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1.13. Obvinili ho zo zabitia manželky 
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1.17. Podpálené autá či pokusy o krádež. Dvojica mladíkov zo Spišskej si poriadne zavarila 
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1.20. Riaditeľ Štamberský: "Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS" 

     [hlavnespravy.sk; 24/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 
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     [hlavnespravy.sk; 24/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Zo zahraničia] 
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1.29. Smutná správa: Zomrel etnograf Ján Olejník 

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

1.30. Novoveská zoo otvorila svoje brány: Novinkami slon aj ostrov Madagaskar, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 24/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.31. Obrovská strata pre ľudové umenie: Legenda folklóru navždy odišla! 

     [pluska.sk; 24/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.32. Rok 2017 patrí Američanom. Ovládli všetky svetové šampionáty elitnej kategórie 

     [sport.sme.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.33. Američania získali na MS do 18 rokov desiaty titul, porazili Fínov 

     [dobrenoviny.sk; 24/04/2017; TASR ] 

1.34. Slovenskí mladíci očarili hokejový svet 

     [Turčianske noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 21; KP ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.35. Zo zabitia dôchodkyne obvinili 61-ročného muža 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 5; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.36. Mladík zo Spiša podpaľoval autá a kontajnery 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 8; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.37. Už padlo obvinenie v prípade vraždy 58-ročnej ženy 

     [Plus jeden deň; 95/2017; 25/04/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.38. Na šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi potešil divácky záujem 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 20; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.39. Štátni železničiari sa nevedia zhodnúť na čase cesty do Košíc 

     [HN; 79/2017; 25/04/2017; s.: 1; VS ; Zaradenie: Titulná strana] 
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1.40. Zomrel významný spišský etnograf Ján Olejník 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.41. Na Budimírskom polmaratóne dominoval Tibor Sahajda 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 16; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.42. Ľ. Moravčík: Aj v druhej lige sú dobrí hráči 

     [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.43. Pohotovosť v lekárňach - utorok 25. apríla 

     [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.44. Tipy na dnes - utorok 25. apríla 

     [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.45. Na Budimírskom polmaratóne dominoval Tibor Sahajda 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/04/2017; db ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.46. Kam za kultúrou - utorok 25. apríla 

     [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.47. Ľubomír Moravčík: Aj v druhej lige sú dobrí hráči 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/04/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.48. Tento rok zbierajú tituly iba Američania 

     [Šport; 95/2017; 25/04/2017; s.: 10; pp ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.49. Američania kraľujú MS do 18 rokov 

     [Pravda; 95/2017; 25/04/2017; s.: 50; sita ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  ČAROVNÉ MIESTO VÍL 

 [Mot`or; 04/2017; 04/04/2017; s.: 80; Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc. ; Zaradenie: POTULKY PO SLOVENSKU] 

 

autor: Doc. Ing. Ján ZELEM, CSc. 

 

foto: archchív autora 

 

Skúsme si včas ráno, alebo podvečer, sadnúť na breh Štrbského plesa a započúvajme sa do šplechotu jeho vôd. 

Pripomína morský príliv a odliv. Ak privrieme oči, a pustíme uzdu svojej fantázie, možno aj zacítime prítomnosť švárneho 

vládcu Severného mora, ktorý podľa lúdovej povesti hľadá stále svoju nádhernú kráľovnú tatranských víl. 

 

Videl ju síce len raz, keď ju priniesol na breh mora jej priateľ Vietor. Princ zahorel ku nej veľkou, spaľujúcou láskou a 

ponúkol jej spoluvládcovstvo. Kráľovná však nechcela opustiť svoje milované Tatry, okúzľujúce rána, romantické večery, 

spev vtákov, krásu kvetín a šumenie stromov. Po jej odchode vládca, na radu svojich radcov, prikázal dravým vodám 

mora, aby vyhĺbili kanály až do tatranských dolín, aby z tak vzniknutých plies, dodnes ľuďmi familiárne nazývanými 

morskými okami, vyzeral svoju milovanú kráľovnú víl, ktorá pred ním unikala z doliny, do doliny. O vytrvalosti vládcu 
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Severného mora svedčia plesá skoro v každej tatranskej doline. Ľudovej tvoristi vôbec neprekáža, že tatranské plesá sú 

ľadovcového pôvodu, ktoré vznikli vo vyhĺbených glaciálnych kotloch, karoch, ktoré postupne zaliali vody z topiacich sa 

ľadovcov, alebo sú to hradené plesá, morénové plesá, ktoré vznikli po roztopení sa ľadovca za jeho čelnou, prípadne 

bočnými morénami, brániacimi vode pri odtoku. 

 

Aj o samotnom Štrbskom plese je nádherná povesť. Podľa nej boli pri sebe na začiatku Mlynskej doliny dve plesá. V 

hornom sídlil vládca tatranských vôd, v dolnom víly. Vládca, náruživý poľovník, raz po poľovačke, počul nádherný spev. 

Priblížil sa, a videl okolo nádhernej víly, ktorá hrala na lutnu, ďalšie spievajúce víly. Praskot konára pod jeho nohami víly 

vyplašil a ušli, okrem tej, čo hrala na lutnu. Nešťastne sa pošmykla a vyvrtla si členok. Vládca ju zobral do náručia a 

odniesol k sebe, do horného plesa. Najskôr sa ho víla zľakla, ale keď videla jeho starostlivosť o ňu a čítala v jeho očiach 

lásku, zaľúbila sa tiež. Odkázala svojej kráľovnej, že sa už k nej, do dolného plesa, nevráti. Náklonosť kráľovnej sa 

zmenila na prudkú nenávisť, lebo aj ona si ,,brúsila zuby" na vládcu horného plesa. 

 

Prikázala škriatkom prekopať podzemný tunel k hornému plesu a tak ho vypustiť. Po roku našla kráľovná víl na 

šachorinou zarastenom mieste bývalého plesa v objatí mŕtvych milencov. 

 

Štrbské pleso je druhé najväčšie morénové pleso v slovenskej časti Vysokých Tatier. Má rozlohu 19,76 ha, dĺžku 640 m a 

šírku 600 m. Až donedávna sa udávala hĺbka Štrbského plesa 20 až 21 metrov, avšak podľa náhodného merania, pri 

inom prieskume jazera, bolo nameraných v roku 2002 až 26 metrov. Priemerne 155 dní v roku je pleso pokryté ľadom a 

tak nečudo, že v minulosti ťažili z neho veľké množstvá ľadu, a to až do roku 1902. V zime 1872/73 dokonca dodali 

niekoľko vagónov ľadu budapeštianskym reštauráciám. Ľad putoval aj do Viedne, Berlína, ba aj do Temešváru, 

Racibórzu a Vroclavy. Do plesa nevteká ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok. Vody plesa sa napĺňajú pomocou 

výverov. Sú miesta, kde voda vyviera z hĺbky viac ako 12 metrov. Vývery tvoria komíny a široké lieviky. Najširší má 

priemer viac ako jeden meter. Podzemný odtok je formou priesaku. Keďže pleso leží takmer na rozvodnici Baltického a 

Čierneho mora, odborníci predpokladajú, že priesaky z jazera odtekajú do oboch morí. 

 

Pozornosť tomuto jazeru venovali viacerí poprední odborníci z oblasti geológie, hydrológie či biológie. Napriek existencii 

stoviek strán dokumentov o pozoruhodnostiach tohto skvostu tatranskej prírody sa vždy, z času na čas, objaví i niečo 

úplne nové, ako v roku 1998. Manželia Rybníčkovci z Brna po ukončení vedeckej práce zameranej na peľové analýzy 

dnových sedimentov vybraných tatranských jazier dospeli k zaujímavým záverom. Na základe batymetrického plánu a 

zistených skutočností je možné jazero rozčleniť na tri samostatné jazerné panvy, pravdepodobne niekdajšie samostatné 

jazerá. Sú od seba oddelené dodnes obnaženými morénovými valmi, vystupujúcimi miestami až 0,5 m pod súčasnú 

hladinu. Dno Štrbského plesa tvorí rašelinová vrstva, čo naznačuje, že v tomto prípade ide o druhotnú vodnú nádrž. 

Vyplýva to z faktu, že keď aj niektoré rašelinové druhy sa sčasti dokážu prispôsobiť životu pod vodnou hladinou, viaceré 

druhy zistené Rybníčkovcami takéto podmienky vylučujú. Malá senzácia. Hladina pôvodného jazera bola o niekoľko 

metrov nižšie a k zaplaveniu do dnešnej podoby došlo len asi pred 150 - 300 rokmi! Pleso teda vzniklo minimálne na 

dvakrát. K tomuto názoru sa v roku 2002 pripojil aj Rudolf Šoltés, pracovník VS ŠL TANAPu. Kronika obce Halič, 

Levočská kronika Gašpara Haina, obecná kronika Chmeľnice, práce Ľ. H. Jaittelesa, Mateja Bela, J. M. Korabinského a 
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iné popisujú udalosti pri veľkých záplavách a zemetrasení v tatranskej a podtatranskej oblasti v auguste roku 1662. 

Gašpar Hain spomína, že na Snežnom pohorí (Vysoké Tatry), bolo veľké zemetrasenie, že sa mocná skala zosunula, 

niektoré vrchy popraskali a vzniklo nové veľké jazero. V týchto súvislostiach je na mieste otázka, či to nebolo práve toto 

zemetrasenie, ktoré spôsobilo usadnutie morény v okolí Veľkého jazera, náhle upchatie jeho podzemného odtoku a tým 

vznik terajšej podoby Štrbského plesa. 

 

V časoch osídľovania Štrbského Plesa, v prvej polovici 19. storočia, bolo pleso nezarybnené a čisté. Vplyvom človeka, 

turistickej návštevnosti i umelého zarybnenia boli z neďalekých potokov do plesa prinesené lososovité ryby, ktoré sa 

nejako zvlášť neujali. V plese však žije vzácny sih maréna, Coregonus maraena, vysadený z jazera Miedwie v Poľsku v 

roku 1928. Štrbské pleso je pravdepodobne jediné miesto na svete, kde žije v čistej forme. V roku 1929 sa dostal do 

plesa jaseň zlatý, umelo vyšľachtený do červenej farby z jalca tmavého, ktorý sa v plese veľmi rozmnožil. 

 

Preto Správa TANAPu nasadila v rokoch 1990 a 1992 dravú hlavátku podunajskú ktorá mala eliminovať výskyt 

nežiaducich druhov rýb v plese. 

 

Pleso a jeho okolie slúžilo na inšpiráciu mnohým umelcom. Levočan Ján Jakub Müller ho v roku 1825 namaľoval ako 

prvý. Učiteľ hudobnej výchovy zo Spišskej Novej Vsi Adolf Egner mu venoval svoje malé dielko. 

 

Pleso očarilo básnika Čecha Rudolfa Pokorného a Nemca Imricha Festa. Svetozár Hurban Vajanský uverejnil v 

almanachu Černokňažník báseň Štrbské pleso v roku 1884. A tak keď budete v očarení sedieť a rozjímať na brehu 

Štrbského plesa, nebudete sami, ktorí podľahli jeho čaru. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Spišská Nová Ves: Obvinili ho zo zabitia manželky 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 24/04/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Ján Mečiar, moderátor: "Naplnili sa najhoršie obavy obyvateľov bytovky na sídlisku Mier v Spišskej novej Vsi. Za 

štvrtkovou smrťou 58-ročnej Jany je jej manžel František. Odišiel z bytu spolu s policajtmi a domov sa už nevrátil." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Ešte vo štvrtok ráno nastal vo vchode tejto bytovky nezvyčajný rozruch. Záchranári boli privolaní 

k bezvládnej žene, ktorá ležala na posteli v byte na 6. Poschodí." 

 

Vladimír Vanko, hovorca záchranárskej skupiny (telefonát): "Posádka našla pacientku ležiacu na posteli bez známok 

života. Privolaný lekár mohol už len konštatovať smrť. Následne privolali políciu" 

 

Matúš Gavlák: "Susedia po tragédii pripravili v bytovke pietne miesto, no o tejto udalosti pred kamerou rozprávať nechcú. 

Diana zomrela za týmito dverami. Po tom, čo policajti zadržali jej manžela, v byte ostalo ich syn, no dvere dnes nik 
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neotváral. Podľa susedov František svoju manželku vážne napadol už pred pár mesiacmi, vtedy sa vrátila z nemocnice 

po operácii. Mal ju poriadne dokopať. Políciu vtedy zavolali susedia. Minulý štvrtok však bolo v byte ticho." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Polícia zadržala podozrivú osobu, ktorej bolo po procesnom 

zdokumentovaní vyšetrovania vznesené obvinenie za tento skutok. Policajný vyšetrovateľ v Spišskej Novej Vsi zo 

zločinu zabitia obvinil 61-ročného muža." 

 

Matúš Gavlák: "Zo zdroja blízkeho vyšetrovaniu sme sa dozvedeli, že žena bola poriadne dobitá, na posteľných 

obliečkach bola krv. Nie je vylúčené, že brutálne zbitá bola pár hodín alebo aj dní pred smrťou. Na to však žiada odpoveď 

súdny znalec, ktorého policajti prizvali do vyšetrovania. Po tom, čo policajti Františka zadržali, si niekoľko dní posedel v 

CPZke. Počas víkendu ho však sudca poslal do väzby. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Zo zabitia 58-ročnej ženy obvinili o štyri roky staršieho Spišskonovovešťana 

 [nextfuture.sk; 24/04/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/zo-zabitia-58-rocnej-zeny-obvinili-o-styri-roky-starsieho-spisskonovovestana/ 

 

BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. apríla (WebNoviny.sk) - V prípade smrti 58-ročnej ženy, ktorú minulý štvrtok 

našli mŕtvu v byte v Spišskej Novej Vsi, padlo obvinenie. Z jej zabitia vyšetrovateľ obvinil 61-ročného 

Spišskonovovešťana. 

 

Odporúčame: Žena po hádke zabila svojho muža, pichla ho nožom do chrbta  

 

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, policajti zadržali muža hneď v ten deň a po 

procesnom zdokumentovaní ho obvinili. Stíhaný je vo väzbe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest na sedem až 10 

rokov. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého dokazovania. 

Viac k témam: krimi , vražda Zdroj - Webnoviny.sk - Zo zabitia 58-ročnej ženy obvinili o štyri roky staršieho 

Spišskonovovešťana © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

-END 
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1.4.  Šampionát pod Tatrami neprekonal divácky rekord 

 [osporte.sk; 24/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/sampionat-pod-tatrami-neprekonal-divacky-rekord/100233251 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/zo-zabitia-58-rocnej-zeny-obvinili-o-styri-roky-starsieho-spisskonovovestana/
http://www.osporte.sk/sk/clanok/sampionat-pod-tatrami-neprekonal-divacky-rekord/100233251
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POPRAD - Tridsaťjeden zápasov MS hokejistov do 18 rokov na Slovensku navštívilo celkovo 73 690 fanúšikov, v 

priemere 2377 na stretnutie, šampionát bol jeden z najnavštevovanejších v histórii tejto vekovej kategórie, ale divácky 

rekord neprekonal. Doteraz najviac ľudí prišlo na turnaj v bieloruskom Minsku, v roku 2010 videlo 31 stretnutí šampionátu 

osemnásťročných 115 140 divákov, čo je priemer 3714 návštevníkov na jednom súboji. Viac ako fanúšikov ako na 

majstrovstvách sveta do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi bolo aj na ďalších troch turnajoch. Pred Minskom 

2010 držali rekord Piešťany a Trnava z roku 2002, kam prišlo na tribúny 93 914 divákov. Vtedy sa naposledy hral 

šampionát s 12 tímami, na programe bolo až 48 stretnutí (priemer 1957 divákov na zápas). Vyše 90-tisíc fanúšikov bolo 

aj v Jaroslavli 2004 (90 150, priemer 2908 na stretnutie), súboje v Minsku 2004 zasa sledovalo 76 650 návštevníkov 

(priemer 2473). 

 

Najnavštevovanejšie šampionáty do 18 rokov v histórie: 

2010 Minsk 115 140 divákov (priemer 3714 na zápas) - 31 stretnutí 

2002 Piešťany, Trnava 93 914 (1957) - 48 

2003 Jaroslavľ 90 150 (2908) - 31 

2004 Minsk 76 650 (2473) - 31 

2017 Poprad, Spišská Nová Ves 73 690 (2377) - 31 

2005 České Budějovice, Plzeň 71 936 (2248) - 32 

2016 Grand Forks 71 505 (2307) - 31 

2008 Kazaň 66 839 (2156) - 31 

 

Fínsky útočník Kristian Vesalainen sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov, ktoré sa v 

nedeľu skončili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Vesalainen sa podľa direktoriátu turnaja zároveň stal najlepším 

útočníkom, čo vyplynulo z jeho líderskej pozície v počte gólov (6) aj produktivite celkovo (13 bodov). Za najlepšieho 

brankára v Poprade vyhlásili Rusa Maxima Žukova a za najlepšieho obrancu ďalšieho člena strieborného družstva Fínska 

Mira Heiskanena. Do tímu All-Star zástupcovia médií vybrali brankára Dylana St. Cyra (USA), obrancov: Mira Heiskanena 

(Fín) a Maxwella Gidona (USA), resp. útočníkov: Kristiana Vesalainena (Fín.), Seana Dhoogheho (USA) a Ivana 

Čechoviča (Rus.). 

 

Ocenení hráči MS do 18 rokov na Slovensku: 

MVP (najužitočnejší hráč): Kristian Vesalainen (Fín.) 

 

Najlepší hráči na jednotlivých postoch: 

brankár: Maxim Žukov (Rus.) 

najlepší obranca: Miro Heiskanen (Fín.) 

najlepší útočník: Kristian Vesalainen (Fín.) 

 

Tím All-Star podľa médií: 
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brankár: Dylan St. Cyr (USA), obrancovia: Miro Heiskanen (Fín), Maxwell Gidon (USA), útočníci: Kristian Vesalainen 

(Fín.), Sean Dhooghe (USA), Ivan Čechovič (Rus.) 

 

Text - SITA Foto: SITA 
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1.5.  Obvinili podpaľača a neúspešného zlodeja zo Spiša 

 [spis.korzar.sme.sk; 24/04/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516447/obvinili-podpalaca-a-neuspesneho-zlodeja-zo-spisa.html 

 

Aj s mladistvým komplicom má na svedomí požiare áut a pokusy o vlámanie. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného mladíka zo šiestich skutkov, pri troch mu "asistoval" 

iba 15 ročný chlapec 

 

Ako nás informovala hovorkyňa KR PZ KE Jana Mésarová, spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré 

zaznamenali v meste Spišská Nová Ves od decembra minulého roka. 

 

"Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej stanici i v bare. Poverený 

príslušník Obvodného oddelenia PZ Spišská Nová Ves obvinil 19-ročného Matúša zo Spišskej Novej Vsi zo šiestich 

skutkov, v štyroch prípadoch za trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za trestný čin krádeže v 

štádiu pokusu," informuje Mésarová. 

 

V troch prípadoch obvinili aj 15-ročného Samuela z uvedeného mesta, ktorý obvinenému Matúšovi "asistoval". 

 

"Ten čelí obvineniu v dvoch prípadoch z prečinu krádeže v štádiu pokusu a v jednom prípade z trestného činu 

poškodzovania cudzej veci," dodala hovorkyňa. 

 

Podpaľovali autá aj kontajnery 

 

Obvinení mladíci sú dôvodne podozriví z týchto skutkov: 

 

Obv. Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla zn. Škoda Felícia, majiteľovi 

vznikla škoda vyše 400 eur. 

 

Následne sa presunul na Hanulovú ulicu, kde spôsobil požiar vozidla zn. VW Polo, majiteľovi vznikla škoda vyše 700 eur. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516447/obvinili-podpalaca-a-neuspesneho-zlodeja-zo-spisa.html
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Obaja obvinení v noci z 13. na 14. apríla zapálili na Slovenskej ulici tri zberné kontajnery slúžiace na zber odpadu, 

úplným zhorením kontajnerov spôsobil poškodenej spoločnosti škodu vo výške 690 eur . 

 

Obvinený Matúš v noci zo 17. na 18. apríla zapálil štyri kontajnery slúžiace na zber odpadu na ulici Za Hornádom, 

poškodenej spoločnosti vznikla škoda 920 eur. 

 

Matúš 14. apríla v nočných hodinách na parkovisku na ulici F. Kráľa spôsobil požiar vozidla zn. VW LT 28, zhorením 

vozidla vznikla majiteľovi škoda viac ako 2.100 eur. 

 

Ukradnúť nič nestihli 

 

Matúš v polovici decembra 2016 na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, požiarom 

obhoreli steny, škoda vyčíslená na vyše 1000 eur. 

 

Obaja obvinení 19. apríla v nočných hodinách spoločne kameňmi poškodili sklenenú výplň vchodových dverí na 

benzínovej čerpacej stanici s úmyslom odcudziť z priestorov čerpacej stanice peniaze a cigarety. 

 

To sa im však nepodarilo. Poškodenej bratislavskej spoločnosti spôsobili škodu poškodením dverí vo výške 250 eur. 

 

Obvinení sa 13. apríla v nočných hodinách pokúsili z baru ukradnúť cigarety, starší z obvinených kameňom rozbil 

sklenené výplne okna, cez ktoré sa mu vojsť do objektu nepodarilo. 

 

Preto kameňom rozbil ďalšiu sklenenú výplň okna, pričom boli vyrušení a z miesta ušli. 

 

Majiteľovi spôsobil škodu na zariadení vo výške 200 eur. 

 

Jeden je vo väzbe 

 

Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, nakoľko bol za obdobnú trestnú činnosť v 

predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne. 

 

"Za prečin poškodzovania cudzej veci a krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, obvinenému 

Samuelovi, ktorý je stíhaný na slobode, hrozí ako mladistvej osobe polovica z trestnej sadzby. V tejto súvislosti sa 

preverujú aj ďalšie neobjasnené prípady podobného charakteru," dodala na záver Mésarová. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  FOTO Polícia obvinila zo šiestich skutkov podpaľačstva 19-ročného mladíka 
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 [netky.sk; 24/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/foto-policia-obvinila-zo-siestich-skutkov-podpalacstva-19-rocneho-mladika 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v Spišskej Novej Vsi 

od decembra minulého roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na 

čerpacej stanici i v bare. 

 

Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov, pričom mu v troch prípadoch asistoval aj 15-ročný Samuel. 

"Obvinený Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla, pričom majiteľovi 

vznikla škoda vyše 400 eur. Potom na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, škoda 

bola vyčíslená na vyše 1000 eur. Následne sa presunul na Hanulovu ulicu, kde spôsobil požiar ďalšieho motorového 

vozidla, škoda bola vo výške 700 eur," priblížila Mésarová. Motorové vozidlo mladík podpálil aj 14. apríla, majiteľovi 

spôsobil škodu za viac ako 2100 eur. 

 

Obaja mladíci sa 13. apríla pokúsili z miestneho baru ukradnúť cigarety, pričom kameňom rozbili sklenené výplne okna. 

Spôsobili škodu 200 eur. "V noci z 13. na 14. apríla obaja zapálili na Slovenskej ulici tri kontajnery, ktoré úplne vyhoreli. 

Škoda bola vyčíslená na 690 eur," povedala policajná hovorkyňa. V nočných hodinách 19. apríla sa obaja chceli vlámať 

na benzínovú čerpaciu stanicu, pričom rozbili sklenenú výplň dverí. Škodu vyčíslili na 250 eur. Škodu 920 eur spôsobil 

starší z dvojice podpálením štyroch kontajnerov na ulici Za Hornádom. 

 

"Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, nakoľko bol za obdobnú trestnú činnosť v 

predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne," uviedla hovorkyňa. 

 

Za prečin poškodzovania cudzej veci a krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody na dva roky 15-ročnému 

Samuelovi. Ako mladistvej osobe mu hrozí polovica trestnej sadzby. Mésarová dodala, že v tejto súvislosti sa preverujú aj 

ďalšie neobjasnené prípady podobného charakteru. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 
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1.7.  Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov 

 [nextfuture.sk; 24/04/2017; Next Future SITA ] 

http://www.netky.sk/clanok/foto-policia-obvinila-zo-siestich-skutkov-podpalacstva-19-rocneho-mladika
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http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/policia-obvinila-19-rocneho-matusa-zo-siestich-skutkov/ 

 

BRATISLAVA/ KOŠICE 24. apríla (WebNoviny.sk) - Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného mladíka zo šiestich 

skutkov, pri troch mu "asistoval" iba 15-ročný chlapec. Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa 

Jana Mésarová, spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v meste Spišská Nová Ves od 

decembra minulého roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej 

stanici i v bare. 

Zo všetkých šiestich skutkov obvinili 19-ročného Matúša zo Spišskej Novej Vsi. Konkrétne, v štyroch prípadoch za 

trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za trestný čin krádeže v štádiu pokusu. V troch prípadoch 

obvinili aj 15-ročného Samuela, rovnako zo Spišskej Novej Vsi, ktorý obvinenému Matúšovi "asistoval". Ten čelí 

obvineniu v dvoch prípadoch z prečinu krádeže v štádiu pokusu a v jednom prípade z trestného činu poškodzovania 

cudzej veci. 

 

Podpálil autá i steny domu  

 

Obvinený Matúš je podozrivý, že v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici podpálil Škodu Felicia a jej 

majiteľovi spôsobil škodu za vyše 400 eur. Následne na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod 

schodiskom. Pri požiari obhoreli steny a škodu vyčíslili na vyše 1 000 eur. Následne sa Matúš presunul na Hanulovú ulicu 

a podpálil Volkswagen Polo, čím majiteľovi auta spôsobil škodu za vyše 700 eur. 

Obaja obvinení sa 13. apríla v noci pokúsili z baru ukradnúť cigarety. Starší Matúš kameňom rozbil okno, cez ktoré sa mu 

však vojsť do baru nepodarilo. Preto kameňom rozbil ďalšie okno. Dvojicu však vyrušili a z miesta ušli. Majiteľovi spôsobil 

škodu 200 eur. Matúš a Samuel následne v noci z 13. na 14. apríla zapálili na Slovenskej ulici v Spišskej Novej Vsi tri 

zberné kontajnery slúžiace na odpad. Škoda sa vyšplhala na 690 eur. Obvinený Matúš 14. apríla v noci na parkovisku na 

ulici F. Kráľa podpálil Volkswagen LT 28 a jeho majiteľovi vznikla škoda za vyše 2 100 eur. 

 

Poškodili aj čerpaciu stanicu  

 

Obaja mladíci 19. apríla v noci spoločne kameňmi poškodili sklenenú výplň vchodových dverí na benzínovej čerpacej 

stanici s úmyslom ukradnúť peniaze a cigarety. To sa im však nepodarilo. Poškodenej bratislavskej spoločnosti spôsobili 

škodu 250 eur. Napokon, Matúš v noci zo 17. na 18. apríla zapálil štyri kontajnery na odpad na ulici Za Hornádom a 

spôsobil tým škodu 920 eur. 

Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených, 19-ročnému Matúšovi až trojročné väzenie, keďže bol za obdobnú trestnú 

činnosť v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhajú ho vo väzbe. Za prečin poškodzovania cudzej veci a 

krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, mladšiemu obvinenému, 15-ročnému Samuelovi. 

Stíhajú ho na slobode a ako mladistvému mu hrozí polovica z trestnej sadzby. Polícia v tejto súvislosti preveruje aj ďalšie 

podobné neobjasnené prípady, dodala Mésarová. 

Viac k témam: krimi , Polícia SR Zdroj - Webnoviny.sk - Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov © SITA 

Všetky práva vyhradené. 

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/policia-obvinila-19-rocneho-matusa-zo-siestich-skutkov/
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Zdroj a foto: SITA 
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1.8.  Súdna rada nerozhodla o nezákonne vybratých kandidátoch 

 [domov.sme.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20516628/sudna-rada-nerozhodla-o-nezakonne-vybratych-kandidatoch.html 

 

Vo výberovej komisii hlasovali členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti. 

 

BRATISLAVA. Prípad dvoch kandidátov na sudcov na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi, ktorí úspešne prešli celým 

výberovým konaním a až na záver prezidentská kancelária upozornila na nezákonné zloženie ich výberovej komisie, sa 

vracia späť prezidentovi Andrejovi Kiskovi. 

 

Hlava štátu ich nevymenovala za sudcov a požiadala radu odstrániť vzniknuté nezákonnosti. Členovia rady však v 

pondelok po diskusii neprijali žiadne uznesenie. 

 

Rozhodnutie je na Kiskovi 

 

Aj keď sa hlasovalo o viacerých návrhoch, zakaždým chýbal potrebný počet hlasov na schválenie. Pôvodné uznesenie 

tak zostalo v platnosti, prezidentovi zašlú zápisnicu z pondelňajšieho rokovania a Kiska bude musieť rozhodnúť, ako vo 

veci postupovať ďalej. 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov 

výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní 

ministrom spravodlivosti. 

 

Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo vtedy platnému zákonu. O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia 

Žitňanská, tá sa v utorok stretne s predsedom súdu Jánom Slovinským. Ministerka minulý týždeň uviedla, že nie je to, 

samozrejme, jednoduchá situácia, sú tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. 

 

Formálna chyba 

 

Slovinský, ktorý je aj člen Súdnej rady SR, po jej rokovaní uviedol, že išlo o formálne pochybenie. Zodpovedná 

pracovníčka, personalistka, mu ako obvykle predložila kandidátov na členov výberových komisií, on nemal dôvod jej 

neveriť. 

 

Došlo však k omylu, keďže v databáze Súdnej rady SR figurovalo meno, ktoré malo byť zaradené v databáze 

Ministerstva spravodlivosti SR. 

https://domov.sme.sk/c/20516628/sudna-rada-nerozhodla-o-nezakonne-vybratych-kandidatoch.html
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Dodal, že databázy členov výberových komisií sa menili a neustrážilo sa to. Slovinský je presvedčený, že táto chyba nie 

je dôvod na to, aby sa výberové konanie vyhlásilo za neplatné. 

 

"Rovnosť uchádzačov bola zachovaná," zdôraznil. Zároveň uviedol, že obom kandidátom na sudcov sa on ako aj 

príslušná personalistka ospravedlnili, keďže obaja pracujú na súde ako dlhoroční súdni úradníci. 

 

Slovinského mrzí, že sa chyba stala a zdôraznil, že každý deň im vo výkone na súde chýbajú. V písomnom stanovisku, 

ktoré poskytol členom rady a ktoré zašlú aj do prezidentskej kancelárie, uviedol, že prioritným záujmom má byť ochrana 

dobromyseľných úspešných uchádzačov, ktorí splnili všetky zákonné kritériá vo výberom konaní. Iný prístup a výklad je 

možné voči týmto osobám chápať ako nespravodlivosť, napísal. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  17:58; Súdna rada o chybe v zložení výberovej komisie n... 

 [dennikn.sk; 24/04/2017; Minúta po minúte ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/minuta/744522/ 

 

Súdna rada o chybe v zložení výberovej komisie na sudcov Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi vedela už v januári, 

keď dvoch uchádzačov predložila prezidentovi. Členovia si to všimli až po hlasovaní, ktorým ich ako kandidátov odobrili. 

Prezident sudcov vymenovať odmietol, pretože ich vybrala nesprávne zložená výberová komisia. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Riaditeľ Štamberský: "Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS" 

 [hokejportal.net; 24/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/riaditel-stambersky-palcov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms-palcov-/72651 

 

Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo 

ani po záverečnom finálovom dni. Na 31 zápasov turnaja si našlo cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v 

americkom Grand Forks. Podľa riaditeľa podujatia Romana Štamberského dávajú dôstojná organizácia i divácky záujem 

šancu, že by sa podobné podujatie mohlo v blízkej dobe vrátiť na Slovensko. 

 

Významnú akciu nenarušili žiadne nečakané udalosti, snáď s výnimkou nie príliš predpokladaného sneženia počas 

štvrťfinálového dňa. "Výrazne prevládajú pozitíva, ale treba povedať, že nič nejde ľahko. Najväčšie problémy sme mali s 

vrtochmi počasia, tie sa prejavili práve v najkritickejší deň šampionátu, počas ktorého sa hralo päť zápasov. Nastala 

snehová búrka, v ktorej do seba na diaľnici narazilo asi 40 áut a viacero ľudí utrpelo zranenia. Všetky autá dlho stáli a 

prechádzali iba hráči jednotlivých tímov, ktoré sa v ten deň presúvali medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Za to si 

zaslúžia pochvalu ľudia z Organizačného výboru, ale aj Policajný zbor a Hasičský zbor SR, pomáhali nám a okamžite 

https://dennikn.sk/minuta/744522/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/riaditel-stambersky-palcov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms-palcov-/72651
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reagovali na naše výzvy. Vyskytli sa aj ďalšie úskalia, ale tie sme riešili operatívne," uviedol pre TASR Roman 

Štamberský. 

 

V súvislosti s presunom štyroch tímov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou vysoko ocenil prístup a ochotu polície i 

hasičov. "Od septembra sme s nimi v kontakte a zabezpečenie dopravy bola iba jedna časť našej spolupráce. Som rád, 

že sa nevyskytli problémy v hoteloch alebo nejaké krádeže, ktoré sa občas na takýchto podujatiach stávajú. V rámci 

prevencie pred takýmito udalosťami sme boli dobre pripravení a teší ma, že to dopadlo pozitívne," poznamenal 

Štamberský. 

 

Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch. Ten popradský sa zaplnil nielen počas zápasov 

slovenského tímu, ale veľa voľných miest neostávalo ani v ostatných dueloch. Veľký záujem neopadol ani po vypadnutí 

domácich a súboje o 3. miesto a finále opäť prilákali tisícky ľudí. Nezaostávali však ani diváci v Spišskej Novej Vsi. 

"Slovenskí chlapci hrali výborne a so srdiečkom. Ľudia to cítili a odmenili sa im fantastickým povzbudzovaním. V 

Spišskej Novej Vsi sa ukázalo, že máme vyspelých fanúšikov, ktorí vedia oceniť kvalitu hokeja. Tímy, čo tam boli, 

zaručovali takúto kvalitu. Aj preto sa štadión podarilo veľakrát zaplniť a aj vypredať," uviedol Štamberský. 

 

Až nečakane vrúcnu priazeň obecenstva, ktoré hnalo vpred slovenských hráčov za každého stavu, si pochvaľovali aj 

reprezentanti. Prakticky v každom z pozápasových rozhovorov ďakovali publiku, ktoré bolo hnacím motorom ich výkonov. 

"Nie každému hráčovi sa podarí hrať na domácich majstrovstvách. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní. Je 

neuveriteľné, čo predvádzali, a ako nás poháňali dopredu," poznamenal kapitán SR Martin Fehérváry. 

 

Skvelú divácku podporu dokumentujú nielen slová hráčov a organizátorov, ale aj konkrétne čísla. Na štadióny v Poprade 

a v Spišskej Novej Vsi si počas šampionátu našlo cestu presne 73.690 divákov, čo je o 2100 viac ako vlani na rovnakom 

podujatí v americkom Grand Forks. 

 

Šampionát mladíkov potvrdil záujem o hokej na Slovensku a tunajší organizátori opäť dokázali, že takéto podujatie 

dokážu zvládnuť. Zodpovedný prístup usporiadateľov i záujem fanúšikov sú dva dôležité atribúty, ktoré by mohli zavážiť 

pri určovaní dejísk budúcich šampionátov. "Tento turnaj organizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a 

organizačný výsledok je vizitka Slovenska, slovenského hokeja, slovenských fanúšikov a slovenských organizátorov. Po 

tejto stránke sme zožali úspech. Myslím si, že hladká organizácia v podaní našich slovenských organizátorov môže zvýšiť 

šance, že tu v blízkej budúcnosti bude opäť takýto šampionát. Ja by som bol určite za to, aby tu takýchto podujatí bolo 

viac, pretože to pomáha okrem iného aj revitalizácii zimných štadiónov, ktoré sa na tú akciu pripravia. Zástupcovia 

niektorých tímov sa boli počas minulého leta pozrieť na štadión v Spišskej Novej Vsi a keď sem prišli teraz v apríli, tak si 

mysleli, že sú na inom štadióne," prezradil Štamberský. 

 

Spokojnosť s organizáciou netajil ani jeden z čelných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Delegát 

IIHF Frank Gonzalez viackrát vyjadril veľkú spokojnosť s organizáciou tohto šampionátu. Povedal nám, že sme dali 

pomyselnú latku tak vysoko, že bude veľmi ťažké ju preskočiť," uviedla hovorkyňa podujatia Michaela Grendelová. "Videl 
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som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna zložka fungovala na sto percent. Všetky tímy sú spokojné so 

starostlivosťou a celým priebehom šampionátu a zo Slovenska si odnášajú naozaj pekné spomienky," povedal Gonzalez. 

 

Veľký záujem o šampionát sa prejavil aj v sledovanosti zápasov na obrazovkách RTVS. Verejnoprávna televízia dokonca 

operatívne upravila pôvodný vysielací plán a štvrťfinálový zápas Slovenska s Ruskom dostal prednosť pred jedným z 

finálových zápasov Tipsport Ligy. "RTVS mimoriadne teší divácky úspech všetkých zápasov slovenského tímu do 18 

rokov. Zároveň gratulujeme celému slovenskému tímu, že opäť spravil z hokeja celospoločenský fenomén," uviedol 

komentátor Pavol Gašpar. Podľa informácií, ktoré zverejnila RTVS, posledný zápas mladých slovenských reprezentantov 

videlo 350.000 divákov, pričom duel dosiahol trhový podiel 19,2 percenta v cieľovej skupine divákov starších ako 12 

rokov. Dramatický záver zápasu vrátane tretej tretiny videlo až 424.000 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Slovenský tím pre MS 18 v roku 2018: Slovenských trénerov čaká ťažká úloha 

 [hokejportal.net; 24/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovensky-tim-pre-ms-18-v-roku-2018-slovenskych-trenerov-caka-tazka-uloha/72652 

 

Majstrovstvá sveta do 18 rokov vyvolali v naše krajine opäť hokejový ošiaľ. Možno nie taký, aký sme zažívali v časoch 

seniorskej zlatej generácie. Ale nepochybne sa slovenský tím zaslúžil o opätovný záujem širokej hokejovej verejnosti o 

dianie v mládežníckych kategóriách. Už teraz však nastáva čas, kedy sa budú musieť zodpovední zamyslieť nad tým, aby 

o rok tento úspech nezapadol do zabudnutia. Tento rok mohli zasiahnuť do nominácie hráči narodeným predovšetkým v 

roku 1999. Hlavný tréner Norbert Javorčík to aj využil a do svojej nominácie nenapísal žiadneho hráča narodeného v 

rokoch 2000 a skôr. O rok tak budú tvoriť základ tímu hráči narodení v roku 2000. A môžeme povedať, že aktuálne je stav 

taký, že nikto nemá svoju pozíciu istú. Tvrdý boj o miestenky bude aj medzi brankármi. Najväčšie šance budú mať tí, ktorí 

odohrali v tejto sezóne zápasy za reprezentáciu do 17 rokov. Boli to Matej Bátory, Michal Vojvoda, Michal Gábriš, Tomáš 

Hrušík a Jakub Lackovič . Rozhodujúce bude, kto z nich oblečie počas sezóny dres projektu slovenskej osemnástky 

pôsobiacej v našej juniorskej lige. V sezóne 2016/2017 nezažiaril nikto zo spomínaných brankárov. Bátory a Vojvoda 

odohrali sezónu prevažne v slovenskej juniorskej lige. Jakub Lackovič sa v nej objavil takisto, ale iba v 4 zápasoch. Na 

pár stretnutí naskočil aj v nižšej fínskej dorasteneckej lige. Michal Gábriš pôsobil v doraste Dukly Trenčín a 16-ročný 

Tomáš Hrušík v doraste Žiliny. Šancu tak môžu mať aj brankári ročníka 2001. Ale ktovie, či by im tréneri hneď od začiatku 

dali možnosť niesť tiahnu výsledkov na ich pleciach. Predsa len, pôjde o veľa. V slovenskej dorasteneckej lige mal dobré 

výsledky Samuel Hlavaj . Ktorý aj dostával príležitosť v reprezentácii do 16 rokov. V percentuálnej úspešnosti zásahov 

skončil ako 3. najlepší. Dominik Antala a Patrik Kozel , ktorí odohrali zápasy za výber do 16 rokov, takisto dostali priestor  

v doraste.  

 

Výber zo roku 2017 mal niekoľko hráčov, ktorí hrali na svojom druhom šampionáte (Martin Feherváry a Michal Ivan). 

Dokonca aj takých, ktorí sa už objavili o úroveň vyššie (Feherváry). To o rok nebude možné. Obrana bude postavená z 

nováčikov. Takže kandidátov hľadajme hlavne medzi hráčmi, ktorí odohrali v tejto sezóne veľa zápasov za reprezentáciu 

do 17 rokov. Oliver Turan, Martin Bučko a Branislav Ligas boli najčastejšie nominovanými. 194 cm vysoký Oliver Turan 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovensky-tim-pre-ms-18-v-roku-2018-slovenskych-trenerov-caka-tazka-uloha/72652
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má dobré predpoklady. V aktuálnej sezóne pôsobil v Poprade. Bučko začal túto sezónu v českej dorasteneckej lige, v jej 

závere sa ale vrátil do Martina. Objavil sa však už aj v tíme SR 18, čo môže byť jeho výhoda. Branislav Ligas sa stal 2. 

najproduktívnejším obrancom slovenskej dorasteneckej ligy. V 52 zápasoch nazbieral 33 bodov. Ale aj 102 trestných 

minút. Avšak najviac zápasov v juniorskej lige absolvoval Alexander Zekucia. V drese Spišskej Novej Vsi odohral 28 

zápasov s bilanciou 2 góly a 10 asistencií. Do pozornosti sa tlačí aj 15-ročný Matej Ilenčík , ročník 2001. Za 17-ku 

nastúpil v 9 zápasoch a pôsobil aj v našej juniorskej lige, kde reprezentoval mesto Trenčín. V 14 zápasoch nazbieral 6 

asistencií. V zahraničných súťaží sa možno tiež nájde niekoľko kandidátov. Ale to sa vykryštalizuje až v nasledujúcej 

sezóne. Pretože v lete nastane veľký presun hráčov a niekoľko z nich určite zamieri na sever Európy. V tejto sezóne 

pôsobil vo Švédsku napríklad Matúš Bartok , ale išlo iba o nižšiu dorasteneckú ligu. V českých súťažiach sa môže objaviť 

viac hráčov. Ale tu už si netrúfame odhadnúť, kto by to mohol byť. Erik Muráň, Juraj Rudy, Ľubomír Patlevič, Sebastián 

Hudec, Filip Senko a Martin Ilenčík pôsobili v reprezentácii do 17 rokov. 16-ročný Dávid Mudrák v reprezentácii do 16 

rokov a dobré čísla mal aj v dorasteneckej lige. V 44 zápasoch nazbieral 25 bodov. Z tohto pohľadu je zaujímavý aj 

Samuel Kňažko . Ešte len 14-ročný obranca si pripísal za Duklu Trenčín 26 bodov v 51 zápasoch a nastupoval aj za 

reprezentáciu do 16 rokov.  

 

Pri nominácii tvorenej pre domáci šampionát mal tréner Javorčík úlohu nájsť optimálny tím, ktorý by obstál v každej 

situácii. Vzhľadom na možnosti, bola táto úloha možno o niečo ľahšia. A to z dôvodu, spomínaného už pri obrancoch. 

Viacero útočníkov odohralo šampionát aj v roku 2016 a ich výkony odvtedy vzrástli. A niektorí z nich si zahrali aj na MS 

juniorov, prípadne ich vyradili v samom závere. Tréneri nasledujúceho výberu budú musieť čerpať z hráčov, ktorí ešte 

nikdy na majstrovstvách sveta nehrali. Takže najdôležitejšiu úlohu tu bude mať projekt slovenskej 18-ky v našej juniorskej 

Extralige. Už v tejto sezóne sa tam objavili 3 útočníci, ktorí budú môcť reprezentovať. Boli to Martin Faško-Rudáš, Róbert 

Džugan a Oliver Okuliar . Tým si vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. Nevidíme do ich hláv a nevieme, čo zamýšľajú. Je 

možné, že odídu do zahraničia. No ak budú podávať kvalitné výkony, tréneri si ich nájdu. Napríklad Faško-Rudáš bol v 

roku 2016 draftovaný klubom USHL Cedar Rapids RoughRiders. Ale či už má kvality na to, aby sa v tejto lige presadil, 

nech posúdi sám.  

V slovenskej juniorskej lige pôsobilo v tejto sezóne viacero útočníkov, ktorí ešte spadajú do vekovej kategórie pre 

nasledujúci šampionát. Okrem vyššie spomínaných sa medzi najproduktívnejšími v tejto vekovej kategórii pohybovali 

Kristián Kováčik, Simeon Pjatak a Lukáš Habala . Táto trojica však pôsobila aj v dorasteneckej lige, kde aj odohrali viac 

zápasov. A pravdepodobne tam bude väčšina kandidátov na reprezentačný dres. Ak sa pozrieme na celkové štatistiky, 

poradie nádejí je nasledovné. Adam Paulíny (ročník 2000) nazbieral 72 bodov v 73 zápasoch, Jakub Nespala (2000) si 

pripísal 65 bodov v 53 zápasoch a Peter Melcher (2001) zaznamenal 64 bodov v 60 zápasoch. 15-ročný odchovanec 

Martina je určite zaujímavý typ. Dovolíme si tvrdiť, že on patrí medzi hráčov, ktorým nominácia neunikne. Veď už v tejto 

sezóne patril v reprezentácii do 17 rokov k najlepšie bodujúcim hráčom. Tu však musíme podotknúť, že najlepšie v tomto 

prípade znamená hráči od 5 do 10 bodov. Má však budúcnosť Navyše môže reprezentovať aj v roku 2019. Matej Komloš, 

Dominik Šeliga a Alexander Hvizdoš patria medzi ďalších zaujímavých hráčov. Z ročníka 2001 by to mohli byť ešte Jozef 

Haščák a Alex Kupka .  

V zahraničí je takisto niekoľko útočníkov, ktorí by mohli pripadať do úvahy. Tu sa natíska predovšetkým Maxim Čajkovič , 

špecialista na nájazdy. V tejto sezóne začal v českom doraste, no rýchlo si našiel miesto vo švédskej dorasteneckej lige. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 4. 2017 

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

Tam sa mu darilo pravidelne bodovať. Pripísal si 16 bodov v 25 zápasoch. Zaznamenal 2 víťazné samostatné nájazdy 

(100 %-ná úspešnosť) a v trestných strieľaniach premenil 2 z 3 pokusov. Musí si však udržať miesto v doraste, prípadne 

sa posunúť do juniorskej ligy. A samozrejme, reprezentačných trénerov presvedčiť, že výkonnostne a charakterovo je na 

tom tak dobre, aby mu dali šancu. Aj on môže reprezentovať aj v roku 2019. Vo švédskom doraste pôsobili aj Šimon 

Jellúš (2001), Juraj Figura (2000) a Patrik Sedlár (2000). Veľa hráčov sa ešte presunie do českých súťaží. Uvidíme, či 

niektorý z nich natoľko výkonnostne vyrastie, že bude zaujímavý aj pre majstrovstvá sveta do 18 rokov.  

Isté je to, že táto družina bude mať veľmi ťažkú úlohu napodobiť ročník 1999. O tej nasledujúcej generácii sa nehovorí 

ako o špeciálnej. Ale o to viac môžu príjemne prekvapiť. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Prehľad správ – Súdna rada nerozhodla 

 [Rádio Slovensko, 22:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 24/04/2017;  Milan Jeluš; Zaradenie: z domova] 

 

Milan Jeluš, moderátor: "Súdna rada neprijala žiadne uznesenie k prípadu dvoch kandidátov na sudcov na Okresný súd v 

Spišskej Novej Vsi, ktorí síce úspešne prešli výberovým konaním, ale prezident ich nevymenoval pre nezákonne 

zloženým výberom komisiu. Pôvodné uznesenie tak zostalo v platnosti a prezident bude musieť rozhodnúť ako vo veci 

postupovať ďalej." 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Obvinili ho zo zabitia manželky 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 24/04/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Naplnili sa najhoršie obavy obyvateľov bytovky na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. 

Za štvrtkovou smrťou päťdesiatosemročnej Jany je jej manžel František. Odišiel z bytu spolu s policajtmi a domov sa už 

nevrátil." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Ešte vo štvrtok ráno nastal vo vchode tejto bytovky nezvyčajný rozruch. Záchranári boli privolaní 

k bezvládnej žene, ktorá ležala na posteli v byte na šiestom poschodí." 

 

Vladimír Vanko, hovorca záchranárskej skupiny: "Posádka našla pacientku ležiacu na posteli bez známok života. 

Privolaný lekár mohol už len konštatovať smrť. Následne privolali políciu." 

 

Matúš Gavlák: "Susedia po tragédii pripravili v bytovke pietne miesto, no o tejto udalosti pred kamerou rozprávať nechcú. 

Jana zomrela za týmito dverami. Po tom, čo policajti zadržali jej manžela, v byte ostal ich syn, no dvere dnes nik 
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neotváral. Podľa susedov František svoju manželku vážne napadol už pred pár mesiacmi, vtedy sa vrátila z nemocnice 

po operácii. Mal ju poriadne dokopať, políciu vtedy zavolali susedia. Minulý štvrtok však bolo v byte ticho." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice: "Polícia zadržala podozrivú osobu, ktorej bolo po procesnom zdokumentovaní 

vyšetrovania vznesené obvinenie za tento skutok. Policajný vyšetrovateľ v Spišskej Novej Vsi zo zločinu zabitia obvinil 

šesťdesiatjedenročného muža." 

 

Matúš Gavlák: "Zo zdroja blízkeho vyšetrovaniu sme sa dozvedeli, že žena bola poriadne dobitá. Na posteľných 

obliečkach bola krv. Nie je vylúčené, že brutálne zbitá bola pár hodín alebo aj dní pred smrťou. Na to však hľadá odpoveď 

súdny znalec, ktorého policajti prizvali do vyšetrovania. Po tom, čo policajti Františka zadržali si niekoľko dní posedel v 

CPZ-ke, počas víkendu ho však sudca poslal do väzby." 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Zo zabitia 58-ročnej ženy obvinili o štyri roky staršieho Spišskonovovešťana 

 [webnoviny.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/zo-zabitia-58-rocnej-zeny-obvinili-o-styri-roky-starsieho-spisskonovovestana/ 

 

BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. apríla (WebNoviny.sk) – V prípade smrti 58-ročnej ženy, ktorú minulý štvrtok 

našli mŕtvu v byte v Spišskej Novej Vsi, padlo obvinenie. Z jej zabitia vyšetrovateľ obvinil 61-ročného 

Spišskonovovešťana. 

 

Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, policajti zadržali muža hneď v ten deň a po 

procesnom zdokumentovaní ho obvinili. Stíhaný je vo väzbe, v prípade dokázania viny mu hrozí trest na sedem až 10 

rokov. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého dokazovania. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Najmenšia zoo na SR má novinku pre návštevníkov 

 [dobrenoviny.sk; 24/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98973/najmensia-zoo-na-sr-ma-novinku-pre-navstevnikov 

 

ZOO v Spišskej Novej Vsi vznikla v máji 1989, rozkladá sa na ploche zhruba osem hektárov v juhovýchodnej časti 

mesta. 

 

Ilustračná snímka — Foto: TASR 

 

Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) – V najmenšej zoologickej záhrade na Slovensku v Spišskej Novej Vsi otvorili v 

priebehu víkendu (22. 4.) letnú turistickú sezónu. Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je novovybudovaný most, ktorý 

https://www.webnoviny.sk/zo-zabitia-58-rocnej-zeny-obvinili-o-styri-roky-starsieho-spisskonovovestana/
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spojil oba brehy jazera. Návštevníci sa tak už bez problémov dostanú z jednej časti zoo ku pavilónu Aquaterra, v ktorom 

sa nachádzajú akvarijné a terárijné živočíchy. 

 

S výstavbou mosta sa začalo v októbri 2016. "Dokončili sme ho do konca decembra. Malé terénne úpravy spolu s 

vybudovaním chovného zariadenia pre lemury sme dokončievali teraz na jar," priblížila riaditeľka Zoologickej záhrady v 

Spišskej Novej Vsi Jana Dzuríková. Jeho výstavba stála približne 58.000 eur. Finančne sa na tom spolupodieľalo mesto 

Spišská Nová Ves, ktoré uhradilo viac ako polovicu financií, Krajská organizácia cestovného ruchu v Košiciach prispela 

8000 eur a zvyšok financovala zoo z vlastných zdrojov. 

 

Drevený most vedie aj k ostrovu Madagaskar, ktorý je taktiež miestnou novinkou. "Návštevníci môžu z terasy pozorovať 

na jednej strane lemurov kata. Na druhej časti sa nachádza vodné vtáctvo, ktoré tu môže hniezdiť alebo oddychovať," 

povedala riaditeľka zoo. Lemury sa zatiaľ na ostrove nenachádzajú, pretože v Spišskej Novej Vsi prevláda ešte chladné 

počasie. Zatiaľ sú umiestnené v chovnom zariadení. "Keďže sme chceli vytvoriť skupinu na ostrove, tak sme získali 

štyroch samcov zo zoologickej záhrady zo Zlína. Už predtým sme mali samičku s dvoma mláďatami," povedala 

Dzuríková. Ako doplnila, v priebehu jesene by do spišskonovoveskej zoo mali priviesť ďalších lemurov, mala by to byť 

dvojica samcov z maďarského Miškolcu. 

 

Najmenšia zoo na Slovensku zaznamenala vlani najlepšiu sezónu od začiatku svojej existencie. Podľa slov riaditeľky ju 

navštívilo viac ako 109.000 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 návštevníkov z roku 2015. 

 

ZOO v Spišskej Novej Vsi vznikla v máji 1989, rozkladá sa na ploche zhruba osem hektárov v juhovýchodnej časti 

mesta. Popri Bratislave, Košiciach a Bojniciach je najmladšou zoologickou záhradou na Slovensku. V jej areáli sa 

nachádza zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. Medzi najvzácnejšie druhy patrí medveď hnedý, ťava 

dvojhrbá či orangutan bornejský. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  VIDEO: Najmenšia zoo na SR má novinku pre návštevníkov 

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

http://www.24hod.sk/video-najmensia-zoo-na-sr-ma-novinku-pre-navstevnikov-cl508014.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) – V najmenšej zoologickej záhrade na Slovensku v Spišskej Novej Vsi otvorili v 

priebehu víkendu (22. 4.) letnú turistickú sezónu. Novinkou oproti predchádzajúcim rokom je novovybudovaný most, ktorý 

spojil oba brehy jazera. Návštevníci sa tak už bez problémov dostanú z jednej časti zoo ku pavilónu Aquaterra, v ktorom 

sa nachádzajú akvarijné a terárijné živočíchy. 

http://www.24hod.sk/video-najmensia-zoo-na-sr-ma-novinku-pre-navstevnikov-cl508014.html
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S výstavbou mosta sa začalo v októbri 2016. "Dokončili sme ho do konca decembra. Malé terénne úpravy spolu s 

vybudovaním chovného zariadenia pre lemury sme dokončievali teraz na jar," priblížila riaditeľka Zoologickej záhrady v 

Spišskej Novej Vsi Jana Dzuríková. Jeho výstavba stála približne 58.000 eur. Finančne sa na tom spolupodieľalo mesto 

Spišská Nová Ves, ktoré uhradilo viac ako polovicu financií, Krajská organizácia cestovného ruchu v Košiciach prispela 

8000 eur a zvyšok financovala zoo z vlastných zdrojov. 

 

Drevený most vedie aj k ostrovu Madagaskar, ktorý je taktiež miestnou novinkou. "Návštevníci môžu z terasy pozorovať 

na jednej strane lemurov kata. Na druhej časti sa nachádza vodné vtáctvo, ktoré tu môže hniezdiť alebo oddychovať," 

povedala riaditeľka zoo. Lemury sa zatiaľ na ostrove nenachádzajú, pretože v Spišskej Novej Vsi prevláda ešte chladné 

počasie. Zatiaľ sú umiestnené v chovnom zariadení. "Keďže sme chceli vytvoriť skupinu na ostrove, tak sme získali 

štyroch samcov zo zoologickej záhrady zo Zlína. Už predtým sme mali samičku s dvoma mláďatami," povedala 

Dzuríková. Ako doplnila, v priebehu jesene by do spišskonovoveskej zoo mali priviesť ďalších lemurov, mala by to byť 

dvojica samcov z maďarského Miškolcu. 

 

Najmenšia zoo na Slovensku zaznamenala vlani najlepšiu sezónu od začiatku svojej existencie. Podľa slov riaditeľky ju 

navštívilo viac ako 109.000 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 návštevníkov z roku 2015. 

 

ZOO v Spišskej Novej Vsi vznikla v máji 1989, rozkladá sa na ploche zhruba osem hektárov v juhovýchodnej časti 

mesta. Popri Bratislave, Košiciach a Bojniciach je najmladšou zoologickou záhradou na Slovensku. V jej areáli sa 

nachádza zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. Medzi najvzácnejšie druhy patrí medveď hnedý, ťava 

dvojhrbá či orangutan bornejský. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Podpálené autá či pokusy o krádež. Dvojica mladíkov zo Spišskej si poriadne zavarila 

 [spisska.dnes24.sk; 24/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/podpalene-auta-ci-pokusy-o-kradez-dvojica-mladikov-zo-spisskej-si-poriadne-zavarila-268548 

 

 Muži zákona obvinili mladíka (19) zo Spišskej Novej Vsi zo šiestich skutkov. Pri troch mu podľa slov polície pomáhal iba 

15-ročný chlapec. 

 

Spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v meste Spišská Nová Ves od decembra 

minulého roka. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, ide o prípady požiarov áut, požiarov 

kontajnerov na zber odpadu, pokusy o krádeže na čerpacej stanici i v bare. 

 

Prečítajte si aj 

http://spisska.dnes24.sk/podpalene-auta-ci-pokusy-o-kradez-dvojica-mladikov-zo-spisskej-si-poriadne-zavarila-268548
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"Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Nová Ves obvinil Matúša (19) zo Spišskej Novej 

Vsi zo šiestich skutkov, v štyroch prípadoch za trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za trestný čin 

krádeže v štádiu pokusu. V troch prípadoch obvinili aj Samuela (15) z uvedeného mesta, ktorý obvinenému Matúšovi 

"asistoval," ozrejmila policajná hovorkyňa s tým, tínedžer čelí obvineniu v dvoch prípadoch z prečinu krádeže v štádiu 

pokusu a v jednom prípade z trestného činu poškodzovania cudzej veci. 

 

Za tieto skutky hrozí podľa slov polície staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, nakoľko bol za obdobnú trestnú 

činnosť v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne. "Za prečin poškodzovania cudzej veci a 

krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, obvinenému Samuelovi, ktorý je stíhaný na slobode, 

hrozí ako mladistvej osobe polovica z trestnej sadzby," doplnila Mésarová. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov 

 [webnoviny.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/policia-obvinila-19-rocneho-mladika-zo-siestich-skutkov/ 

 

Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného Matúša zo Spišskej Novej Vsi zo šiestich skutkov. 

BRATISLAVA/ KOŠICE 24. apríla (WebNoviny.sk) – Spišskonovoveskí policajti obvinili 19-ročného mladíka zo šiestich 

skutkov, pri troch mu "asistoval" iba 15-ročný chlapec. Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa 

Jana Mésarová, spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v meste Spišská Nová Ves od 

decembra minulého roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej 

stanici i v bare. 

 

Zo všetkých šiestich skutkov obvinili 19-ročného Matúša zo Spišskej Novej Vsi. Konkrétne, v štyroch prípadoch za 

trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za trestný čin krádeže v štádiu pokusu. V troch prípadoch 

obvinili aj 15-ročného Samuela, rovnako zo Spišskej Novej Vsi, ktorý obvinenému Matúšovi "asistoval". Ten čelí 

obvineniu v dvoch prípadoch z prečinu krádeže v štádiu pokusu a v jednom prípade z trestného činu poškodzovania 

cudzej veci. 

 

Obvinený Matúš je podozrivý, že v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici podpálil Škodu Felicia a jej 

majiteľovi spôsobil škodu za vyše 400 eur. Následne na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod 

https://www.webnoviny.sk/policia-obvinila-19-rocneho-mladika-zo-siestich-skutkov/
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schodiskom. Pri požiari obhoreli steny a škodu vyčíslili na vyše 1 000 eur. Následne sa Matúš presunul na Hanulovú ulicu 

a podpálil Volkswagen Polo, čím majiteľovi auta spôsobil škodu za vyše 700 eur. 

 

Obaja obvinení sa 13. apríla v noci pokúsili z baru ukradnúť cigarety. Starší Matúš kameňom rozbil okno, cez ktoré sa mu 

však vojsť do baru nepodarilo. Preto kameňom rozbil ďalšie okno. Dvojicu však vyrušili a z miesta ušli. Majiteľovi spôsobil 

škodu 200 eur. Matúš a Samuel následne v noci z 13. na 14. apríla zapálili na Slovenskej ulici v Spišskej Novej Vsi tri 

zberné kontajnery slúžiace na odpad. Škoda sa vyšplhala na 690 eur. Obvinený Matúš 14. apríla v noci na parkovisku na 

ulici F. Kráľa podpálil Volkswagen LT 28 a jeho majiteľovi vznikla škoda za vyše 2 100 eur. 

 

Obaja mladíci 19. apríla v noci spoločne kameňmi poškodili sklenenú výplň vchodových dverí na benzínovej čerpacej 

stanici s úmyslom ukradnúť peniaze a cigarety. To sa im však nepodarilo. Poškodenej bratislavskej spoločnosti spôsobili 

škodu 250 eur. Napokon, Matúš v noci zo 17. na 18. apríla zapálil štyri kontajnery na odpad na ulici Za Hornádom a 

spôsobil tým škodu 920 eur. 

 

Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených, 19-ročnému Matúšovi až trojročné väzenie, keďže bol za obdobnú trestnú 

činnosť v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhajú ho vo väzbe. Za prečin poškodzovania cudzej veci a 

krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, mladšiemu obvinenému, 15-ročnému Samuelovi. 

Stíhajú ho na slobode a ako mladistvému mu hrozí polovica z trestnej sadzby. Polícia v tejto súvislosti preveruje aj ďalšie 

podobné neobjasnené prípady, dodala Mésarová. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Matúš (19) má toho na rováši viac než dosť: Polícia ho obvinila až zo šiestich skutkov 

 [topky.sk; 24/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/100370/1624757/Matus--19--ma-toho-na-rovasi-viac-nez-dost--Policia-ho-obvinila-az-zo-siestich-skutkov 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v Spišskej Novej Vsi od 

decembra minulého roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej 

stanici i v bare. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. 

 

Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov, pričom mu v troch prípadoch asistoval aj 15-ročný Samuel. 

"Obvinený Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla, pričom majiteľovi 

vznikla škoda vyše 400 eur. Potom na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, škoda 

bola vyčíslená na vyše 1000 eur. Následne sa presunul na Hanulovu ulicu, kde spôsobil požiar ďalšieho motorového 

vozidla, škoda bola vo výške 700 eur," priblížila Mésarová. Motorové vozidlo mladík podpálil aj 14. apríla, majiteľovi 

spôsobil škodu za viac ako 2100 eur. 

 

Obaja mladíci sa 13. apríla pokúsili z miestneho baru ukradnúť cigarety, pričom kameňom rozbili sklenené výplne okna. 

Spôsobili škodu 200 eur. "V noci z 13. na 14. apríla obaja zapálili na Slovenskej ulici tri kontajnery, ktoré úplne vyhoreli. 

http://www.topky.sk/cl/100370/1624757/Matus--19--ma-toho-na-rovasi-viac-nez-dost--Policia-ho-obvinila-az-zo-siestich-skutkov
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Škoda bola vyčíslená na 690 eur," povedala policajná hovorkyňa. V nočných hodinách 19. apríla sa obaja chceli vlámať 

na benzínovú čerpaciu stanicu, pričom rozbili sklenenú výplň dverí. Škodu vyčíslili na 250 eur. Škodu 920 eur spôsobil 

starší z dvojice podpálením štyroch kontajnerov na ulici Za Hornádom. 

 

"Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, nakoľko bol za obdobnú trestnú činnosť v 

predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne," uviedla hovorkyňa. Za prečin poškodzovania cudzej veci 

a krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody na dva roky 15-ročnému Samuelovi. Ako mladistvej osobe mu hrozí 

polovica trestnej sadzby. Mésarová dodala, že v tejto súvislosti sa preverujú aj ďalšie neobjasnené prípady podobného 

charakteru. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Riaditeľ Štamberský: "Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS" 

 [hlavnespravy.sk; 24/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/riaditel-stambersky-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms/979248 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 24. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 

 

Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch 

 

Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo 

ani po záverečnom finálovom dni. Na 31 zápasov turnaja si našlo cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v 

americkom Grand Forks. Podľa riaditeľa podujatia Romana Štamberského dávajú dôstojná organizácia i divácky záujem 

šancu, že by sa podobné podujatie mohlo v blízkej dobe vrátiť na Slovensko. 

 

Na snímke riaditeľ turnaja Roman Štamberský 

 

Významnú akciu nenarušili žiadne nečakané udalosti, snáď s výnimkou nie príliš predpokladaného sneženia počas 

štvrťfinálového dňa. "Výrazne prevládajú pozitíva, ale treba povedať, že nič nejde ľahko. Najväčšie problémy sme mali s 

vrtochmi počasia, tie sa prejavili práve v najkritickejší deň šampionátu, počas ktorého sa hralo päť zápasov. Nastala 

snehová búrka, v ktorej do seba na diaľnici narazilo asi 40 áut a viacero ľudí utrpelo zranenia. Všetky autá dlho stáli a 

prechádzali iba hráči jednotlivých tímov, ktoré sa v ten deň presúvali medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Za to si 

zaslúžia pochvalu ľudia z Organizačného výboru, ale aj Policajný zbor a Hasičský zbor SR, pomáhali nám a okamžite 

reagovali na naše výzvy. Vyskytli sa aj ďalšie úskalia, ale tie sme riešili operatívne," uviedol pre TASR Roman 

Štamberský. 

 

V súvislosti s presunom štyroch tímov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou vysoko ocenil prístup a ochotu polície i 

hasičov. "Od septembra sme s nimi v kontakte a zabezpečenie dopravy bola iba jedna časť našej spolupráce. Som rád, 

že sa nevyskytli problémy v hoteloch alebo nejaké krádeže, ktoré sa občas na takýchto podujatiach stávajú. V rámci 

http://www.hlavnespravy.sk/riaditel-stambersky-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms/979248
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prevencie pred takýmito udalosťami sme boli dobre pripravení a teší ma, že to dopadlo pozitívne," poznamenal 

Štamberský. 

 

Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch. Ten popradský sa zaplnil nielen počas zápasov 

slovenského tímu, ale veľa voľných miest neostávalo ani v ostatných dueloch. Veľký záujem neopadol ani po vypadnutí 

domácich a súboje o 3. miesto a finále opäť prilákali tisícky ľudí. Nezaostávali však ani diváci v Spišskej Novej Vsi. 

"Slovenskí chlapci hrali výborne a so srdiečkom. Ľudia to cítili a odmenili sa im fantastickým povzbudzovaním. V 

Spišskej Novej Vsi sa ukázalo, že máme vyspelých fanúšikov, ktorí vedia oceniť kvalitu hokeja. Tímy, čo tam boli, 

zaručovali takúto kvalitu. Aj preto sa štadión podarilo veľakrát zaplniť a aj vypredať," uviedol Štamberský. 

 

Až nečakane vrúcnu priazeň obecenstva, ktoré hnalo vpred slovenských hráčov za každého stavu, si pochvaľovali aj 

reprezentanti. Prakticky v každom z pozápasových rozhovorov ďakovali publiku, ktoré bolo hnacím motorom ich výkonov. 

"Nie každému hráčovi sa podarí hrať na domácich majstrovstvách. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní. Je 

neuveriteľné, čo predvádzali, a ako nás poháňali dopredu," poznamenal kapitán SR Martin Fehérváry. 

 

Skvelú divácku podporu dokumentujú nielen slová hráčov a organizátorov, ale aj konkrétne čísla. Na štadióny v Poprade 

a v Spišskej Novej Vsi si počas šampionátu našlo cestu presne 73.690 divákov, čo je o 2100 viac ako vlani na rovnakom 

podujatí v americkom Grand Forks. 

 

Šampionát mladíkov potvrdil záujem o hokej na Slovensku a tunajší organizátori opäť dokázali, že takéto podujatie 

dokážu zvládnuť. Zodpovedný prístup usporiadateľov i záujem fanúšikov sú dva dôležité atribúty, ktoré by mohli zavážiť 

pri určovaní dejísk budúcich šampionátov. "Tento turnaj organizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a 

organizačný výsledok je vizitka Slovenska, slovenského hokeja, slovenských fanúšikov a slovenských organizátorov. Po 

tejto stránke sme zožali úspech. Myslím si, že hladká organizácia v podaní našich slovenských organizátorov môže zvýšiť 

šance, že tu v blízkej budúcnosti bude opäť takýto šampionát. Ja by som bol určite za to, aby tu takýchto podujatí bolo 

viac, pretože to pomáha okrem iného aj revitalizácii zimných štadiónov, ktoré sa na tú akciu pripravia. Zástupcovia 

niektorých tímov sa boli počas minulého leta pozrieť na štadión v Spišskej Novej Vsi a keď sem prišli teraz v apríli, tak si 

mysleli, že sú na inom štadióne," prezradil Štamberský. 

 

Spokojnosť s organizáciou netajil ani jeden z čelných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Delegát 

IIHF Frank Gonzalez viackrát vyjadril veľkú spokojnosť s organizáciou tohto šampionátu. Povedal nám, že sme dali 

pomyselnú latku tak vysoko, že bude veľmi ťažké ju preskočiť," uviedla hovorkyňa podujatia Michaela Grendelová. "Videl 

som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna zložka fungovala na sto percent. Všetky tímy sú spokojné so 

starostlivosťou a celým priebehom šampionátu a zo Slovenska si odnášajú naozaj pekné spomienky," povedal Gonzalez. 

 

Veľký záujem o šampionát sa prejavil aj v sledovanosti zápasov na obrazovkách RTVS. Verejnoprávna televízia dokonca 

operatívne upravila pôvodný vysielací plán a štvrťfinálový zápas Slovenska s Ruskom dostal prednosť pred jedným z 

finálových zápasov Tipsport Ligy. "RTVS mimoriadne teší divácky úspech všetkých zápasov slovenského tímu do 18 
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rokov. Zároveň gratulujeme celému slovenskému tímu, že opäť spravil z hokeja celospoločenský fenomén," uviedol 

komentátor Pavol Gašpar. Podľa informácií, ktoré zverejnila RTVS, posledný zápas mladých slovenských reprezentantov 

videlo 350.000 divákov, pričom duel dosiahol trhový podiel 19,2 percenta v cieľovej skupine divákov starších ako 12 

rokov. Dramatický záver zápasu vrátane tretej tretiny videlo až 424.000 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Riaditeľ MS do 18 rokov: Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS 

 [dobrenoviny.sk; 24/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98961/riaditel-ms-do-18-rokov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms 

 

Na 31 zápasov turnaja si našlo cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v americkom Grand Forks. 

 

Roman Štambersky. — Foto: TASR/Pavel Neubauer 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) - Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od 

prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo ani po záverečnom finálovom dni. Na 31 zápasov turnaja si našlo 

cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v americkom Grand Forks. Podľa riaditeľa podujatia Romana 

Štamberského dávajú dôstojná organizácia i divácky záujem šancu, že by sa podobné podujatie mohlo v blízkej dobe 

vrátiť na Slovensko. 

 

Významnú akciu nenarušili žiadne nečakané udalosti, snáď s výnimkou nie príliš predpokladaného sneženia počas 

štvrťfinálového dňa. "Výrazne prevládajú pozitíva, ale treba povedať, že nič nejde ľahko. Najväčšie problémy sme mali s 

vrtochmi počasia, tie sa prejavili práve v najkritickejší deň šampionátu, počas ktorého sa hralo päť zápasov. Nastala 

snehová búrka, v ktorej do seba na diaľnici narazilo asi 40 áut a viacero ľudí utrpelo zranenia. Všetky autá dlho stáli a 

prechádzali iba hráči jednotlivých tímov, ktoré sa v ten deň presúvali medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Za to si 

zaslúžia pochvalu ľudia z Organizačného výboru, ale aj Policajný zbor a Hasičský zbor SR, pomáhali nám a okamžite 

reagovali na naše výzvy. Vyskytli sa aj ďalšie úskalia, ale tie sme riešili operatívne," uviedol pre TASR Roman 

Štamberský. 

 

V súvislosti s presunom štyroch tímov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou vysoko ocenil prístup a ochotu polície i 

hasičov. "Od septembra sme s nimi v kontakte a zabezpečenie dopravy bola iba jedna časť našej spolupráce. Som rád, 

že sa nevyskytli problémy v hoteloch alebo nejaké krádeže, ktoré sa občas na takýchto podujatiach stávajú. V rámci 

prevencie pred takýmito udalosťami sme boli dobre pripravení a teší ma, že to dopadlo pozitívne," poznamenal 

Štamberský. 

 

Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch. Ten popradský sa zaplnil nielen počas zápasov 

slovenského tímu, ale veľa voľných miest neostávalo ani v ostatných dueloch. Veľký záujem neopadol ani po vypadnutí 

domácich a súboje o 3. miesto a finále opäť prilákali tisícky ľudí. Nezaostávali však ani diváci v Spišskej Novej Vsi. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98961/riaditel-ms-do-18-rokov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms
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"Slovenskí chlapci hrali výborne a so srdiečkom. Ľudia to cítili a odmenili sa im fantastickým povzbudzovaním. V 

Spišskej Novej Vsi sa ukázalo, že máme vyspelých fanúšikov, ktorí vedia oceniť kvalitu hokeja. Tímy, čo tam boli, 

zaručovali takúto kvalitu. Aj preto sa štadión podarilo veľakrát zaplniť a aj vypredať," uviedol Štamberský. 

 

Až nečakane vrúcnu priazeň obecenstva, ktoré hnalo vpred slovenských hráčov za každého stavu, si pochvaľovali aj 

reprezentanti. Prakticky v každom z pozápasových rozhovorov ďakovali publiku, ktoré bolo hnacím motorom ich výkonov. 

"Nie každému hráčovi sa podarí hrať na domácich majstrovstvách. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní. Je 

neuveriteľné, čo predvádzali, a ako nás poháňali dopredu," poznamenal kapitán SR Martin Fehérváry. 

 

Skvelú divácku podporu dokumentujú nielen slová hráčov a organizátorov, ale aj konkrétne čísla. Na štadióny v Poprade 

a v Spišskej Novej Vsi si počas šampionátu našlo cestu presne 73.690 divákov, čo je o 2100 viac ako vlani na rovnakom 

podujatí v americkom Grand Forks. 

 

Šampionát mladíkov potvrdil záujem o hokej na Slovensku a tunajší organizátori opäť dokázali, že takéto podujatie 

dokážu zvládnuť. Zodpovedný prístup usporiadateľov i záujem fanúšikov sú dva dôležité atribúty, ktoré by mohli zavážiť 

pri určovaní dejísk budúcich šampionátov. "Tento turnaj organizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a 

organizačný výsledok je vizitka Slovenska, slovenského hokeja, slovenských fanúšikov a slovenských organizátorov. Po 

tejto stránke sme zožali úspech. Myslím si, že hladká organizácia v podaní našich slovenských organizátorov môže zvýšiť 

šance, že tu v blízkej budúcnosti bude opäť takýto šampionát. Ja by som bol určite za to, aby tu takýchto podujatí bolo 

viac, pretože to pomáha okrem iného aj revitalizácii zimných štadiónov, ktoré sa na tú akciu pripravia. Zástupcovia 

niektorých tímov sa boli počas minulého leta pozrieť na štadión v Spišskej Novej Vsi a keď sem prišli teraz v apríli, tak si 

mysleli, že sú na inom štadióne," prezradil Štamberský. 

 

Spokojnosť s organizáciou netajil ani jeden z čelných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Delegát 

IIHF Frank Gonzalez viackrát vyjadril veľkú spokojnosť s organizáciou tohto šampionátu. Povedal nám, že sme dali 

pomyselnú latku tak vysoko, že bude veľmi ťažké ju preskočiť," uviedla hovorkyňa podujatia Michaela Grendelová. "Videl 

som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna zložka fungovala na sto percent. Všetky tímy sú spokojné so 

starostlivosťou a celým priebehom šampionátu a zo Slovenska si odnášajú naozaj pekné spomienky," povedal Gonzalez. 

 

Veľký záujem o šampionát sa prejavil aj v sledovanosti zápasov na obrazovkách RTVS. Verejnoprávna televízia dokonca 

operatívne upravila pôvodný vysielací plán a štvrťfinálový zápas Slovenska s Ruskom dostal prednosť pred jedným z 

finálových zápasov Tipsport Ligy. "RTVS mimoriadne teší divácky úspech všetkých zápasov slovenského tímu do 18 

rokov. Zároveň gratulujeme celému slovenskému tímu, že opäť spravil z hokeja celospoločenský fenomén," uviedol 

komentátor Pavol Gašpar. Podľa informácií, ktoré zverejnila RTVS, posledný zápas mladých slovenských reprezentantov 

videlo 350.000 divákov, pričom duel dosiahol trhový podiel 19,2 percenta v cieľovej skupine divákov starších ako 12 

rokov. Dramatický záver zápasu vrátane tretej tretiny videlo až 424.000 divákov. 
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1.22.  Riaditeľ MS do 18 rokov: Kvalitná organizácia dáva šancu na ďalšie MS 

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

http://www.24hod.sk/riaditel-ms-do-18-rokov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms-cl508030.html 

 

Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo 

ani po záverečnom finálovom ... 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 24. apríla (TASR) - Organizátori svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov hovorili od 

prvého dňa o hladkom priebehu a to sa nezmenilo ani po záverečnom finálovom dni. Na 31 zápasov turnaja si našlo 

cestu 73.690 divákov, čo je viac ako vlani na MS v americkom Grand Forks. Podľa riaditeľa podujatia Romana 

Štamberského dávajú dôstojná organizácia i divácky záujem šancu, že by sa podobné podujatie mohlo v blízkej dobe 

vrátiť na Slovensko. 

 

Významnú akciu nenarušili žiadne nečakané udalosti, snáď s výnimkou nie príliš predpokladaného sneženia počas 

štvrťfinálového dňa. "Výrazne prevládajú pozitíva, ale treba povedať, že nič nejde ľahko. Najväčšie problémy sme mali s 

vrtochmi počasia, tie sa prejavili práve v najkritickejší deň šampionátu, počas ktorého sa hralo päť zápasov. Nastala 

snehová búrka, v ktorej do seba na diaľnici narazilo asi 40 áut a viacero ľudí utrpelo zranenia. Všetky autá dlho stáli a 

prechádzali iba hráči jednotlivých tímov, ktoré sa v ten deň presúvali medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou. Za to si 

zaslúžia pochvalu ľudia z Organizačného výboru, ale aj Policajný zbor a Hasičský zbor SR, pomáhali nám a okamžite 

reagovali na naše výzvy. Vyskytli sa aj ďalšie úskalia, ale tie sme riešili operatívne," uviedol pre TASR Roman 

Štamberský. 

 

V súvislosti s presunom štyroch tímov medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou vysoko ocenil prístup a ochotu polície i 

hasičov. "Od septembra sme s nimi v kontakte a zabezpečenie dopravy bola iba jedna časť našej spolupráce. Som rád, 

že sa nevyskytli problémy v hoteloch alebo nejaké krádeže, ktoré sa občas na takýchto podujatiach stávajú. V rámci 

prevencie pred takýmito udalosťami sme boli dobre pripravení a teší ma, že to dopadlo pozitívne," poznamenal 

Štamberský. 

 

Príjemným prekvapením bola návštevnosť na oboch štadiónoch. Ten popradský sa zaplnil nielen počas zápasov 

slovenského tímu, ale veľa voľných miest neostávalo ani v ostatných dueloch. Veľký záujem neopadol ani po vypadnutí 

domácich a súboje o 3. miesto a finále opäť prilákali tisícky ľudí. Nezaostávali však ani diváci v Spišskej Novej Vsi. 

"Slovenskí chlapci hrali výborne a so srdiečkom. Ľudia to cítili a odmenili sa im fantastickým povzbudzovaním. V 

Spišskej Novej Vsi sa ukázalo, že máme vyspelých fanúšikov, ktorí vedia oceniť kvalitu hokeja. Tímy, čo tam boli, 

zaručovali takúto kvalitu. Aj preto sa štadión podarilo veľakrát zaplniť a aj vypredať," uviedol Štamberský. 

 

http://www.24hod.sk/riaditel-ms-do-18-rokov-kvalitna-organizacia-dava-sancu-na-dalsie-ms-cl508030.html
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Až nečakane vrúcnu priazeň obecenstva, ktoré hnalo vpred slovenských hráčov za každého stavu, si pochvaľovali aj 

reprezentanti. Prakticky v každom z pozápasových rozhovorov ďakovali publiku, ktoré bolo hnacím motorom ich výkonov. 

"Nie každému hráčovi sa podarí hrať na domácich majstrovstvách. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní. Je 

neuveriteľné, čo predvádzali, a ako nás poháňali dopredu," poznamenal kapitán SR Martin Fehérváry. 

 

Skvelú divácku podporu dokumentujú nielen slová hráčov a organizátorov, ale aj konkrétne čísla. Na štadióny v Poprade 

a v Spišskej Novej Vsi si počas šampionátu našlo cestu presne 73.690 divákov, čo je o 2100 viac ako vlani na rovnakom 

podujatí v americkom Grand Forks. 

 

Šampionát mladíkov potvrdil záujem o hokej na Slovensku a tunajší organizátori opäť dokázali, že takéto podujatie 

dokážu zvládnuť. Zodpovedný prístup usporiadateľov i záujem fanúšikov sú dva dôležité atribúty, ktoré by mohli zavážiť 

pri určovaní dejísk budúcich šampionátov. "Tento turnaj organizoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a 

organizačný výsledok je vizitka Slovenska, slovenského hokeja, slovenských fanúšikov a slovenských organizátorov. Po 

tejto stránke sme zožali úspech. Myslím si, že hladká organizácia v podaní našich slovenských organizátorov môže zvýšiť 

šance, že tu v blízkej budúcnosti bude opäť takýto šampionát. Ja by som bol určite za to, aby tu takýchto podujatí bolo 

viac, pretože to pomáha okrem iného aj revitalizácii zimných štadiónov, ktoré sa na tú akciu pripravia. Zástupcovia 

niektorých tímov sa boli počas minulého leta pozrieť na štadión v Spišskej Novej Vsi a keď sem prišli teraz v apríli, tak si 

mysleli, že sú na inom štadióne," prezradil Štamberský. 

 

Spokojnosť s organizáciou netajil ani jeden z čelných predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). "Delegát 

IIHF Frank Gonzalez viackrát vyjadril veľkú spokojnosť s organizáciou tohto šampionátu. Povedal nám, že sme dali 

pomyselnú latku tak vysoko, že bude veľmi ťažké ju preskočiť," uviedla hovorkyňa podujatia Michaela Grendelová. "Videl 

som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna zložka fungovala na sto percent. Všetky tímy sú spokojné so 

starostlivosťou a celým priebehom šampionátu a zo Slovenska si odnášajú naozaj pekné spomienky," povedal Gonzalez. 

 

Veľký záujem o šampionát sa prejavil aj v sledovanosti zápasov na obrazovkách RTVS. Verejnoprávna televízia dokonca 

operatívne upravila pôvodný vysielací plán a štvrťfinálový zápas Slovenska s Ruskom dostal prednosť pred jedným z 

finálových zápasov Tipsport Ligy. "RTVS mimoriadne teší divácky úspech všetkých zápasov slovenského tímu do 18 

rokov. Zároveň gratulujeme celému slovenskému tímu, že opäť spravil z hokeja celospoločenský fenomén," uviedol 

komentátor Pavol Gašpar. Podľa informácií, ktoré zverejnila RTVS, posledný zápas mladých slovenských reprezentantov 

videlo 350.000 divákov, pričom duel dosiahol trhový podiel 19,2 percenta v cieľovej skupine divákov starších ako 12 

rokov. Dramatický záver zápasu vrátane tretej tretiny videlo až 424.000 divákov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.23.  Policajné hlásenia: Spišskonovoveskí policajti obvinili zo šiestich skutkov 19-ročného 

mladíka 

 [hlavnespravy.sk; 24/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Zo zahraničia] 

http://www.hlavnespravy.sk/policajne-hlasenia-spisskonovoveski-policajti-obvinili-zo-siestich-skutkov-19-rocneho-mladika/979464 

 

Spišská Nová Ves 24. apríla 2017(TASR/HSP/Foto:TASR/AP) 

 

Spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v Spišskej Novej Vsi od decembra minulého 

roka. Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej stanici i v bare 

 

TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. 

 

Ilustračné foto 

 

Polícia obvinila 19-ročného Matúša zo šiestich skutkov, pričom mu v troch prípadoch asistoval aj 15-ročný Samuel. 

"Obvinený Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla, pričom majiteľovi 

vznikla škoda vyše 400 eur. Potom na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, škoda 

bola vyčíslená na vyše 1000 eur. Následne sa presunul na Hanulovu ulicu, kde spôsobil požiar ďalšieho motorového 

vozidla, škoda bola vo výške 700 eur," priblížila Mésarová. Motorové vozidlo mladík podpálil aj 14. apríla, majiteľovi 

spôsobil škodu za viac ako 2100 eur. 

 

Obaja mladíci sa 13. apríla pokúsili z miestneho baru ukradnúť cigarety, pričom kameňom rozbili sklenené výplne okna. 

Spôsobili škodu 200 eur. "V noci z 13. na 14. apríla obaja zapálili na Slovenskej ulici tri kontajnery, ktoré úplne vyhoreli. 

Škoda bola vyčíslená na 690 eur," povedala policajná hovorkyňa. V nočných hodinách 19. apríla sa obaja chceli vlámať 

na benzínovú čerpaciu stanicu, pričom rozbili sklenenú výplň dverí. Škodu vyčíslili na 250 eur. Škodu 920 eur spôsobil 

starší z dvojice podpálením štyroch kontajnerov na ulici Za Hornádom. 

 

"Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, nakoľko bol za obdobnú trestnú činnosť v 

predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne," uviedla hovorkyňa. Za prečin poškodzovania cudzej veci 

a krádeže v štádiu pokusu hrozí trest odňatia slobody na dva roky 15-ročnému Samuelovi. Ako mladistvej osobe mu hrozí 

polovica trestnej sadzby. Mésarová dodala, že v tejto súvislosti sa preverujú aj ďalšie neobjasnené prípady podobného 

charakteru. 

 

V Žilinskom kraji odhalila minulý týždeň 58 vodičov pod vplyvom alkoholu 

 

Policajti odhalili minulý týždeň v Žilinskom kraji 58 vodičov pod vplyvom alkoholu. TASR o tom dnes informoval hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Radko Moravčík. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/policajne-hlasenia-spisskonovoveski-policajti-obvinili-zo-siestich-skutkov-19-rocneho-mladika/979464
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Dychovou skúškou namerali 17 vodičom motorových vozidiel nad jedno promile a 11 vodičom pod jedno promile alkoholu 

v dychu. Dvaja vodiči sa počas kontroly odmietli podrobiť dychovej skúške na alkohol. "Kontrolám sa nevyhli ani vodiči 

nemotorových vozidiel, pričom pod vplyvom alkoholu bolo 30 z nich," uviedol krajský policajný hovorca. 

 

Doplnil, že v nedeľu (23.4.) namerali policajti na ceste druhej triedy v Kotešovej v okrese Bytča 29-ročnému vodičovi 

osobného motorového vozidla pri dychovej skúške 0,98 mg/l alkoholu v dychu (2,04 promile). "Policajti obvinenému 

mužovi obmedzili osobnú slobodu a zadržali vodičský preukaz. Poverený príslušník PZ skončil skrátené vyšetrovanie a 

spis predložil prokurátorovi s návrhom na podanie obžaloby na obvineného muža. Obvinenému mužovi hrozí v prípade 

dokázania viny trest odňatia slobody až jeden rok," dodal Moravčík. 

 

"Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa 

venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej 

premávky môže zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách. Je dôležité uvedomiť si, že 

bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujeme nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky," 

upozornil krajský policajný hovorca. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Nové skutočnosti o mŕtvej žene v Spišskej: Muž (61) čelí obvineniu zo zabitia! 

 [spisska.dnes24.sk; 24/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nove-skutocnosti-o-smrti-zeny-v-spisskej-muz-61-celi-obvineniu-zo-zabitia-268503 

 

 Muži zákona vyšetrovali smrť ženy, ktorú našli bez známok života v jedno z bytov na novoveskom sídlisku. V rukách 

polície je muž, podozrivý zo zabitia! 

 

Záver minulého pracovného týždňa bol v Spišskej Novej Vsi tragický. Ako sme vás informovali, na sídlisku Mier bola 

nájdená v byte bez známok života 58– ročná žena. 

 

"Ešte v ten deň polícia zadržala podozrivú osobu, ktorej bolo po procesnom zdokumentovaní vyšetrovania vznesené 

obvinenie za tento skutok. Vyšetrovateľ policajného zboru zo zločinu zabitia obvinil muža (61) zo Spišskej Novej Vsi," 

ozrejmila krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

Obvinenému mužovi, ktorý je stíhaný väzobne, za tento skutok hrozí podľa slov polície trest odňatia slobody na sedem až 

10 rokov. "Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého dokazovania," uzavrela Mésarová. 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

http://spisska.dnes24.sk/nove-skutocnosti-o-smrti-zeny-v-spisskej-muz-61-celi-obvineniu-zo-zabitia-268503
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Matúš (19) má na krku šesť obvinení z podpaľačstva a krádeží: Vo vyčíňaní mu mal 

pomáhať Samuel (15) 

 [cas.sk; 24/04/2017; TASR, vd ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/539697/matus-19-ma-na-krku-sest-obvineni-z-podpalacstvo-a-kradezi-vo-vycinani-mu-mal-pomahat-samuel-

15/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Policajti si posvietili na dvojicu podozrivú z podpálenia áut a kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej 

stanici i v bare v Spišskej Novej Vsi, ktoré boli od decembra minulého roku v Spišskej Novej Vsi. 

 

Polícia obvinila Matúša (19) zo Spišskej Novej Vsi zo šiestich činov, pričom mu v troch prípadoch mal asistovať aj 

Samuel (15). "Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla, pričom majiteľovi 

vznikla škoda vyše 400 eur. Potom na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, škoda 

bola vyčíslená na vyše 1000 eur. Následne sa presunul na Hanulovu ulicu, kde spôsobil požiar ďalšieho motorového 

vozidla, škoda bola 700 eur," uvieda košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Motorové vozidlo mal mladík 

podpáliť aj 14. apríla, majiteľ vyčíslil škodu za viac ako 2100 eur. 

 

Podľa polície sa obaja mladíci 13. apríla pokúsili z miestneho baru ukradnúť cigarety, pričom kameňom rozbili sklo na 

okne. "V noci z 13. na 14. apríla obaja zapálili na Slovenskej ulici tri kontajnery, ktoré úplne vyhoreli. Škoda bola 

vyčíslená na 690 eur," povedala policajná hovorkyňa. V nočných hodinách 19. apríla sa obaja chceli vlámať na benzínovú 

čerpaciu stanicu, pričom rozbili sklo na dverách. Škodu vyčíslili na 250 eur. Škodu 920 eur spôsobil starší z dvojice 

podpálením štyroch kontajnerov na ulici Za Hornádom. 

 

"Staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, pretože bol za obdobnú trestnú činnosť v predchádzajúcich 24 mesiacoch 

odsúdený. Stíhaný je väzobne," uviedla hovorkyňa. Za poškodzovanie cudzej veci a pokusu o krádež hrozí trest odňatia 

slobody na dva roky Samuelovi. Ako mladistvej osobe mu hrozí polovica trestnej sadzby. Mésarová dodala, že v tejto 

súvislosti sa preverujú aj ďalšie neobjasnené prípady podobného charakteru. 

 

Foto: 

 

Mladíka zo Spiša polícia obvinila z podpálenia tohto auta. Zdroj - pz / Čas.sk 
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1.26.  Dvaja nevymenovaní sudcovia zamotali Súdnej rade hlavu 

 [dennikn.sk; 24/04/2017; Veronika Prušová ; Zaradenie: Nezaradené Slovensko] 

https://dennikn.sk/744316/dvaja-nevymenovani-sudcovia-zamotali-sudnej-rade-hlavu/?ref=rss 

 

Súdna rada o chybe v zložení výberovej komisie na sudcov Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi vedela už v januári, 

keď dvoch uchádzačov predložila prezidentovi. Členovia si to všimli až po hlasovaní, ktorým ich ako kandidátov odobrili. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková, predsedníčka Najvyššieho súdu 

Daniela Švecová a prezident Andrej Kiska počas vlaňajšieho menovania sudcov. foto - TASR 

 

Práve vo chvíli, keď Andrej Kiska popoludní menoval nových sudcov, zaoberala sa dnes Súdna rada tým, čo spraví s ich 

dvoma kolegami, ktorých prezident vymenovať odmietol, pretože ich vybrala nesprávne zložená výberová komisia. Istotu, 

že sa títo dvaja kandidáti talára dočkajú, dnes nezískali. 

 

Súdna rada sa nikde neposunula. Nezrušila januárové uznesenie o tom, že dvoch úspešných uchádzačov predkladá 

prezidentovi na vymenovanie, väčšina členov sa však nezhodla ani na tom, že ich prezidentovi opäť predkladá. Čo teda s 

nimi bude? Nikto nevie. Posúdenie je opäť na prezidentovi. 

 

Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský, ktorý zodpovedal za zloženie výberovej komisie, dnes 

novinárom potvrdil, že členovia Súdnej rady sa o chybe dozvedeli už v januári, keď odhlasovali dvoch kandidátov na 

predloženie prezidentovi na vymenovanie za sudcov. Dvanásti členovia vtedy boli za a dvaja sa zdržali. Jeden z nich 

podľa Slovinského upozornil aj prezidentskú kanceláriu na nezákonnosť výberovej komisie. 

 

Sudcom, ktorý si chybu všimol, je Dušan Čimo. Ten potvrdil, že sa pýtal na nedostatok, no nebol si po hlasovaní ešte istý, 

že výberová komisia bola naozaj nezákonná. Overil si to až dodatočne. "Prezidentskú kanceláriu som však na to 

neupozornil", povedal. 

 

Prezident bude mať zápisnicu a nové stanovisko zo súdu 

 

Súdna rada chce poslať prezidentovi aj zápisnicu z dnešného zasadnutia. Z nej je jasné, že aj členovia si uvedomujú 

chybu, ktorá sa stala. Už na začiatku výberu dvoch sudcov na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi predseda súdu Ján 

Slovinský vymenoval nezákonnú komisiu. Namiesto dvoch zástupcov Súdnej rady v nej boli dvaja nominanti ministerstva 

spravodlivosti. Slovinský hovorí o formálnej administratívnej chybe, ktorá by nemala byť dôvodom na zrušenie 

výberového konania. Ak by sa tak stalo, išlo by podľa neho o nespravodlivosť voči úspešným kandidátom. 

 

Ján Slovinský počas zasadnutia Súdnej rady v roku 2014. foto - TASR 

 

https://dennikn.sk/744316/dvaja-nevymenovani-sudcovia-zamotali-sudnej-rade-hlavu/?ref=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 4. 2017 

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

Mená do komisie mu predložila personalistka, ktorá predtým nikdy neurobila chybu. Nevidel preto dôvod to preverovať. 

Po zistení chyby sa on aj personálne oddelenie súdu nevymenovaným kandidátom ospravedlnili. Obaja na súde pracujú 

ako vyšší súdni úradníci. 

 

"Samozrejme, že sme sa ospravedlnili. Od samotného začiatku ma to mrzí," hovorí Slovinský, ktorému dvaja sudcovia  na 

súde veľmi chýbajú. Chybu bude Slovinský vysvetľovať v utorok aj ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd). 

Aj ju chce oboznámiť so stanoviskom, ktoré vypracoval pre Súdnu radu. 

 

Rozhodla ústna časť 

 

Na rozdiel od šéfa súdu v Spišskej Novej vsi si viac členov rady myslí, že hoci ide o formálnu chybu, nemôžu si pred 

ňou zakrývať oči. Pavol Žilinčík upozornil, že výberové konanie, v ktorom kandidáti uspeli, bol výsledok veľmi tesný. O 

víťazoch sa rozhodlo v ústnej časti, v ktorej majú členovia komisie rozhodujúce slovo. 

 

"Bol by výsledok iný, ak by bola komisia inak zložená?" pýtal sa člen Súdnej rady, advokát Ján Havlát. Aj on bol medzi 

tými, čo navrhovali, aby rada opakovane predložila kandidátov na vymenovanie prezidentovi. "Je to utekanie od 

problému," oponoval sudca Rudolf Čirč. Súdna rada nemôže podľa neho presúvať zodpovednosť na prezidenta. 

 

Jediné, na čom sa Súdna rada zhodla je, že chyba sa stala. A to, že ju spravili aj oni, keď si to nevšimli skôr. Nevedia 

však, ako ju napraviť. V kompetencii rady nie je ani vyhlásiť nové výberové konanie a ani zrušiť to staré. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Slovenské MS "18" jedny z najnavštevovanejších v histórii 

 [sport.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/273330/slovenske-ms-18-jedny-z-najnavstevovanejsich-v-historii/ 

 

- Tridsaťjeden zápasov MS hokejistov do 18 rokov na Slovensku navštívilo celkovo 73 690 fanúšikov, v priemere 2377 na 

stretnutie, šampionát bol jeden z najnavštevovanejších v histórii tejto vekovej kategórie, ale divácky rekord neprekonal. 

 

Doteraz najviac ľudí prišlo na turnaj v bieloruskom Minsku, v roku 2010 videlo 31 stretnutí šampionátu osemnásťročných 

115 140 divákov, čo je priemer 3714 návštevníkov na jednom súboji. 

 

Viac ako fanúšikov na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi bolo aj na ďalších troch 

turnajoch. Pred Minskom 2010 držali rekord Piešťany a Trnava z roku 2002, kam prišlo na tribúny 93 914 divákov. Vtedy 

sa naposledy hral šampionát s 12 tímami, na programe bolo až 48 stretnutí (priemer 1957 divákov na zápas). 

 

Vyše 90-tisíc fanúšikov bolo aj v Jaroslavli 2004 (90 150, priemer 2908 na stretnutie), súboje v Minsku 2004 zasa 

sledovalo 76 650 návštevníkov (priemer 2473). 

http://sport.aktuality.sk/c/273330/slovenske-ms-18-jedny-z-najnavstevovanejsich-v-historii/
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1.28.  Markíza už chystá novú deviatu Farmu. Tu sú termíny kastingov v jednotlivých mestách 

 [omediach.com; 24/04/2017; Mark ; Zaradenie: Stručne] 

http://www.omediach.com/strucne/item/11016-markiza-uz-chysta-novu-deviatu-farmu-tu-su-terminy-kastingov-v-jednotlivych-mestach 

 

Televízia Markíza začína s prípravou letnej verzie reality šou Farma. Súťažiť sa bude o 75 000 eur. 

 

Kastingy, kde bude televízia vyberať súťažiacich, budú po celom Slovensku. 

 

Termíny kastingov (registrácia prebieha vždy od 10:00 do 13:00): 

 

6.5. Lučenec – hotel Clavis, Jókaiho 22, 

7.5. Nové Zámky – Dom kultúry, Hlavné námestie 7 

 

6.5. Ružomberok - Kultúrny dom A. Hlinku, A. Bernoláka 1 

7.5. Liptovský Mikuláš – hotel Steve, Ul. 1. mája 

 

13.5. Banská Bystrica – hotel Arcade, Námestie SNP 5 

14.5. Žilina – hotel Holiday Inn, Športová 2 

 

13.5. Poprad – hotel Satel, Mnoheľova 825/5 

14.5. Spišská Nová Ves – hotel Metropol, Štefánikovo námestie 

 

20.5. Trebišov – Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 1978/53 

21.5. Michalovce – hotel Mousson, T. J. Moussona 2485/1 

 

20.5. Humenné – hotel Karpatia, Československej armády 

21.5. Bardejov – hotel Šariš, Námestie SNP 1 

 

27.5. Prešov – hotel Dukla, Námestie legionárov 

28.5. Košice – hotel Dalia, Löfflerova 1490/1 

 

03. - 04.06.2017 Bratislava - NAD, Trnavská cesta 103 
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1.29.  Smutná správa: Zomrel etnograf Ján Olejník 

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

http://www.24hod.sk/smutna-sprava-zomrel-etnograf-jan-olejnik-cl508043.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Poprad 24. apríla (TASR) – Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla etnograf a publicista Ján Olejník. 

Jeho meno je na Spiši späté najmä s tradičnou kultúrou, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej 

oblasti. Známy bol aj svojou publikačnou činnosťou. 

 

Etnograf a publicista Ján Olejník sa narodil 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch. Študoval v Levoči a v Spišskej Novej 

Vsi. Pôsobil ako učiteľ na 17 školách v rôznych častiach Slovenska. Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v 

Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. Od roku 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a 

Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie do roku 1985. Popri 

zamestnaní dokončil v roku 1961 štúdium etnografie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 1966 

získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta 

historických vied. 

 

Ako odborník na tradičnú kultúru, zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, podieľal sa na mnohých scénických 

programoch vzniknutých festivalov. Od roku 1949 žil v podtatranskej oblasti. V rámci svojho bádania od Oravy, cez 

Liptov, Spiš až po Šariš, ale aj v poľskom Podhalí zbieral dostupný materiál, nahrával a filmoval s cieľom poukázať na 

niekdajší spôsob života v konfrontácii so súčasným spôsobom života. Spolupracoval s mnohými významnými 

osobnosťami kultúrneho, umeleckého ale i vedeckého života. 

 

Bohatá bola jeho publikačná činnosť, jeho bibliografia obsahuje 1181 záznamov, je spoluautorom 23 knižných monografií. 

V roku 2015 mu vyšla jeho posledná kniha s názvom Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier. 

 

Úmrtie Jána Olejníka potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík. Práve v skanzene, ktorý je 

súčasťou Ľubovnianskeho múzea, je v drevenici z Jakubian sprístupnená pamätná izba v podobe pracovne etnografa. 

Vlani etnograf múzeu daroval svoju veľkú knižnicu, obrazy a rôzne zbierkové predmety. 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. mája o 11.00 h vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Novom 

Smokovci vo Vysokých Tatrách. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

http://www.24hod.sk/smutna-sprava-zomrel-etnograf-jan-olejnik-cl508043.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 4. 2017 

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

1.30.  Novoveská zoo otvorila svoje brány: Novinkami slon aj ostrov Madagaskar, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 24/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novoveska-zoo-otvorila-svoje-brany-novinkami-slon-aj-ostrov-madagaskar-foto-268515 

 

 Mnohí sa už nevedeli dočkať. Zoologická záhrada v Spišskej zahájila svoju 28 sezónu. Aj tentokrát je pre návštevníkov 

pripravených niekoľko noviniek. 

 

Najmenšia zoologická záhrada na Slovensku započala túto sobotu svoju 28. letnú sezónu. Mnohí, najmä deti, sa už 

nevedeli dočkať a nenechali si ujsť prvý deň otvorenia, hoci nie práve za ideálneho počasia. 

 

Prečítajte si aj 

 

Na prvých návštevníkov čakalo nielen otvorenie sezóny, ale aj niekoľko noviniek. Jednou z nich je novovybudovaný most 

ponad jazero, spájajúci zoologickú záhradu s pavilónom Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné 

živočíchy. Ten slávnostne otvorili primátor mesta Spišskej Novej Vsi Ján Volný a podpredseda Národnej rady 

Slovenskej republiky Béla Bugár. 

 

S výstavbou mosta začala zoo ešte v októbri minulého roku a stavbu podľa slov riaditeľky zoologickej záhrady Jany 

Dzurikovej dokončili koncom decembra. "Malé terénne úpravy spolu s vybudovaním chovného zariadenia pre lemury sme 

dokončievali teraz na jar," priblížila riaditeľka s tým, že jeho výstavba stála približne 58 000 eur. 

 

Nový drevený most vedie aj k ostrovu Madagaskar, ktorý je taktiež tohtoročnou novinkou. "Návštevníci môžu z terasy 

pozorovať na jednej strane lemurov kata, ktorí žijú len na ostrove Madagaskar. Preto vznikol aj v našej zoo taký malý 

ostrov s totožným názvom," vysvetlila Dzuriková s tým, že na ostrove sa bude nachádzať zatiaľ päť lemurov a v 

septembri k nim pribudnú ďalší dvaja kamaráti. 

 

Kvôli nepriaznivému počasiu však lemurov návštevníci pri slávnostnom otvorení nevideli. Na druhej strane mosta vznikol 

ostrovček určený pre vodné vtáctvo, ktoré tam bude hniezdiť či oddychovať. Okrem lemurov však podľa slov riaditeľky do 

novoveskej zoo tento rok pribudli aj skunky pásavé. 

 

Novinkou, ktorá upúta hneď pri vstupe do zoologickej záhrady, je bezpochyby aj slon v životnej veľkosti. Napriek tomu, že 

nie je živý, aj táto atrakcia potešila nejedného návštevníka. Po novom príbytku pre medvede a novovybudovanom moste 

vedenie zoo netají, že aj tento rok sú pripravené nejaké plány, aby zoologická záhrada lákala čoraz viac návštevníkov. O 

čo však konkrétne ide, zatiaľ zostáva v tajnosti. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

http://spisska.dnes24.sk/novoveska-zoo-otvorila-svoje-brany-novinkami-slon-aj-ostrov-madagaskar-foto-268515
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Späť na obsah 

 

1.31.  Obrovská strata pre ľudové umenie: Legenda folklóru navždy odišla! 

 [pluska.sk; 24/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/obrovska-strata-ludove-umenie-legenda-folkloru-navzdy-odisla.html 

 

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla etnograf a publicista Ján Olejník. Jeho meno je na Spiši späté 

najmä s tradičnou kultúrou, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti. Známy bol aj svojou 

publikačnou činnosťou. 

 

Zomrel etnograf Ján Olejník, posledná rozlúčka bude 2. mája. Ilustračné foto. 

 

Autor - Shutterstock 

 

Etnograf a publicista Ján Olejník sa narodil 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch. Študoval v Levoči a v Spišskej Novej 

Vsi. Pôsobil ako učiteľ na 17 školách v rôznych častiach Slovenska. 

 

Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. Od roku 1958 

sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde viedol 

etnografické oddelenie do roku 1985. 

 

Popri zamestnaní dokončil v roku 1961 štúdium etnografie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 

1966 získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta 

historických vied. Ako odborník na tradičnú kultúru, zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, podieľal sa na 

mnohých scénických programoch vzniknutých festivalov. 

 

Od roku 1949 žil v podtatranskej oblasti. V rámci svojho bádania od Oravy, cez Liptov, Spiš až po Šariš, ale aj v poľskom 

Podhalí zbieral dostupný materiál, nahrával a filmoval s cieľom poukázať na niekdajší spôsob života v konfrontácii so 

súčasným spôsobom života. Spolupracoval s mnohými významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého ale i 

vedeckého života. 

 

Bohatá bola jeho publikačná činnosť, jeho bibliografia obsahuje 1181 záznamov, je spoluautorom 23 knižných monografií. 

V roku 2015 mu vyšla jeho posledná kniha s názvom Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier. Úmrtie Jána 

Olejníka potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni Dalibor Mikulík. 

 

Práve v skanzene, ktorý je súčasťou Ľubovnianskeho múzea, je v drevenici z Jakubian sprístupnená pamätná izba v 

podobe pracovne etnografa. Vlani etnograf múzeu daroval svoju veľkú knižnicu, obrazy a rôzne zbierkové predmety. 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/obrovska-strata-ludove-umenie-legenda-folkloru-navzdy-odisla.html
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Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. mája o 11.00 h vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Novom 

Smokovci vo Vysokých Tatrách. 

 

Čítajte viac  

 

Folklór je opäť in: Oživte si jarný outfit tradičnou výšivkou na opasku, sukni, tope aj plátenkách 

 

FOTO Jaroslav (60), ktorý zahviezdil v Zem spieva, to nemá ľahké: Takéto starosti s vnučkou by každý nezvládol! 

 

Účinkujúci zo šou Zem spieva: Bavia nás zadarmo 

 

Štefán Nosáľ sa od Lúčnice dočkal nevídanej pocty! Čo pre neho pripravili? 

 

Diváci sa pýtajú poroty Zem spieva: Prečo ste nedali šancu západniarom? 

 

Konečne niekto iný: Ako sa z nenápadných youtuberov stali v šou Zem spieva hviezdy 

 

FOTO Bolestivá rozlúčka s goralským kráľom: Zúfalé posledné slová manželky 

 

Najznámejší goral Peter Michalák (†42): Desivé svedectvá o jeho smrti! 

 

Hrôza na plese: Goralský kráľ Peter Michalák († 42) odtancoval odzemok a zomrel! 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Rok 2017 patrí Američanom. Ovládli všetky svetové šampionáty elitnej kategórie 

 [sport.sme.sk; 24/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20516251/rok-2017-patri-americanom-ovladli-vsetky-svetove-sampionaty-elitnej-kategorie.html 

 

Hokejisti USA si vo finále MS hráčov do 18 rokov poradili s Fínmi. 

 

POPRAD. Ak sa zvykne hokejistom Kanady vravieť suveréni juniorskej kategórie do 20 rokov, tak Američania sú zasa 

kráľmi svetových šampionátov do 18 rokov. Spojené štáty americké ovládli turnaj v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

 

V siedmich zápasoch sedemkrát zvíťazili s celkovým skóre 34:14. Jediný väčší problém im spôsobili Švédi, ktorí v 

semifinále v 46. minúte viedli 3:2, ale Američania napokon otočili v predĺžení na 4:3. 

 

https://sport.sme.sk/c/20516251/rok-2017-patri-americanom-ovladli-vsetky-svetove-sampionaty-elitnej-kategorie.html
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Finále s obhajcami titulu Fínmi bolo predčasne rozhodnuté po dvoch tretinách. Za stavu 4:1 zámorskí hokejisti už zvoľnili 

tempo pozornou obranou si ustrážili zisk zlatých medailí. 

 

Kapitánom bol syn legendy 

 

"Som veľmi hrdý a spokojný s tým, ako hráči pristúpili k svojim povinnostiam. Reprezentovali nielen seba, ale aj svoje 

rodiny a krajinu, na ľade to bolo cítiť. To všetko sú črty americkej hokejovej povahy a títo mladí hráči ich ukázali v plnej 

miere," uviedol tréner John Wroblewski pre usahockey.com. 

 

K výkonu svojich zverencov vo finále americký kouč poznamenal: "Boli sme lepší vo všetkých aspektoch hry, v 

rovnovážnom stave piatich proti piatim sme nedovolili Fínom rozvinúť ich kombinačnú hru a vyvíjali tlak na nich už v ich 

obrannej tretine." 

 

Kapitán Američanov Braeden Tkachuk, ktorý je synom legendy St. Louis Keitha Tkachuka a bratom útočnika Calgary 

Matthewa Tkachuka, na margo finále na webe MS 2017 poznamenal: 

 

"Nedokážem opísať svoje pocity. Mali sme potrebné sebavedomie aj kvalitu a najmä hrali sme ako tím. Tiež sme bol 

výborne vedení zo striedačky a výborne plnili pokyny trénera." 

 

Poslali to najlepšie 

 

Američania počas celého šampionátu veľmi ľahko strieľali góly. V útočnej fáze pôsobili jednoducho, ale pritom účinne. 

Najproduktívnejší hráč a zároveň MVP turnaja, 13-bodový fínsky útočník Kristian Vesalainen, to potvrdil. 

 

"Veľmi dobre im vyšla prvá tretina. V nej si utvorili šance a aj skórovali, na rozdiel od nás. Nám presilovky nefungovali ako 

zvyčajne. Teraz sme sklamaní z finálového neúspechu, až neskôr doceníme, čo sme dosiahli." 

 

Osemnásťroční Američania na štrnástom šampionáte za sebou nezostali bez cenného kovu, zlato získali siedmykrát za 

ostatných deväť rokov a po tretí raz za štyri roky. So súčtom 10 zlatých - 3 strieborné - 2 bronzové medaily sú 

najúspešnejším tímom histórie šampionátov do 18 rokov. 

 

Druhí Rusi (3-4-3) a tretí Fíni (3-3-4) výraznejšie zaostávajú. "Američania boli dlhší čas spolu a na rozdiel od Kanaďanov 

poslali na majstrovstvá sveta to najlepšie, čo v tejto vekovej kategórii majú k dispozícii," vravel v štúdiu RTVS hokejový 

expert a bývalý úspešný hráč Ján Pardavý. 

 

Američania vyhrali doteraz všetky šampionáty 
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Americký hokej v roku 2017 prežíva nevídanú sezónu. Všetky štyri šampionáty elitnej kategórie, ktoré sa doteraz skončili, 

ovládli práve Američania, resp. Američanky. 

 

V kanadskom Montreale sa začiatkom roka na šampionáte 20-ročných tešili z finálového triumfu nad Kanaďanmi 5:4 po 

samostatných nájazdoch. 

 

O niečo neskôr v januári zvíťazili Američanky nad Kanaďankami 3:1 vo finále MS mladých hokejistiek do 18 rokov v 

českom Zlíne. 

 

Začiatkom apríla na domácom ľade v Plymouthe americké ženy vo finále MS zdolali súperky z Kanady 3:2 po predĺžení a 

napokon aktuálne v Poprade na MS mladíkov do 18 rokov sa súboj o titul USA - Fínsko skončil 4:2. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Američania získali na MS do 18 rokov desiaty titul, porazili Fínov 

 [dobrenoviny.sk; 24/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98947/americania-ziskali-na-ms-do-18-rokov-desiaty-titul-porazili-finov 

 

Triumf z Popradu bol pre nich už jubilejným desiatym v tejto kategórii a celkovo majú 15 medailí. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP 

 

Poprad 24. apríla (TASR) - Hokejisti USA zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov nad Fínskom 4:2 a v 

priamom súboji dvoch šampiónov z nedávnych rokov sa vrátili na pomyselný trón. Americkí mladíci potvrdili pozíciu 

najúspešnejšieho tímu v histórii MS hráčov do 18 rokov. Triumf z Popradu bol pre nich už jubilejným desiatym v tejto 

kategórii a celkovo majú 15 medailí. Bronzovú priečku obsadili hráči Ruska, ktorí v súboji o 3. miesto zdolali Švédov 3:0. 

 

USA - Fínsko 4:2 (2:0, 2:1, 0:1) 

 

Góly: 4. Norris (Tkachuk), 17. Farabee (Tortora), 22. Farabee (Cockerill, St. Cyr), 32. Mismash (Hughes, Norris) - 28. 

Rasanen (Koskenkorva, Kotkaniemi), 57. Vaakanainen. Rozhodovali: Piragič (Chorv.), Garon - Harrington (obaja Kan.), 

Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 7:4 na 2 min., navyše Wahlstrom (USA) 10 min. za napadn. hlavy a krku, presilovky: 1:0, 

oslabenia: 1:0, 3904 divákov. zostavy: 

 

USA: St. Cyr - Kemp, Hughes, Gildon, Knoepke, Miller, Farrance, Inamoto - Pastujov, Norris, B. Tkachuk - Wahlstrom, 

Barrat, Mismash - Slaggert, Poehling, Farabee - Tortora, Dhooghe, Cockerill - Reedy 

 

Fínsko: Luukkonen - Heiskanen, Vaakanainen, Teräväinen, Rasanen, Antalainen, Utunen, Isiguzo, Latvala - Vesalainen, 

Ikonen, Nyman - Talvitie, Virtanen, Ylönen - Kupari, Koskenkorva, Kotkaniemi - Engberg, Aalto, Maansaari 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98947/americania-ziskali-na-ms-do-18-rokov-desiaty-titul-porazili-finov
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Zápas mal od úvodu výborné tempo a už v prvej tretine bolo k videniu mnoho zaujímavých príležitostí. Američania išli do 

vedenia už v 4. minúte, keď Tkachuk vzal puk rozohrávajúcemu obrancovi Anttalainenovi a výbornou prihrávkou ponúkol 

prvý gól Joshovi Norrisovi. Američania hrali s ľahkosťou, nezriedka si dovolili aj technické parádičky a nad fínskym 

súperom mali navrch. V 17. minúte zužitkoval prihrávku spoza bránky Farabee a keď ten istý hráč v úvode druhej časti vo 

vlastnom oslabení pridal aj tretí gól, bolo o víťazovi prakticky rozhodnuté. Fín Rasanen v 28. minúte znížil, ale Mismash o 

štyri minúty zvýšil náskok Američanov opäť na tri góly - 4:1. U6 v 27. minúte sa Fíni odhodlali k hre so šiestimi hráčmi a 

americký brankár Dylan St. Cyr chcel k asistencii pridať aj gól. Jeho snaha o strelenie gólu však dopadla veľmi zle a 

nepresnou rozohrávkou prakticky daroval gól Vaakanainenovi - 4:2. Ďalší gól už nepadol a po zápase tak vypukla 

obrovská radosť mladých Američanov. 

 

Brady Tkachuk, útočník, kapitán USA: "Sme majstri sveta, je to neuveriteľné. Všetci hráči sme boli ako bratia a skvele 

nás viedol náš tréner. Videl som na výrazne môjho otca Keitha, ktorý tu bol osobne, že je veľmi hrdý na to, čo som 

dosiahol. Mám z toho veľkú radosť, ani to neviem slovami opísať."  

 

Dylan St. Cyr, brankár USA: "Poučili sme sa zo zápasov vo štvrťfinále a v semifinále a v každom striedaní sme hrali veľmi 

koncentrovane. Celkové víťazstvo sme dosiahli vďaka skvelému kolektívu, ktorý sme vytvorili. Som veľmi rád, že som sa 

dostal do All-star tímu. Vnímam to ako veľké ocenenie mojich výkonov." 

 

1. USA, 

 

2. Fínsko, 

 

3. Rusko, 

 

4. Švédsko, 

 

5. Kanada, 

 

6. SLOVENSKO, 

 

7. Česko, 

 

8. Švajčiarsko, 

 

9. Bielorusko, 

 

10. Lotyšsko 
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Fínsky útočník Kristian Vesalainen sa stal najproduktívnejším a zároveň aj najužitočnejším hráčom svetového 

šampionátu hráčov do 18 rokov. Líder fínskeho tímu získal 13 kanadských bodov za 6 gólov a 7 asistencií. 

 

Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Rus Maxim Žukov, ktorý dosiahol najlepšiu úspešnosť zásahov - 92,59 %. Fínsky 

obranca Miro Heiskanen získal skvelých 12 bodov (2+10), ale hoci rekord šampionátu (13 bodov) neprekonal, bol 

vyhlásený za najlepšieho obrancu šampionátu. 

 

Najlepší brankár: Maxim Žukov (Rus.) 

 

Najlepší obranca: Miro Heiskanen (Fín.) 

 

Najlepší útočník: Kristian Vesalainen (Fín.) 

 

Najužitočnejší hráč: Vesalainen 

 

All-star tím MS: Dylan St. Cyr (USA) - Miro Heiskanen (Fín), Maxwell Gildon (USA) - Kristian Vesalainen (Fín), Sean 

Dhooghe (USA), Ivan Čechovič (Rus.) 

 

Hokejisti USA potvrdili, že americká hokejová škola je v súčasnosti špičkou v mládežníckych kategóriách. Víťazstvo na 

majstrovstvách sveta v Poprade a v Spišskej Novej Vsi je pre Spojené štáty už desiatym v histórii šampionátov hráčov 

do 18 rokov. V tomto smere sú najúspešnejšou krajinou. 

 

Američania sa v kategórii do 18 rokov umiestňujú na prvých troch priečkach pravidelne od roku 2004. Bez medaily 

naposledy odišli ešte na MS "18" v roku 2003, keď skončili štvrtí. Tímy USA do 18 rokov v súčasnosti ťažia z rozvojového 

projektu zameraného na hráčov v kategóriách do 17 a 18 rokov. Prvé z doterajších desiatich prvenstiev získali 

Američania v roku 2002, keď sa šampionát takisto konal na Slovensku - v Trnave a v Piešťanoch. Strieborní Fíni napokon 

nenadviazali na vlaňajší triumf a na ich konte zostávajú tri prvenstvá (1999, 2000, 2016). Striebro je pre nich tretím kovom 

tohto lesku, keďže vo finále podľahli aj v rokoch 2006 a 2015. 

 

1999: Fínsko 

 

2000: Fínsko 

 

2001: Rusko 

 

2002: USA 
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2003: Kanada 

 

2004: Rusko 

 

2005: USA 

 

2006: USA 

 

2007: Rusko 

 

2008: Kanada 

 

2009: USA 

 

2010: USA 

 

2011: USA 

 

2012: USA 

 

2013: Kanada 

 

2014: USA 

 

2015: USA 

 

2016: Fínsko 

 

2017: USA 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Slovenskí mladíci očarili hokejový svet 

 [Turčianske noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 21; KP ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

HOKEJ 
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Súčasťou úspešného tímu bol okrem Martinčanov Miloša Fafráka a Jakuba Urbánka aj generálny manažér Ľubomír 

Jakubec. 

 

MARTIN. Bol to prekrásny hokejový týždeň. Srdcia fanúšikov pohladili mladí reprezentanti Slovenska v kategórii do 18 

rokov, ktorí na domácom svetovom šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi držali krok s absolútnou špičkou. 

 

Naši mladíci síce napokon svoju nezabudnuteľnú púť skončili už vo štvrťfinále po veľkej bitke a smolnej prehre 2:3 v 

predĺžení s Ruskom, ale ľudia ich vo štvrtok večer z ľadu odprevádzali mohutným aplauzom a veľkou vďakou. 

 

"Tesne po zápase chlapci prežívali obrovský smútok, mnohí si aj poplakali, lebo veľmi chceli bojovať o medailu. Neboli 

sme od toho ďaleko, chýbal nám kúsok športového šťastia. Jedno je ale isté, každý jeden hráč odviedol skvelú robotu, za 

ktorú sa určite nemusí hanbiť. Naopak, na celé mužstvo môžeme byť právom hrdí. Naše výkony ocenila aj odborná 

verejnosť, napríklad kanadský manažér na adresu našich reprezentantov nešetril slovami chvály," povedal Martinčan 

Ľubomír Jakubec, ktorý nielen na majstrovstvách sveta, ale aj v dlhodobom projekte Slovensko 18 zastával pozíciu 

generálneho manažéra tímu. 

 

"Aj preto ma naša dobrá hra či kvalitné výsledky neprekvapili. Vedeli sme, čo v chlapcoch je, na čo majú a že dokážu hrať 

vyrovnanú partiu s najlepšími. Vytvorili úžasnú partiu, ktorú ešte svojimi skúsenosťami vystužili aj legionári. Ročník 1999 

je silný a má pred sebou veľkú perspektívu. Ak hráči nepoľavia v úsilí, určite o nich ešte budeme počuť," podotkol šéf 

tímu. 

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že vo výbere trénera Javorčíka hrali aj dvaja odchovanci martinského hokeja - Miloš Fafrák a 

Jakub Urbánek. 

 

"Obaja si svoje miesto zastali dobre a často sa dostávali na ľad aj počas zlomových situácií v zápasoch. Sú to šikovní 

chlapci, dobre stavaní, silní na puku a aj korčuliarsky zdatní. Osobne si myslím, že by sa chytili aj v extraligovom tíme 

medzi mužmi a materský klub by im mohol ponúknuť spoluprácu," zamýšľal sa Ľubomír Jakubec, ktorý niesol hlavnú 

zodpovednosť za chod celého tímu. 

 

"Riešil som rôzne veci. Ubytovanie, stravu, dopravu, lekársku starostlivosť, registráciu, súpisky, bol som členom 

direktoriátu šampionátu. Jednoducho všetko, čo k pozícií manažéra patrí. Bola to dobrá a zaujímavá skúsenosť," povedal 

na záver debaty Ľubomír Jakubec. 

 

(KP) 

 

---- 
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FOTO: Ľubomír Jakubec (vpravo) bol súčasťou realizačného tímu SR 18. Druhý rok je generálnym manažérom mužstva. 

FOTO: TASR/FRANTIŠEK IVÁN 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Zo zabitia dôchodkyne obvinili 61-ročného muža 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 5; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Policajti v Spišskej Novej Vsi obvinili 61ročného muža zo zločinu zabitia 58-ročnej ženy. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nebohú ženu našli uplynulý štvrtok v byte. Záchranári jej už pomôcť nedokázali. Na tvári a tele 

mala rôzne krvné podliatiny. Privolaný súdny lekár cudzie zavinenie nevylúčil a nariadil pitvu. "Ešte v deň nálezu tela 

polícia zadržala podozrivú osobu, ktorej bolo po procesnom zdokumentovaní vyšetrovania vznesené obvinenie za tento 

skutok," vysvetľuje krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Vyšetrovateľ zo zločinu zabitia obvinil muža zo Spišskej 

Novej Vsi. Stíhajú ho väzobne, za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov. Bližšie okolnosti 

prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého dokazovania. (krs) 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Mladík zo Spiša podpaľoval autá a kontajnery 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 8; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Aj s mladistvým komplicom má na svedomí požiare troch áut a pokusy o vlámanie. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovoveskí policajti objasnili viacero prípadov, ktoré zaznamenali v meste Spišská Nová 

Ves od decembra 2016. "Ide o prípady požiarov áut, požiarov kontajnerov na zber odpadu, pokusy krádeže na čerpacej 

stanici i v bare. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ Spišská Nová Ves obvinil 19-ročného Matúša zo Spišskej 

Novej Vsi zo šiestich skutkov, v štyroch prípadoch za trestný čin poškodzovania cudzej veci a v dvoch prípadoch za 

trestný čin krádeže v štádiu pokusu," informovala nás hovorkyňa KR PZ KE Jana Mésarová. V troch prípadoch obvinili aj 

15-ročného Samuela z uvedeného mesta, ktorý obvinenému Matúšovi "asistoval". "Ten čelí obvineniu v dvoch prípadoch 

z prečinu krádeže v štádiu pokusu a v jednom prípade z trestného činu poškodzovania cudzej veci," dodala hovorkyňa. 

 

Podpaľovali autá aj kontajnery 

 

Obvinený Matúš v polovici decembra 2016 na parkovisku na Baníckej ulici spôsobil požiar vozidla zn. Škoda Felicia, 

majiteľovi vznikla škoda vyše 400 eur. Následne sa presunul na Hanulovu ulicu, kde spôsobil požiar vozidla zn. VW Polo, 

majiteľovi vznikla škoda vyše 700 eur. Obaja obvinení v noci z 13. na 14. apríla zapálili na Slovenskej ulici tri zberné 

kontajnery slúžiace na zber odpadu, úplným zhorením kontajnerov spôsobili poškodenej spoločnosti škodu vo výške 690 
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eur. Obvinený Matúš v noci zo 17. na 18. apríla zapálil štyri kontajnery slúžiace na zber odpadu na ulici Za Hornádom, 

poškodenej spoločnosti vznikla škoda 920 eur. Matúš 14. apríla v nočných hodinách na parkovisku na ulici F. Kráľa 

spôsobil požiar vozidla zn. VW LT 28, zhorením vozidla vznikla majiteľovi škoda viac ako 2 100 eur. 

 

Ukradnúť nič nestihli 

 

Matúš v polovici decembra 2016 na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, požiarom 

obhoreli steny, škoda vyčíslená na vyše 1 000 eur. Obaja obvinení 19. apríla v nočných hodinách spoločne kameňmi 

poškodili sklenenú výplň vchodových dverí na benzínovej čerpacej stanici s úmyslom odcudziť z priestorov čerpacej 

stanice peniaze a cigarety. To sa im však nepodarilo. Poškodenej bratislavskej spoločnosti spôsobili škodu poškodením 

dverí vo výške 250 eur. Obvinení sa 13. apríla v nočných hodinách pokúsili z baru ukradnúť cigarety, starší z obvinených 

kameňom rozbil sklenené výplne okna, cez ktoré sa mu vojsť do objektu nepodarilo. Preto kameňom rozbil ďalšiu 

sklenenú výplň okna, pričom boli vyrušení a z miesta ušli. Majiteľovi spôsobil škodu na zariadení vo výške 200 eur. Matúš 

v polovici decembra 2016 na Zimnej ulici vošiel do bytového domu, kde spôsobil požiar pod schodiskom, požiarom 

obhoreli steny. 

 

Jeden je vo väzbe 

 

Za tieto skutky hrozí staršiemu z obvinených až trojročné väzenie, keďže bol za obdobnú trestnú činnosť v 

predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený. Stíhaný je väzobne. "Za prečin poškodzovania cudzej veci a krádeže v štádiu 

pokusu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky, obvinenému Samuelovi, ktorý je stíhaný na slobode, hrozí ako 

mladistvej osobe polovica z trestnej sadzby. V tejto súvislosti sa preverujú aj ďalšie neobjasnené prípady podobného 

charakteru," dodala na záver Mésarová. (rob) 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Už padlo obvinenie v prípade vraždy 58-ročnej ženy 

 [Plus jeden deň; 95/2017; 25/04/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

V prípade smrti 58-ročnej ženy, ktorú minulý štvrtok našli mŕtvu v byte v Spišskej Novej Vsi, padlo obvinenie. Z jej 

zabitia vyšetrovateľ obvinil jej manžela (61). 

 

Policajti zadržali manžela hneď v ten deň a po procesnom zdokumentovaní ho obvinili. Stíhaný je vo väzbe, v prípade 

dokázania viny mu hrozí trest na sedem až 10 rokov. Bližšie okolnosti prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a 

znaleckého dokazovania. sita 

 

Späť na obsah 
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1.38.  Na šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi potešil divácky záujem 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 20; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Šampionát, ktorý prebral hokejový národ. Aj tak by sa v skratke dali nazvať majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 18 

rokov, ktoré sa práve skončili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

 

POPRAD. Šampionát pod Tatrami sa zapíše do slovenskej hokejovej histórie vo viacerých smeroch. 

 

Fehérváry: Fanúšikovia boli úžasní 

 

Prvým je divácky záujem a "hokejová horúčka", ktorú svojimi výkonmi spustili mladí reprezentanti. Za zmienku stojí 

návštevnosť priamo na štadiónoch, pretože až štyri zápasy slovenského tímu do 18 rokov boli vypredané, konkrétne proti 

Kanade, Lotyšsku, Švajčiarsku a Rusku. "Nie každému hráčovi sa počas kariéry podarí hrať na domácich majstrovstvách 

sveta. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní, je neuveriteľné, čo predvádzali a ako nás poháňali dopredu," povedal po 

jednom zo zápasov kapitán slovenského tímu Martin Fehérváry. 

 

Slová chvály z IIHF 

 

Počas desiatich hracích dní prišlo na oba štadióny v Poprade a Spišskej Novej Vsi spolu 73 690 divákov, čo je v 

porovnaní s minuloročným šampionátom v Grand Forks o vyše 2 100 divákov viac. "Musím povedať, že tento šampionát 

bol excelentný nielen po diváckej, ale aj organizačnej stránke. Videl som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna 

zložka fungovala na sto percent. Všetky tímy sú spokojné so starostlivosťou a celým priebehom šampionátu. Zo 

Slovenska si odnášajú naozaj pekné spomienky. Bude veľmi ťažké prekonať latku, ktorú nastavili organizátori," povedal 

člen Medzinárodnej hokejovej federácie Frank González, ktorý bol pod Tatrami delegátom IIHF. Šampionát bol jeden z 

najnavštevovanejších v histórii tejto vekovej kategórie, ale divácky rekord neprekonal. Doteraz najviac ľudí prišlo na turnaj 

v bieloruskom Minsku, v roku 2010 videlo 31 stretnutí šampionátu osemnásťročných 115 140 divákov, čo je priemer 3714 

návštevníkov na jednom súboji. Viac fanúšikov ako na majstrovstvách sveta do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi 

bolo aj na ďalších troch turnajoch. "Organizácia majstrovstiev sveta dopadla z nášho pohľadu na jednotku. Chcel by som 

sa veľmi poďakovať divákom, ktorí ukázali celému svetu, že Slovensko je hokejová krajina. Jediný problém nám pri 

presunoch počas štvrťfinálového dňa narobilo počasie. Aj túto prekážku sme vďaka policajným zložkám, ktoré nám 

pomohli s presunom tímov, zvládli," povedal riaditeľ turnaja Roman Štamberský. 

 

Zlato do Ameriky 

 

Majstrami sveta sa stali hokejisti USA. V nedeľňajšom finále v Poprade zdolali rovesníkov z Fínska 4:2 a potvrdili pozíciu 

najúspešnejšieho tímu v histórii majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii. Celkovo majú na konte už desaťkrát zlato, 

trikrát pridali striebro a dvakrát bronz. Slovensko skončilo na MS 2017 po štvrťfinálovom vypadnutí na 6. priečke. (sita) 
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1.39.  Štátni železničiari sa nevedia zhodnúť na čase cesty do Košíc 

 [HN; 79/2017; 25/04/2017; s.: 1; VS ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Bratislava – Štátny vlakový dopravca má odvážne plány. Do roku 2030 chce stlačiť čas jazdy z hlavného mesta do Košíc 

pod tri hodiny. Aspoň to sľubuje vo svojej novej stratégii. Cestujúci by teda mali sedieť vo vlakoch o dve hodiny kratšie, 

než je to teraz. Rýchla jazda bude možná vďaka zvýšeniu traťovej rýchlosti na 160 kilometrov za hodinu. Celý projekt má 

však háčik – peniaze. Rezort dopravy a dva štátne železničné podniky sa nevedia zjednotiť, či je rýchlosť 160, na ktorú 

sa už prerába trať po Žilinu, v poriadku aj pre zvyšok koľajníc – až po Košice. "V dnešnom stave projektov to nie je 

reálne, keďže finančná návratnosť tohto projektu nevyšla," povedal totiž šéf Železníc Slovenskej republiky Martin Erdössy 

s tým, že od Spišskej Novej Vsi na východ bude rýchlosť nižšia. Rezort dopravy to nepriznáva. "Technické riešenie sa 

nájde, je to otázka peňazí," tvrdí minister Árpád Érsek. Isté je zatiaľ jedno. Kratšia cesta bude medzi Bratislavou a Žilinou. 

Skráti sa na hodinu a pätnásť minút – o tri roky. (VS) 

 

2 hodiny. O toľko sa má skrátiť cesta z Bratislavy do Košíc. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Zomrel významný spišský etnograf Ján Olejník 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla. 

 

POPRAD. Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla etnograf a publicista Ján Olejník. Jeho meno je na 

Spiši späté najmä s tradičnou kultúrou, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti. Známy bol aj 

svojou publikačnou činnosťou. 

 

Usadil sa v Tatrách 

 

Etnograf a publicista Ján Olejník sa narodil 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch. Študoval v Levoči a v Spišskej Novej 

Vsi. Pôsobil ako učiteľ na 17 školách v rôznych častiach Slovenska. Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v 

Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. Od roku 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a 

Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie do roku 1985. Ako 

odborník na tradičnú kultúru, zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, podieľal sa na mnohých scénických 

programoch vzniknutých festivalov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2. mája o 11.00 h vo Farskom kostole 

sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. (tasr) 
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JÁN OLEJNÍK. FOTO: PETER RINDOŠ 
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1.41.  Na Budimírskom polmaratóne dominoval Tibor Sahajda 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 16; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Východoslovenská veľká cena vytrvalcov pokračovala predposlednú aprílovú nedeľu v blízkosti Košíc. 

 

BUDIMÍR. Celá obec Budimír v okrese Košice – okolie žila tento deň behom. Na štart Budimírskeho polmaratónu sa 

postavilo 153 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. V cieli rozhodcovia privítali o jedného menej. 

Trať dlhú 21,1 km najrýchlejšie zvládol favorizovaný 27ročný Košičan Tibor Sahajda. Bežal systémom štart – cieľ a 

cieľovú pásku preťal s vyše trojminútovým náskokom. Po trojmesačnom tréningovom pobyte na africkom kontinente, 

počas ktorého trénoval s vytrvalcami z Kene, organizátori i diváci okrem jeho prvenstva očakávali aj prekonanie traťového 

rekordu, hoci sám pretekár takúto ambíciu nemal. Kvalitný traťový rekord vo veternom počasí odolal o tri minúty. Pretekár 

TJ Obalservis Košice sa na margo svojho výkonu vyjadril: "Chcel som zabehnúť dobrý čas, o traťovom rekorde som 

neuvažoval – podmienky boli také, aké boli – pre všetkých rovnaké, hoci nie ideálne. Dobehol som zdravý a bez zranenia 

do cieľa, čo je pre mňa základ. S časom však nie som spokojný." Vyjadril sa i k svojej príprave v Keni: " Cítim sa lepšie 

ako minulú sezónu, ale nie je to zatiaľ to, čo som očakával. Možno, že tréningová príprava s Afričanmi sa odrazí v 

kvalitnejších časoch neskôr, to je teraz ťažké povedať. Určite to však je výborná skúsenosť." Druhá a tretia priečka v 

absolútnom poradí bez rozdielu veku putovala k našim východným susedom. Zaslúžili sa o to ukrajinskí veteráni s 

elánom mladíkov – 49-ročný Orest Babjak a o šesť rokov mladší Anatolij Malyj. 

 

Ženám kraľovali veteránky 

 

Medzi dvadsiatkou štartujúcich žien dominovali vekom veteránky, ktoré obsadili prvé štyri priečky v absolútnom poradí 

bez rozdielu veku. Víťazstvo do Košíc si odnáša 40-ročná špecialistka na triatlon Gabriela Slafkovská. Po dobehnutí 

neskrývala radosť: "Budimírsky polmaratón som bežala štvrtý krát. Teším sa, že som dnes vyhrala, pretože včera som 

absolvovala náročnú súťaž – vyhrala som Slovenský pohár v akvatlone, čo je triatlonová disciplína. S výsledným časom 

som spokojná." Spoločnosť na stupni víťazov jej robili celkovo strieborná Erika Ondrijová z Vyšnej Šebastovej a bronzová 

Ildiko Varga z Maďarska. 

 

Víťazi kategórií / najlepší Slováci: Muži do 39 rokov: 1. Tibor Sahajda – Obalservis Košice, Dachproch.sk – 1:09:18 hod 

(celkový víťaz). Muži od 40 do 49 rokov: 1. Orest Babjak – Ukrajina 1:12:34 hod (celkovo 2.), 2. Anatolij Malyj – Ukrajina – 

1:16:24 hod (celkovo 3.), 3. Peter Pulik – Metropol Košice – 1:18:12 hod (celkovo 4.). Muži od 50 do 59 rokov: 1. Štefan 

Rácz – ŠK Budimír – 1:21:09 hod. Muži od 60 rokov: 1. Milan Hrušovský –Spišská Nová Ves 1:34:47 hod. Ženy do 39 

rokov: 1. Dáša Frivalská – Geodetica running team – 1:42:47 hod (medzi ženami 5.). Ženy od 40 do 49 rokov: 1. Gabriela 

Slafkovská – Probody Košice – 1:34:05 hod (celková víťazka), 2. Erika Ondrijová – MTC Vyšná Šebastová – 1:37:24 hod 
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(medzi ženami 2.). Ženy od 50 rokov: 1. Ildiko Varga – Maďarsko – 1:41:00 hod (medzi ženami 3.), 2. Danica Božová – 

Bežecký klub Poprad/ Svit (medzi ženami 4.). (db) 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Ľ. Moravčík: Aj v druhej lige sú dobrí hráči 

 [Korzár; 95/2017; 25/04/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Z HVIEZD MU NAJVIAC "REŽÚ" MESSI A HAZARD 

 

Nadstavbové súboje mužstiev z opačných kútov republiky sú oživením druhej futbalovej ligy. Pre tímy z východu, a najmä 

ich fanúšikov, sú príjemným bonusom stretnutia so Sereďou. Na lavičke tohto celku v pozícii asistenta trénera pôsobí 

Ľubomír Moravčík, ikona československého i samostatného slovenského futbalu. 

 

KOŠICE. Fotografia s v súčasnosti 51-ročným nitrianskym rodákom, účastníkom majstrovstiev sveta 1990, najlepším 

futbalistom Československa 1992 a Slovenska 2001, ktorý počas svojho hráčskeho pôsobenia vyryl nezmazateľnú stopu 

v srdciach priaznivcov francúzskeho Saint-Étienne či škótskeho Celticu Glasgow, v uplynulých týždňoch skrášlila zbierky 

viacerým futbalovým priaznivcom na Spiši, v Bardejove i Košiciach a okolí. Po piatkovom dueli v Družstevnej pri Hornáde 

proti Lokomotíve Košice, v ktorom Sereď po góle v posledných sekundách prehrala 1:2, nám Ľubomír Moravčík ochotne 

poskytol rozhovor. 

 

Ako ste videli zápas vášho mužstva s Lokomotívou? 

 

"Začali sme opatrnejšie, poznali sme silu súpera a nechceli sme hneď v úvode inkasovať. Postupom času sme sa viac 

dostávali do hry, najmä po prestávke a prvom góle v našej sieti sme sa osmelili a zaslúžene sme vyrovnali. V závere sme 

mali šancu rozhodnúť, prestrelili sme bránu a vzápätí sa presadil súper. Domácich sme do vyložených šancí nepúšťali, 

myslím si, že bod by sme si zaslúžili a zápasu by pasoval výsledok 1:1. Ale taký je futbal." 

 

Kde vidíte hlavné príčiny toho, že Sereď ešte v nadstavbe nezvíťazila? Po bezgólových remízach v Spišskej Novej Vsi a 

doma s Liptovským Mikulášom ste zhodne 1:2 prehrali v Bardejove i s Lokomotívou. 

 

"V Spišskej to bol vyrovnaný zápas, bez výraznejších šancí na oboch stranách. S Mikulášom sme mali dve možnosti, 

ktoré sme nevyužili. Aj proti Lokomotíve sme nedali tutovku, Paukner prekopol z asi jedenástich metrov. Je to jednoducho 

o premieňaní šancí. Práve to robí rozdiel v zápasoch a rozhoduje, kto v nich bude úspešnejší." 

 

Aké ambície má váš tím v ďalšom priebehu sezóny? 
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"Postupové ambície nemáme, naším cieľom je čo najlepšie sa pripraviť na ďalšiu sezónu. Chceme sa čo najviac oťukať, 

pretože toto je tá pravá druhá liga ktorá na nás čaká aj o rok. 

 

Oficiálne ste vedený ako asistent trénera, ale vieme, že v slovenskom futbale nie vždy korešponduje reálny stav vecí s 

tým, čo je na papieri. Ako to teda je vo vašom prípade v skutočnosti? 

 

"Je to naozaj tak, som asistent trénera. Obaja s Mariánom Süttöm vlastníme Euro Pro licenciu, takže v tom problém 

nebol. Sme navyše dobrí kamaráti, v Nitre sme spolu hrávali v doraste i v áčku, a preto keď ma oslovil, či by som mu 

nešiel pomôcť do Serede, neváhal som. Osem rokov som bol mimo futbalové dianie, ale stále ma to veľmi baví, takže sa 

znova teším na prácu vo futbale." 

 

Ľudia na východe vás dlhšie obdobie nemali možnosť vidieť na vlastné oči. Stále vás však spoznávajú aj tí, ktorí futbal až 

tak detailne nesledujú. Chcú vás pozdraviť, odfotiť sa s vami. Také niečo asi vždy poteší, však? 

 

"Samozrejme. Najpotešiteľnejšie je to, že chodíme tam, kde na nás čakajú ťažké zápasy. Kým bola súťaž rozdelená na 

západnú a východnú skupinu, trocha v nej absentovala kvalita. Teraz je to už o niečom inom. Mužstvá v nadstavbe sú 

veľmi vyrovnané a vyhrávať je ťažšie. Na konte máme zatiaľ len dve remízy a dve prehry. Musíme tvrdo pracovať, ak sa 

chceme posunúť vpred. 

 

Hovorí sa, že z dnešného futbalu sa vytrácajú klasickí špílmachri a jemnocitní technici. Takí, ako ste boli svojho času aj 

vy. Zdieľate tento názor? 

 

"V každom mužstve sa nájdu šikovní hráči, v Lokomotíve sú to napríklad Karaš alebo Zajac. Veľa závisí od toho, koľko 

vám dovolí súper. Niekedy je zas prekážkou zlý terén. Myslím si, že aj v druhej lige sú dobré zápasy, takým bol aj tento 

posledný. Hralo sa horedole, šance boli na oboch stranách. Samozrejme, nemôžeme čakať, že v našej druhej lige budú 

hrať extra hráči. Viacerí chlapci ale majú potenciál a môžu sa posunúť vyššie." 

 

Ktorý slovenský a svetový futbalista vám momentálne imponuje najviac? 

 

"U nás je jednoznačne najlepší Hamšík. V zápase s Maltou sme mali možnosť sa presvedčiť, že je to oveľa ťažšie, ak 

nehrá od začiatku. Zo svetových hráčov určite Messi, na ktorého je lahôdka sa pozerať. Takisto Hazard v Chelsei. To sú 

futbalisti, ktorých hra ma naozaj baví. Máme šťastie, že ich umenie môžeme sledovať v televízii takmer každý víkend. To 

je vymoženosť, ktorú sme napríklad my, keď sme boli mladí, nemali. Pre dnešných futbalistov je to ideálny zdroj 

inšpirácie." 

 

Vráťme sa ešte do vašej trénerskej súčasnosti. Nemalo by meno Ľubomíra Moravčíka, pri všetkej úcte k Seredi, pôsobiť v 

hierarchii slovenského futbalu na úplne inej úrovni? 
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"Ešte raz zdôrazním, že som bol osem rokov mimo futbalu, naposledy som pôsobil v Zlatých Moravciach ešte v roku 

2009 (predtým ako tréner viedol Moravčík aj Ružomberok a reprezentáciu Slovenska do 16 rokov, okrem toho pracoval aj 

ako futbalový agent, pozn. red.). Nie je jednoduché po takom čase do toho znova vhupnúť a prebrať patričnú 

zodpovednosť. Uvidíme, možno časom sa mi podarí posunúť sa na vyššie posty. S Mariánom Süttöm si ale veľmi dobre 

rozumieme a preto som zatiaľ spokojný s tým ako to je." DANIEL DEDINA 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 25. apríla 

 [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20513948/pohotovost-v-lekarnach-utorok-25-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 

 

UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20513948/pohotovost-v-lekarnach-utorok-25-aprila.html
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NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

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 

 

Benu - Tesco 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

Dr. Max, Dlhé hony 1, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň FIALKA, Nemocničná 41/A, 06601 
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V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Trebišov 

 

AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SALUS, Štefánikova 76, +421 0566889591 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Tipy na dnes - utorok 25. apríla 

 [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20511203/tipy-na-dnes-utorok-25-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Revízor 

 

PREŠOV. Komédiu Gogoľa uvedú v historickej budove DJZ v utorok o 10.00 hod. 

 

Tvorivé dielne pre dospelých 

 

PREŠOV. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove pozýva v utorok o 13.00 hod.na tvorivé dielne určené dospelým, ktorí 

majú chuť podporiť svoju kreativitu a naučiť sa vytvoriť niečo pekné a zaujímavé.Témou budú základy háčkovania. 

https://korzar.sme.sk/c/20511203/tipy-na-dnes-utorok-25-aprila.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 4. 2017 

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

 

Jarný koncert 

 

PREŠOV. Centrálna študovňa Univerzitnej knižnice PU v Prešove bude v utorok o 15.30 hostiť Jarný koncert. Katedra 

hudby IHVU FF PU v Prešove a Univerzitná knižnica PU v Prešove pozývajú všetkých milovníkov vážnej hudby na 12. 

jarný koncert Cameraty Academica a jej hostí do Centrálnej študovne pod vedením jej umeleckého vedúceho doc. Mgr. 

art. Karola Medňanského, PhD. Na koncerte odznejú skladby hudobných géniov ako sú J. S. Bach, G. Fr. Händel, G. 

Dusík, C. Monteverdi či M. Schneider-Trnavský. 

 

Café Európa 

 

PREŠOV. Diskusný formát pri "kávičke a koláčiku" o aktuálnych európskych a zahraničnopolitických ale aj lokálnych 

témach. V utorok o 17.30 hod. vo Wave klube. 

 

Sólo-duo-trio 

 

PREŠOV. Literárna kaviareň Viola prinesie v utorok o 19.00 hod. posledný koncert prvého ročníka festivalu s názvom 

Ľudský hlas v osamení a dialógu je venovaný vystúpeniu dvoch hudobných zoskupení Urban Hudák Music a Liberi band. 

 

Tehla#1:Karol Gregor o novostavbe DJZ 

 

PREŠOV. V utorok o 19.00 hod. sa v Christianii bude konať prednáška. Prvá špecializovaná budova divadla od vzniku 

samostatnej Československej republiky - prečo vznikla práve v Prešove? Celý proces od počiatočných myšlienok po ich 

konkrétne zhmotnenie,ktorý trval takmer polstoročie, sprítomní otec projektu Karol Gregor. 

 

Kino Pocity: Vlk z královských Vinohrad 

 

PREŠOV. Autobiografický film legendárneho českého režiséra Jana Nemca voľne vychádza z autorovej autobiografie 

"Nepodávaj ruku čašníkovi" a pozoruje jeho životné príbehy od šesťdesiatych rokov 20. storočia do súčastnosti. V utorok 

o 19.00 hod. v kaviarni Libresso. 

 

Lucia Šoralová 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h sa uskutoční exkluzívny šansónový koncert v podaní slovenskej 

speváčky Lucie Šoralovej a jej hudobnej skupiny La Alma z Prahy a dvoch fantastických hostí z legendárnej českej 

kapely Nerez. V rámci veľkej koncertnej tour prichádza po troch rokoch Lucia na Slovensko s prekvapeniami a novinkami. 

Program bude navyše obohatený o nádherné šansónové piesne Jara Filipa, Zuzany Navarovej a Hany Hegerovej, 

francúzske šansóny, cigánske piesne. 
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Voda, duša Zeme 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V expozičných priestoroch Provinčného domu sa o 16.00 h uskutoční vernisáž jedinečnej výstavy 

zameranej na vodný ekosystém, prezentujúca skupiny rastlín a živočíchov, ktoré nájdeme práve v tomto biotope. 

 

12 patrónov 

 

SNINA. V kaštieli prebieha až do 30. apríla výstava pod názvom 12 patrónov - ochrancovia vedy, techniky a remesiel. 

Autorkami výstavy sú Monika Jahodová, Dana Rosová, Viera Tillová a Monika Žuffová a autorom fotografií Miloš Greisel. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Na Budimírskom polmaratóne dominoval Tibor Sahajda 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/04/2017; db ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20516674/na-budimirskom-polmaratone-dominoval-tibor-sahajda.html 

 

Východoslovenská veľká cena vytrvalcov pokračovala v blízkosti Košíc. 

 

BUDIMÍR. Celá obec Budimír v okrese Košice – okolie žila v predposlednú aprílovú nedeľu behom. 

 

Na štart Budimírskeho polmaratónu sa postavilo 153 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. V cieli 

rozhodcovia privítali o jedného menej. 

 

Trať dlhú 21,1 km najrýchlejšie zvládol favorizovaný 27- ročný Košičan Tibor Sahajda. Bežal systémom štart – cieľ a 

cieľovú pásku preťal s vyše trojminútovým náskokom. 

 

Po trojmesačnom tréningovom pobyte na africkom kontinente, počas ktorého trénoval s vytrvalcami z Kene, organizátori i 

diváci okrem jeho prvenstva očakávali aj prekonanie traťového rekordu, hoci sám pretekár takúto ambíciu nemal. Kvalitný 

traťový rekord vo veternom počasí odolal o tri minúty. 

 

Pretekár TJ Obalservis Košice sa na margo svojho výkonu vyjadril: "Chcel som zabehnúť dobrý čas, o traťovom rekorde 

som neuvažoval – podmienky boli také, aké boli – pre všetkých rovnaké, hoci nie ideálne. Dobehol som zdravý a bez 

zranenia do cieľa, čo je pre mňa základ. S časom však nie som spokojný." Vyjadril sa i k svojej príprave v Keni: " Cítim sa 

lepšie ako minulú sezónu, ale nie je to zatiaľ to, čo som očakával. Možno, že tréningová príprava s Afričanmi sa odrazí v 

kvalitnejších časoch neskôr, to je teraz ťažké povedať. Určite to však je výborná skúsenosť." 

 

Druhá a tretia priečka v absolútnom poradí bez rozdielu veku putovala k našim východným susedom. Zaslúžili sa o to 

ukrajinskí veteráni s elánom mladíkov – 49-ročný Orest Babjak a o šesť rokov mladší Anatolij Malyj. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20516674/na-budimirskom-polmaratone-dominoval-tibor-sahajda.html
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Ženám kraľovali veteránky 

 

Medzi dvadsiatkou štartujúcich žien dominovali vekom veteránky, ktoré obsadili prvé štyri priečky v absolútnom poradí 

bez rozdielu veku. 

 

Víťazstvo do Košíc si odnáša 40-ročná špecialistka na triatlon Gabriela Slafkovská. Po dobehnutí neskrývala radosť: 

"Budimírsky polmaratón som bežala štvrtý krát. Teším sa, že som dnes vyhrala, pretože včera som absolvovala náročnú 

súťaž – vyhrala som Slovenský pohár v akvatlone, čo je triatlonová disciplína. S výsledným časom som spokojná." 

 

Spoločnosť na stupni víťazov jej robili celkovo strieborná Erika Ondrijová z Vyšnej Šebastovej a bronzová Ildiko Varga z 

Maďarska. 

 

Víťazi kategórií / najlepší Slováci: Muži do 39 rokov: 1. Tibor Sahajda – Obalservis Košice, Dachproch.sk – 1:09:18 hod 

(celkový víťaz). Muži od 40 do 49 rokov: 1. Orest Babjak – Ukrajina – 1:12:34 hod (celkovo 2.), 2. Anatolij Malyj – Ukrajina 

– 1:16:24 hod (celkovo 3.), 3. Peter Pulik – Metropol Košice – 1:18:12 hod (celkovo 4.). Muži od 50 do 59 rokov: 1. Štefan 

Rácz – ŠK Budimír – 1:21:09 hod. Muži od 60 rokov: 1. Milan Hrušovský –Spišská Nová Ves – 1:34:47 hod. 

 

Ženy do 39 rokov: 1. Dáša Frivalská – Geodetica running team – 1:42:47 hod (medzi ženami 5.). Ženy od 40 do 49 rokov: 

1. Gabriela Slafkovská – Probody Košice – 1:34:05 hod (celková víťazka), 2. Erika Ondrijová – MTC Vyšná Šebastová – 

1:37:24 hod (medzi ženami 2.). Ženy od 50 rokov: 1. Ildiko Varga – Maďarsko – 1:41:00 hod (medzi ženami 3.), 2. Danica 

Božová – Bežecký klub Poprad/ Svit (medzi ženami 4.). 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Kam za kultúrou - utorok 25. apríla 

 [korzar.sme.sk; 25/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20513945/kam-za-kulturou-utorok-25-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Cuky Luky film o 15.50, 17.40, 18.20, 19.50, 20.50, Baby šéf o 15.10, 17.30, 3D o 16.00, 

Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.40, 17.50, 19.30, 20.40, Vo veľkom štýle o 18.10, Chatrč 

o 20.20, Masaryk o 15.50, Aj dvaja sú rodina o 18.30, Cez kosti mŕtvych o 21.00, Špunti na vode o 15.30, Stratené mesto 

Z o 20.10 hod., 

https://korzar.sme.sk/c/20513945/kam-za-kulturou-utorok-25-aprila.html
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STER CENTURY CINEMAS - Baby šéf o 15.40, 17.50, Cuky Luky film o 15.10, 18.00, 20.10, Stratené mesto Z o 19.50, 

Chatrč o 17.30, 19.40, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.20, 20.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 16.00 hod., 

 

ÚSMEV - Špunti na vode o 18.00, Masaryk o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Baby šéf o 15.40, Cuky Luky film o 15.10, 18.00, 20.10, Stratené 

mesto Z o 19.50, Chatrč o 17.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.20, 20.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Kocúrkovo o 10.30 hod., Sedliacka česť/Komedianti o 19.00 

hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - , (Tajovského 4) Nevesta Myška o 9.00 a 10.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 

DIVADLO - Pán Tragáčik a Templári o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

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

Chyba kópie (do 30. 4.), Ján Lehotský - Moje druhé Ja (do 30. 4.); Kresba a maľba pre začiatočníkov od 17.00 hod., 

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; 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; ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Rozchynennia (dissolution); 

Imrich Veber - Something Is Missing / Ťahanovce (do 5. 5.), 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.), 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Gábor Kunhalmi: Dodatky k histórii mesta Košice z pohľadu jedného 

Košičana o 16.00 hod., KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV 

SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / 

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
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okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: 

História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: MaKCJZ (galéria) Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod – okresná výtvarná 

súťažná výstava, MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), 

DVORANA TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných 

kraslíc (do 7. 5.), MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), GALÉRIA 

KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-miesta (do 14. 5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), (film) Filmový klub: Belgica o 19.00, (literatúra) A čo ak nájdeme nekonečnost' nášho života? o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 16.00, 17.20, 3D o 13.00, 15.10, Cuky Luky film o 13.10, 15.40, 18.10, 19.40, 20.40, 

LEGO Batman vo filme o 13.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.20, 15.30, Chatrč o 17.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 

18.20, 20.20, Aj dvaja sú rodina o 15.20, Vo veľkom štýle o 18.00, Stratené mesto Z o 20.10, Cez kosti mŕtvych o 21.00, 

ARTMAX FILMY - Cez kosti mŕtvych o 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 17.30, 3D o 15.40, Cuky Luky film o 

18.00, 20.40, Rýchlo a zbesilo 8 o 17.50, 19.50, Únos o 15.30, Vo veľkom štýle o 15.10, ARTMAX FILMY - Cez kosti 

mŕtvych o 20.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Stratené mesto Z o 19.00 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: CHODBA - Zlatý súdok 2017 (do 30. 4.), HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, ŽIDOVSKÁ 

ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej 

zbierky, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity: Humoroterapia - Miroslav BARTÁK (CZ) & Vladimír KAZANEVSKY 

(UA), Galéria Abylimpiáda - ZOM Prešov: Humoroterapia - Ľubomír KOTRHA (SK) & István KELEMEN (HU), Fakultná 

nemocnica J. A. Reimana: Humoroterapia - Pawel KUCZYNSKI (PL) & O SEKOER (BE), Wave - centrum nezávislej 

kultúry: Humoroterapia - Mauricio PARA (CO), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: 

Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 4. 2017 

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

expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly 

spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 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 

 

1.47.  Ľubomír Moravčík: Aj v druhej lige sú dobrí hráči 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/04/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20516625/l-moravcik-aj-v-druhej-lige-su-dobri-hraci.html 

 

Z hviezd sa mu najviac páčia Messi a Hazard. 

 

KOŠICE. Nadstavbové súboje mužstiev z opačných kútov republiky sú oživením druhej futbalovej ligy. 

 

Pre tímy z východu, a najmä ich fanúšikov, sú príjemným bonusom stretnutia so Sereďou. 

 

Na lavičke tohto celku v pozícii asistenta trénera pôsobí Ľubomír Moravčík, ikona československého i samostatného 

slovenského futbalu. 

 

Fotografia s v súčasnosti 51-ročným nitrianskym rodákom, účastníkom majstrovstiev sveta 1990, najlepším futbalistom 

Československa 1992 a Slovenska 2001, ktorý počas svojho hráčskeho pôsobenia vyryl nezmazateľnú stopu v srdciach 

priaznivcov francúzskeho Saint-Étienne či škótskeho Celticu Glasgow, v uplynulých týždňoch skrášlila zbierky viacerým 

futbalovým priaznivcom na Spiši, v Bardejove i Košiciach a okolí. 

 

Po piatkovom dueli v Družstevnej pri Hornáde proti Lokomotíve Košice, v ktorom Sereď po góle v posledných sekundách 

prehrala 1:2, nám Ľubomír Moravčík ochotne poskytol rozhovor. 

 

Ako ste videli zápas vášho mužstva s Lokomotívou? 

 

"Začali sme opatrnejšie, poznali sme silu súpera a nechceli sme hneď v úvode inkasovať. Postupom času sme sa viac 

dostávali do hry, najmä po prestávke a prvom góle v našej sieti sme sa osmelili a zaslúžene sme vyrovnali. V závere sme 

mali šancu rozhodnúť, prestrelili sme bránu a vzápätí sa presadil súper. Domácich sme do vyložených šancí nepúšťali, 

myslím si, že bod by sme si zaslúžili a zápasu by pasoval výsledok 1:1. Ale taký je futbal." 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20516625/l-moravcik-aj-v-druhej-lige-su-dobri-hraci.html
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Kde vidíte hlavné príčiny toho, že Sereď ešte v nadstavbe nezvíťazila? Po bezgólových remízach v Spišskej Novej Vsi a 

doma s Liptovským Mikulášom ste zhodne 1:2 prehrali v Bardejove i s Lokomotívou. 

 

"V Spišskej to bol vyrovnaný zápas, bez výraznejších šancí na oboch stranách. S Mikulášom sme mali dve možnosti, 

ktoré sme nevyužili. Aj proti Lokomotíve sme nedali tutovku, Paukner prekopol z asi jedenástich metrov. Je to jednoducho 

o premieňaní šancí. Práve to robí rozdiel v zápasoch a rozhoduje, kto v nich bude úspešnejší." 

 

Aké ambície má váš tím v ďalšom priebehu sezóny? 

 

"Postupové ambície nemáme, naším cieľom je čo najlepšie sa pripraviť na ďalšiu sezónu. Chceme sa čo najviac oťukať, 

pretože toto je tá pravá druhá liga ktorá na nás čaká aj o rok. 

 

Oficiálne ste vedený ako asistent trénera, ale vieme, že v slovenskom futbale nie vždy korešponduje reálny stav vecí s 

tým, čo je na papieri. Ako to teda je vo vašom prípade v skutočnosti? 

 

"Je to naozaj tak, som asistent trénera. Obaja s Mariánom Süttöm vlastníme Euro Pro licenciu, takže v tom problém 

nebol. Sme navyše dobrí kamaráti, v Nitre sme spolu hrávali v doraste i v áčku, a preto keď ma oslovil, či by som mu 

nešiel pomôcť do Serede, neváhal som. Osem rokov som bol mimo futbalové dianie, ale stále ma to veľmi baví, takže sa 

znova teším na prácu vo futbale." 

 

Ľudia na východe vás dlhšie obdobie nemali možnosť vidieť na vlastné oči. Stále vás však spoznávajú aj tí, ktorí futbal až 

tak detailne nesledujú. Chcú vás pozdraviť, odfotiť sa s vami. Také niečo asi vždy poteší, však? 

 

"Samozrejme. Najpotešiteľnejšie je to, že chodíme tam, kde na nás čakajú ťažké zápasy. Kým bola súťaž rozdelená na 

západnú a východnú skupinu, trocha v nej absentovala kvalita. Teraz je to už o niečom inom. Mužstvá v nadstavbe sú 

veľmi vyrovnané a vyhrávať je ťažšie. Na konte máme zatiaľ len dve remízy a dve prehry. Musíme tvrdo pracovať, ak sa 

chceme posunúť vpred." 

 

Hovorí sa, že z dnešného futbalu sa vytrácajú klasickí špílmachri a jemnocitní technici. Takí, ako ste boli svojho času aj 

vy. Zdieľate tento názor? 

 

"V každom mužstve sa nájdu šikovní hráči, v Lokomotíve sú to napríklad Karaš alebo Zajac. Veľa závisí od toho, koľko 

vám dovolí súper. Niekedy je zas prekážkou zlý terén. Myslím si, že aj v druhej lige sú dobré zápasy, takým bol aj tento 

posledný. Hralo sa hore-dole, šance boli na oboch stranách. Samozrejme, nemôžeme čakať, že v našej druhej lige budú 

hrať extra hráči. Viacerí chlapci ale majú potenciál a môžu sa posunúť vyššie." 

 

Ktorý slovenský a svetový futbalista vám momentálne imponuje najviac? 
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"U nás je jednoznačne najlepší Hamšík. V zápase s Maltou sme mali možnosť sa presvedčiť, že je to oveľa ťažšie, ak 

nehrá od začiatku. Zo svetových hráčov určite Messi, na ktorého je lahôdka sa pozerať. Takisto Hazard v Chelsei. To sú 

futbalisti, ktorých hra ma naozaj baví. Máme šťastie, že ich umenie môžeme sledovať v televízii takmer každý víkend. To 

je vymoženosť, ktorú sme napríklad my, keď sme boli mladí, nemali. Pre dnešných futbalistov je to ideálny zdroj 

inšpirácie." 

 

Vráťme sa ešte do vašej trénerskej súčasnosti. Nemalo by meno Ľubomíra Moravčíka, pri všetkej úcte k Seredi, pôsobiť v 

hierarchii slovenského futbalu na úplne inej úrovni? 

 

"Ešte raz zdôrazním, že som bol osem rokov mimo futbalu, naposledy som pôsobil v Zlatých Moravciach ešte v roku 

2009 (predtým ako tréner viedol Moravčík aj Ružomberok a reprezentáciu Slovenska do 16 rokov, okrem toho pracoval aj 

ako futbalový agent, pozn. red.). Nie je jednoduché po takom čase do toho znova vhupnúť a prebrať patričnú 

zodpovednosť. Uvidíme, možno časom sa mi podarí posunúť sa na vyššie posty. S Mariánom Süttöm si ale veľmi dobre 

rozumieme a preto som zatiaľ spokojný s tým ako to je." 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Tento rok zbierajú tituly iba Američania 

 [Šport; 95/2017; 25/04/2017; s.: 10; pp ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Svetovému mládežníckemu hokeju dominujú v poslednom desaťročí Američania. Na šampionátoch osemnásťročných 

získali až sedem titulov z posledných deviatich a celkovo majú už desať prvenstiev. Od roku 2004 neskončili horšie ako 

tretí. 

 

Americkí hokejisti ovládli aj majstrovstvá sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Na turnaji ani raz neprehrali, dosiahli 

sedem víťazstiev. Vo finále v Poprade si poradili aj s obhajcami prvenstva Fínmi 4:2. Tento rok sú americké výbery na 

šampionátoch dominantné. Zlato na majstrovstvách sveta už získali juniori, ženy i dievčatá do 18 rokov a teraz sa k nim 

pridali osemnásťročné nádeje. "Pocity po víťazstve ani neviem opísať. Hrali sme ako jeden veľký tím a z toho pramenila 

aj naša istota, že finále nemôžeme stratiť. Akoby sme boli súrodenci, bojovali sme jeden za druhého pod vedením 

skvelých trénerov," hovoril kapitán amerického výberu Braeden Tkachuk, syn slávneho Keitha a brat útočníka Calgary 

Matthewa. Bývalý skvelý hokejista, opora Winnipegu, Phoenixu, St. Louis i Atlanty, veľký priateľ Pavla Demitru Keith 

Tkachuk je v súčasnosti skaut Blues a nechýbal ani na finále v Poprade. "Otec mal v tvári nadšený výraz. Hovoril mi, že 

je hrdý na to, čo som dosiahol," doplnil Braeden. O výsledku finále sa rozhodlo v hre v nerovnovážnom stave. Kým 

Američania dali po jednom góle v presilovke i oslabení, Fíni nevyužili ani jednu zo šiestich presilových hier. "Práve 

špeciálne formácie rozhodujú v dnešnom hokeji o úspechu či neúspechu a vo finále sa to potvrdilo. V boji o zlato sme boli 

skvelí vo všetkých herných činnostiach. V hre piatich proti piatim sme držali puk dlho vo fínskom útočnom pásme, 

nedovolili sme súperom dostať sa k ich nátlakovej hre," pochválil svojich zverencov tréner John Wroblewski. "Naše 
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presilovky nefungovali ako inokedy. Možno o pár dní budeme mať radosť aj zo striebra, ale teraz sme po prehratej bitke 

veľmi sklamaní," povedal najužitočnejší hokejista šampionátu Kristian Vesalainen. (pp) 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Američania kraľujú MS do 18 rokov 

 [Pravda; 95/2017; 25/04/2017; s.: 50; sita ; Zaradenie: Šport] 

 

Američania sú kráľmi svetových šampionátov do 18 rokov. Suverénne ovládli aj turnaj v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Vo finále zdolali Fínov 4:2 (2:0, 2:1, 0:1). V siedmich zápasoch sedemkrát zvíťazili s celkovým skóre 34:14. Jediný väčší 

problém im spôsobili Švédi, ktorí v semifinále v 46. min viedli 3:2, ale Američania napokon otočili v predĺžení na 4:3. 

Osemnásťroční reprezentanti USA sa majú čím pochváliť. Na štrnástom šampionáte v rade nezostali bez cenného kovu, 

zlato získali siedmykrát za posledných deväť rokov a po tretí raz za štyri roky. So súčtom 10 zlatých - 3 strieborné - 2 

bronzové medaily sú suverénne najúspešnejším tímom histórie svetových šampionátov do 18 rokov. Druhí Rusi (34-3) a 

tretí Fíni (3-3-4) výraznejšie zaostávajú. 
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