 

V sezóne nesklamal ani Andrej Sekera, ktorý patrí k lídrom obrany znovuzrodeného Edmontonu. 

 

Foto: Úžasnú zesónu zažíva v NHL aj Richard Pánik. 

 

Pozitívom je, že do NHL už nakukol aj talentovaný Peter Cehlárik. 

 

http://sport.aktuality.sk/c/270140/komentar-esteze-mame-tatara-panika-a-veteranov/
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Avšak tým výpočet slovenských úspechov končí. Marián Gáborík sa v Los Angeles stále trápi. Po 54 dueloch mal na 

konte len 10 gólov, v posledných desiatich skóroval raz. Párkrát sa nezmestil ani do zostavy. Rovnako aj Marko Daňo, 

ktorý vo Winnipegu nastupuje zväčša len vo štvrtej formácii. 

 

Ešte horšie sú na tom Martin Marinčin, ktorý hral od konca januára len v piatich zápasoch, a Tomáš Jurčo. Ten síce strelil 

prednedávnom prvý gól v sezóne, ale často chýba v zostave Chicaga. 

 

Slovenská súčasnosť v NHL je v porovnaní s minulosťou krutá a nie je nádej, že sa to v blízkej budúcnosti výraznejšie 

zmení. Momentálne ostáva zbožným prianím úspech osemnástky na blížiacom sa svetovom šampionáte v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi. V jej zostave je pár talentov so zámorským potenciálom. 

 

Denník Šport 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Okrúhle výročia na stredu 5. apríla 2017 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-stredu-5-aprila/33683-clanok.html 

 

Okrúhle výročia na stredu 5. apríla 2017. 

 

 Bratislava 5. apríla (TASR) -  

 

 SLOVENSKO 

 

 1847 - Zomrel v Ostrihome (dnes Maďarsko) evanjelický kňaz a polyhistor KAROL JURAJ RUMI. Narodil sa 18.11.1780 

v Spišskej Novej Vsi. 

 

 1877 - Zomrel v Sabinove evanjelický kňaz, úradník, básnik, prozaik a prekladateľ TIMOTEJ IGNÁC BOHUSLAV 

NOSÁK, redaktor Slovenských novín, ktorý bol jedným z najhorlivejších zástancov štúrovskej slovenčiny. Narodil sa 

3.2.1818. 

 

 1912 - Narodil sa v Krajnej Poľane sochár FRANTIŠEK GIBALA. Zomrel 8.9.1987. 

 

 1987 - Zomrel v Bratislave vedec v oblasti teórie grafov a matematik JURAJ BOSÁK, jeden z organizátorov prvej 

svetovej konferencie o teórii grafov v Smoleniciach. Podieľal sa tiež na príprave slovenskej šachovej terminológie. Narodil 

sa 6.4.1933. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-stredu-5-aprila/33683-clanok.html
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 2007 - Zomrel v San José (USA) bývalý úspešný slovenský atlét a uznávaný odborník na výživu športovcov LADISLAV 

PATAKI, ktorý v roku 1985 so svojou manželkou a dcérou emigroval do USA. Narodil sa 20.6.1946 v Nových Zámkoch. 

 

 SVET 

 

 1717 - Zomrel francúzsky maliar JEAN BAPTISTE JOUVENET. Narodil sa v roku 1644. 

 

 1827 - Narodil sa britský chirurg, pedagóg, priekopník antiseptického ošetrovania rán a objaviteľ viacerých operačných 

metód JOSEPH LISTER. Zomrel 10.2.1912. 

 

 1852 - Zomrel rakúsky štátnik a diplomat FELIX SCHWARZENBERG. Narodil sa 2.10.1800. 

 

 1902 - V Británii 25 ľudí zomrelo a viac ako 500 bolo zranených po zrútení tribúny na futbalovom štadióne Ibrox Park v 

škótskom Glasgowe počas zápasu medzi Škótskom a Anglickom. 

 

 1932 - Po jedenástich rokoch prohibície začali vo Fínsku opäť legálne predávať alkohol. 

 

 1937 - Narodil sa americký politik a bývalý minister zahraničných vecí COLIN LUTHER POWELL. 

 

 1992 - Zomrel americký podnikateľ SAM WALTON, zakladateľ obchodnej siete Wal-Mart. Narodil sa 29.3.1918. 

 

 - Vtedajší peruánsky prezident Alberto Fujimori uskutočnil s podporou armády štátny prevrat, pri ktorom rozpustil 

parlament, pozastavil platnosť ústavy a niektorých opozičných politikov umiestnil do domáceho väzenia. Toto upevnenie 

svojej moci odôvodnil bojom proti terorizmu zo strany ľavicových radikálov zo skupiny Svetlý chodník. 

 

 1997 - Zomrel legendárny americký básnik a spisovateľ ALLEN GINSBERG, predstaviteľ Beat Generation - skupiny 

avantgardných umelcov. Autor už kultovej básnickej zbierky Vytie. Narodil sa 3.6.1926. 

 

 - Zomrel český básnik a dramatik FRANTIŠEK KOŽÍK. Narodil sa 16.5.1909. 

 

 2002 - Zomrel český sochár KAREL NEPRAŠ. Narodil sa 2.4.1932. 

 

 2007 - Eritrejská vláda potvrdila, že v krajine zakázali ženskú obriezku. 

 

 2012 - Zomrel nemecký automobilový dizajnér FERDINAND ALEXANDER PORSCHE, tvorca slávneho športového auta 

Porsche 911. Narodil sa 11.12.1935. 
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 - Zomrel prezident afrického Malawi BINGU WA MUTHARIKA. Hlavou štátu bol od 20.5.2004 až do svojho skonu. 

Narodil sa 24.2.1934. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  SLOVENSKO: Historický kalendár na 5. apríla 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-5-a/33715-clanok.html 

 

Streda 5. apríla 2017. Je to štrnásty pracovný týždeň a 95. deň v roku 2017. Do konca roka zostáva 270 dní. 

 

 Bratislava 5. apríla (TASR) - 

 

 SLOVENSKO - OSOBNOSTI 

 

 1811 - Narodil sa v Budmericiach publicista, národovec a zakladateľ spolkov miernosti JURAJ HOLČEK. Zomrel 

4.5.1869. 

 

 1847 - Zomrel v Ostrihome (dnes Maďarsko) evanjelický kňaz a polyhistor KAROL JURAJ RUMI. Narodil sa 18.11.1780 

v Spišskej Novej Vsi. 

 

 1869 - Narodil sa v Bošáci katolícky cirkevný hodnostár, vydavateľ, národný buditeľ EDUARD ŠANDORFI - 

ŠKRABÁNEK, zakladateľ moderných katolíckych periodík v Budapešti (dnes Maďarsko), ktorý bol aj vyhľadávaným 

ľudovým liečiteľom. Zomrel 6.1.1936. 

 

 1877 - Zomrel v Sabinove evanjelický kňaz, úradník, básnik, prozaik a prekladateľ TIMOTEJ IGNÁC BOHUSLAV 

NOSÁK, redaktor Slovenských novín, ktorý bol jedným z najhorlivejších zástancov štúrovskej slovenčiny. Narodil sa 

3.2.1818. 

 

 1884 - Narodil sa v Radvani (dnes časť Banskej Bystrice), podnikateľ, komunálny politik IGOR THURZO. Zomrel 

7.9.1926. 

 

 1911 - Narodil sa v obci Mást (dnes súčasť Stupavy) sochár FRANTIŠEK DRAŠKOVIČ, ktorý vytvoril napríklad sochy na 

fasáde Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave (dnes Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava). Zomrel 

3.6.1979. 

 

 1912 - Narodil sa v Krajnej Poľane sochár FRANTIŠEK GIBALA. Zomrel 8.9.1987. 

 

 1921 - Narodil sa v Dlhom Poli literárny a kultúrny historik, bibliograf a publicista JOZEF KUZMÍK. Zomrel 11.6.2001. 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-5-a/33715-clanok.html
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 1929 - Narodil sa v Badíne operný spevák (bas) ONDREJ MALACHOVSKÝ. Zomrel 3.4.2011. 

 

 1931 - Narodil sa v Mojtíne spisovateľ JÁN MARTIŠ. Zomrel 25.6.1990. 

 

 1933 - Narodil sa v Trnave muzikológ, kritik, publicista, rozhlasový redaktor, šéfredaktor a organizátor hudobného života 

MARIÁN JURÍK, bývalý umelecký šéf Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Zomrel 9.2.1999. 

 

 1950 - Narodil sa v Trenčíne karikaturista ĽUBOMÍR KOTRHA. 

 

 1968 - Narodila sa v Hurbanove historička GABRIELA DUDEKOVÁ, ktorej vedecké práce sa sústreďujú na témy 

sociálnej politiky v Uhorsku v rokoch 1868-1918, na situáciu vojnových zajatcov, sociálnu situáciu a starostlivosť na 

Slovensku v 19. storočí. 

 

 1987 - Zomrel v Bratislave vedec v oblasti teórie grafov a matematik JURAJ BOSÁK, jeden z organizátorov prvej 

svetovej konferencie o teórii grafov v Smoleniciach. Podieľal sa tiež na príprave slovenskej šachovej terminológie. Narodil 

sa 6.4.1933. 

 

 2007 - Zomrel v San José (USA) bývalý úspešný slovenský atlét a uznávaný odborník na výživu športovcov LADISLAV 

PATAKI, ktorý v roku 1985 so svojou manželkou a dcérou emigroval do USA. Narodil sa 20.6.1946 v Nových Zámkoch. 

 

 SLOVENSKO - UDALOSTI 

 

 1848 - V Skalici začal Daniel Gabriel Lichard vydávať prvé slovenské hospodárske periodikum: Noviny pre hospodárstvo, 

remeslo a domáci život, ktoré však zanikli 27.9.1848. 

 

 1945 - Na slávnostnom zasadaní Slovenskej národnej rady (SNR) a vlády obnovenej Československej republiky (ČSR) v 

Košiciach bol prijatý Košický vládny program. 

 

 1959 - Prvýkrát vzlietol prototyp prvého československého prúdového lietadla L-29 Delfín. 

 

 1993 - Začalo sa obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, ktorá vznikla 15. marca 1991. 

 

 1998 - Konal sa v Bratislave ustanovujúci kongres Strany občianskeho porozumenia (SOP), za predsedu zvolili Rudolfa 

Schustera. Svoju činnosť SOP ukončila po piatich rokoch zlúčením so stranou Smer-SD. Rozhodli o tom 1. apríla 2003 

delegáti na republikovom sneme SOP. 
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 2006 - Vtedajší prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gašparovič odvolal Františka Tótha z funkcie ministra kultúry 

SR a na čelo rezortu vymenoval Rudolfa Chmela. Návrh na odvolanie ministra Tótha predložil vtedajší premiér SR 

Mikuláš Dzurinda 31. marca toho roku pre kauzu ďakovné listy učiteľom. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Cesty pod Tatrami prejdú opravami 

 [spis.korzar.sme.sk; 05/04/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20500862/cesty-pod-tatrami-prejdu-opravami.html 

 

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili zoznam investičných akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov. 

 

POPRAD. Prešovský samosprávny kraj (PSK) zo svojho rozpočtu ukrojil viac ako tri milióny eur na rekonštrukcie 

havarijných úsekov ciest druhej a tretej triedy. 

 

Cestári budú mať plné ruky práce. Viaceré úseky pod Tatrami prejdú rekonštrukciou. 

 

"Pre okres Poprad vyčlenili poslanci PSK sumu 284 310 eur, pre okres Kežmarok 238 570 eur a pre okres Levoča 158 

675 eur. Pre účely rekonštrukcie ciest v pôsobnosti Správy a údržby ciest PSK oblasť Poprad tak bola pridelená celková 

suma 681 555 eur," uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián 

Barilla. 

 

Do Spišskej Teplice 

 

Už pred tromi rokmi sa cestári pustili do rekonštrukcie cesty z Popradu do Spišskej Teplice. 

 

"V roku 2014 sme opravili úsek od križovatky s cestou I/18 po okružnú križovatku pri obchodných centrách a v roku 2016 

sme k tomu pridali rekonštrukciu viac ako pol kilometrového úseku od autobusových zastávok pri obchodných centrách 

smerom do Spišskej Teplice," vyratúva Barilla. 

 

Začnú z opačného konca 

 

V tomto roku plánujú opraviť ďalších zhruba šesťsto metrov. Po dohode so starostom obce Radoslavom Šelingom 

tentokrát začnú z opačného konca. 

 

"Opravíme povrch cesty v intraviláne obce. Z ďalších finančných prostriedkov, ktoré nám zriaďovateľ pridelí na 

rekonštrukciu ciest, by sme radi v blízkej budúcnosti opravili aj zostávajúci úsek cesty a kompletne tak zavŕšili jej 

rekonštrukciu," vysvetľuje riaditeľ. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20500862/cesty-pod-tatrami-prejdu-opravami.html
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Povrch vozovky, kanalizačné poklopy 

 

Pustia sa do výškovej úpravy dvoch uličných vpustov, desať kanalizačných poklopov. 

 

Obnovia povrch vozovky frézovaním v hrúbke päťdesiat milimetrov. 

 

"Aplikáciou spojovacieho postreku a uloženia asfaltového betónu v hrúbke 50 milimetrov na celú spevnenú šírku vozovky. 

Následne bude zrealizované vodorovné dopravné značenie," doplnil Barilla. 

 

Z Vydrníka do Hrabušíc 

 

Množstvo porúch je aj na ceste z Vydrníka smerom do Hrabušíc. Bežnou údržbou sa odstrániť už nedali. 

 

"V tomto roku ich definitívne odstránime, keď zrekonštruujeme takmer kilometrový úsek od železničnej stanice po hranicu 

okresu Spišská Nová Ves. Z ďalších finančných prostriedkov, ktoré nám zriaďovateľ pridelí na rekonštrukciu ciest, 

potrebujeme v nasledujúcom období opraviť ešte zhruba 400-metrový úsek cesty od železničnej stanice smerom do obce 

Vydrník," vysvetlil riaditeľ. 

 

Z Popradu do Slavkova 

 

Opravou prejde aj cesta z Popradu do Veľkého Slavkova, ktorá si už rekonštrukciu priam žiada. Nutné je opraviť viac ako 

päťstometrový úsek. 

 

"Pred vjazdom do Veľkého Slavkova v smere od Popradu, ktorý je plný pozdĺžnych a priečnych trhlín a sieťových 

rozpadov," dodal. 

 

Opravovať sa bude aj v okrese Kežmarok a Levoča. . 

 

"V Kežmarku bude zrekonštruovaný 700-metrový úsek cesty Tvarožná – Vlkovce a úsek cesty Spišské Hanušovce – 

Osturňa. V okrese Levoča dôjde k rekonštrukcii viac ako 700-metrového úseku cesty Dravce – Dlhé Stráže," povedal 

riaditeľ. 

 

Ako riaditeľ dodal, práce budú prebiehať v letných mesiacoch. 

 

Opravia aj cestu na Mariánsku horu 

 

Správa a údržba ciest bude opravovať aj cestu na Mariánsku horu v Levoči, či realizovať prestavbu dôležitej križovatky. 
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"Križovatky cesty II/537 s miestnou komunikáciou v Tatranskej Lomnici na okružnú križovatku v rámci združenej 

investície PSK s mestom Vysoké Tatry a prestavbu križovatky cesty III/3080 na ulici Slovenského odboja s miestnou 

komunikáciou na ulici Hraničná a komunikáciou pri obchodnom centre Billa v Poprade na okružnú križovatku v rámci 

združenej investície PSK s mestom Poprad," povedal. 

 

Kolmé napojenie a radenie do jazdných pruhov majú cestári v pláne upraviť na križovatke cesty z Gánoviec. 

 

"Podobnú úpravu križovatky chceme zrealizovať aj v križovatke ciest vo Veľkom Slavkove v smere na Mlynicu. Okrem 

toho plánujeme v rámci bežnej údržby stavebne opraviť aj šesť mostov a šesť priepustov," uzavrel riaditeľ. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Vrcholia prípravy na majstrovstvá sveta 

 [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Už o týždeň vo štvrtok 13. apríla padne na ľad úvodné buly Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov, 

ktoré sa uskutočnia v Poprade a Spišskej Novej Vsi. V priestoroch zimného štadióna v Poprade vrcholia posledné 

úpravy na tento sviatok mládežníckeho hokeja. 

 

"Koncom uplynulého roka bola zakúpená nová rolba. Do začiatku šampionátu vykonávame ešte výmenu okien na 

chodbách štadióna pod tribúnami, opravu toaliet a vymaľovanie. Od zväzu máme na tieto účely prísľub finančnej podpory. 

Počas MS by sme chceli poklopať základný kameň novej tréningovej haly," uviedol komunikačný manažér mesta Poprad 

Marián Galajda. 

 

Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov odštartujú vo štvrtok 13. apríla v dvoch základných skupinách. V Poprade sa 

predstaví Slovensko, Kanada, úradujúci majster sveta tejto vekovej kategórie Fínsko, Lotyšsko a Švajčiarsko. V Spišskej 

Novej Vsi bude hrať Česko, Bielorusko, Rusko, Švédsko a USA. Štvrťfinále je na programe 20. apríla, medailové boje sa 

uskutočnia 22. a 23. apríla. 

 

Mladí reprezentanti sa už od pondelka pripravujú v Poprade. V nominácii je aj domáci junior Adam Žiak, či Popradčan 

Patrik Hrehorčák, ktorý pôsobí v Třinci. Slováci odohrajú v sobotu 8. apríla prípravný duel proti Česku v Žiline a v 

pondelok 10. apríla v Poprade o 19.30 hod. proti Švédsku. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Je pitná voda v našich studniach vyhovujúca ? 

 [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 11; dic ; Zaradenie: POPRAD] 
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Opýtali sme sa Daniely Ďuroškovej, vedúcej akreditovaného laboratória v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej 

spoločnosti. 

 

"Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytla Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad niekoľko aktivít 

pre zákazníkov. Najžiadanejšou službou bola bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov (domácich 

studní). V skúšobnom laboratóriu útvaru kontroly kvality sa vykonalo 534 analýz. Išlo predovšetkým o tých klientov, ktorí 

nemajú možnosť napojenia sa na verejný vodovod alebo, kde je vysoký predpoklad znehodnotenia vody dusičnanmi 

napríklad chovom hospodárskych zvierat alebo inou poľnohospodárskou činnosťou. 

 

Z celkových analyzovaných vzoriek bola 84-krát prekročená najvyššia medzná hodnota dusičnanov - 50 mg/l, čo 

predstavuje výslednú závadnosť 15,7%. Najvyššia koncentrácia dusičnanov - 300,0 mg/l bola zistená vo vzorke vody 

donesenej zo studne v Toporci. Závadnosť vzoriek z okolia mesta Poprad bola 6,2%, ktorá dopadla najlepšie, nakoľko 

vzorky prinesené z okolia Starej Ľubovne dosiahli 18,5%-nú závadnosť a najhoršie výsledky sme namerali pre okres 

Spišská Nová Vesi až s 23,3% závadnosťou. 

 

Na základe výsledkov tejto zaujímavej aktivity pre obyvateľov možno konštatovať, že sa oplatí dať si pravidelne 

skontrolovať pitnú vodu, ktorú používame na každodenné pitné účely, pretože už hodnota dusičnanov vyššia ako 10 mg/l 

môže spôsobovať zdravotné problémy najmä pre dojčatá a malé deti." (dic) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Biografický slovník osobností mesta Poprad V apríli si pripomíname: 

 [Noviny Poprad; 14/2017; 05/04/2017; s.: 8; Zuzana Kollárová ; Zaradenie: POPRAD] 

 

140 rokov od narodenia a 70 rokov od úmrtia kňaza, vládneho komisára Františka SLA VKOVSKÉHO (* 2. 4. 1877 

Hrabušice - +2. 11. 1947 Spišská Sobota, pochovaný v Hrabušiciach). 

 

Ordinovaný bol ako rímskokatolícky kňaz v Bratislave 30. júna 1900. Pôsobil v Liskovej, v Ružomberku (1902 - 1906), 

medzitým aj v Sliačoch. Od roku 1906 v Levoči a v roku 1908 ako pomocný kňaz a neskôr ako farár v Abrhámovciach. Od 

roku 1931 pôsobil v Spišskej Sobote. Bol predsedom Okresnej starostlivosti o deti a mládež a v roku 1941 pôsobil ako 

vládny komisár v Spišskej Sobote. Bol zakladateľom a predsedom miestnej organizácie HSĽS v Spišskej Sobote. 

 

40 rokov od úmrtia úradníka, archivára, publicistu a múzejníka JUDr. Eugena BOHUŠA (*3. 5. 1892 Brezno - +19. 4. 

1977 Poprad). 

 

Pochádzal z advokátskej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Rimavskej Sobote, právo študoval na univerzite v Cluji 

a v Budapešti, kde získal titul JUDr. v roku 1915. Demobilizoval v roku 1920 ako nadporučík československej armády. V 

rokoch 1926 - 1927 bol hlavným župným notárom v Liptovskom Mikuláši, 1928 - 1930 pracovníkom Okresného úradu v 
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Rožňave, 1930 - 1933 okresným náčelníkom v Stropkove, 1933 - 1941 okresným náčelníkom na Okresnom úrade v 

Levoči a Spišskej Novej Vsi, 1941 - 1945 okresným náčelníkom v Poprade. V povojnových rokoch (1945 - 1951) bol 

vedúcim úradu a tajomníkom Dočasnej správnej komisie, neskôr ONV. V máji 1951 bol poverený vedením archívu do 15. 

mája 1958, kedy odišiel na dôchodok. 

 

Celoživotne sa zúčastňoval kultúrno-spoločenského života vo všetkých mestách, kde pôsobil. Od roku 1929 bol členom 

Matice slovenskej a členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. V roku 1940 bol predsedom spolku Ligy proti TBC, 

čestným predsedom Hockey club Tatry, Červeného kríža, Okresnej starostlivosti o mládež, Včelárskeho spolku v Levoči, 

od roku 1946 členom výboru Slovenskej národnej knižnice atď. Mal hlavný podiel na roztriedení archívnych dokumentov 

Východoslovenského kraja, ktoré boli vrátené po vojne do pôvodných miest. Položil základy archívnictva v Poprade - 

usporiadal materiál "Veľkého Popradu", zaoberal sa predarchívnou starostlivosťou aj v obciach. Výsledky svojej práce 

publikoval v odbornej tlači. 

 

Významne prepojil prácu v múzeu s prácou archivára. Spracoval históriu niektorých podnikov (Vagónka, Pivovar, 

Tatramat). V roku 1945 sa pričinil o zlúčenie múzeí vo Veľkej a v Poprade, a tým aj o založenie Podtatranského múzea, 

ktoré do roku 1949 spravoval. Vypracoval návrh na územné osamostatnenie Vysokých Tatier a administratívne 

pripravoval podmienky založenia TANAP-u. V odbornej a regionálnej tlači publikoval príspevky s historickou, 

múzejníckou, archívnickou a knihovednou tematikou. V roku 1955 mu Rada ONV na návrh Krajskej správy MV v 

Košiciach udelila čestné uznanie. 

 

Zuzana Kollárová 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Polícia v Spišskej Novej Vsi vyšetruje výbuch propán-butánovej nádoby 

 [hlavnespravy.sk; 05/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/policia-v-spisskej-novej-vsi-vysetruje-vybuch-propan-butanovej-nadoby/957718 

 

Spišská Nová Ves 5. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR) 

 

V kancelárskych priestoroch administratívnej budovy v Spišskej Novej Vsi vybuchla v utorok (4.4.) v ranných hodinách 

propán-butánová nádoba 

 

Ilustračné foto 

 

Osoba, ktorá sa v čase explózie nachádzala v priestoroch kancelárie, utrpela popáleniny s predbežnou dĺžkou liečenia do 

42 dní. TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/policia-v-spisskej-novej-vsi-vysetruje-vybuch-propan-butanovej-nadoby/957718
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"Výbuchom na Levočskej ulici došlo k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu steny medzi kanceláriu a vstupnou 

chodbou. Bratislavskej spoločnosti vznikla škoda vo výške 2000 eur," uviedol hovorca. 

 

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Bližšie okolnosti a príčiny výbuchu 

polícia vyšetruje. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Výbuch propán-butánovej nádoby v kancelárii zranil jednu osobu 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/policia-vysetruje-vybuch-propan-but/252952-clanok.html 

 

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. 

 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič 

 

Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) – V kancelárskych priestoroch administratívnej budovy v Spišskej Novej Vsi 

vybuchla v utorok (4.4.) v ranných hodinách propán-butánová nádoba. Osoba, ktorá sa v čase explózie nachádzala v 

priestoroch kancelárie, utrpela popáleniny s predbežnou dĺžkou liečenia do 42 dní. TASR o tom dnes informoval hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Výbuchom na Levočskej ulici došlo k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu steny medzi kanceláriu a vstupnou 

chodbou. Bratislavskej spoločnosti vznikla škoda vo výške 2000 eur," uviedol hovorca. 

 

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Bližšie okolnosti a príčiny výbuchu 

polícia vyšetruje. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Výbuch propán-butánovej nádoby v kancelárii zranil jednu osobu 

 [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/vybuch-propan-butanovej-nadoby-v-kancelarii-zranil-jednu-osobu-cl504514.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) – V kancelárskych priestoroch administratívnej budovy v Spišskej Novej Vsi 

vybuchla v utorok (4.4.) v ranných hodinách propán-butánová nádoba. Osoba, ktorá sa v čase explózie nachádzala v 

priestoroch kancelárie, utrpela popáleniny s predbežnou dĺžkou liečenia do 42 dní. TASR o tom dnes informoval hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

http://www.teraz.sk/regiony/policia-vysetruje-vybuch-propan-but/252952-clanok.html
http://www.24hod.sk/vybuch-propan-butanovej-nadoby-v-kancelarii-zranil-jednu-osobu-cl504514.html
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"Výbuchom na Levočskej ulici došlo k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu steny medzi kanceláriu a vstupnou 

chodbou. Bratislavskej spoločnosti vznikla škoda vo výške 2000 eur," uviedol hovorca. 

 

Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Bližšie okolnosti a príčiny výbuchu  

polícia vyšetruje. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

 [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97449/hokejisti-sr-do-18-rokov-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-pred-ms 

 

Zverenci trénera Norbert Javorčíka si formu pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a 

Švédom. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Poprad 5. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila do záverečnej prípravy pred domácimi 

majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera 

Norbert Javorčíka si formu pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. 

 

Mladí Slováci sa do uplynulého týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, pričom 

hlavný stan si rozložili v Hornom Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas 

sezóny. ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. Istá 

forma napätia pred šampionátom bude. Nechcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play off vo svojich 

súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasoch. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboj nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. 

 

"Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť vyhrať, pred 

šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležité, pretože hráčom dodáva 

energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97449/hokejisti-sr-do-18-rokov-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-pred-ms
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Tréner Javorčík nedáva svojim zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. 

Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Nebudú 

to mať však vôbec ľahké, mladých Slovákov čakajú v A-skupine duely s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. 

V "B-éčku" sa predstavia Švédsko, USA, Rusko, Česko a Bielorusko. 

 

Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v Kanade, USA, Švédsku, 

Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého sveta. Organizátorov 

teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel SR - Kanada. K dispozícii sú vstupenky na 

ďalšie zápasy domáceho celku. Diváci zaplatia za celodennú na základnú skupinu 7 eur, za dni so štvrťfinálovým a 

semifinálovým programom o jedno viac. Vstupenky na súboje o medaily stoja 10 eur. Na jednotlivé súboje sa dá dostať 

od 4 eur. 

 

piatok 7. apríla: Rusko - Lotyšsko (Bratislava - ZŠ Petržalka, 19.00) 

 

sobota 8. apríla: Slovensko - Česko (Žilina, 13.30), Bielorusko - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00) 

 

nedeľa 9. apríla: Kanada - Rusko (Bratislava - ZŠ Ondreja Nepelu, 15.30) 

 

pondelok 10. apríla: Fínsko - USA (Spišská Nová Ves, 15.30), Kanada - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00), Lotyšsko - Dukla 

Trenčín (Trenčín, 19.00), Slovensko - Švédsko (Poprad, 19.30) 

 

× 
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1.18.  Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

 [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/hokejisti-sr-do-18-rokov-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-pred-ms-cl504459.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Poprad 5. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila do záverečnej prípravy pred domácimi 

majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera 

Norbert Javorčíka si formu pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. 

 

Mladí Slováci sa do uplynulého týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, pričom 

hlavný stan si rozložili v Hornom Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas 

sezóny. ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. Istá 

http://www.24hod.sk/hokejisti-sr-do-18-rokov-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-pred-ms-cl504459.html
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forma napätia pred šampionátom bude. Nechcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play off vo svojich 

súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasoch. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboj nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. 

 

"Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť vyhrať, pred 

šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležité, pretože hráčom dodáva 

energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. 

 

Tréner Javorčík nedáva svojim zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. 

Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Nebudú 

to mať však vôbec ľahké, mladých Slovákov čakajú v A-skupine duely s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. 

V "B-éčku" sa predstavia Švédsko, USA, Rusko, Česko a Bielorusko. 

 

Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v Kanade, USA, Švédsku, 

Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého sveta. Organizátorov 

teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel SR - Kanada. K dispozícii sú vstupenky na 

ďalšie zápasy domáceho celku. Diváci zaplatia za celodennú na základnú skupinu 7 eur, za dni so štvrťfinálovým a 

semifinálovým programom o jedno viac. Vstupenky na súboje o medaily stoja 10 eur. Na jednotlivé súboje sa dá dostať 

od 4 eur. 

 

Prehľad všetkých prípravných zápasov pred MS hráčov do 18 rokov na Slovensku: 

 

piatok 7. apríla: Rusko - Lotyšsko (Bratislava - ZŠ Petržalka, 19.00) 

 

sobota 8. apríla: Slovensko - Česko (Žilina, 13.30), Bielorusko - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00) 

 

nedeľa 9. apríla: Kanada - Rusko (Bratislava - ZŠ Ondreja Nepelu, 15.30) 

 

pondelok 10. apríla: Fínsko - USA (Spišská Nová Ves, 15.30), Kanada - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00), Lotyšsko - Dukla 

Trenčín (Trenčín, 19.00), Slovensko - Švédsko (Poprad, 19.30) 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.19.  Hokejisti SR do 18 rokov vstúpili do záverečnej prípravy pred MS 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-slovaci-vstupili-do-zaver/252903-clanok.html 

 

Zverenci trénera Norbert Javorčíka si formu pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a 

Švédom. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Poprad 5. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila do záverečnej prípravy pred domácimi 

majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera 

Norbert Javorčíka si formu pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. 

 

Mladí Slováci sa do uplynulého týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, pričom 

hlavný stan si rozložili v Hornom Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas 

sezóny. ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. Istá 

forma napätia pred šampionátom bude. Nechcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play off vo svojich 

súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasoch. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboj nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. 

 

"Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť vyhrať, pred 

šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležité, pretože hráčom dodáva 

energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. 

 

Tréner Javorčík nedáva svojim zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. 

Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Nebudú 

to mať však vôbec ľahké, mladých Slovákov čakajú v A-skupine duely s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. 

V "B-éčku" sa predstavia Švédsko, USA, Rusko, Česko a Bielorusko. 

 

Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v Kanade, USA, Švédsku, 

Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého sveta. Organizátorov 

teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel SR - Kanada. K dispozícii sú vstupenky na 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-slovaci-vstupili-do-zaver/252903-clanok.html
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ďalšie zápasy domáceho celku. Diváci zaplatia za celodennú na základnú skupinu 7 eur, za dni so štvrťfinálovým a 

semifinálovým programom o jedno viac. Vstupenky na súboje o medaily stoja 10 eur. Na jednotlivé súboje sa dá dostať 

od 4 eur. 

 

Prehľad všetkých prípravných zápasov pred MS hráčov do 18 rokov na Slovensku: 

 

piatok 7. apríla: Rusko - Lotyšsko (Bratislava - ZŠ Petržalka, 19.00) 

 

sobota 8. apríla: Slovensko - Česko (Žilina, 13.30), Bielorusko - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00) 

 

nedeľa 9. apríla: Kanada - Rusko (Bratislava - ZŠ Ondreja Nepelu, 15.30) 

 

pondelok 10. apríla: Fínsko - USA (Spišská Nová Ves, 15.30), Kanada - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00), Lotyšsko - Dukla 

Trenčín (Trenčín, 19.00), Slovensko - Švédsko (Poprad, 19.30) 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  V Spišskej Novej Vsi došlo k výbuchu: Jeden človek utrpel popáleniny! 

 [spisska.dnes24.sk; 05/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-novej-vsi-doslo-k-vybuchu-jeden-clovek-utrpel-popaleniny-267049 

 

 V Spišskej Novej Vsi došlo k explózii. Muži zákona uviedli, že sa tak stalo v kancelárskych priestoroch administratívnej 

budovy. Tu sú podrobnosti. 

 

Polícia informovala, že v utorok okolo 6.00 hodine došlo v kancelárskych priestoroch administratívnej budovy v Spišskej 

Novej Vsi k explózii propán butánovej nádoby. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Výbuchom na Levočskej ulici došlo k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu steny medzi kanceláriou a vstupnou 

chodbou. Bratislavskej spoločnosti vznikla poškodením škoda vo výške 2 000 eur. Osoba, ktorá sa v čase explózie 

nachádzala v priestoroch kancelárie utrpela zranenia (popáleniny) s predbežnou dobou liečenia do 42 dní," uviedol 

krajský policajný hovorca Alexander Szabó. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ten zároveň dodal, že polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. "Bližšie 

okolnosti a príčinu výbuchu polícia vyšetruje," dodal Szabó. 

 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-novej-vsi-doslo-k-vybuchu-jeden-clovek-utrpel-popaleniny-267049
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Gemerom a Spišom sa prehnala silná búrka: Vietor trhal strechy a lámal stromy 

 [tvnoviny.sk; 05/04/2017; BRATISLAVA/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1864892 

 

Našťastie sa nikomu nič nestalo. 

 

Prevrátený 30-metrový strom v Spišskej Novej Vsi Foto: TV Markíza 

 

Cez Gemer a Spiš sa v utorok podvečer prehnala silná búrka. Asi najsilnejšie fúkalo v obci Silica, kde vietor odtrhol časť 

plechovej strechy staršieho neobývaného rodinného domu. Hrozilo, že poškodí aj okolité domy. Hasiči pokrčený plech 

narovnali a priklincovali späť o konštrukciu strechy. 

 

V Spišskej Novej Vsi zas vyvalilo takmer 20-metrový smrek v centrálnom parku. Našťastie v tom čase počasie ľudí z 

centra mesta vyhnalo a padajúci strom nikoho nezranil ani neohrozil. 

 

Vážený návštevník, zistili sme, že zrejme používate softvér na blokovanie reklamy. Práve príjmy z inzercie nám však 

pomáhajú tvoriť pre vás kvalitný obsah, ktorý si môžete prezerať úplne bezplatne. Ak chcete, aby to tak ostalo aj naďalej, 

zvážte, prosím, ďalšie používanie ad-blocku. Ďakujeme veľmi pekne! 

 

Vážený návštevník, zistili sme, že zrejme používate softvér na blokovanie reklamy. Práve príjmy z inzercie nám však 

pomáhajú tvoriť pre vás kvalitný obsah, ktorý si môžete prezerať úplne bezplatne. Ak chcete, aby to tak ostalo aj naďalej, 

zvážte, prosím, ďalšie používanie ad-blocku. Ďakujeme veľmi pekne! 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Robbanás történt egy irodahelyiségben – egy személy megsérült 

 [parameter.sk; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/robbanas-tortent-egy-irodahelyisegben-egy-szemely-megserult 

 

Kedden reggel hatalmas robbanásra ébredtek Igló (Spišská Nová Ves) belvárosában az emberek. A hírek szerint egy 

irodában történt robbanás, miután a tulajdonos bekapcsolta a gázmelegítőt. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1864892
http://parameter.sk/robbanas-tortent-egy-irodahelyisegben-egy-szemely-megserult
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A robbanás olyan erős volt, hogy egy hatalmas lyuk maradt utána a falban, az irodában kisebb tűz keletkezett. Az eset 

idején csak a tulajdonos tartózkodott az irodában, őt a tűzoltók elsősegélyben részesítették, majd a mentősök kórházba 

szállították. 

 

"Egy gázpalack robbant fel, minek következtében megsérült egy személy. Az illető könnyebb égési sérüléseket 

szenvedett" – tájékoztatott Tomáš Pavlík, a tűz keletkezésének szakértője. 

 

A tűzoltók biztosították a helyszínt és a felrobbant gázpalackot. 

 

noviny.sk/para 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

 [teraz.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-doch/253046-clanok.html 

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce 

inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. 

 

Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer 

 

Poprad/Svit/Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) – Po meste Spišská Belá, ktoré avizovalo, že sa v tomto roku zapojí do 

celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na bicykli, sa pridajú aj viaceré mestá pod Tatrami a na Spiši. Účasť potvrdilo 

tiež mesto Svit, ktoré sa vlani stalo víťazom v kategórii samospráv v rámci celého Slovenska, keď v ňom počas súťaže 

najazdili vyše 15.000 kilometrov. 

 

Do práce na bicykli budú chodiť aj v Poprade. "V minulom roku sa do súťaže zapojilo desať tímov a 34 súťažiacich, ktorí 

spolu najazdili 6235 kilometrov a uskutočnili 737 jázd do a z práce na bicykli. Keďže každý rok záujem o túto súťaž stúpa, 

prihlásili sme sa aj v tomto roku," uviedol koordinátor súťaže v Poprade Andrej Zreľák. Vlastný tím postavila v minulom 

roku v Poprade samospráva, ktorú reprezentovalo vedenie mesta. Záujem o účasť v súťaži prejavilo aj mesto Spišská 

Nová Ves. 

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce 

inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. Je to zároveň výzva pre zamestnávateľov, 

aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivácia 

pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-doch/253046-clanok.html
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Súťažiaci sa môžu prihlásiť najneskôr do 5. mája prostredníctvom internetovej stránky www.dopracenabicykli.eu. 

Registrovať sa môžu jednotlivé dvoj až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie 

budú počas mája dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

 [24hod.sk; 05/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-dochadzat-ludia-z-viacerych-miest-cl504604.html 

 

Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer 

 

Poprad/Svit/Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) – Po meste Spišská Belá, ktoré avizovalo, že sa v tomto roku zapojí do 

celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na bicykli, sa pridajú aj viaceré mestá pod Tatrami a na Spiši. Účasť potvrdilo 

tiež mesto Svit, ktoré sa vlani stalo víťazom v kategórii samospráv v rámci celého Slovenska, keď v ňom počas súťaže 

najazdili vyše 15.000 kilometrov. 

 

Do práce na bicykli budú chodiť aj v Poprade. "V minulom roku sa do súťaže zapojilo desať tímov a 34 súťažiacich, ktorí 

spolu najazdili 6235 kilometrov a uskutočnili 737 jázd do a z práce na bicykli. Keďže každý rok záujem o túto súťaž stúpa, 

prihlásili sme sa aj v tomto roku," uviedol koordinátor súťaže v Poprade Andrej Zreľák. Vlastný tím postavila v minulom 

roku v Poprade samospráva, ktorú reprezentovalo vedenie mesta. Záujem o účasť v súťaži prejavilo aj mesto Spišská 

Nová Ves. 

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce 

inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. Je to zároveň výzva pre zamestnávateľov, 

aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivácia 

pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

 

Súťažiaci sa môžu prihlásiť najneskôr do 5. mája prostredníctvom internetovej stránky www.dopracenabicykli.eu. 

Registrovať sa môžu jednotlivé dvoj až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie 

budú počas mája dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.25.  V Múzeu Spiša približujú stolovanie mešťanov 

 [vucke.sk; 05/04/2017; Archív KSK ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/v-muzeu-spisa-priblizuju-stolovanie-mestanov.html 

http://www.24hod.sk/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-dochadzat-ludia-z-viacerych-miest-cl504604.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/v-muzeu-spisa-priblizuju-stolovanie-mestanov.html
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Pohľad na spôsoby stolovania mešťanov v priebehu 19. a začiatkom 20. storočia predstavuje výstava "Dobrú chuť 

ctihodní mešťania!" v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Vystavených na nej je viac ako 460 zbierkových 

predmetov vrátane vzácnych príborových setov a porcelánu. 

 

 Výstava je obohatená aj o recepty a druhy jedál z minulosti. Zbierkové predmety môžu návštevníci vidieť na stoloch, 

ktoré zároveň prezentujú jednotlivé spôsoby stolovania. Prierez storočiami predstavuje rozvoj stolového riadu, 

prestierania, vázy, svietniky, ale aj misy, ktoré sa umiestňovali na bufetové a servírovacie stolíky, ktoré roznášali sluhovia. 

Na výstave je vystavený i vzácny meissenský porcelán z roku 1860. 

 

 Ide o reprízu úspešnej výstavy, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. V Provinčnom dome je 

výstava otvorená od utorka 4. apríla. Podľa autora výstavy Filipa Glocka predstavujú na nej aj vzácne kazety, v ktorých 

boli uložené a prepravované príborové sety a vzácne výrobky, rovnako aj história továrne na výrobu príborov Sandrik 

1895 s. r. o. 

 

 Výstava bude pre verejnosť prístupná až do januára 2018. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK 

 

Zverejnil: Bc. Katarína Jantošovičová 

Vytvorené: 05.04.2017 08:00 

Upravené: 05.04.2017 09:53  
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1.26.  Projekt z nórskych fondov priniesol kvalitnejšie a dostupnejšie poradenstvo pre 

ohrozené ženy 

 [vucke.sk; 05/04/2017; Archív KSK ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/aktuality/projekt-z-norskych-fondov-priniesol-kvalitnejsie-dostupnejsie-poradenstvo-

ohrozene-zeny.html 

 

Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa o 8.30 hodine v priestoroch otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia na 

Hviezdoslavovej 5 v Košiciach uskutoční záverečná konferencia projektu: Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy 

zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji. 

 

Projekt realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného 

z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom 

spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky. 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/aktuality/projekt-z-norskych-fondov-priniesol-kvalitnejsie-dostupnejsie-poradenstvo-ohrozene-zeny.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/aktuality/projekt-z-norskych-fondov-priniesol-kvalitnejsie-dostupnejsie-poradenstvo-ohrozene-zeny.html
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Kľúčovým cieľom projektu bolo najmä dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám 

zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Vďaka projektu, ktorého realizátorom sú partnerské 

organizácie Fenestra, OZ Pomoc rodine, Kotva, n.o. a OZ HANA, môže komplexné špecializované odborné poradenstvo 

a posilnenie kapacít kancelárie prvého kontaktu zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečie, posilnenie, 

prekonávanie sociálnej izolácie, krízovú intervenciu, sociálne, psychologické, právne poradenstvo, právne zastupovanie, 

ako aj ubytovanie v zariadení núdzového bývania. 

 

Projekt bol rovnako zameraný na zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie aj zo strany štátnych a 

verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji. V rámci projektu bolo zrealizovaných 11 workshopov pre 

zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi 

násilie a ich deťmi. Rovnako sa v štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili 

a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu 

bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín. 

 

Prijímateľ a partneri projektu distribuovali množstvo informačných letákov pre ženy s informáciami o miestach pomoci v 

KSK, a to aj na inštitúcie, kde ženy obvykle hľadajú pomoc. V rámci projektu vznikla brožúra pre inštitúcie s praktickými 

informáciami, ako sú kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií a čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými 

násilím. Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600 ženám na území celého KSK. 

 

Tu nájdete podrobné informácie o projekte a aktivitách. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK 

 

Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 

Vytvorené: 05.04.2017 14:30 

Upravené: 05.04.2017 16:30  
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1.27.  Jánošík stále sníva o NHL. Aj z Česka sa dá dostať do najlepšej ligy sveta, vraví 

 [sport.sme.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Cyklistika] 

https://sport.sme.sk/c/20501488/janosik-stale-sniva-o-nhl-aj-z-ceska-sa-da-dostat-do-najlepsej-ligy-sveta-vravi.html 

 

Slovenský obranca zažíva vydarenú sezónu. Patrí medzi lídrov defenzívy Liberca, ktorý v Česku obhajuje titul. 

 

LIBEREC. Semifinálová séria hokejovej play-off českej Tipsport extraligy medzi Libercom a Chomutovom je špeciálna pre 

slovenského obrancu Adama Jánošíka. 

 

https://sport.sme.sk/c/20501488/janosik-stale-sniva-o-nhl-aj-z-ceska-sa-da-dostat-do-najlepsej-ligy-sveta-vravi.html
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Obranca pôsobil v minulej sezóne práve v Chomutove, teraz je však opäť v drese Liberca, ktorého predstavitelia si 

slovenského obrancu prvýkrát všimli ešte na turnaji žiakov. Slovenský reprezentant zažíva vydarenú sezónu a myslí aj na 

návrat do zámoria, kde doteraz pôsobil iba v nižších súťažiach. 

 

Vyhovujú mu tréningy 

 

Liberecký tím obhajuje vlaňajší titul a Jánošík patrí k lídrom jeho defenzívy. 

 

Slovenský obranca má v play-off na konte sedem plusových bodov a od trénera Filipa Pešána sa teší dostatočnej dôvere. 

 

"Veľmi mi vyhovujú jeho tréningy. Myslím si, že práve tie majú veľkú zásluhu na libereckých úspechoch," uviedol Jánošík 

v rozhovore pre idnes.cz. 

 

Je predpoklad, že po ukončení klubovej sezóny dostane Jánošík pozvánku do reprezentácie, keďže počas sezóny sa 

pravidelne zúčastňoval reprezentačných akcií. V najcennejšom drese by rád nadviazal na účasť na majstrovstvách sveta 

2015. Vtedy na šampionáte v Ostrave zaujal trénera Chomutova Vladimíra Růžičku, ktorý ho zlanáril do Chomutova. 

 

Tentoraz by sa dvadsaťštyriročný obranca rád posunul do prestížnejšej súťaže - ideálne do NHL, o ktorej stále sníva. 

 

"Prežil som za oceánom krásne roky a teraz dúfam, že sa tam vrátim. Každý má sny, a keď im prestanete veriť, je koniec. 

Ľudia z NHL sledujú európsky hokej a vedia, že nie je pozadu. Aj z Česka sa dá dostať do najlepšej ligy sveta," uviedol. 

 

V zámorí hral v juniorke 

 

Adam Jánošík hral v zámorí v rokoch 2009 až 2012, keď si tri sezóny obliekal dres tímu Gatineau Olympiques v juniorskej 

súťaži QMJHL. 

 

Okrem tohto zámorského klubu a spomínaného Chomutova pôsobil aj v tíme HC Košice, s ktorým sa pred dvomi rokmi 

tešil zo slovenského titulu. 

 

Inak je však jeho hokejový život spojený najmä s Libercom, ktorý o rodáka zo Spišskej Novej Vsi prejavil záujem už v 

ôsmej triede. 

 

V drese Liberca sa Jánošík nebál zhodiť rukavice. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Jánošíkove smelé plány do budúcna: Najväčšieho sna sa nevzdá! 
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 [cas.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/532174/janosikove-smele-plany-do-buducna-najvacsieho-sna-sa-nevzda/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Semifinálová séria hokejovej play off českej Tipsport extraligy medzi Libercom a Chomutovom je špeciálna pre 

slovenského obrancu Adama Jánošíka. 

 

Obranca "bielych tigrov" pôsobil v minulej sezóne práve v Chomutove, teraz je však opäť v drese Liberca, ktorého 

predstavitelia si slovenského obrancu prvýkrát všimli ešte na turnaji žiakov. Slovenský reprezentant zažíva vydarenú 

sezónu a myslí aj na návrat do zámoria, kde doteraz pôsobil iba v nižších súťažiach. 

 

Liberecký tím obhajuje vlaňajší titul a Jánošík patrí k lídrom jeho defenzívy. Slovenský obranca má v play off na konte 7 

plusových bodov a od trénera Filipa Pešána sa teší dostatočnej dôvere. "Veľmi mi vyhovujú jeho tréningy. Myslím si, že 

práve tie majú veľkú zásluhu na libereckých úspechoch," uviedol Jánošík v rozhovore pre idnes.cz. 

 

Je predpoklad, že po ukončení klubovej sezóny dostane Jánošík pozvánku do reprezentácie, keďže počas sezóny sa 

pravidelne zúčastňoval reprezentačných akcií. V najcennejšom drese by rád nadviazal na účasť na majstrovstvách sveta 

2015. Vtedy na šampionáte v Ostrave zaujal trénera Chomutova Vladimíra Růžičku, ktorý ho zlanáril do Chomutova. 

Tentoraz by sa 24-ročný obranca rád posunul do prestížnejšej súťaže, ideálne do NHL, o ktorej stále sníva. "Prežil som 

za oceánom krásne roky a teraz dúfam, že sa tam vrátim. Každý má sny, a keď im prestanete veriť, je koniec. Ľudia z 

NHL sledujú európsky hokej a vedia, že nie je pozadu. Aj z Česka sa dá dostať do najlepšej ligy sveta," uviedol Jánošík, 

ktorý hral v rokoch 2009-2012 tri sezóny za tím Gatineau Olympiques v juniorskej súťaži QMJHL. 

 

Okrem tohto zámorského klubu a spomínaného Chomutova pôsobil aj v tíme HC Košice, s ktorým sa pred dvomi rokmi 

tešil zo slovenského titulu. Inak je však jeho hokejový život spojený najmä s Libercom, ktorý o rodáka zo Spišskej Novej 

Vsi prejavil záujem už v ôsmej triede. 

 

Foto: 

 

Adam Jánošík Zdroj - TASR 
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1.29.  MS18: Slovensko v záverečnej príprave, čaká nás Česko a Švédsko 

 [sport.sk; 05/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/270194/ms18-slovensko-v-zaverecnej-priprave-caka-nas-cesko-a-svedsko/ 
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- Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila do záverečnej prípravy pred domácimi majstrovstvami sveta, 

ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera Norbert Javorčíka si formu 

pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. 

 

Mladí Slováci sa do uplynulého týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, pričom 

hlavný stan si rozložili v Hornom Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas 

sezóny. ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. Istá 

forma napätia pred šampionátom bude. Nechcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play off vo svojich 

súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasoch. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboj nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. 

 

"Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť vyhrať, pred 

šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležité, pretože hráčom dodáva 

energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. 

 

Tréner Javorčík nedáva svojim zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. 

Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Nebudú 

to mať však vôbec ľahké, mladých Slovákov čakajú v A-skupine duely s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. 

V "B-éčku" sa predstavia Švédsko, USA, Rusko, Česko a Bielorusko. 

 

Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v Kanade, USA, Švédsku, 

Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého sveta. Organizátorov 

teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel SR - Kanada. 

 

K dispozícii sú vstupenky na ďalšie zápasy domáceho celku. Diváci zaplatia za celodennú na základnú skupinu 7 eur, za 

dni so štvrťfinálovým a semifinálovým programom o jedno viac. Vstupenky na súboje o medaily stoja 10 eur. Na jednotlivé 

súboje sa dá dostať od 4 eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Ján Molnár: Nezbohatol som na jednom obchode s Pentou, to je mýtus 

 [dennikn.sk; 05/04/2017; Konštantín Čikovský ; Zaradenie: Ekonomika] 

https://dennikn.sk/725163/jan-molnar-nezbohatol-som-na-jednom-obchode-s-pentou-to-je-mytus/?ref=rss 
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Stiahnite si Magazín N Klamstvá a konšpirácie aj s príručkou pre stredné školy 

 

Podnikateľ, ktorý predal humenský Mecom firme blízkej Pente za takmer sto miliónov eur, vysvetľuje, prečo doteraz 

investuje najmä na východnom Slovensku. 

 

Ján Molnár Foto Ľubomír Kočan 

 

Podnikateľ Ján Molnár momentálne riadi a vlastní najväčšiu slovenskú cestovináreň Cessi v Spišskej Novej Vsi, v 

Humennom má mäsovýrobu s prémiovou značkou Althan. Z peňazí, ktoré dostal po predaji Mecomu, investoval aj do 

priemyselného parku Chemes, kde v rôznych firmách v súčasnosti robí okolo 2-tisíc ľudí. 

 

Medzi slovenskými podnikateľmi s majetkom v desiatkach miliónov eur je výnimkou v tom, že sa k podpore politikov 

peniazmi aj otvorene hlási. Jeho syn Dávid sponzoroval stranu Nova Daniela Lipšica. 

 

Ján Molnár sa hnevá, keď počuje, že zarobil na jednom obchode, keď s Jaroslavom Haščákom a Eduardom Matákom z 

Penty v roku 2007 dohodol výbornú cenu za predaj najväčšieho slovenského mäsokombinátu Mecom Humenné. S nie 

každodenným sebavedomím vysvetľuje, že Mecom vďačil svojej hodnote ekonomickým zázrakom, ktoré tam on urobil. 

 

Vo vašom podnikateľskom príbehu neverím pasáži o privatizácii. Vyzerá to príliš nepravdepodobne: Chlapík z Revúcej si 

pozeral zoznam podnikov na privatizáciu a povedal si, že humenský mäsopriemysel je jeho váhová kategória, dal projekt 

a vyšlo to. Muselo byť predsa viac záujemcov, niektorí aj s kontaktmi na HZDS, ktorí mali prirodzene väčšiu šancu. Aký 

ste museli urobiť kompromis, aby ste boli v privatizácii v roku 1995 úspešný? 

 

Mal som podané tri menšie projekty v potravinárstve. Úspešný som bol v dvoch, nielen v humenskom mäsopriemysle, no 

napokon som si ten druhý podnik neprevzal. Dôležité je, že som vedel, že nechcem privatizovať veľkú firmu, lebo na to už 

bolo treba politickú podporu. A chytil som ešte posledný moment, keď také firmičky, ako bol štátny podnik Mäsový 

priemysel Humenné, sa ešte dali získať aj normálne. Napokon, ten podnik bol najmä vďaka druhotnej platobnej 

neschopnosti v dezolátnom stave. Myslím si, že aj preto sa väčšina menších potravinárskych firiem privatizovala bez 

vydierania a bez politických rozhodnutí. 

 

Ale aj o humenský mäsopriemysel sa hlásili aj ďalší? 

 

Hlásili a neuspeli. 

 

A vy ste si prečítal inzerát, poslali projekt a vyhrali.. 

 

Áno. Zistil som si o podniku, čo sa dá. Dal som dokopy tím ľudí, ktorí nachystali reálny projekt. Jeden z tých ľudí bol 

človek priamo z podniku. Môj projekt potom dva roky ležal na FNM a na poslednom rokovaní Mečiarovej vlády pred jej 
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výmenou ho napokon schválili. Poznal som nejakých regionálnych ľudí z HZDS. Aj som ich poprosil, nech pomôžu, ale 

žiadne politické rozhodnutie na najvyššej úrovni neprebehlo. Mečiar ani nikto taký nepovedal, že toto dostane Jano 

Molnár. Pomoc regionálnych ľudí však určite pomohla. No viete, to bola doba, keď ste za tašku klobás často vybavili viac 

ako za stotisíc korún. No pripúšťam, že som len tesne unikol dobe, keď už politici pri privatizácii žiadali viac. 

 

Čiže vy ste nemuseli HZDS vrátiť tretinu akcií? 

 

Nie, ale kupoval som neskôr od pôvodných majiteľov takú firmu, kde to pri privatizácii zažili. 

 

Mäsokombinát Hrádok? 

 

Poviem to inak. Mecom nikdy nevlastnil nikto okrem mňa. A Mäsokombinát Hrádok nebola jediná firma, ktorú som 

kupoval od pôvodných privatizérov. 

 

Tvrdíte teda, že Mecom ste kúpili bez úplatku ako malú zdecimovanú fabriku a prebudovali ho tak, že ste ho za miliardy 

korún v pravej chvíli dobre predali Pente? 

 

Všetci hovoria, že Jano Molnár zbohatol na Pente, na jednom dobrom obchode. Ale to nie je pravda. Ja som vlastnými 

rozhodnutiami postavil z Mecomu geniálnu fabriku, čo potom vytvorilo takú hodnotu. 

 

Tak to vysvetlite. 

 

Keď v 98. roku dzurindovci povedali, že sa ide do EÚ, vyslal som svojich ľudí do Únie. Povedali sme si: Poďme sa 

pozrieť, ako tam vyrábajú, my tu nemôžeme ostať ako šupáci zastrčení niekde pri ukrajinskej hranici, ale chceme mať z 

toho európsku firmu. 

 

No a čo zistili? 

 

V Československu bola vždy v mäsopriemysle v jednom podniku trojfázová výroba – porážka, rozrábka a mäsová výroba. 

A s mojimi inžiniermi sme si po každom návrate hovorili, že treba zatvoriť porážku. Že ju už nikto veľký nemá spojenú so 

spracovaním mäsa. 

 

Čo je dobré na tom zbaviť sa jednej časti výrobného cyklu? 

 

Paradoxne vám to umožní byť obrovský a byť preto vysokoefektívny pri nákupe. Keď sme mali u seba aj porážku, tak náš 

nasávací priestor bol limitovaný 12 až 15 hodinami dovozu jatočných zvierat. Aj to sme ešte dostávali vystresované 

zvieratá po dlhej ceste na porážku. Ale keď máte ako priestor pre nákup chladeného a mrazeného mäsa celú Európu, 
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pretože máte len dvojfázovú výrobu, ste zrazu slobodný. Vaším partnerom je zrazu celá Európa. Bol som prvý, kto to 

urobil na Slovensku. A Mecom z toho ťažil. 

 

Lebo chladené a mrazené mäso sa dá voziť z väčších vzdialeností? 

 

Áno, po chladení už kvalita mäsa neklesá a za 48 hodín doveziete mäso do Humenného hoci aj zo Španielska. 

 

A cena ide dole napriek preprave na veľké vzdialenosti? 

 

Áno, vychádzalo to, lebo sme kupovali od veľkých. Každý štvrtok sme vypísali tender pre celú Európu na dodávky na 

budúci týždeň. Pekne elektronicky, z Humenného, v roku 2003. Chodili nám ceny a my sme si vyberali. To je jeden z 

ekonomických zázrakov, ktoré som vybudoval. Plus keď som sa rozhodol zrušiť bitúnok, viacmenej sme zvalili celú 

fabriku, ostali len obvodové múry. Všetku výrobu sme potom postavili odznova. Zaplatili to zisky z toho, že sme 

nakupovali vstupy o desať až dvadsať percent lacnejšie ako konkurencia. 

 

To je celá pointa úspechu Mecomu? 

 

Nie, aj keď sme už mali veľký nákup, stále sme pozorovali európske trendy a povedali sme si, že zariskujeme a 

postavíme novú výrobu tepelne neupravovaných výrobkov typu Malokarpatská saláma či Nitran. Oveľa viac sme teda 

začali produkciu výrobkov s najvyššou pridanou hodnotou. Mali sme tak dosť produktov s pridanou hodnotou 20 – 25 

percent, s ktorými sme mohli kryť aj výrobu napríklad párkov či mäkkej salámy, kde je pridaná hodnota takmer nulová. 

 

Prečo je vlastne dobré vyrábať produkty s minimálnou pridanou hodnotou? 

 

Pretože, ak chcete byť hlavný dodávateľ nejakého veľkého reťazca, tak od vás očakávajú, že im dodáte kompletný 

sortiment. 

 

Hovoríte, že nákup surového mäsa z celej Európy a vybudovanie prevádzky na výrobu tepelne neopracovaných výrobkov 

sú pointa úspechu Mecomu. Ale to predsa mohli urobiť aj iní, nie? 

 

Mohli, ale možno im to ani nenapadlo. Starí mäsiari sa mi smiali, či si myslím, že toľko suchých salám zjedia Slováci. 

Dnes tento trh potrebuje päťkrát viac. Lebo ľudia si na to zvykli a aj cena šla časom dole. Trvám na tom, že na tú dobu to 

bol geniálny nápad. Niekde som čítal, že Mecom pred vstupom do Únie neinvestoval a preto mohol z ušetrených peňazí 

kupovať konkurentov. Ale veď to je presne naopak. Mecom investoval najviac zo všetkých slovenských mäsopriemyslov – 

takmer miliardu korún, preto bol taký silný. Aj preto sme boli prvý slovenský spracovateľ mäsa, ktorý prešiel auditom a 

získal povolenie na vývoz do Európskej únie. 

 

Prečo je potom Penta nešťastná z investícií do mäsopriemyslov na čele s Mecomom? 
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V prvom rade, ja som Pente priamo nikdy nič nepredal. Penta sa tvárila, že sú len sprostredkovatelia. To, že si Mecom 

potom nechali, nebolo v mojej moci. V každom prípade, ja som odovzdával fabriku zdravú. Nemôžem za to, že to potom 

niekto zničil, lebo tomu nerozumel. 

 

Nerozumel? 

 

Noví majitelia podľa mňa nerozumeli potravinárstvu a ani si nenašli ľudí, ktorí by ten hendikep vyrovnali. Mne prišlo 

prirodzené, že si ma pri kúpe najali ako manažéra, ktorí im mal vybudovať stredoeurópskeho lídra. Pamätám sa, že pred 

Vianocami som dostal prvú splátku kúpnej ceny, a keď som sa vrátil z dovolenky, boli tam noví ľudia a ja som sa spýtal, 

čo tam potom budem robiť ja. Mal som solídnu dohodu, ale obmedzené možnosti rozhodovať. Keby som bol ostal a dali 

by na mňa, neodišla by so mnou aj celá stratégia, a majitelia Mecomu by boli dnes veľmi spokojní. 

 

Takže ste odišli? 

 

Mal som peniaze na účte a povedal som si, že ma nebude riadiť človek, čo vie o mäse asi toľko, čo môj zákazník. 

Nemohol som sa pozerať, ako na riadenie fabrík v Maďarsku vybrali človeka, čo sa s Maďarmi rozprával cez anglického 

tlmočníka. Ale neodišiel som v zlom, určite o tom nehovorím spôsobom ako Slavo Haščák, ktorý sa vyjadril, že preklína 

deň, keď zdvihol ruku za kúpu Mecomu. To mám potom ja chuť spomínať, ako za mnou prišli Haščák s Edom Matákom 

na poľovačku do lesa a kopali sa pod stolom, keď jeden z nich ponúkol za Mecom dve miliardy korún a druhý prihodil 

veľmi významnú čiastku. 

 

Nebol problém skôr v tom, že nie ste typ, ktorý sa nechá riadiť? 

 

Možno. Pred Pentou som ešte rokoval s Danish Crown a tí mi ponúkli spoločnú firmu, miesto v ich boarde a 

zodpovednosť za strednú Európu. Ale povedal som si, že si neviem predstaviť, že po toľkých rokoch budem niekomu 

podriadený. Tak som to aj kupujúcim Mecomu vysvetlil. 

 

Nebol problém nových majiteľov, že prišli tesne pred krízou? 

 

Nie. Urobili chyby, dovolili konkurencii sa nadýchnuť a už tu bol problém. 

 

Koľko ste vlastne dostali za Mecom? Spomína sa suma 70 miliónov eur. 

 

Bolo to viac. 

 

Bol ste jediný oficiálny väčší sponzor Lipšicovej strany... 
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Nie ja, môj syn. 

 

Vyzerá to ako naschvál Pente? 

 

Nebolo to tak, hoci určite to tak mnohí chápali. Nikdy som nepoužil ani nepoužijem peniaze na to, aby som niekomu 

uškodil. Novu si vybral môj syn, ktorý si myslí, že tá strana bola založená dobrým človekom a on mu chcel pomôcť. Ja 

som nebol za, ale syn je dospelý človek, bolo to jeho rozhodnutie. 

 

Ján Molnár Foto – Ľubomír Kočan 

 

Prečo ste kúpili Chemes – výrobu energií a prenájom priemyselného parku? Nie je to veľmi kreatívny biznis. 

 

Vychádzal som z toho, že energie a potraviny budú ľudia vždy potrebovať. Keď ma oslovili dvaja bývalí spolumajitelia 

Chemesu, povedal som si, že neurobím zle, ak 75 hektárov aj s halami kúpim. Z dnešného pohľadu som to možno 

preplatil o pár miliónov. 

 

Mäsokombinát Althan ste vraj spustili hneď, keď vám skončila konkurenčná doložka. 

 

To je ďalší mýtus. Žiadna konkurenčná doložka nikdy neexistovala. 

 

Prečo ste vlastne kúpili pekáreň a cestovináreň Cessi v Spišskej Novej Vsi? Aký má význam ísť na vysoko konkurenčný 

trh, kde sú prirodzene nízke marže? Pretože ste sa v potravinárstve po Mecome cítili doma? 

 

Lebo to bolo na predaj a bolo to potravinárstvo. A je to významný podnik, má nielen mlyn, pekáreň, ale aj cestovináreň, 

kde sa vyrába väčšina cestovín pre slovenský trh. V Humennom som zatiaľ postavil len novú mäsovýrobu Althan, mal 

som plán aj na kompletnú potravinársku zónu, ale pre spory s mestom som to napokon neriskoval. Ja už som životný 

obchod urobil, teraz môžem mať iné ciele, robiť aj iné veci jedinečne, nemusím rozmýšľať nad rýchlymi ziskami. Do Cessi 

sme do roku 2012 investovali 10 miliónov, máme tam novú pekáreň a jediní na Slovensku vyrábame vaječné cestoviny z 

čerstvých vajec. Nie z vaječného prachu, my normálne vytĺkame vajcia. Althan je zasa moja reakcia na väčšinu súčasnej 

kvality mäsovej výroby na Slovensku. Povedal som si, že mám na to postaviť malý závod sústredený na kvalitnú 

prémiovú výrobu, hoci bude ťažšie hľadať zákazníkov. Zatiaľ je to moja hračka. 

 

Prečo by sme mali veriť všetkým tým radám a prosbám, aby sme kupovali slovenské potraviny? Nemáme dôkazy, že sú 

kvalitnejšie a že kúpou lacnejších produktov si poškodíme. 

 

Výroba potravín drží zamestnanosť a pomáha udržiavaniu krajiny. Naši výrobcovia sú navyše kontrolovaní veterinárnou 

správou. 
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No a? 

 

Slovenskí výrobcovia majú preto v zásade vyššiu kvalitu ako dovoz. Samozrejme, že si môžete prečítať etiketu, ale v nej 

nemusia byť pravdivé a neskreslené údaje. Napríklad sa v nej píše, že 85 percent výrobku je z bravčového stehna, čo je 

nepostihnuteľná veta, lebo z nej nie jasné, aké časti presne tam sú - koľko je tam tuku, kože a tak ďalej. 

 

Ale to isté môže predsa urobiť aj slovenský výrobca. 

 

Ale naša veterinárna kontrola musí akceptovať povolenie, ktoré bolo vydané v inej krajine. 

 

Chcete povedať, že my máme tvrdšiu kontrolu kvality potravín? 

 

Nie tvrdšiu, ale určite sú naši kontrolóri veľmi dobre organizovaní. Už teraz chodia aj po prevádzkach, nielen po výrobe a 

dávajú dosť postihov za veci, ktoré by boli napríklad v Taliansku prehliadnuté. 

 

Ako to viete? 

 

Choďte do talianskej reštaurácie a porovnajte ju s našou. Uvidíte, ako musí byť všetko v našej presne oddelené, v 

Taliansku stačí oveľa menej aj pre kuchyňu v luxusnej reštaurácii. Mám známych, čo v Taliansku v tomto segmente 

podnikajú, viem, o čom hovorím. 

 

Kto má podľa vás podobne nastavené štandardy ako my? 

 

Porovnateľní sú Česi, Maďari a Rakúšania. Nemci sú prísnejší, ostatní sú slabší ako my. 

 

Čo by mali sledovať spotrebitelia, aby si pri potravinách vybrali čo najlepšie? 

 

Treba sa pozrieť najmä na zloženie, kritérium pôvodu je druhoradé. Terajší systém označovania je však zložitý, pre 

spotrebiteľa ťažko zrozumiteľný. Keď som bol ešte vo vedení zväzu mäsiarov, hovoril som ministrom, aby sme vymysleli 

niečo jednoduché. Stačilo vytvoriť napríklad päť jednoduchých kategórií, aby bolo zrozumiteľné, že výrobok so známkou 

jeden je to najlepšie, päť je už skôr poživatina pre zvieratá. Možno by si niektoré rodiny nemohli dovoliť kupovať vysokú 

kvalitu každý deň ani pre deti. To by som im však odkázal, aby si nemysleli, že každá rodina musí mať každý deň v 

každom chode mäso. Ani to nie je zdravé. Jednoduché informácie o kvalite však neexistujú, a tak väčšina zákazníkov 

príde do obchodu, poobzerá sa a potom vyberie to najlacnejšie. 

 

A čo teda sledovať z teraz zverejňovaných informácií? 
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V zložení si prečítajte podiel mäsa. Lebo dnes už ktokoľvek vie vyrobiť aj párky, v ktorých nie je mäso, a zákazník to 

možno ani nezbadá. 

 

Maďari sú lepší potravinári ako my? 

 

Nie. 

 

Prečo sa to hovorí? 

 

Malí regionálni výrobcovia v Maďarsku držia kvalitu, ale veľkí tam už unikli ďaleko. Je to zdravotne neškodné, ale nie je v 

tom už nič špecifické. Hovoril som im to, aj to zabolelo. 

 

Prečo vás nemožno stretnúť v Bratislave? Patríte medzi najbohatších Slovákov a v hlavnom meste sú pokope všetci veľkí 

biznismeni, lobisti či politici. 

 

Nič proti Bratislave, len tam už nemám čo robiť. Keď som ešte robil v Mecome, potreboval som sa samozrejme stretávať 

s ministrami pôdohospodárstva a s rôznymi úradníkmi. Ale teraz už nemám prečo tam ísť, oficiálne obídu úrady moji 

manažéri. Ja už len dohliadam na firmu ako supervízor. Oboch synov som zapojil do riadenia. 

 

Podniká sa v Humennom horšie ako v Bratislave? 

 

Určite sa podniká horšie tu. Je tu čoraz menej kvalifikovanej pracovnej sily a všetko je drahšie. 

 

Prečo? 

 

Napríklad nemáme dobrú cestu, preto sa tu ťažšie veci dovážajú. Nie sú tu koncentrované iné firmy, preto mnoho služieb 

treba zháňať z diaľky a je to preto drahšie. 

 

Ale ľudia sú tu lacnejší. O koľko? 

 

Približne o 30 percent. Dôležité však je, že vôbec tu sú ešte nejakí kvalifikovaní ľudia. Napríklad podniky v priemyselnom 

parku Chemesu žijú ešte z tradície strojárstva v Snine a Humennom, ale neviem, čo bude, ak títo ľudia odídu do 

dôchodku. 

 

To nie je len problém východu. Viacero fabrík po Slovensku má prestarnutý kmeň pracovníkov a boja sa, že ich to o pár 

rokov dobehne. Prečo chýbajú ľudia? 
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Lebo napríklad z Humenného veľa ľudí odišlo. Celé rodiny sa odsťahovali za robotou na západné Slovensko a ďalej. 

Mladí ľudia, ktorí vyštudujú, ostávajú v Bratislave, Prahe alebo inde v zahraničí. Rozumiem tomu. Ak vyštudujete vo 

Švédsku finančníctvo alebo marketing v Dánsku, čo by ste robili v Humennom? Ešte vypuklejšie to cítime v Spišskej 

Novej Vsi, kde nám už chýbajú kvalifikovaní ľudia. Nevieme tam zohnať vysokoškolsky vzdelaných špecialistov pre 

potravinárstvo. 

 

Ponúknite im viac peňazí. 

 

Tí najlepší nie sú ochotní ostať ani za oveľa viac peňazí. 

 

Chýbajú už aj stredoškolsky vzdelaní ľudia, hoci napríklad ľudia z Rumunska či Bulharska tu môžu prísť bez povolenia. 

Bolo by rozumné začať voziť pracovníkov z Ukrajiny či zo Srbska? 

 

V roku 2000 som bol skoro ukameňovaný, keď som povedal, že ak nebudem mať dosť ľudí v Mecome, tak ich dovezieme 

z Rumunska. Bol som vtedy za vyvrheľa. Ale tak ako existuje voľný trh tovarov a služieb v Únii, tak sa slobodne môžu za 

prácou presúvať aj ľudia. Ani to však už zjavne nestačí, pretože napríklad Rumuni končia aj tak radšej v Česku a 

Rakúsku. Nám snáď pomôže, že napríklad do Spišskej máme ponuky od ľudí z Maďarska, lebo na Slovensku sú vyššie 

platy. 

 

Maďarom sa oplatí ísť robiť do pekárne v Spišskej? 

 

Minimálne tým z dedín pri slovenskej hranici zjavne áno. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Búrky na Slovensku 

 [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 05/04/2017;  Viktor Vincze; Zaradenie: z domova] 

 

Viktor Vincze, moderátor: "Cez Gemer a Spiš sa včera podvečer prehnala silná búrka. Asi najsilnejšie fúkalo v obci Silica, 

kde vietor odtrhol časť plechovej strechy staršieho neobývaného rodinného domu. Hrozilo, že poškodí aj okolité domy. 

Hasiči pokrčený plech narovnali a priklincovali späť o konštrukciu strechy. V Spišskej Novej Vsi zas vyvalilo takmer 20-

metrový smrek v centrálnom parku. Našťastie v tom čase počasie ľudí z centra mesta vyhnalo a padajúci strom nikoho 

nezranil, ani neohrozil." 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Búrky na Slovensku 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 05/04/2017;  Lenka Vavrinčíková; Zaradenie: z domova] 
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Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Cez Gemer a Spiš sa včera podvečer prehnala silná búrka. Asi najsilnejšie fúkalo v 

obci Silica, kde vietor odtrhol časť plechovej strechy staršieho neobývaného rodinného domu. Hrozilo, že poškodí aj 

okolité domy. Hasiči pokrčený plech narovnali a priklincovali späť o konštrukciu strechy. V Spišskej Novej Vsi vyvalilo 

takmer 20-metrový smrek v centrálnom parku. Počasie vyhnalo ľudí z centra mesta a padajúci strom našťastie nikoho 

nezranil, ani neohrozil." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Slováci vstúpili do záverečnej prípravy, čakajú ich ČR a Švédsko 

 [hokejportal.net; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-cakaju-ich-cr-a-svedsko/72031 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstúpila do záverečnej prípravy pred domácimi majstrovstvami sveta, 

ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera Norbert Javorčíka si formu 

pred šampionátom otestujú ešte v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. Mladí Slováci sa do uplynulého 

týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, pričom hlavný stan si rozložili v Hornom 

Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas sezóny. ladíme rôzne špeciálne situácie 

a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. Istá forma napätia pred šampionátom bude. 

Nechcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play off vo svojich súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný 

kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasoch. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboj nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. 

 

"Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť vyhrať, pred 

šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležité, pretože hráčom dodáva 

energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. 

 

Tréner Javorčík nedáva svojim zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. 

Chceme na turnaji predvádzať dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Nebudú 

to mať však vôbec ľahké, mladých Slovákov čakajú v A-skupine duely s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. 

V "B-éčku" sa predstavia Švédsko, USA, Rusko, Česko a Bielorusko. 

 

Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v Kanade, USA, Švédsku, 

Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanála Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého sveta. Organizátorov 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-vstupili-do-zaverecnej-pripravy-cakaju-ich-cr-a-svedsko/72031


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 4. 2017 

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

teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel SR - Kanada. K dispozícii sú vstupenky na 

ďalšie zápasy domáceho celku. Diváci zaplatia za celodennú na základnú skupinu 7 eur, za dni so štvrťfinálovým a 

semifinálovým programom o jedno viac. Vstupenky na súboje o medaily stoja 10 eur. Na jednotlivé súboje sa dá dostať 

od 4 eur. 

 

Prehľad všetkých prípravných zápasov pred MS hráčov do 18 rokov na Slovensku: 

 

piatok 7. apríla: Rusko - Lotyšsko (Bratislava - ZŠ Petržalka, 19.00) 

 

sobota 8. apríla: Slovensko - Česko (Žilina, 13.30), Bielorusko - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00) 

 

nedeľa 9. apríla: Kanada - Rusko (Bratislava - ZŠ Ondreja Nepelu, 15.30), pondelok 10. apríla: Fínsko - USA (Spišská 

Nová Ves, 15.30), Kanada - Švajčiarsko (Piešťany, 17.00), Lotyšsko - Dukla Trenčín (Trenčín, 19.00), Slovensko - 

Švédsko (Poprad, 19.30) 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  V máji budú do práce na bicykli dochádzať ľudia z viacerých miest 

 [dobrenoviny.sk; 05/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97507/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-dochadzat-ludia-z-viacerych-miest 

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce 

inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. 

 

— Foto: Ilustračné foto: TASR/Miroslav Košírer 

 

Poprad/Svit/Spišská Nová Ves 5. apríla (TASR) – Po meste Spišská Belá, ktoré avizovalo, že sa v tomto roku zapojí do 

celonárodnej cyklistickej súťaže Do práce na bicykli, sa pridajú aj viaceré mestá pod Tatrami a na Spiši. Účasť potvrdilo 

tiež mesto Svit, ktoré sa vlani stalo víťazom v kategórii samospráv v rámci celého Slovenska, keď v ňom počas súťaže 

najazdili vyše 15.000 kilometrov. 

 

Do práce na bicykli budú chodiť aj v Poprade. "V minulom roku sa do súťaže zapojilo desať tímov a 34 súťažiacich, ktorí 

spolu najazdili 6235 kilometrov a uskutočnili 737 jázd do a z práce na bicykli. Keďže každý rok záujem o túto súťaž stúpa, 

prihlásili sme sa aj v tomto roku," uviedol koordinátor súťaže v Poprade Andrej Zreľák. Vlastný tím postavila v minulom 

roku v Poprade samospráva, ktorú reprezentovalo vedenie mesta. Záujem o účasť v súťaži prejavilo aj mesto Spišská 

Nová Ves. 

 

Hlavným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorá chce 

inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok pre ekologické druhy dopravy. Je to zároveň výzva pre zamestnávateľov, 

http://www.dobrenoviny.sk/c/97507/v-maji-budu-do-prace-na-bicykli-dochadzat-ludia-z-viacerych-miest
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aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivácia 

pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce. 

 

Súťažiaci sa môžu prihlásiť najneskôr do 5. mája prostredníctvom internetovej stránky www.dopracenabicykli.eu. 

Registrovať sa môžu jednotlivé dvoj až štvorčlenné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie 

budú počas mája dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Jánošík sa uchytil v Liberci a myslí na NHL: "Verím v návrat do zámoria" 

 [hokejportal.net; 05/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/janosik-sa-uchytil-v-liberci-a-mysli-na-nhl-palcov-verim-v-navrat-do-zamoria-palcov-/72033 

 

Semifinálová séria hokejovej play off českej Tipsport extraligy medzi Libercom a Chomutovom je špeciálna pre 

slovenského obrancu Adama Jánošíka. Obranca "bielych tigrov" pôsobil v minulej sezóne práve v Chomutove, teraz je 

však opäť v drese Liberca, ktorého predstavitelia si slovenského obrancu prvýkrát všimli ešte na turnaji žiakov. Slovenský 

reprezentant zažíva vydarenú sezónu a myslí aj na návrat do zámoria, kde doteraz pôsobil iba v nižších súťažiach. 

 

Liberecký tím obhajuje vlaňajší titul a Jánošík patrí k lídrom jeho defenzívy. Slovenský obranca má v play off na konte 7 

plusových bodov a od trénera Filipa Pešána sa teší dostatočnej dôvere. "Veľmi mi vyhovujú jeho tréningy. Myslím si, že 

práve tie majú veľkú zásluhu na libereckých úspechoch," uviedol Jánošík v rozhovore pre idnes.cz. 

 

Je predpoklad, že po ukončení klubovej sezóny dostane Jánošík pozvánku do reprezentácie, keďže počas sezóny sa 

pravidelne zúčastňoval reprezentačných akcií. V najcennejšom drese by rád nadviazal na účasť na majstrovstvách sveta 

2015. Vtedy na šampionáte v Ostrave zaujal trénera Chomutova Vladimíra Růžičku, ktorý ho zlanáril do Chomutova. 

Tentoraz by sa 24-ročný obranca rád posunul do prestížnejšej súťaže, ideálne do NHL, o ktorej stále sníva. "Prežil som 

za oceánom krásne roky a teraz dúfam, že sa tam vrátim. Každý má sny, a keď im prestanete veriť, je koniec. Ľudia z 

NHL sledujú európsky hokej a vedia, že nie je pozadu. Aj z Česka sa dá dostať do najlepšej ligy sveta," uviedol Jánošík, 

ktorý hral v rokoch 2009-2012 tri sezóny za tím Gatineau Olympiques v juniorskej súťaži QMJHL. 

 

Okrem tohto zámorského klubu a spomínaného Chomutova pôsobil aj v tíme HC Košice, s ktorým sa pred dvomi rokmi 

tešil zo slovenského titulu. Inak je však jeho hokejový život spojený najmä s Libercom, ktorý o rodáka zo Spišskej Novej 

Vsi prejavil záujem už v ôsmej triede. 

 

Späť na obsah 
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1.36.  Dve autá zničené po nehode 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 05/04/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Služobné povinnosti pracovníka daňového úradu zastavila nehoda. Cestoval z Košíc do 

Spišskej Novej Vsi. Iba pár kilometrov pred mestom však vošiel s autom do protismeru." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Vodič Peugeotu sa nám mimo kamery vyjadril, že na okolnosti nehody si nepamätá. Jediné, čo 

vie, že išiel z Košíc smerom do Spišskej Novej Vsi. V miernej zákrute však prešiel cez plnú čiaru. Vtedy v protismere 

prichádzala vodička na Hyundai. Autá sa stretli predným a zadným kolesom." 

 

Slavomír Ivančo, veliteľ zásahu, HaZZ SNV: "Účastníci boli vonku z áut, bez zranení. Jednotka prejedla protipožiarne 

opatrenia vozidiel." 

 

Matúš Gavlák: "Po náraze si to daňovácky Peugeot namieril do priekopy pri ceste. Podľa vodičky druhého auta dostala 

hodiny a začal sa neuveriteľný kolotoč. Auto ho zakončilo prevrátením sa cez strechu. Zadnú nápravu mala zlomenú. 

Autá od seba skončili vo viac ako stometrovej vzdialenosti. Obidve boli totálne zničené. Zatiaľ nevedno, prečo vodič 

Peugeotu prešiel do protismeru. Je niekoľko verzií. Medzi ne patrí aj mikrospánok či náhla nevoľnosť. Hasičov táto 

nehoda zamestnala až do jej úplného odstránenia." 

 

Slavomír Ivančo: "Po vytiahnutí z priekopy a naložení na odťahovú službu potrebujeme ešte pozbierať sorpčným 

materiálom unikajúce kvapaliny." 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Mladí Slováci ladia formu na hokejový sviatok 

 [Plus jeden deň; 81/2017; 06/04/2017; s.: 16; spo ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Budúce hviezdy svetového hokeja prichádzajú na Slovensko. Od 13. do 23. apríla hostia Poprad a Spišská Nová Ves 

majstrovstvá hráčov do 18 rokov. 

 

V týchto dňoch vrcholí príprava tímov a do záverečnej fázy vstúpil aj slovenský výber trénera Norberta Javorčíka. 

"Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas sezóny. Ladíme rôzne špeciálne situácie a 

pracujeme aj na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni," uviedol náš kouč. spo 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Vybuchla bomba, zranený skončil s popáleninami 

 [Plus jeden deň; 81/2017; 06/04/2017; s.: 8; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 
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V kancelárskych priestoroch administratívnej budovy v Spišskej Novej Vsi vybuchla propán-butánová nádoba, jeden 

človek utrpel zranenie. 

 

Osoba, ktorá sa v čase explózie nachádzala v priestoroch kancelárie, utrpela popáleniny s predbežnou dĺžkou liečenia do 

42 dní. Výbuchom na Levočskej ulici došlo k poškodeniu interiéru kancelárie a poškodeniu steny medzi kanceláriu a 

vstupnou chodbou. Bratislavskej spoločnosti vznikla škoda 2 000 eur. Bližšie okolnosti a príčiny výbuchu polícia vyšetruje. 

tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Mladší žiaci 1. BK skončili s víťazstvami 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 06/04/2017; 1bkmi ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20499468/mladsi-ziaci-1-bk-skoncili-s-vitazstvami.html 

 

Odohrali odvetné zápasy v Kežmarku. Po domácich výhrach sa im opäť darilo. 

 

MICHALOVCE. Po vyrovnanom prvom zápase už v druhom dominovali a zaslúžene vyhrali. V danej časti súťaže 

ostávajú hostia stále bez prehry. 

 

Posledné zápasy sezóny odohrajú orli začiatkom mája v Rožňave. 

 

Kežmarok – Michalovce 43:52 (25:29) 

 

Kežmarok – Michalovce 26:62 (12:26) 

 

1. BK: Mészáros, D. Bujdoš, Ivančo, Koščák, Demko, Hakala, Serenčko, Jasovský, Tertinský, Mattina, Kokoš, A. Bujdoš, 

Ragan, Štefan, Pončák. 

 

Plán domácich zápasov: 

 

Kadeti: 

 

Sobota 8. apríla, kategória Kadeti, súťaž Dorastenecká liga Kadeti: Michalovce – Prievidza o 14.00 hod. v telocvični GPH. 

 

Nedeľa 9. apríla, kategória Kadeti, súťaž Dorastenecká liga Kadeti: Michalovce – Považská Bystrica o 10.00 hod. v 

telocvični GPH. 

 

Starší mini žiaci: 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20499468/mladsi-ziaci-1-bk-skoncili-s-vitazstvami.html
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Sobota 8. apríla, kategória Starší mini žiaci, súťaž HK Východ: Michalovce –Spišská Nová Ves o 10.00 a 11.30 hod. v 

telocvični 7.ZŠ (ZŠ Krymská). 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 6. apríla 

 [korzar.sme.sk; 06/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20500248/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-6-aprila.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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20500248/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-6-aprila.html
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

TESCO Spišská Nová Ves, Medza 15 

 

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 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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 

 

Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň Avena, Karpatská 3273/11, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň pri nemocnici Humenné s.r.o., Ul. 1. mája 5558, 06601 

 

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 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25, 056/ 6282 506 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Atletický tréner Igor Kováč pomáha aj iným športom 

 [kosice.korzar.sme.sk; 06/04/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20501860/atleticky-trener-igor-kovac-pomaha-aj-inym-sportom.html 

 

Pohybuje sa medzi Spišom a Banskou Bystricou. 

 

Kto by si nepamätal bývalého skvelého slovenského reprezentanta v behu na 110 metrov cez prekážky Igora Kováča. 

Jeho bronzová medaila na majstrovstvách sveta 1997 v Aténach patrí dodnes k najjagavejším okamihom slovenskej 

atletiky. Bol to vôbec prvý cenný kov z atletického svetového šampionátu v ére novodobej samostatnosti našej krajiny. 

Dnes 47-ročný Igor Kováč je stále bytostne spätý s rodným krajom. Naďalej býva v Spišskej Novej Vsi a pôsobí ako 

tréner vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica. Na jednej z nedávnych akcií v Košiciach poskytol Korzáru 

tento rozhovor, v ktorom si zaspomínal aj na svoje bežecké začiatky na východe Slovenska. 

 

Nie ste už momentálne tak na očiach ako v časoch aktívnej kariéry, prezraďte teda čo momentálne robíte a čím sa živíte? 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20501860/atleticky-trener-igor-kovac-pomaha-aj-inym-sportom.html
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"Stále pôsobím v banskobystrickej Dukle. Momentálne na takej funkcii, že ma môžu použiť aj iné športy, ak potrebujú 

pomôcť v oblasti rýchlosti, špeciálnej rýchlosti alebo posilňovania. Som teda nielen atletický tréner, ale aj kondičný tréner 

pre iné športy." 

 

S akými inými športmi okrem atletiky prichádzate do kontaktu? 

 

"Zatiaľ to boli sánkari, ktorí vlani prešli pod našu značku. V rámci sústredenia potrebovali pomôcť so šprintérskym 

tréningom, tak som mal u nich na starosti niektoré aspekty ich prípravy a zasväcoval ich do tajov šprintu." 

 

V rámci atletickej náplne vašej profesie pracujete s mládežou? 

 

"Mám na starosti mládež, ale aj pretekárov v juniorskom a seniorskom veku. To znamená dospelých, ktorí sa už 

zúčastňujú vrcholných podujatí. Do mojej skupiny patrí napríklad Veronika Šibová, šprintérka a prekážkarka, ktorá vlani 

bežala prvý úsek slovenskej štafety na MS v Amsterdame (rodáčka zo Zborova v Bardejovskom okrese, bývalá členka 

ŠŠK JAK Bardejov, pozn. red.) a tiež Katka Kuštárová, ktorá má v sedemboji a v skoku do výšky splnený limit na júlové 

ME do 23 rokov v Poľsku." 

 

Žijete vzhľadom na vašu súčasnú prácu v Banskej Bystrici alebo stále na rodnom Spiši? 

 

"V stredisku Dukly mám služobný byt, v pondelok ráno odchádzam zo Spišskej Novej Vsi a čas do piatkového poobedia 

trávim v Bystrici. Potom sa vraciam domov. Cez víkendy som v Spišskej, kde býva aj moja rodina. Ak, samozrejme, nie 

som niekde na pretekoch." 

 

Vaše bežecké začiatky sú neodmysliteľne späté práve so Spišskou Novou Vsou a neskôr s Košicami. Ako si spomínate 

na toto obdobie? 

 

"Celý základ a moje vzplanutie pre šport sa odohral práve na východe. Všetko to začalo v Spišskej, kde som začal chodiť 

do športovej atletickej triedy na základnej škole Lipová. Po jej skončení som prešiel na športové gymnázium do Košíc. Na 

rozbehu mojej kariéry sa podieľali dvaja tréneri. Boli to Ľudovít Strache, u ktorého som sa prvýkrát objavil pri atletike, a 

Štefan Schuller, ktorý ma potom viedol aj v Košiciach. Spomínam na to veľmi rád, pretože okrem zisku potrebných 

základov som si už vtedy vypestoval lásku k atletike a športu celkovo. Najväčšiu zásluhu na tom, že som ďalej 

napredoval a odišiel do Prahy, mal práve Štefan Schuller." 

 

Nedá sa nezabŕdnuť k najslávnejšiemu okamihu vašej kariéry, bronzu z MS 1997. V Aténach vás zdolali len dve 

absolútne svetové superhviezdy behu na 110 m cez prekážky, zlatý Američan Allen Johnson a strieborný Brit Colin 

Jackson. Stretli ste sa s nimi od skončenia vašej kariéry? 
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"S Allenom Johnsonom sme sa stretli na niektorom z mítingov v Česku, keď on ešte súťažil a ja som už kvôli problémom 

s achilovkami, ktoré som mal obe operované, skončil. S Colinom Jacksonom sme sa videli pri príležitosti nejakého 

galavečera, ale už vám nepoviem presne o akú udalosť išlo. Obaja sú to veľmi fajn ľudia, nikdy nepatrili k hviezdam, ktoré 

by mali hore nos. Ani počas kariéry a ani po jej skončení nebol nikdy problém sa s nimi pozdraviť a prehodiť slovko-dve." 

 

Spomenuli ste problémové achilovky. Ako ste na tom zdravotne v súčasnosti? Chodievate si ešte zabehať? 

 

"Áno, dokonca sa snažím pravidelne, lebo som mal trocha problémy s hmotnosťou, bola o niečo vyššia ako by som 

chcel... Najmä z dôvodu, že som bol trocha lenivý a menej sa hýbal. V poslednom čase chodím behávať ráno okolo 

šiestej, tri, štyri či päť kilometrov, najmä podľa chuti. Okrem toho si ešte trocha zacvičím na izbe, prípadne s mojimi 

zverencami v posilňovni. Toho pohybu nie je zas až príliš, snažím sa to nepreháňať. Na rekreačný šport je stav mojich 

achiloviek stále dostačujúci." 

 

Najnovšie ste sa dostali do povedomia ako ambasádor podujatia Čokoládová tretra v Košiciach. Aké úlohy pre vás z tejto 

funkcie plynú? 

 

"Všetko sa to ešte len formuje, konkrétne úlohy spoznávam postupne. Rátam s tým, že sa budem pohybovať priamo 

medzi deťmi a budem odpovedať na rôzne otázky. Pravdepodobne sa k tomu pridružia podpisové akcie a zrejme budem 

štartovať behy a odmeňovať víťazov. Všetko sa definitívne vykryštalizuje s blížiacim sa termínom podujatia." 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Kam za kultúrou - štvrtok 6. apríla 

 [korzar.sme.sk; 06/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20500341/kam-za-kulturou-stvrtok-6-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 18.10, Chips o 16.20, Ghost in the Shell o 15.50, 20.30, Kong: Ostrov lebiek o 

20.00, Kráska a zviera o 15.20, Masaryk o 17.30, Power Rangers o 15.00, 17.40, 19.50, Rande naslepo o 15.10, Rocco o 

21.00, Skryté zlo o 18.40, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, 17.50, 3D o 16.30, Únos o 18.00, 20.50, Vo veľkom 

štýle o 18.30, 20.40, Život o 20.20 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20500341/kam-za-kulturou-stvrtok-6-aprila.html
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STER CENTURY CINEMAS - Cez kosti mŕtvych o 15.50, Power Rangers o 15.40, 18.00, Vo veľkom štýle o 18.20, Ghost 

in the Shell o 19.45, 3D o 17.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 16.00, Masaryk o 20.10, Skryté zlo o 20.20, Kong: 

Ostrov lebiek o 17.30, Únos o 20.00 hod., 

 

ÚSMEV - Úkryt v ZOO o 17.30, Raw o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Power Rangers o 15.40, 18.00, Vo veľkom štýle o 18.20, Cez kosti 

mŕtvych o 15.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 16.00, Ghost in the Shell 3D o 17.50, Masaryk o 20.10, Skryté zlo o 

20.20, Únos o 20.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Ronja, dcéra lúpežníka o 10.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 

DIVADLO - Palculienka o 9.30 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), Vlasta Žáková: 

Chyba kópie (do 30. 4.), Ján Lehotský - Moje druhé Ja - vernisáž o 17.00 hod. (do 30. 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.), 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; 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; Pekná/Hezká 

architektúra 2017 (do 9. 4.), KUNSTHALLE (Rumanova ul., ut - ne 11 - 18) - MASS (Media Art Slovak Scene) 2017 / vol. 

1 (do 16. 4.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - PAVILÓN ALFA - Svet v ukrajinsko-

slovenských farbách (do 14. 5.), LitPark - Výstava: Kde sa mačky túlajú (do 30. 4.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 

16 - 18) - Rozchynennia (dissolution), 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 – 
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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: MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína Böhmová - 

Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-Trizuljaková: 

Stíšenie, vernisáž o 17.00 hod., KAŠTIEĽ - Cesty do praveku východného Slovenska (do 23. 4.), DVORANA 

TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 

5.) 

 

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: Zdravotníctvo o 18.00 hod., 

(koncert) Úlfur Úlfur (IS) o 20.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 17.50, Power rangers o 15.10, 17.40, Aj dvaja sú rodina o 20.00, 

Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 3D o 15.40, Vo veľkom štýle o 20.20, Kráska a zviera o 15.50, Masaryk o 18.30, Rocco o 

21.00, Chips o 16.00, Únos o 18.20, Ghost in the Shell o 20.40, Rande naslepo o 15.30, Skryté zlo o 18.10, Kong: Ostrov 

lebiek o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 15.40, Ghost in the Shell o 20.40, Power Rangers o 

15.10, 17.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka 17.40, 3D o 15.30, Únos o 19.50, Vo veľkom štýle o 20.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Úkryt v zoo o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Eugen Onegin 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 51 a 53: CHODBA - Zlatý súdok 2017 (do 30. 4.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ 
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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, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - , POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála 

expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Vladimír Gažovič - Všetko je len hra (do 23. 4.), Ivan Köhler - 

Rezidencia smrti (do 23. 4.), 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 

 

1.43.  Začali so zápismi prvákov 

 [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 11; tasr, tasr ; Zaradenie: Denník prešovského kraja] 

 

Vo väčšine spišských miest zapisujú prvákov počas tohto týždňa. 

 

PODTATRANSKÝ REGIÓN. V priebehu tohto týždňa začali v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovni či v 

Levoči so zápismi prvákov do základných škôl. V Poprade prišla samospráva pre zvyšujúci sa počet odkladov na zápis s 

novinkou na Základnej škole s materskou školou na Jarnej ulici. V prípade záujmu ponúka rodičom možnosť otvoriť v 

budúcom školskom roku prípravný ročník. "Zápisy sa v Poprade konajú v jednotnom čase od 12.00 do 17.00 h, vo 

výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané 

aj v inom náhradnom termíne," uviedol komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Miesto zápisu v príslušnej 

základnej škole je zverejnené na webovom sídle školy, v priestoroch materských škôl, na dverách hlavného vchodu do 

budovy školy a na verejne prístupných miestach. Zápisy potrvajú do štvrtka 6. apríla. 

 

Aj v ostatných mestách 

 

So zapisovaním prvákov začali aj v Spišskej Novej Vsi. Na Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči môžu 

rodičia budúceho prváka zapísať do piatka 7. apríla v čase od 14.00 do 17.00 h, na Základnej škole na Francisciho ulici v 

čase od 13.00 do 16.30 h. V Starej Ľubovni bude zápis prvákov na základné školy prebiehať do štvrtka 6. apríla v čase 
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od 13.00 do 16.00 h. V podtatranskom meste Svit budúcich žiakov prijmú až neskôr, od 24. do 26. apríla v čase od 13.00 

do 16.00 h. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Možno bude prevádzkovať hotelovú službu 

 [Šport; 81/2017; 06/04/2017; s.: 19; TOMÁŠ KYSELICA ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Obranca Adam Žiak reprezentuje v slovenskom výbere do 18 rokov popradský mládežnícky hokej. Podtatranské 

prostredie dôverne pozná a verí, že zverencom trénera Norberta Javorčíka počas majstrovstiev sveta tejto vekovej 

kategórie prinesie šťastie. 

 

Sedemnásťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi sa pripojil k reprezentačnému výberu minulú stredu v Piešťanoch, no už v 

pondelok sa s ním presunul na záverečnú fázu prípravy pred štartom MS bližšie k domovu. "V Poprade pôsobím štvrtý 

rok a v porovnaní s ostatnými mám menšiu výhodu. Poznám prostredie aj ľadovú plochu, viem, ako sa odrážajú puky od 

mantinelov," prezradil nám Adam Žiak. 

 

ROZMERY NEBUDÚ PROBLÉM 

 

V Poprade mali niekoľko rokov zámorské rozmery klziska s posunutými modrými čiarami, ktoré skracovali stredné pásmo. 

Po rozsiahlych rokovaniach sa minulé leto popradský ľad rozšíril na 60 metrov po dĺžke a 29 metrov po šírke, aby sa na 

ňom mohlo uskutočniť podujatie pod hlavičkou Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Všetci sme si zvykali na väčšie 

klzisko. Verím však, že podmienkam sa prispôsobíme. Máme výborný tím, ktorý bude z korčuliarskej a fyzickej stránky 

skvele pripravený. Rozmery klziska nám nebudú robiť problémy," myslí si mládežnícky slovenský reprezentant. 

 

TAJNÉ SNY 

 

Adam Žiak odohral základnú časť tejto sezóny v tíme slovenskej reprezentácie do 18 rokov, ktorá pôsobila v juniorskej 

extralige. V play-off nastúpil za popradských dorastencov, neskôr aj v tíme juniorov, no na medailové úspechy z 

uplynulých sezón nenadviazal. Vlani sa stal s "kamzíkmi" dorasteneckým majstrom Slovenska, rok predtým s nimi získal 

v tej istej kategórii bronzové medaily. Do reprezentácie si Žiak z neúspešných sérií priniesol zranenie ramena. "Mohol 

som trénovať, nie však v plnej záťaži. Dvatri dni som mal voľnejší režim, postupne som si pridával tréningové dávky. Už 

by som mal byť v poriadku," uviedol talentovaný obranca. Na štart domáceho šampionátu, ktorý sa v Poprade a Spišskej 

Novej Vsi uskutoční od 13. do 23. apríla, sa teší. Túži po kolektívnom úspechu: "Osobné ciele si nedávam, vždy hrám 

pre tím. Potešilo by ma, ak by sme splnili základný cieľ a postúpili zo skupiny. Potom môžeme začať snívať tajné sny." 

Adam Žiak je jediný zástupca popradského hokeja v reprezentačnom výbere do 18 rokov, ktorý nastúpi v základnej A-

skupine MS proti Kanade, Fínsku, Lotyšsku a Švajčiarsku. Pred popradským publikom nebude nervózny, pretože v 

hľadisku bude mať veľkú podporu. "Rodina a blízki známi mi už oznámili, že lístky na naše zápasy majú nakúpené. Budú 
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mi vo veľkom fandiť," priznal Žiak. Na šampionát sa chystajú aj jeho kamaráti, ktorým bude pripravený poskytnúť domáce 

ubytovanie. "Môže sa stať, že budem musieť prevádzkovať hotelovú službu. Má sa na mňa prísť pozrieť veľa ľudí, no 

zatiaľ mi kamaráti neavizovali, že by potrebovali u mňa prespať. Ak budú chcieť, nemám s tým problém," dodal s 

úsmevom Adam Žiak. TOMÁŠ KYSELICA 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Osemnástka si nekladie konkrétny cieľ 

 [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 16; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala záverečnú prípravu pred domácimi majstrovstvami sveta, 

ktoré sa odohrajú v dňoch 13. až 23. apríla v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Zverenci trénera Norbert Javorčíka si formu 

pred šampionátom otestujú v dvoch prípravných dueloch proti Čechom a Švédom. 

 

POPRAD. Mladí Slováci sa do uplynulého týždňa pripravovali v kempe v Piešťanoch, no teraz už trénujú v dejisku MS, 

pričom hlavný stan si rozložili v Hornom Smokovci. "Pracujeme so širším kádrom hráčov, ktorých sme si vytypovali počas 

sezóny. Ladíme rôzne špeciálne situácie a pracujeme na mentálnej stránke, aby chlapci zostali sebavedomí a aktívni. 

Istá forma napätia pred šampionátom bude. Ne-chcem hovoriť o lídroch, máme hokejistov, ktorí sa v play-off vo svojich 

súťažiach dostali ďaleko," povedal hlavný kormidelník, ktorý musí pred štartom MS ešte káder preriediť. 

 

Konečná nominácia bude známa v utorok 

 

Záverečnú nomináciu oznámia tréneri v utorok 11. apríla po dvojici záverečných prípravných zápasov. Prvý s Českom je 

na programe v sobotu o 13.30 h v Žiline, o dva dni neskôr nastúpia Slováci proti Švédom v popradskej generálke (19.30 

h). "Sme radi, že máme zvučných súperov. Tieto súboje nám ukážu, ako sú hráči pripravení, čo sa týka systému hry. 

Zároveň nám prinesú odpovede na otázniky, ktoré máme pred záverečnou nomináciou," povedal Javorčík v tlačovej 

správe. "Bude to pre nás dobrá previerka. Už v týchto zápasoch sa musíme zomknúť ako kolektív. Budeme sa snažiť 

vyhrať, pred šampionátom to bude dôležité. Nech nás to dobre naštartuje. Podpora fanúšikov je dôležitá, pretože hráčom 

dodáva energiu, keď už nevládzu," povedal sedemnásťročný brankár Juraj Sklenár. Tréner Javorčík nedáva svojim 

zverencom pred turnajom jasný cieľ: "Nemáme stanovený minimálny ani maximálny. Chceme na turnaji predvádzať 

dobrú hru v každom zápase, byť sebavedomí a dosiahnuť čo najviac víťazstiev." Mladých Slovákov čakajú v Askupine 

postupne súboje s Kanadou, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. V druhej skupine sa predstavia tímy Švédska, USA, 

Ruska, Česka a Bieloruska. Všetky zápasy Slovenska odvysiela v priamom prenose RTVS. Prenosy sa budú vysielať aj v 

Kanade, USA, Švédsku, Fínsku a prostredníctvom oficiálneho kanálu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) do celého 

sveta. Organizátorov teší aj fakt, že týždeň pred štartom podujatia sú vypredané vstupenky na duel Slovensko – Kanada. 

K dispozícii sú ešte vstupenky na ďalšie zápasy domáceho celku. (tasr) 

 

Späť na obsah 
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1.46.  Atletický tréner Igor Kováč pomáha aj iným športom 

 [Korzár; 81/2017; 06/04/2017; s.: 19; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

PENDLUJE MEDZI SPIŠOM A B. BYSTRICOU 

 

Kto by si nepamätal bývalého skvelého slovenského reprezentanta v behu na 110 metrov cez prekážky Igora Kováča. 

Jeho bronzová medaila na majstrovstvách sveta 1997 v Aténach patrí dodnes k najjagavejším okamihom slovenskej 

atletiky. Bol to vôbec prvý cenný kov z atletického svetového šampionátu v ére novodobej samostatnosti našej krajiny. 

 

KOŠICE. Dnes 47-ročný Igor Kováč je stále bytostne spätý s rodným krajom. Naďalej býva v Spišskej Novej Vsi a 

pôsobí ako tréner vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica. Na jednej z nedávnych akcií v Košiciach 

poskytol Korzáru tento rozhovor, v ktorom si zaspomínal aj na svoje bežecké začiatky na východe Slovenska. 

 

Nie ste už momentálne tak na očiach ako v časoch aktívnej kariéry, prezraďte teda čo momentálne robíte a čím sa živíte? 

 

"Stále pôsobím v banskobystrickej Dukle. Momentálne na takej funkcii, že ma môžu použiť aj iné športy, ak potrebujú 

pomôcť v oblasti rýchlosti, špeciálnej rýchlosti alebo posilňovania. Som teda nielen atletický tréner, ale aj kondičný tréner  

pre iné športy." 

 

S akými inými športmi okrem atletiky prichádzate do kontaktu? 

 

"Zatiaľ to boli sánkari, ktorí vlani prešli pod našu značku. V rámci sústredenia potrebovali pomôcť so šprintérskym 

tréningom, tak som mal u nich na starosti niektoré aspekty ich prípravy a zasväcoval ich do tajov šprintu." 

 

V rámci atletickej náplne vašej profesie pracujete s mládežou? 

 

"Mám na starosti mládež, ale aj pretekárov v juniorskom a seniorskom veku. To znamená dospelých, ktorí sa už 

zúčastňujú vrcholných podujatí. Do mojej skupiny patrí napríklad Veronika Šibová, šprintérka a prekážkarka, ktorá vlani 

bežala prvý úsek slovenskej štafety na MS v Amsterdame (rodáčka zo Zborova v Bardejovskom okrese, bývalá členka 

ŠŠK JAK Bardejov, pozn. red.) a tiež Katka Kuštárová, ktorá má v sedemboji a v skoku do výšky splnený limit na júlové 

ME do 23 rokov v Poľsku." 

 

Žijete vzhľadom na vašu súčasnú prácu v Banskej Bystrici alebo stále na rodnom Spiši? 

 

"V stredisku Dukly mám služobný byt, v pondelok ráno odchádzam zo Spišskej Novej Vsi a čas do piatkového poobedia 

trávim v Bystrici. Potom sa vraciam domov. Cez víkendy som v Spišskej, kde býva aj moja rodina. Ak, samozrejme, nie 

som niekde na pretekoch." 
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Vaše bežecké začiatky sú neodmysliteľne späté práve so Spišskou Novou Vsou a neskôr s Košicami. Ako si spomínate 

na toto obdobie? 

 

"Celý základ a moje vzplanutie pre šport sa odohral práve na východe. Všetko to začalo v Spišskej, kde som začal chodiť 

do športovej atletickej triedy na základnej škole Lipová. Po jej skončení som prešiel na športové gymnázium do Košíc. Na 

rozbehu mojej kariéry sa podieľali dvaja tréneri. Boli to Ľudovít Strache, u ktorého som sa prvýkrát objavil pri atletike, a 

Štefan Schuller, ktorý ma potom viedol aj v Košiciach. Spomínam na to veľmi rád, pretože okrem zisku potrebných 

základov som si už vtedy vypestoval lásku k atletike a športu celkovo. Najväčšiu zásluhu na tom, že som ďalej 

napredoval a odišiel do Prahy, mal práve Štefan Schuller." 

 

Nedá sa nezabŕdnuť k najslávnejšiemu okamihu vašej kariéry, bronzu z MS 1997. V Aténach vás zdolali len dve 

absolútne svetové superhviezdy behu na 110 m cez prekážky, zlatý Američan Allen Johnson a strieborný Brit Colin 

Jackson. Stretli ste sa s nimi od skončenia vašej kariéry? 

 

"S Allenom Johnsonom sme sa stretli na niektorom z mítingov v Česku, keď on ešte súťažil a ja som už kvôli problémom 

s achilovkami, ktoré som mal obe operované, skončil. S Colinom Jacksonom sme sa videli pri príležitosti nejakého 

galavečera, ale už vám nepoviem presne o akú udalosť išlo. Obaja sú to veľmi fajn ľudia, nikdy nepatrili k hviezdam, ktoré 

by mali hore nos. Ani počas kariéry a ani po jej skončení nebol nikdy problém sa s nimi pozdraviť a prehodiť slovko-dve." 

 

Spomenuli ste problémové achilovky. Ako ste na tom zdravotne v súčasnosti? Chodievate si ešte zabehať? 

 

"Áno, dokonca sa snažím pravidelne, lebo som mal trocha problémy s hmotnosťou, bola o niečo vyššia ako by som chcel 

(úsmev). Najmä z dôvodu, že som bol trocha lenivý a menej sa hýbal. V poslednom čase chodím behávať ráno okolo 

šiestej, tri, štyri či päť kilometrov, najmä podľa chuti. Okrem toho si ešte trocha zacvičím na izbe, prípadne s mojimi 

zverencami v posilňovni. Toho pohybu nie je zas až príliš, snažím sa to nepreháňať. Na rekreačný šport je stav mojich 

achiloviek stále dostačujúci." 

 

Najnovšie ste sa dostali do povedomia ako ambasádor podujatia Čokoládová tretra v Košiciach. Aké úlohy pre vás z tejto 

funkcie plynú? 

 

"Všetko sa to ešte len formuje, konkrétne úlohy spoznávam postupne. Rátam s tým, že sa budem pohybovať priamo 

medzi deťmi a budem odpovedať na rôzne otázky. Pravdepodobne sa k tomu pridružia podpisové akcie a zrejme budem 

štartovať behy a odmeňovať víťazov. Všetko sa definitívne vykryštalizuje s blížiacim sa termínom podujatia." 

 

DANIEL DEDINA 

 

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA – Z KOŠÍC AŽ K SUPERHVIEZDAM 
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Ide o sprievodné podujatie prestížneho atletického mítingu Zlatá tretra v Ostrave, zaradeného do série IAAF World 

Challenge. Určené je deťom narodeným v rokoch 2006 až 2011, súťažiť sa bude na 100, 200 a 300 m trati. Seriál 

Čokoládovej tretry bude tento rok pozostávať z 22 podujatí, Košice figurujú v zozname ako jediné dejisko na Slovensku. 

V metropole východu sa bude pretekať 3. mája od 13. hodiny, prezentácia odštartuje o hodinu skôr. Víťazi jednotlivých 

kategórií získajú možnosť štartu na záverečnom finále, ktoré sa uskutoční priamo počas ostravskej Zlatej tretry. Okrem 

možností súťaženia tak získajú jedinečnú možnosť ocitnúť sa v tesnej blízkosti velikánov svetovej atletiky. "Chceme dať 

deťom príležitosť vychutnať si atmosféru plného štadióna a štartu priamo na dráhe, na ktorej bežia Usain Bolt a ďalší 

velikáni. Zároveň ich tým chceme motivovať k aktívnemu športovaniu. Kým v roku 2012 sme v Čokoládovej tretre mali 

zapojených šesť miest, dnes ich už je dvadsaťdva," uviedla manažérka projektu Čokoládová tretra Šárka Mokrá. Celkovo 

projekt Čokoládovej tretry v Čechách zastrešuje oštepárska legenda Jan Železný, každé podujatie ma aj samostatného 

ambasádora. V Košiciach ním bude Igor Kováč. Ten k tomu poznamenal: "Okrem športového rozmeru je mimoriadne 

dôležitý aspekt aj ten, že detí majú pri stretnutiach so superhviezdami ako Bolt možnosť na vlastné oči zistiť, že aj oni sú 

normálni a spontánni ľudia. Práve to je neraz najdôležitejšie posolstvo." Viac informácií o celom podujatí, ktorého sa 

minulý rok zúčastnilo viac než osemtisíc detí, možno nájsť aj na www.cokoladovatretra.cz 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


