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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Bod od postupu? 

     [Nitrianske noviny; 16/2017; 24/04/2017; s.: 24; MARTIN KILIAN ml. ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.2. Súdna rada pošle opäť prezidentovi návrh menovať dvoch sudcov 

     [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.3. Súdna rada prezidentovi opäť pošle návrh menovať sudcov OS Spišská Nová Ves 

     [hlavnespravy.sk; 25/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Z domova] 

1.4. Súdna rada opäť pošle Kiskovi návrh menovať sudcov v Spišskej Novej Vsi 

     [domov.sme.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

1.5. Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

     [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.6. Súdna rada pošle opäť prezidentovi návrh menovať dvoch sudcov 

     [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.7. Súdna rada pošle prezidentovi ďalších sudcov na menovanie 

     [aktuality.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.8. Kiska opäť dostane na stôl mená sudcov, ktorých odmietol vymenovať 

     [tvnoviny.sk; 25/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.9. Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

     [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.10. V súťaži mladých ekológov uspeli aj gymnazistky z Prievidze 

     [Hornonitrianske noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 7; INU;SITA ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

1.11. Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber 

     [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.12. Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber 

     [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.13. Lucia Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber sudcov 

     [hlavnespravy.sk; 25/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok ; Zaradenie: Z domova] 

1.14. Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

     [dobrenoviny.sk; 25/04/2017; TASR ] 

1.15. Parádny úspech novoveskej študentky: Aneta sa stala majsterkou v líčení, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 25/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Smola a Hrušky to odpáli na domácej pôde: Prečo nový album pokrstia folkloristi? 

     [spisska.dnes24.sk; 25/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Newsfilter: Za tú hanbu si môže Danko sám, lebo si u seba nechal káder od Pašku 

     [dennikn.sk; 25/04/2017; Denník N ; Zaradenie: Newsfilter Slovensko] 

1.18. 13:01; Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján... 

     [dennikn.sk; 25/04/2017; Minúta po minúte ; Zaradenie: Slovensko] 

1.19. Slovenskí mladíci očarili hokejový svet, na starosti ich mal aj Martinčan 

     [nasturiec.sme.sk; 25/04/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 
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1.20. Zaostrite na zdravie svojich nôh - Nechajte sa vyšetriť tour 

     [lenprezdravie.sk; 25/04/2017; Katarína Remiášová ; Zaradenie: Public Relations] 

1.21. Predstavujeme hokejových majstrov #1 

     [bbonline.sk; 25/04/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.22. Súdna rada nevyriešila situáciu so sudcami, ktorých odmietol vymenovať prezident 

     [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Peter Hanák] 

1.23. Ministerka nepostihne šéfa súdu za chybný výber sudcov 

     [Rádio FM, 15:00; Správy; 25/04/2017;  ] 

1.24. Predsedu súdu v Spišskej Novej Vsi neodvolajú 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 25/04/2017;  Viliam Stankay; Zaradenie: z domova] 

1.25. Stručne z domova – Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 25/04/2017;  Peter Béreš; Zaradenie: z domova] 

1.26. Chybné výberové konanie dvoch kandidátov na sudcov 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 25/04/2017;  Júlia Kavecká; Zaradenie: z domova] 

1.27. Prehľad správ - Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

     [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Katarína Ščepánová; Zaradenie: z domova] 

1.28. J. Slovinský ostáva na mieste predsedu súdu 

     [STV Jednotka, 16:00; Správy RTVS; 25/04/2017;  Janette Štefánková; Zaradenie: z domova] 

1.29. Prehľad správ – Ministerka neodvolá predsedu súdu 

     [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Jana Belovičová; Zaradenie: z domova] 

1.30. Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

     [Rádio Slovensko, 14:00; Správy; 25/04/2017;  Katarína Ščepánová; Zaradenie: z domova] 

1.31. Z majstrovského titulu sa tešili Američania 

     [Prešovské noviny; 16/2017; 26/04/2017; s.: 19; jp, ag ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

1.32. Neprehliadnite akcie na nasledujúce dni 

     [Prešovské noviny; 16/2017; 26/04/2017; s.: 16,17; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: 

SERVIS] 

1.33. Zomrel významný spišský etnograf Ján Olejník 

     [Noviny Spiša; 16/2017; 26/04/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.34. Hromadná nehoda pod Tatrami 

     [Noviny Spiša; 16/2017; 26/04/2017; s.: 2; JANA PISARČÍKOVÁ;tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.35. Jarné upratovanie v Raji zastavilo počasie 

     [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.36. Bardejovčanky chcú double, prvý krok môžu urobiť už v nedeľu 

     [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 17; JURAJ ŠČERBIK ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.37. "Japonský" terén sedel Glončákovi a Šofrankovej 

     [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 19; ao ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.38. Z majstrovského titulu sa tešili Američania 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; jp, ag ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.39. Spišiaci skončili pod Zoborom s dvojgólovou prehrou 
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     [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; Martin Kilian ml. ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.40. Bardejovčanky chcú double, prvý krok môžu urobiť už v nedeľu 

     [presov.korzar.sme.sk; 26/04/2017; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.41. Pohotovosť v lekárňach - streda 26. apríla 

     [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.42. Tipy na dnes - streda 26. apríla 

     [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.43. Japonský terén sedel Glončákovi a Šofrankovej 

     [kosice.korzar.sme.sk; 26/04/2017; ao ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.44. Popradskí panteri obhájili prvenstvo 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; dodys ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.45. Kam za kultúrou - streda 26. apríla 

     [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.46. Šéf súdu ostane bez postihu 

     [Denník N; 80/2017; 26/04/2017; s.: 8; tasr ; Zaradenie: PROFIL] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Bod od postupu? 

 [Nitrianske noviny; 16/2017; 24/04/2017; s.: 24; MARTIN KILIAN ml. ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Z utópie realita. Nitrianski futbalisti bojujú o návrat do prvej ligy. 

 

Na čele druhej ligy sú dve tradičné košické značky - VSS vedie o osem bodov pred Lokomotívou. Zdanlivo jasné, 

vybavené, hotovo, o nič nejde. Ale pravda leží inde. 

 

VSS totiž dobiehajú dlhy z minulosti. Šéf Podolák dlhuje legionárom a trénerom desaťtisíce eur. Slovenský futbalový zväz 

bojuje proti neplneniu povinností tvrdou rukou. Dostane zadĺžený VSS licenciu na prvú ligu? 

 

Aj preto bude boj o postup do prvej ligy ešte riadne horúci. Lokomotíva, Sereď a Pohronie vraj "hore" nepôjdu, reálny 

záujem majú Skalica, Bardejov, Šamorín. A Nitra! 

 

Tréner Ivan Galád našiel hernú tvár mužstva, z ôsmich zápasov pod jeho vedením prehrali trogári len jeden. N itra 

najnovšie vyhrala už tretí zápas po sebe, doma poľahky vynulovala neškodnú Spišskú Novú Ves. "Súpera sme do 

ničoho nepustili, mali sme viacero šancí. Každým zápasom sme lepší, chceme vyhrávať," vytešuje sa pravý záložník 

Matúš Kuník. 

 

Štyria ašpiranti na postup majú po tretine nadstavby rovnako 39 bodov. Bude to kovbojka až do júna. Veríte chlapcom 

spod Zobora? 
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MARTIN KILIAN ml. 

 

---- 

 

FOTO: Filip Balaj strelil v tejto sezóne už 16 gólov. FOTO: (LO) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Súdna rada pošle opäť prezidentovi návrh menovať dvoch sudcov 

 [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-prezidentovi-opat-posle/256277-clanok.html 

 

Ide o výberové konania na Okresnom súde Spišská Nová Ves. 

 

ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 25. apríla (TASR) – Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch 

kandidátov na sudcov, ktorí vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. 

Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa 

nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie. 

 

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do 

päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej 

rady. Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom 

hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. Následne neprešiel 

návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a preto opätovne 

predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/sudna-rada-prezidentovi-opat-posle/256277-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 4. 2017 

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

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. "Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," 

skonštatoval člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. Podľa 

predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať výberové 

komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. "Za formálne 

pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát 

urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 

 

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z 

uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni 

úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, 

každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Súdna rada prezidentovi opäť pošle návrh menovať sudcov OS Spišská Nová Ves 

 [hlavnespravy.sk; 25/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/sudna-rada-prezidentovi-opat-posle-navrh-menovat-sudcov-os-spisska-nova-ves/980242 

 

Bratislava 25. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) 

 

Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na sudcov, ktorí 

vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. Nezákonnosť výberu, ktorú 

konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa nepodarilo prijať v tejto veci žiadne 

platné uznesenie. 

 

Na snímke podpredseda Súdnej rady SR Ján Vanko 

 

http://www.hlavnespravy.sk/sudna-rada-prezidentovi-opat-posle-navrh-menovat-sudcov-os-spisska-nova-ves/980242
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Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do 

päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej 

rady. Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom 

hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. Následne neprešiel 

návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a preto opätovne 

predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. "Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," 

skonštatoval člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. Podľa 

predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať výberové 

komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. "Za formálne 

pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát 

urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 

 

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z 

uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni 
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úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, 

každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Súdna rada opäť pošle Kiskovi návrh menovať sudcov v Spišskej Novej Vsi 

 [domov.sme.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20517032/sudna-rada-opat-posle-kiskovi-navrh-menovat-sudcov-v-spisskej-novej-vsi.html 

 

Predseda súdu vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac. 

 

BRATISLAVA. Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na 

sudcov, ktorí vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. 

 

Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa 

nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie. 

 

Nesplnili požiadavky 

 

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. 

 

Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu 

ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. 

 

Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Žiada odstrániť nezákonnosti 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom 

hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. 

 

https://domov.sme.sk/c/20517032/sudna-rada-opat-posle-kiskovi-navrh-menovat-sudcov-v-spisskej-novej-vsi.html
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Následne neprešiel návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a 

preto opätovne predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Niektorým sa postup nepozdáva 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. 

 

"Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," skonštatoval 

člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. 

 

Podľa predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať 

výberové komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Žitňanská sa stretne s predsedom 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala v utorok stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. 

 

"Za formálne pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to 

veľakrát urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 

 

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z 

uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni 

úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. 

 

"Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Späť na obsah 
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1.5.  Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

 [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/muzeum-spisa-priblizi-zivot-srncej-zveri-a-vodny-ekosystem-cl508249.html 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre návštevníkov dve nové výstavy. Jedna priblíži nové poznatky o srnčej 

zveri, druhá bude zameraná ... 

 

Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre návštevníkov dve nové 

výstavy. Jedna priblíži nové poznatky o srnčej zveri, druhá bude zameraná na vodný ekosystém. Vernisáž oboch výstav 

sa uskutoční v Provinčnom dome dnes o 16.00 h. 

 

"Hoci je srnčia zver všeobecne známou zverou, napriek tomu ešte stále nevieme o nej všetko. Aj keď sa o nej napísalo 

množstvo článkov, ešte stále je čo na nej obdivovať, pozorovať, poznávať," informovalo Múzeum Spiša. Výstavu 

pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s inštitúciami z Viedne, 

Brna, Nitry a Svätého Antona. Sprievodné preparáty k výstave sú zo zbierok Múzea Spiša. 

 

Srnčia zver žije od hornej hranice lesa až po agrárnu krajinu v nížinách. "Najhojnejšia je však v pahorkatinových lesoch s 

priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Srnec je najmenším predstaviteľom jeleňovitej zveri. V zimných mesiacoch je 

potrebné srnčiu zver prikrmovať. Do vybudovaných kŕmidiel zväčša poľovníci dávajú objemové krmivá, ako je napríklad 

lúčne seno, sušená ďatelina, jačmeň, pšenica, ovos či kukurica," doplnili z múzea. Súčasťou potravy je aj soľ. 

 

Druhá výstava s názvom Voda, duša Zeme, predstaví návštevníkom vlastnosti vody, ale i jej znečistenie a minerálne 

pramene. Ľudia sa dozvedia informácie o faune podzemných vôd, vodných rastlinách a vodnom vtáctve. Atmosféru 

dotvoria zvukové efekty v podobe hlasov vodného vtáctva. Návštevníci spoznajú aj rozdiely živočíšnych skupín v 

stojatých a tečúcich vodách a zároveň si budú môcť pozrieť i živé obojživelníky a vyskúšať si prácu s mikroskopom. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Súdna rada pošle opäť prezidentovi návrh menovať dvoch sudcov 

 [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/sudna-rada-posle-opat-prezidentovi-navrh-menovat-dvoch-sudcov-cl508255.html 

 

Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na sudcov, ktorí 

vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde ... 

 

Bratislava 25. apríla (TASR) – Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch 

kandidátov na sudcov, ktorí vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. 

http://www.24hod.sk/muzeum-spisa-priblizi-zivot-srncej-zveri-a-vodny-ekosystem-cl508249.html
http://www.24hod.sk/sudna-rada-posle-opat-prezidentovi-navrh-menovat-dvoch-sudcov-cl508255.html
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Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa 

nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie. 

 

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do 

päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej 

rady. Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom 

hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. Následne neprešiel 

návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a preto opätovne 

predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. "Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," 

skonštatoval člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. Podľa 

predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať výberové 

komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. "Za formálne 

pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát 

urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 
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Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z 

uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni 

úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, 

každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Súdna rada pošle prezidentovi ďalších sudcov na menovanie 

 [aktuality.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/466064/sudna-rada-posle-prezidentovi-dalsich-sudcov-na-menovanie/ 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. 

 

Súdna rada opätovne doručí prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na sudcov, ktorí 

vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. 

 

Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa 

nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie. 

 

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. 

 

Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu 

ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. 

 

Nemôže rozhodnúť 

 

Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. 

https://www.aktuality.sk/clanok/466064/sudna-rada-posle-prezidentovi-dalsich-sudcov-na-menovanie/
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V tajnom hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. 

 

Následne neprešiel návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a 

preto opätovne predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov.  

 VIDEO: Taxikár sa vyhrážal vodičovi Uberu 

 

Nie je to dobré riešenie 

 

Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. 

 

"Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," skonštatoval 

člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami.  

 O financovaní Smeru možno niečo viem, tvrdí Flašík (video) 

 

Na vine je pracovníčka 

 

Podľa predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať 

výberové komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. 

 

"Za formálne pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to 

veľakrát urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 

 

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. 
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"Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja 

kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni úradníci. 

 

Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, každý deň 

je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Kiska opäť dostane na stôl mená sudcov, ktorých odmietol vymenovať 

 [tvnoviny.sk; 25/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1867363 

 

Dôvodom je, že Súdnej rade sa nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné uznesenie. 

 

Andrej Kiska Foto: TASR 

 

Súdna rada opätovne doručí prezidentovi Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch kandidátov na sudcov, ktorí vzišli 

z chybného výberového konania na Okresnom súde (OS) Spišská Nová Ves. Nezákonnosť výberu, ktorú konštatoval 

Kiska, pretrváva aj po pondelkovom (24.4.) zasadnutí rady. Jej členom sa nepodarilo prijať v tejto veci žiadne platné 

uznesenie. 

 

Kancelária Súdnej rady vráti prezidentovi návrh na vymenovanie sudcov spolu so zápisnicou zo zasadnutia a 

stanoviskom predsedu OS v Spišskej Novej Vsi, priblížil ďalší postup podpredseda rady Ján Vanko. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident uviedol, že návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože nesplnili 

predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. 

 

Predseda OS Spišská Nové Ves totiž vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu 

ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch 

zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. 

 

Kiska skonštatoval, že až do odstránenia nezákonnosti nemôže rozhodnúť. Súdnej rade sa nepodarilo v pondelok zrušiť 

svoje uznesenie z 30. januára tohto roku, ktorým schválila predloženie kandidátky dvoch sudcov prezidentovi. 

 

Tento krok, ktorý navrhol člen rady Roman Huszár, by mohol otvoriť cestu k opakovaniu výberového konania. V tajnom 

hlasovaní sa však za zrušenie uznesenia vyslovilo iba šesť z celkovo 14 prítomných členov rady. Následne neprešiel 

návrh Vanka, aby rada skonštatovala, že nie je v jej kompetencii odstrániť vytýkané nezákonnosti, a preto opätovne 

predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1867363
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Neuspel ani obdobne formulovaný návrh člena rady Petra Straku, že Súdna rada uznáva nedostatok vo výberovom 

konaní spočívajúci v nezákonnom zložení výberovej komisie, nie je však v jej kompetencii vytýkané nezákonnosti 

odstrániť, a preto opäť predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov. 

 

Naostatok nebolo prijaté ani jednoduché uznesenie, že Súdna rada si je vedomá nezákonného priebehu výberového 

konania na OS v Spišskej Novej Vsi. Fakt, že sa problém opäť vráti na stôl prezidentovi, sa nepozdával niektorým 

radným. 

 

"Nie je to dobré riešenie. Vysielame pre verejnosť signál, že vieme, že je to zlé a aj tak to dávame ďalej," skonštatoval 

člen rady Pavol Žilinčík. 

 

Ten navrhol odložiť rozhodovanie o tejto veci, kým sa nenájde riešenie. S tým nesúhlasili iní radní, podľa ktorých by sa 

predlžoval stav, keď OS Spišská Nová Ves musí takmer dva roky fungovať s chýbajúcimi dvoma sudcami. 

 

Podľa predsedu Krajského súdu v Košiciach Imricha Volkaia Kiska musel vedieť, že rada nemá v náplni menovať 

výberové komisie a určovať voľné miesta na súdoch. "Horúci zemiak dal aj tak na stôl Súdnej rady," podotkol. 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by sa mala dnes stretnúť s predsedom OS Spišská Nová Ves 

Jánom Slovinským. Bude sa zaujímať o to, ako mohlo k omylu v zložení výberovej komisie dôjsť. "Za formálne 

pochybenie je zodpovedná pracovníčka, ktorá je na personálnom oddelení. Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát 

urobila dobre," ozrejmil pre médiá v pondelok Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady. 

 

Podľa neho to však nie je dôvod, aby sa výberové konanie zrušilo. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. Žiaden z 

uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší súdni 

úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. Čakáme, 

každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

 [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/spisska-nova-ves-muzeum-spisa-prib/256269-clanok.html 

 

Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s inštitúciami z 

Viedne, Brna, Nitry a Svätého Antona. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Neubauer 

 

http://www.teraz.sk/kultura/spisska-nova-ves-muzeum-spisa-prib/256269-clanok.html
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Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre návštevníkov dve nové 

výstavy. Jedna priblíži nové poznatky o srnčej zveri, druhá bude zameraná na vodný ekosystém. Vernisáž oboch výstav 

sa uskutoční v Provinčnom dome dnes o 16.00 h. 

 

"Hoci je srnčia zver všeobecne známou zverou, napriek tomu ešte stále nevieme o nej všetko. Aj keď sa o nej napísalo 

množstvo článkov, ešte stále je čo na nej obdivovať, pozorovať, poznávať," informovalo Múzeum Spiša. Výstavu 

pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s inštitúciami z Viedne, 

Brna, Nitry a Svätého Antona. Sprievodné preparáty k výstave sú zo zbierok Múzea Spiša. 

 

Srnčia zver žije od hornej hranice lesa až po agrárnu krajinu v nížinách. "Najhojnejšia je však v pahorkatinových lesoch s 

priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Srnec je najmenším predstaviteľom jeleňovitej zveri. V zimných mesiacoch je 

potrebné srnčiu zver prikrmovať. Do vybudovaných kŕmidiel zväčša poľovníci dávajú objemové krmivá, ako je napríklad 

lúčne seno, sušená ďatelina, jačmeň, pšenica, ovos či kukurica," doplnili z múzea. Súčasťou potravy je aj soľ. 

 

Druhá výstava s názvom Voda, duša Zeme, predstaví návštevníkom vlastnosti vody, ale i jej znečistenie a minerálne 

pramene. Ľudia sa dozvedia informácie o faune podzemných vôd, vodných rastlinách a vodnom vtáctve. Atmosféru 

dotvoria zvukové efekty v podobe hlasov vodného vtáctva. Návštevníci spoznajú aj rozdiely živočíšnych skupín v 

stojatých a tečúcich vodách a zároveň si budú môcť pozrieť i živé obojživelníky a vyskúšať si prácu s mikroskopom. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  V súťaži mladých ekológov uspeli aj gymnazistky z Prievidze 

 [Hornonitrianske noviny; 16/2017; 25/04/2017; s.: 7; INU;SITA ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

 

Do súťaže sa zapojilo spolu štrnásť škôl z celého Slovenska. Víťazné práce postúpili do medzinárodného kola. 

 

PRIEVIDZA. Súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie pozná svojich víťazov. Ako informovalo Centrum 

environmentálnych aktivít v Trenčíne, ktoré súťaž organizuje, zo 178 príspevkov prihlásených do národného kola súťaže 

porota ocenila spolu 36 reportážnych článkov, fotografií a videí. 

 

Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z tridsiatich troch krajín z celého 

sveta. 

 

Práce hodnotili odborníci 

 

"Naši reportéri pod vedením pedagógov patria medzi to najlepšie v celosvetovom meradle. Od práce v teréne cez 

oslovenie odborníkov až po tvorbu reportážnych príspevkov a ich šírenie. Hoci sú len teenageri, ukazujú vo svojich 
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komunitách, že zmena je možná," uviedla Klaudia Medalová, národná koordinátorka celoeurópskej kampane s názvom 

Litter Less, v rámci ktorej sa súťaž koná. 

 

Medzinárodné výsledky budú známe 5. júna. 

 

Práce hodnotila porota zložená z odborníkov na regionálne médiá, životné prostredie a environmentálne vzdelávanie. 

 

"Naozaj skvelé práce boli tento rok. Veľmi pozitívne ma prekvapilo, že viacero prác je orientovaných na riešenia a naozaj 

prakticky náučných pre verejnosť," uviedla Lucia Szabová z Greenpeace Slovensko. 

 

Jedna skúma, druhá píše 

 

V kategórii Enviro uspeli aj študentky Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Článok Lesoochranári varujú, ktorý 

spracovala Nina Mokrá s Adriánou Henčekovou zo Spišskej Novej Vsi obsadil prvé miesto, tretie miesto získala Nina 

Mokrá s Laurou Partikovou, ktorá takisto študuje na prievidzskom gymnáziu, s článkom Vážne sa chceme pripraviť o 

hviezdy nad našimi hlavami? 

 

Dievčatá študujú tretí ročník gymnázia a ich spoločný text napísali na základe výskumu Laury Partikovej o svetelnom 

smogu. 

 

"Bola to dvadsaťosem stranová prezentácia, ktorá vznikla na predmete Tvorenie projektov a prezentácia. Celý polrok sa 

na ňom venujeme vypracovaniu témy, ktorú potom prezentujeme," vysvetlila Laura Partiková, ktorá v praktickej časti 

projektu pozorovala, odkiaľ v meste a jeho okolí ešte v noci vidno hviezdy. 

 

"V Prievidzi hviezdy vidieť veľmi nie je. Skôr v okolitých dedinách," prezradila výsledok svojho výskumu Laura. Dievčatá 

sa vzájomne dopĺňajú, ako prezradili, Lauru zaujíma skôr environmentálna problematika, Nina rada píše. 

 

"Rada tvorím slohy a keď mi ponúkli, aby som sa zapojila do projektu Mladí reportéri, tak som neváhala. Článok o ťažbe 

dreva vznikol na ich workshope," vysvetlila Mokrá. 

 

Študentky budú v mimoškolskej aktivite Mladí reportéri pokračovať aj naďalej, tému ďalšieho článku však ešte vymyslenú 

nemajú, na niečo zaujímavé však podľa vlastných slov určite prídu. Čo by chceli študovať ďalej po ukončení gymnázia, 

ešte nevedia. 

 

"Stále si hovoríme, že to je ešte ďaleko. Ale keby som dostala príležitosť študovať žurnalistiku, rada by som ju využila," 

prezradila Nina Mokrá. 

 

INU, SITA 
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Foto: 

 

Mladé reportérky Laura Partiková (vľavo) a Nina Mokrá. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber 

 [teraz.sk; 25/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/l-zitnanska-nepostihne-sefa-sudu/256341-clanok.html 

 

Predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves Ján Slovinský chybne zložil výberovú komisiu pre výber dvoch sudcov 

jeho súdu. Po stretnutí ministerky a predsedu súdu to oznámil hovorca Peter Bubla. 

 

ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude vyvodzovať zodpovednosť 

voči predsedovi Okresného súdu Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber 

dvoch sudcov jeho súdu. Po dnešnom stretnutí ministerky a predsedu súdu to oznámil hovorca rezortu Peter Bubla. 

 

Slovinský podľa Bublu počas dnešného stretnutia oboznámil ministerku so svojím stanoviskom k celej udalosti. "K svojej 

chybe sa otvorene prihlásil a nijako ju nezľahčuje," uviedol hovorca. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vrátil v uplynulých dňoch Súdnej rade návrh na vymenovanie dvoch sudcov súdu v Spišskej 

Novej Vsi, nakoľko títo kandidáti vzišli z chybného výberového konania. Slovinský vymenoval do päťčlennej výberovej 

komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. 

 

Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. Súdna rada v 

pondelok (24.4.) nedokázala prijať v danej veci uznesenie a jej návrh na vymenovanie dvojice kandidátov za sudcov z 

januára tohto roka sa vráti hlave štátu v nezmenenej podobe. 

 

Žitňanská verí, že situácia, pokiaľ ide o menovanie uchádzačov, bude v dohľadnom čase uzavretá. "Nateraz necíti 

potrebu vyvodzovať personálnu zodpovednosť voči predsedovi, aby nesťažila aj tak dosť komplikovanú situáciu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil Bubla. 

 

Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady, v pondelok médiám vysvetlil, že sa spoľahol na podklady, ktoré mu k výberovému 

konaniu pripravila personalistka súdu. "Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát urobila dobre," uviedol. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/l-zitnanska-nepostihne-sefa-sudu/256341-clanok.html
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Podľa predsedu súdu to však nie je dôvod na zrušenie výberového konania. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. 

Žiaden z uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší 

súdni úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. 

Čakáme, každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident Kiska uviedol, že jej návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože 

nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Prezident skonštatoval, že až do odstránenia 

nezákonnosti nemôže rozhodnúť. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber 

 [24hod.sk; 25/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/zitnanska-nepostihne-sefa-sudu-v-spisskej-novej-vsi-za-chybny-vyber-cl508329.html 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude vyvodzovať zodpovednosť voči predsedovi Okresného súdu 

Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne ... 

 

Bratislava 25. apríla (TASR) – Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude vyvodzovať zodpovednosť 

voči predsedovi Okresného súdu Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber 

dvoch sudcov jeho súdu. Po dnešnom stretnutí ministerky a predsedu súdu to oznámil hovorca rezortu Peter Bubla. 

 

Slovinský podľa Bublu počas dnešného stretnutia oboznámil ministerku so svojím stanoviskom k celej udalosti. "K svojej 

chybe sa otvorene prihlásil a nijako ju nezľahčuje," uviedol hovorca. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vrátil v uplynulých dňoch Súdnej rade návrh na vymenovanie dvoch sudcov súdu v Spišskej 

Novej Vsi, nakoľko títo kandidáti vzišli z chybného výberového konania. Slovinský vymenoval do päťčlennej výberovej 

komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. 

 

Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. Súdna rada v 

pondelok (24.4.) nedokázala prijať v danej veci uznesenie a jej návrh na vymenovanie dvojice kandidátov za sudcov z 

januára tohto roka sa vráti hlave štátu v nezmenenej podobe. 

 

Žitňanská verí, že situácia, pokiaľ ide o menovanie uchádzačov, bude v dohľadnom čase uzavretá. "Nateraz necíti 

potrebu vyvodzovať personálnu zodpovednosť voči predsedovi, aby nesťažila aj tak dosť komplikovanú situáciu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil Bubla. 

 

Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady, v pondelok médiám vysvetlil, že sa spoľahol na podklady, ktoré mu k výberovému 

konaniu pripravila personalistka súdu. "Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát urobila dobre," uviedol. 

http://www.24hod.sk/zitnanska-nepostihne-sefa-sudu-v-spisskej-novej-vsi-za-chybny-vyber-cl508329.html
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Podľa predsedu súdu to však nie je dôvod na zrušenie výberového konania. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. 

Žiaden z uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší 

súdni úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. 

Čakáme, každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident Kiska uviedol, že jej návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože 

nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Prezident skonštatoval, že až do odstránenia 

nezákonnosti nemôže rozhodnúť. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Lucia Žitňanská nepostihne šéfa súdu v Spišskej Novej Vsi za chybný výber sudcov 

 [hlavnespravy.sk; 25/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/lucia-zitnanska-nepostihne-sefa-sudu-v-spisskej-novej-vsi-za-chybny-vyber-sudcov/980594 

 

Bratislava 25. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok) 

 

Slovinský oboznámil ministerku so svojím stanoviskom k celej udalosti 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) nebude vyvodzovať zodpovednosť voči predsedovi Okresného súdu 

Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber dvoch sudcov jeho súdu. Po 

dnešnom stretnutí ministerky a predsedu súdu to oznámil hovorca rezortu Peter Bubla. 

 

Na snímke ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská 

 

Slovinský podľa Bublu počas dnešného stretnutia oboznámil ministerku so svojím stanoviskom k celej udalosti. "K svojej 

chybe sa otvorene prihlásil a nijako ju nezľahčuje," uviedol hovorca. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vrátil v uplynulých dňoch Súdnej rade návrh na vymenovanie dvoch sudcov súdu v Spišskej 

Novej Vsi, nakoľko títo kandidáti vzišli z chybného výberového konania. Slovinský vymenoval do päťčlennej výberovej 

komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. 

 

Výberové konanie, kde malo ministerstvo až dvoch zástupcov v komisii, sa uskutočnilo v januári 2016. Súdna rada v 

pondelok (24.4.) nedokázala prijať v danej veci uznesenie a jej návrh na vymenovanie dvojice kandidátov za sudcov z 

januára tohto roka sa vráti hlave štátu v nezmenenej podobe. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/lucia-zitnanska-nepostihne-sefa-sudu-v-spisskej-novej-vsi-za-chybny-vyber-sudcov/980594
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Žitňanská verí, že situácia, pokiaľ ide o menovanie uchádzačov, bude v dohľadnom čase uzavretá. "Nateraz necíti 

potrebu vyvodzovať personálnu zodpovednosť voči predsedovi, aby nesťažila aj tak dosť komplikovanú situáciu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil Bubla. 

 

Slovinský, ktorý je členom Súdnej rady, v pondelok médiám vysvetlil, že sa spoľahol na podklady, ktoré mu k výberovému 

konaniu pripravila personalistka súdu. "Nebol dôvod jej neveriť, keď to veľakrát urobila dobre," uviedol. 

 

Podľa predsedu súdu to však nie je dôvod na zrušenie výberového konania. "Bola rovnosť uchádzačov zachovaná. 

Žiaden z uchádzačov sa nesťažoval, že by bol diskriminovaný," zdôraznil. Obaja kandidáti pracujú na súde ako vyšší 

súdni úradníci. Predseda súdu uviedol, že sa im za chybu pri výbere už ospravedlnil. "Dvaja sudcovia nám chýbajú. 

Čakáme, každý deň je pre nás strata, že nie sú vo výkone," uzavrel Slovinský. 

 

V liste adresovanom Súdnej rade prezident Kiska uviedol, že jej návrh na vymenovanie kandidátov vracia, pretože 

nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového konania. Prezident skonštatoval, že až do odstránenia 

nezákonnosti nemôže rozhodnúť. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Múzeum Spiša priblíži život srnčej zveri a vodný ekosystém 

 [dobrenoviny.sk; 25/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/99063/muzeum-spisa-priblizi-zivot-srncej-zveri-a-vodny-ekosystem 

 

Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s inštitúciami z 

Viedne, Brna, Nitry a Svätého Antona. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavol Neubauer 

 

Spišská Nová Ves 25. apríla (TASR) – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre návštevníkov dve nové 

výstavy. Jedna priblíži nové poznatky o srnčej zveri, druhá bude zameraná na vodný ekosystém. Vernisáž oboch výstav 

sa uskutoční v Provinčnom dome dnes o 16.00 h. 

 

"Hoci je srnčia zver všeobecne známou zverou, napriek tomu ešte stále nevieme o nej všetko. Aj keď sa o nej napísalo 

množstvo článkov, ešte stále je čo na nej obdivovať, pozorovať, poznávať," informovalo Múzeum Spiša. Výstavu 

pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s inštitúciami z Viedne, 

Brna, Nitry a Svätého Antona. Sprievodné preparáty k výstave sú zo zbierok Múzea Spiša. 

 

Srnčia zver žije od hornej hranice lesa až po agrárnu krajinu v nížinách. "Najhojnejšia je však v pahorkatinových lesoch s 

priľahlou poľnohospodárskou pôdou. Srnec je najmenším predstaviteľom jeleňovitej zveri. V zimných mesiacoch je 

http://www.dobrenoviny.sk/c/99063/muzeum-spisa-priblizi-zivot-srncej-zveri-a-vodny-ekosystem
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potrebné srnčiu zver prikrmovať. Do vybudovaných kŕmidiel zväčša poľovníci dávajú objemové krmivá, ako je napríklad 

lúčne seno, sušená ďatelina, jačmeň, pšenica, ovos či kukurica," doplnili z múzea. Súčasťou potravy je aj soľ. 

 

Druhá výstava s názvom Voda, duša Zeme, predstaví návštevníkom vlastnosti vody, ale i jej znečistenie a minerálne 

pramene. Ľudia sa dozvedia informácie o faune podzemných vôd, vodných rastlinách a vodnom vtáctve. Atmosféru 

dotvoria zvukové efekty v podobe hlasov vodného vtáctva. Návštevníci spoznajú aj rozdiely živočíšnych skupín v 

stojatých a tečúcich vodách a zároveň si budú môcť pozrieť i živé obojživelníky a vyskúšať si prácu s mikroskopom. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Parádny úspech novoveskej študentky: Aneta sa stala majsterkou v líčení, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 25/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/paradny-uspech-novoveskej-studentky-aneta-sa-stala-majsterkou-v-liceni-foto-268621 

 

 Študuje na Strednej odbornej škole a svojou šikovnosťou púta pozornosť. Budúcu kozmetičku Anetu ocenili najvyšším 

titulom aj v Českej republike. 

 

S úspešnou kozmetičkou,študentkou Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi Anetou Holubovou sme vás už na 

našom portáli zoznámili v priebehu minulého roka. Ako nám vtedy prezradila, jej budúce povolanie je zároveň aj jej 

veľkým snom a hobby, o čom svedčia aj rôzne ocenenia. Tentokrát opäť zabodovala a zo susednej Českej republiky si na 

Majstrovstvách ČR v make-upe doniesla po prvýkrát zlato. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ako nám Aneta povedala, išlo o medzinárodnú súťaž v make upe, ktorá sa konala v Prahe – Holešoviciach za účastí 27 

súťažiach zo Slovenska a Čiech. "Téma líčenia bola Bohemian fantasy – čiže make up v bohémskom štýle. Porota 

hodnotila celkový vzhľad, úpravu vlasov aj nechtov. Čo sa týka líčenia, kládli dôraz na celkové líčenie, ktoré pozostávalo 

z jemných zemitých farieb a očných tieňov. Ja som vsadila skôr na prirodzený a svieži vzhľad," priblížila budúca 

maturantka. 

 

V Prahe Aneta súťažila už po druhýkrát s tým, že minulý rok skončila na piatom mieste. "Asi ako každá, som išla do 

súťaže s cieľom vyhrať, ale keď som videla outfity iných súťažiacich, nebola som si už taká istá. Veľmi ma nakoniec 

potešilo, že som získala prvé miesto," povedala víťazka. 

 

Prečítajte si aj 
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Zaujímalo nás, čo pre ambicióznu kozmetičku znamená byť majsterkou Českej republiky. "Všetky súťaže či ocenenia, 

ktoré som doteraz získala, boli pre mňa posunutím sa ďalej a získaním nových skúseností. Táto cena je pre mňa o to 

vzácnejšia, že som bola ocenená na medzinárodnej súťaži, na ktorej som získala prvýkrát titul Majsterky ČR. Zároveň to 

však bola moja posledná školská súťaž, keďže o pár dní ma čakajú už maturity," zdôverila sa Aneta. 

 

Po maturite by si šikovná kozmetička rada vyskúšala aj prácu v zahraničí alebo v niektorom z väčších miest na 

Slovensku, kde by získala opäť ďalšie skúseností a prax v kozmetike. Ako dodala, nezanevrie určite ani na ďalšie súťaže, 

ktorých sa však už nebude zúčastňovať ako študentka. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Smola a Hrušky to odpáli na domácej pôde: Prečo nový album pokrstia folkloristi? 

 [spisska.dnes24.sk; 25/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/smola-a-hrusky-to-odpali-na-domacej-pode-preco-novy-album-pokrstia-folkloristi-268595 

 

 20 rokov na hudobnej scéne oslávi známa kapela Smola a Hrušky aj s domácimi fanúšikmi. Okrem koncertu prebehne aj 

domáci spišský krst. 

 

Známa novoveská kapela Smola a Hrušky oslavuje tento rok presne 20 rokov na hudobnej scéne. Pri tejto príležitosti 

nezostali punkoví romantici nič dlžní ani svojim fanúšikom a odohrali svoje doteraz najväčšie klubové turné v 20 

slovenských mestách. Poslednou zastávkou slovenského turné pod názvom 20 Rokov Tour budú už o pár dní susedné 

Smižany. 

 

Záverečný koncert bude patriť domácim fanúšikom a ten kapela odpáli 29. apríla v kultúrnom dome v Smižanoch so 

začiatkom o 21:00. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ako povedal pre náš portál manažér kapely Martin Hlavatý, fanúšikovia sa môžu tešiť na špeciál live show a viac ako 

dvojhodinový koncert . Smola a Hrušky predstaví skladby z nového albumu, niekoľko skladieb z Unplugged-u a nebudú 

chýbať ani najväčšie hity kapely. "Súčasťou koncertu bude aj domáci spišský krst nového albumu Čiernobiely, ktorý 

pokrstí folklórna spevácka skupina zo Smižian – Šafolka," ozrejmil manažér kapely s tým, že v rámci programu 

zaspievajú aj svoju pesničku, s ktorou sa dostali do finále súťaže Zem spieva. 

 

Boli sme zvedaví, prečo si vybrali za krstných rodičov svojho albumu práve detskú spevácku skupinu. "Prišlo nám to ako 

originálny nápad spojiť 20 ročnú históriu našej kapely s mladou talentovanou skupinou ľudí ktorí sa venujú tradičnej 
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ľudovej kultúre, majú obrovský talent a reprezentujú Spiš ako my a majú pred sebou možno fantastickú dvadsaťročnú 

kariéru," ozrejmil Hlavatý. Ako doplnil chystá sa aj spoločné hudobné prekvapenie. 

 

Prečítajte si aj 

 

Na domácich fanúšikov sa podľa slov manažéra teší celá kapela, ktorá musela pôvodne plánovaný koncert v Semafore v 

Spišskej Novej Vsi, kde pred dvadsiatimi rokmi začínali, presunúť z technických príčin do susedných Smižian. "Veríme, 

že to nikoho neodradí a prídu nás podporiť naši fanúšikovia. Bude to skvelý večer a veľké finále 20 rokov tour," uzavrel 

manažér kapely Smola a Hrušky s tým, že kapelu už od mája čaká festivalová sezóna a už o pár dní poteší svojich 

fanúšikov aj novým klipom ku skladbe z nového albumu Only love, na ktorej hosťuje francúzsky multižánrový trubkár a 

raggamuffinista Tribuman a mladé speváčky Alžbeta & Júlia. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Newsfilter: Za tú hanbu si môže Danko sám, lebo si u seba nechal káder od Pašku 

 [dennikn.sk; 25/04/2017; Denník N ; Zaradenie: Newsfilter Slovensko] 

https://dennikn.sk/746056/newsfilter-za-tu-hanbu-si-moze-danko-sam-lebo-si-u-seba-nechal-kader-od-pasku/?ref=rss 

 

1. U Danka nevedia, že cudzie listy sa nečítajú 2. Armáda stratila dokumenty, vysvetlenie je podozrivé 3. Investičná 

výnimka nebude, o diaľnice sa však báť netreba + správy jednou vetou, odporúčané texty, citát dňa a top veci z FB. 

 

Foto - TASR 

 

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail. 

 

Prihlásiť Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami. 

 

Tri udalosti dňa vybral a skomentoval zástupca šéfredaktora Konštantín Čikovský 

 

1. Dankovi podriadení porušili listové tajomstvo 

 

Pracovníčky Kancelárie NR SR dostali 7. apríla príkaz, aby podozrivé listy prichádzajúce do parlamentu otvárali a 

preverovali, či nie sú nebezpečné. Poslanec Igor Matovič sa o tom dozvedel po tom, čo mu prišlo viacero papierových 

listov otvorených s pečiatkou "Otvorené z bezpečnostných dôvodov". Úradníčkami si nechal vec vysvetliť a zistil, že 

všetko funguje vďaka prípisu šéfa kancelárie parlamentu Daniela Guspana. V ňom sa hovorí, že podozrivé sú najmä 
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anonymy a zásielky od fyzických osôb. Z prípisu zároveň vyplynulo, že ich musia aj čítať, pretože tie s vulgárnym 

obsahom dostali príkaz oddeliť a po čase skartovať. 

 

OĽaNO k tomu v utorok urobilo tlačovku, ktorá sa stane pamätnou aj vďaka tomu, že poslanec Matovič sa na nej 

rozplakal, na chvíľu odišiel do zákulisia a slovo na chvíľu prenechal kolegyni poslankyni Remišovej. 

 

Verejnosť do utorka večera nemala možnosť vidieť alebo aspoň počuť vyjadrenie predsedu parlamentu Andreja Danka k 

tejto téme. V jeho mene sa vyjadrila len hovorkyňa, ktorá potvrdila, že niektoré listy poslancom úradníci otvárali, hoci 

predošlé fyzické kontroly v skeneroch nenašli nič podozrivé. Tvrdila, že opatrenie parlamentu reagovalo na novembrovú 

smernicu ministerstva vnútra. Listové tajomstvo však možno obmedziť len zákonom. 

 

Citát z Ústavy SR: Článok 22: (1) Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana 

osobných údajov sa zaručujú. (2) Nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či 

už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví 

zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením. 

 

Komu toto blyslo v hlave: Z tvrdení hovorkyne vyplýva, že predseda Danko nemusel vedieť o príkaze, ktorý vydal 

kancelár Guspan. Listy predsedovi parlamentu sú v extra režime a otvára ich Dankov aparát tak či tak, preto sa predseda 

nemusel v praxi o zmene dozvedieť. V konečnom dôsledku bude za listovú protiteroristickú blamáž právom politicky 

zodpovedný predseda SNS. Kancelára Daniela Guspana si síce z Košíc doniesol ešte Pavol Paška, ale Danko ho vo 

funkcii potvrdil. 

 

Chceli špicľovať opozičných poslancov? Podozrivé obálky otvárajú napríklad aj ochrankári z ministerstva vnútra ľuďom z 

prezidentskej kancelárie. U Danka však úradníci evidentne skúmajú alebo smú skúmať aj ich obsah. Levelu úradníkov, 

ktorí sa prirodzene lepia na štátnikov rangu Paška či Danko, jednoducho neťukne, že len tak otvárať cudziu poštu a čítať 

ju s akýmkoľvek zámerom je zakázané, nemožné, tadiaľ cesta nevedie, aj v samozvanej Doneckej ľudovej republike by to 

bol škandál. 

 

Konštruktívne odporúčanie pre predsedu Danka: 1. Odvolať kancelára Guspana, nech sa Smer oňho postará, ako sám 

chce. 2. Zrušiť právomoc pracovníkov kancelárie otvárať poštu adresovanú poslancom 3. Ospravedlniť sa občanom a 

zmieriť sa s tým, že pocit diskrétnosti v korešpondencii s NR SR sa za života našich detí už aj tak nevráti. 

 

Čo na to FB: 

 

2. Armáda stratila dokumenty, vysvetlenie je nedôveryhodné 

 

Televízia Markíza dostala list so 70 stranami dokumentov, ktoré vyzerajú ako tajné informácie o zabezpečení vojenskej 

základne blízko Nitry. Televízia materiály odovzdala ministerstvu obrany, ktoré sľúbilo, že ich preskúma. Odosielateľ 
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obálky poskytol Markíze veľmi nepravdepodobné respektíve bizarné vysvetlenie pôvodu dokumentov. Bývalý vojak sa 

mal prechádzať v parku a zbadať ako nejakej žene vypadli z auta. Nedostihol ju, tak si materiály prezrel a skúsil odovzdať 

Vojenskej polícii. Tam ho však mali odbiť s s tým, že nechcú mať problémy. Bývalému vojakovi sa preto vraj v tejto 

situácii zdalo najrozumnejšie zrejme tajné materiály poslať do Markízy. 

 

Jedno zlé a jedno horšie vysvetlenie: Buď sú dámy a páni v armáde už v takej kondícii, že im vypadávajú šanóny a USB 

kľúče s tajnými informáciami na zem každú chvíľu, alebo ide o spravodajskú hru. Radovan Bránik by zrejme tipoval to 

druhé. Ak ste pripravení uvažovať aj nad možnosťou, že účelom je diskreditácia náčelníka Generálneho štábu generála 

Milana Maxima známeho výrokom, že našim nepriateľom je Rusko, prejdite si na FB túto diskusiu. 

 

3. Kažimír priznal, že sen o investičnej výnimke na diaľnice je preč 

 

Minister financií Peter Kažimír v utorok na tlačovej besede o výsledkoch rozpočtu už aj verejne priznal, že s opozíciou 

nevyrokoval zmenu dlhovej brzdy. Malo ísť o nástroj, ktorým chcela vládna koalícia zabezpečiť peniaze na rýchlejšiu 

stavbu diaľnic a železníc. Potrebovali by na to však zmenu ústavného zákona o dlhovej brzde a okrem troch poslancov 

zo Sme Rodina, ktorí už v parlamente fungujú ako súčasť koalície, nezohnal Kažimír ani hlas. 

 

Minister financií odmietol povedať, čo má ďalej v pláne. Ak chce uvoľnenie pravidla o dlhu, má na stole ešte dva 

pracovné návrhy, ktoré však neprinesú 500 miliónov až miliardu eur ročne, ako verili koaliční stavbári. 

 

Bude sa stavať menej diaľnic? Nie. Realita ukazuje, že NDS znova mešká s vlastnými plánmi a tak sľúbené eurofondy 

vydržia dlhšie, ako sa očakávalo. Pravdepodobnejšie je, že sa stavba diaľnic skôr ako na nedostatku peňazí zasekne na 

nepripravených projektoch. Napríklad aj zmluva o stavbe prvej časti obchvatu Prešova prišla s ročným oneskorením, 

ktoré nezapríčinili kritici, ale NDS. 

 

Jednou vetou: 

 

4. Bratislavská polícia odmietla trestné oznámenie proti Uberu, podnet na Generálnu prokuratúru podal majiteľ taxislužby 

Peter Fitoš. 

 

5. Rádio Frontinus porušilo odvysielaním relácie s Milanom Mazurekom pravidlá objektivity a zákaz podnecovania 

nenávisti, rozhodla Rada pre vysielanie a retransmisiu, rádiu dala pokutu 15-tisíc eur. 

 

6. Cenu ministra kultúry dostali Tibor Búza za rozvoj RTVS a Pavol Paško z Esetu za to, ako vybudoval a vedie Galériu 

Nedbalka, do výberu osobností Mareka Maďariča sa tak dostali zástupcovia organizácií, ktoré kritizujú jeho stranícki 

kolegovia. 
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7. Jozef Holjenčík navštevoval regulačný úrad, aj po tom, ako pre škandál s cenami energií odstúpil z funkcie, úrad jeho 

návštevy obhajuje tým, že pomáhal zadarmo s radami a konzultáciami, SaS sa obáva, že chod úradu ďalej ovplyvňoval. 

 

8. KDH vyzýva vládu, aby stopla podporu výroby elektriny z hnedého uhlia v elektrárni Nováky, tvrdí, že zamestnanosti a 

rozvoju regiónu by viac pomohlo vybudovanie rýchlostnej cesty zo Žiaru nad Hronom do Prievidze. 

 

9. Majiteľ najväčšej humenskej firmy Nexis Fibers Ivo Bezloja ponúkol podnikateľovi Jánovi Molnárovi, že vyrovná staré 

dlhy voči jeho firme Chemes Humenné na úrovni asi 2 milióny eur a poskytne protiplnenie 1,8 milióna eur na krytie 

nákladov v súvislosti s procesom reštrukturalizácie. 

 

10. Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský ostáva vo funkcii aj po stretnutí s ministerkou 

spravodlivosti Luciou Žitňanskou, vlani nesprávne určil výberovú komisiu na dvoch sudcov, preto prezident odmietol 2 

úsúešných kandidátov. 

 

Zaujímavé články: 

 

• Matúš Kostolný o cenzorovi Dankovi. (dennikn.sk) 

 

• Martin Hanus o Dankovi a Matovičovi. (postoj.sk) 

 

• Dag Daniš o Pente v zdravotníctve. (aktuality.sk) 

 

• Časopis .týždeň o tom, kto by mohol nahradiť Kisku. (tyzden.sk) 

 

• Monika Tódová sa rozprávala s Romanom Krpelanom z prezidentskej kancelárie. (dennikn.sk) 

 

FB status dňa: 

 

Citát dňa: 

 

O zmluve sme nepočuli, nevideli ju a dostalo sa mi to do uší ako zamestnancovi až z médií. 

 

Martina Ondrušová, bývalá vedúca právnych služieb na ministerstve výstavby na súde povedala, že zmluva, ktorá bola 

uzatvorená v nástenkovom tendri, nebola nikdy na právnom odbore ministerstva 

 

Nový Shooty: 

 

-END 
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Späť na obsah 

 

1.18.  13:01; Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján... 

 [dennikn.sk; 25/04/2017; Minúta po minúte ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/minuta/745483/ 

 

Predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský ostáva vo funkcii aj po dnešnom stretnutí s ministerkou 

spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Šéf súdu ešte vlani nesprávne určil výberovú komisiu na dvoch sudcov, a preto 

prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať dvoch úspešných kandidátov. 

Slovinský si chybu otvorene priznal a nijako ju počas dnešného stretnutia s ministerkou ani nezľahčoval. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Slovenskí mladíci očarili hokejový svet, na starosti ich mal aj Martinčan 

 [nasturiec.sme.sk; 25/04/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

https://nasturiec.sme.sk/c/20517025/slovenski-mladici-ocarili-hokejovy-svet.html 

 

Súčasťou úspešného tímu bol okrem Martinčanov Miloša Fafráka a Jakuba Urbánka aj generálny manažér Ľuboš 

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 

Ľuboš 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. 

https://dennikn.sk/minuta/745483/
https://nasturiec.sme.sk/c/20517025/slovenski-mladici-ocarili-hokejovy-svet.html
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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 Ľuboš 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 Ľuboš Jakubec. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Zaostrite na zdravie svojich nôh - Nechajte sa vyšetriť tour 

 [lenprezdravie.sk; 25/04/2017; Katarína Remiášová ; Zaradenie: Public Relations] 

http://www.lenprezdravie.sk/clanok-3975.html 

 

Ak máte bolesti, kŕče, nepokojné, ťažké a unavené nohy, neváhajte. Všeobecný lekár a angiológ budú počas netradičnej 

tour pripravení v čase od 9.00 do 18.00 hodiny poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a odporučiť správnu liečbu. Zaostrite a 

zdravie svojich nôh. Starajte sa o seba a nechajte sa vyšetriť. Príde k vám pojazdná ambulancia. 

 

Dátum 

 

Deň 

 

Mesto 

 

Dátum 

 

Deň 

 

Mesto 

 

2.5.2017 

 

utorok 

 

Pezinok 

 

http://www.lenprezdravie.sk/clanok-3975.html
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7.6.2017 

 

streda 

 

Nové Zámky 

 

3.5.2017 

 

streda 

 

Senec 

 

8.6.2017 

 

štvrtok 

 

Šala 

 

4.5.2017 

 

štvrtok 

 

Trnava 

 

9.6.2017 

 

piatok 

 

Bratislava 

 

5.5.2017 

 

piatok 

 

Hlohovec 

 

12.6.2017 
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pondelok 

 

Rimavská Sobota 

 

9.5.2017 

 

utorok 

 

Galanta 

 

13.6.2017 

 

utorok 

 

Lučenec 

 

10.5.2017 

 

streda 

 

Dunajská Streda 

 

14.6.2017 

 

streda 

 

Detva 

 

11.5.2017 

 

štvrtok 

 

Komárno 

 

15.6.2017 

 

štvrtok 
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Brezno 

 

12.5.2017 

 

piatok 

 

Štúrovo 

 

16.6.2017 

 

piatok 

 

Zvolen 

 

15.5.2017 

 

pondelok 

 

Senica 

 

19.6.2017 

 

pondelok 

 

Ružomberok 

 

16.5.2017 

 

utorok 

 

Myjava 

 

20.6.2017 

 

utorok 

 

Poprad 
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17.5.2017 

 

streda 

 

Piešťany 

 

21.6.2017 

 

streda 

 

Kežmarok 

 

18.5.2017 

 

štvrtok 

 

Nové Mesto n./V. 

 

22.6.2017 

 

štvrtok 

 

Svit 

 

19.5.2017 

 

piatok 

 

Trenčín 

 

23.6.2017 

 

piatok 

 

Liptovský Mikuláš 

 

24.5.2017 
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streda 

 

Nitra 

 

26.6.2017 

 

pondelok 

 

Košice 

 

25.5.2017 

 

štvrtok 

 

Topoľčany 

 

27.6.2017 

 

utorok 

 

Michalovce 

 

26.5.2017 

 

piatok 

 

Prievidza 

 

28.6.2017 

 

streda 

 

Trebišov 

 

29.5.2017 

 

pondelok 
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Turčianske Teplice 

 

29.6.2017 

 

štvrtok 

 

Prešov 

 

30.5.2017 

 

utorok 

 

Martin 

 

30.6.2017 

 

piatok 

 

Spišská Nová Ves 

 

31.52017 

 

streda 

 

Žilina 

 

3.7.2017 

 

pondelok 

 

Snina 

 

1.6.2017 

 

štvrtok 

 

Považská Bystrica 
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4.7.2017 

 

utorok 

 

Trebišov 

 

2.6.2017 

 

piatok 

 

Púchov 

 

6.7.2017 

 

štvrtok 

 

Streda n. Bodrogom 

 

5.6.2017 

 

pondelok 

 

Zvolen 

 

7.7.2017 

 

piatok 

 

Košice 

 

6.6.2017 

 

utorok 

 

Levice 

 

8.7.2017 
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sobota 

 

Košice 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení nájdete na www.opuchnutenohy.sk. 

 

Archívny článok 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Predstavujeme hokejových majstrov 1# 

 [bbonline.sk; 25/04/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://bbonline.sk/predstavujeme-hokejovych-majstrov-1/ 

 

Hokejisti HC ’05 sa premiérovým titulom zapísali do dejín mesta Banská Bystrica i slovenského hokeja. Naša redakcia 

Vám prináša štvordielny seriál, v ktorom predstavíme hokejových majstrov Slovenska v sezóne 2016/17. 

 

#6 TY WISHART – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 49z-5g+6a-11b-22tm-18+ / Play off: 15z-2g+9a-11b-2tm-19+ 

 

Rodák z kanadského mesta Belleville prišiel pod Urpín pred touto sezónu z druhej najvyššej nemeckej súťaže. Bývalá 

draftová šestnástka, ktorá odohrala v NHL 26 zápasov, sa rozbiehala pomalšie. Postupom času vytvoril spoľahlivú prvú 

obrannú dvojicu s krajanom Maionem a na ľade sa vzájomne doplňovali. Maione sa predovšetkým staral o ofenzívu a 

Wishart svojou robustnou postavou zastával defenzívne úlohy. Jeho čas prišiel hlavne v play off, kde mužstvu pomohol aj 

v útoku. Vo vyraďovacej fáze zaznamenal rovnaký počet bodov (11) ako počas 45 zápasov základnej časti. Dohromady 

nazbieral 37 plusových bodov, čo ho radí na druhé miesto celej súťaže za spoluhráča Jordana Hickmotta. 

 

#7 BRANISLAV KUBKA – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 40z-2g+7a-9b-22tm-14+ / Play off: 15z-3g+7a-10b-4tm-14+ 

 

Pravoruký obranca sa začiatkom októbra 2016 vrátil do známeho prostredia. Dres s baranom na hrudi obliekal v rokoch 

2009/10 až 2012/13. Bronzový medailista z minulej sezóny z českej Plzne zapadol do tímu Vladimíra Országha bez 

problémov. Podobne ako jeho kolega Wishart, je defenzívne ladeným bekom, ktorý časom stupňoval svoje výkony. Vo 

štvrťfinále patril k najlepším hráčom Banskej Bystrice. V sérii proti Martinu zaznamenal v piatich zápasoch sedem bodov, 

produktívnejší bol iba hrdina play off Higgs. Svoju úlohu si zastal aj vo finále, i keď tam sa zameral hlavne na defenzívu. 

Po sezóne mu skončila zmluva a môže si tak vyberať z viacerých ponúk. 

 

http://bbonline.sk/predstavujeme-hokejovych-majstrov-1/
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#8 MICHAL SERSEN – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 10z-2g+4a-6b-0tm-2+ / Play off: 15z-1g+5a-6b-12tm-10+ 

 

Tridsaťjeden ročný Sersen prišiel posilniť obranné rady pred záverom základnej časti z bratislavského Slovana. Tréneri 

ho zaradili do druhej obrannej formácie ku Kubkovi a patril k najvyťažovanejším mužom. Nastupoval vo všetkých herných 

činnostiach, kde zúročoval svoje skúsenosti z medzinárodnej scény. Strieborní medailista z MS 2012 vo Fínsku a 

Švédsku sa pod Urpínom rozohral k solídnym výkonom, ktoré mu nakoniec vyniesli pozvánku do nominácie Slovenska na 

tohtoročný šampionát. Po sezóne sa opäť sťahuje do kádra belasých, kde má platnú zmluvu aj na budúci ročník. 

 

#9 JONATHAN CARLSSON – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 9z-0g+0a-0b-2tm-2- / Play off: 15z-1g+3a-4b-10tm-3+ 

 

Švédsky ligový majster zo sezóny 2011/12 to skúšal na jeseň vo farmárskej AHL, no tam odohral iba dva zápasy a prvú 

polovicu sezóny strávil v tíme Indy Fuel v ECHL. Do Banskej Bystrice prišiel vo februári, ako náhrada za Maxima 

Matushkina. Dvadsaťosem ročný výborný korčuliar nepútal na seba veľkú pozornosť, no svoju robotu si na ľade zastal. 

Svoj jediný presný zásah zaznamenal v piatom štvrťfinálovom zápase proti Martinu, keď zvyšoval na konečných 6:2. 

 

#11 VJAČESLAV TRUCHNO – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 47z-8g+20a-28b-16tm-5+ / Play off: 11z-1g+4a-5b-6tm-4+ 

 

Technicky zdatný center či krídelník prišiel v lete na Slovensko po nevydarenej sezóne vo švédskej Karlskone. Mal patriť 

k lídrom našej ofenzívy a tréneri ho poväčšinou stavali do druhej formácie. Po odchode Tomáša Surového do Slovana 

hral chvíľku aj nášho elitného centra. Vrchol výkonnostnej krivky zaznamenal v novembri a v decembri, keď v šestnástich 

zápasoch zaznamenal rovnaký počet bodov (3+13). Pôsobil predovšetkým ako tvorca akcií, veď z 28 bodov tvoria až 20 

asistencie. Vo finále však už vypadol zo zostavy a pôsobil ako zdravý náhradník. Proti Nitre odohral iba dva zápasy bez 

bodového zápisu. 

 

#12 JORDAN HICKMOTT – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 56z-23g+30a-53b-14tm-25+ / Play off: 15z-4g+11a-15b-2tm-13+ 

 

Člen našej elitnej formácie prišiel pred sezónou pod Urpín ako neznámy hráč, no svojimi výkonmi sa zaradil ku hviezdam 

celej Tipsport ligy. Dvadsaťsedemročný Kanaďan bol vo svojej premiérovej sezóne v Európe najproduktívnejším hráčom 

baranov (68 bodov) a aj najlepším v bilancii plus/mínus (+38) – zhrnuté za základnú časť aj play off. Na ľade vynikal 

rýchlosťou a perfektným hokejovým myslením. Napriek tomu, že vo finálovej sérii neskóroval, pre defenzívu Nitry bol 
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neustálou hrozbou. Po sezóne sa stal voľným hráčom, no ako sám povedal, v Banskej Bystrici sa cíti výborne, našiel si tu 

veľa priateľov a rád by obliekal dres HC ’05 aj v budúcom ročníku. 

 

#13 MARTIN BELLUŠ – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 24z-3g+3a-6b-67tm-1+ / Play off: 10z-2g+3a-5b-41tm-6+ 

 

Ďalší z enklávy hráčov, ktorí posilnili káder baranov až počas sezóny. Dvadsaťpäťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi sa 

v play off stal miláčikom banskobystrických tribún. Útočník zo štvrtej formácie zaujal najmä pästnou výmenou s Radkom 

Dlouhým v druhom semifinále proti Martinu, kde svojho súpera skolil na ľad boxerským K.O. Jeho úlohou bola hlavne 

tvrdá hra a získavanie pukov pre spoluhráčov, no v šiestom finálovom dueli ukázal aj svoje hokejové umenie. Nitranom 

strelil dva góly a nemalou mierou sa zaslúžil o rozhodujúcu výhru 6:2. 

 

#15 MÁRIO LUNTER – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 31z-9g+13a-22b-4tm-17+ / Play off: nehral pre zranenie 

 

Jeden z desiatich domácich hráčov sa aj v tejto sezóne boril so zraneniami. Odchovanec banskobystrického hokeja, ktorý 

to pred dvomi rokmi skúšal aj v KHL za Slovan, odohral v tomto ročníku iba 31 zápasov. V nich získal slušných 22 bodov 

(9+13). Najproduktívnejší bol v mesiacoch október a december, keď ako člen druhej formácie získal pätnásť bodov. 

Nevyhol sa však prepadom formy (november – šesť zápasov a iba jedna asistencia). Do vyraďovacej časti kvôli operácii 

zraneného ramena nezasiahol. Ide však o talentovaného mladého krídelníka, z ktorého môže vyrásť veľká opora. 

 

#16 ADAM SEDLÁK – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 5z-0g+0a-0b-0tm-0+ / Play off: 6z-1g+0a-1b-14tm-4+ 

 

Robustný český zadák prišiel na stredné Slovensko vo februári vystužiť defenzívu pri zraneniach Mihálika a Ďatelinku. Po 

ich návrate sa už nevedel dostať do nabitej zostavy a v základnej časti si pripísal iba päť štartov bez bodového zápisu. V 

play off už síce odohral o jeden duel viac, ale väčšinou zastával pozíciu siedmeho či ôsmeho obrancu. Zmluvu mal do 

konca tohto ročníka a jeho prípadné zotrvanie sa príliš neočakáva. 

 

Druhú časť nášho seriálu s ďalšími hráčmi prinesieme v priebehu najbližších dní… 

 

Barani po majstrovskom zápase: Úžasné, fantastické, neuveriteľné 

 

Share 
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Súdna rada nevyriešila situáciu so sudcami, ktorých odmietol vymenovať prezident 

 [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Peter Hanák] 

 

Juraj Jedinák, moderátor: "Súdna rada nevyriešila situáciu so sudcami, ktorých odmietol vymenovať prezident. Ide 

o prípad dvoch sudcov na súd v Spišskej Novej Vsi, ktorých Andrej Kiska odmietol, lebo podľa neho ich vybrala 

nezákonná komisia. Súdna rada zatiaľ na kandidátoch trvá aj napriek tomu, že predseda súdu Ján Slovinský priznáva 

pochybenie pri menovaní komisie. Ten sa má dnes stretnúť s ministerkou spravodlivosti, ktorá má právomoc odvolať ho." 

 

Peter Hanák, redaktor: "Súdna rada predložila prezidentovi kandidátov na nových sudcov. Osemnástich Andrej Kiska už 

včera vymenoval. Dvoch však odmietol, lebo sa prišlo na to, že v komisii namiesto zákonom požadovaných nominantov 

Súdnej rady sedeli dvaja nominanti ministerstva. Išlo o komisiu na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi. Predseda súdu 

Ján Slovinský tvrdí, že išlo o formálnu chybu pracovníčky personálneho oddelenia súdu, ktorá si pomýlila dve databázy 

členov komisií." 

 

Ján Slovinský, predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi: "Jeden člen výberovej komisie nebol vymenovaný zo 

správnej databázy, ktoré databázy sa menili, a jednoducho sa to proste neusledovalo. Stalo sa to formálne pochybenie, 

a mám na to názor, že to nie je dôvod, aby sa výberové konanie vyhlásilo za proste neplatné, pretože bola rovnosť 

uchádzačov zachovaná." 

 

Peter Hanák: "Podľa Jána Slovinského sa nikto z uchádzačov nesťažoval na neférovosť výberu. Súdna rada o žiadnom 

riešení nerozhodla, lebo na žiadny z návrhov sa nenašlo dosť hlasov. Zostalo teda platiť pôvodné uznesenie. Teda, že 

Súdna rada aj týchto dvoch kandidátov navrhuje prezidentovi na vymenovanie. Vec sa tak vracia prezidentovi. Jeho 

kancelária však už minulý týždeň Rádiožurnálu potvrdila, že prezident nie je oprávnený vymenovať sudov, ktorí boli 

vybraní nezákonne. Hovorca prezidenta Roman Krpelan." 

 

Roman Krpelan, hovorca prezidenta: "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné 

a do odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť." 

 

Peter Hanák: "Prezidentská kancelária na tomto stanovisku trvá. Situáciu bude dnes riešiť aj ministerka spravodlivosti 

Lucia Žitňanská. Stretne sa s predsedom súdu Jánom Slovinským, ktorého môže aj odvolať. Obaja nevymenovaní 

sudcovia sú dlhoroční súdni úradníci. V prípade opakovania konkurzu im hrozí, že budú musieť znovu absolvovať celý 

výberový proces, čo môže trvať napríklad aj rok. Ján Slovinský sa obom kandidátom za chybu ospravedlnil." 

 

Späť na obsah 
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1.23.  Ministerka nepostihne šéfa súdu za chybný výber sudcov 

 [Rádio FM, 15:00; Správy; 25/04/2017;  ] 

 

Jana Belovičová, moderátorka: "Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mostu-Híd nebude vyvodzovať zodpovednosť 

voči predsedovi Okresného súdu Spišská Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber 

dvoch sudcov jeho súdu. Do päťčlennej výberovej komisie vymenoval o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti 

viac, a to na úkor zástupcu Súdnej rady. Prezident Andrej Kiska vrátil v uplynulých dňoch Súdnej rade návrh na 

vymenovanie dvoch sudcov súdu práve v Spišskej Novej Vsi, nakoľko títo kandidáti vzišli z chybného výberového 

konania. Súdna rada včera nedokázala prijať vo veci uznesenie a jej návrh na vymenovanie dvojice kandidátov za sudcov 

z januára sa vráti hlave štátu v nezmenenej podobe. Kancelária prezidenta však už avizovala, že prezident nemôže 

vymenovať nezákonne vybraných sudcov." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Predsedu súdu v Spišskej Novej Vsi neodvolajú 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 25/04/2017;  Viliam Stankay; Zaradenie: z domova] 

 

Viliam Stankay, moderátor: "Člen Súdnej rady a predseda Okresného súdu v Spišskej novej Vsi Ján Slovinský ostáva 

vo funkcii. Ministerka spravodlivosti ho neodvolá za to, že nesprávne zložil výberovú komisiu pre hodnotenie kandidátov 

na post sudcu. Namiesto dvoch členov Súdnej rady nominoval do päťčlennej komisie dvoch zástupcom ministerstva 

spravodlivosti. Na chybu prišla kancelária prezidenta. Problém súvisí s dvomi úspešnými uchádzačmi. Andrej Kiska ich 

odmietol vymenovať. Lucia Žitňanská hľadá riešenie." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Stručne z domova – Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 25/04/2017;  Peter Béreš; Zaradenie: z domova] 

 

Peter Béreš, redaktor: "Súdna rada včera nevyriešila situáciu s dvoma sudcami zo Spišskej Novej Vsi, ktorých prezident 

republiky Andrej Kiska odmietol vymenovať. Podľa neho ich vybrala nezákonná komisia. Súdna rada na kandidátoch trvá 

napriek tomu, že predseda súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský priznáva pochybenie pri menovaní komisie. 

Slovinský sa má dnes stretnúť s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou, ktorá má právomoc ho odvolať." 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Chybné výberové konanie dvoch kandidátov na sudcov 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 25/04/2017;  Júlia Kavecká; Zaradenie: z domova] 
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Júlia Kavecká, moderátorka: "Súdna rada opätovne doručí prezidentovi Andrejovi Kiskovi návrh na menovanie dvoch 

kandidátov na sudcov, ktorí vzišli z chybného výberového konania na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Nezákonnosť 

výberu, ktorú konštatoval prezident, pretrváva aj po dnešnom zasadnutí rady. Jej členom sa nepodarilo prijať k tejto veci 

žiadne platné uznesenie. Andrej Kiska tvrdí, že dvaja sudcovia nesplnili predpoklad absolvovania úspešného výberového 

konania. Dôvodom bolo chybné zloženie výberovej komisie, ktorú určil predseda súdu Ján Slovinský. Podľa neho je za 

formálne pochybenie zodpovedná pracovníčka súdu." 

 

Ján Slovinský, predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves: "Pracovníčkou, ktorá robí personálne oddelenie a nebol 

dôvod jej neveriť, keď to x-krát urobila dobre. Stalo sa to formálne pochybenie a mám na to názor, že to nie je dôvod, aby 

sa výberové konanie vyhlásilo za proste neplatné alebo zrušilo, pretože bola rovnosť uchádzačov zachovaná." 

 

Júlia Kavecká: "S predsedom súdu sa dnes stretla aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Potvrdila, že napriek 

pochybeniu zostáva vo funkcii. Ministerka zároveň verí, že situácia bude čoskoro uzavretá." 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Prehľad správ - Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

 [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Katarína Ščepánová; Zaradenie: z domova] 

 

Katarína Ščepánová, redaktorka: "Súdna rada neprijala žiadne uznesenie k prípadu dvoch kandidátov na sudcov na 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi, ktoré síce úspešne prešli výberovým konaním, ale prezident ich nevymenoval pre 

nezákonne zloženú výberovú komisiu. Pôvodné uznesenie tak zostalo v platnosti a prezident bude musieť rozhodnúť, ako 

vo veci postupovať ďalej. O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá sa dnes stretne s predsedom 

súdu Jánom Slovinským." 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  J. Slovinský ostáva na mieste predsedu súdu 

 [STV Jednotka, 16:00; Správy RTVS; 25/04/2017;  Janette Štefánková; Zaradenie: z domova] 

 

Janette Štefánková, moderátorka: "Člen Súdnej rady a predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský 

ostáva vo funkcii. Ministerka spravodlivosti ho neodvolá za to, že nesprávne zložil výberovú komisiu pre hodnotenie 

kandidátov na post sudcu. Namiesto dvoch členov Súdnej rady nominoval do päťčlennej komisie dvoch zástupcov 

ministerstva spravodlivosti. Na chybu prišla kancelária prezidenta. Problém súvisí s dvomi úspešnými uchádzačmi. Andrej 

Kiska ich odmietal vymenovať. Lucia Žitňanská hľadá riešenie." 

 

Späť na obsah 
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1.29.  Prehľad správ – Ministerka neodvolá predsedu súdu 

 [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 25/04/2017;  Jana Belovičová; Zaradenie: z domova] 

 

Jana Belovičová, redaktorka: "Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská neodvolá predsedu súdu v Spišskej Novej Vsi 

Jána Slovinského. Nechce totiž situáciu ešte viac komplikovať. Pochybenie jeho súdu pri zostavovaní výberovej komisie 

na budúcich sudcov spôsobilo, že prezident Andrej Kiska nevymenoval dvoch kandidátov z konkurzu, keďže podľa neho 

boli vybraní nezákonne." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Súdna rada nevyriešila problém s menovaním dvoch sudcov 

 [Rádio Slovensko, 14:00; Správy; 25/04/2017;  Katarína Ščepánová; Zaradenie: z domova] 

 

Katarína Ščepánová, moderátorka: "Súdna rada nevyriešila situáciu so sudcami ktorých prezident Andrej Kiska odmietol 

vymenovať z dôvodu, že ich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi vybrala nezákonné komisia. Predseda súdu Ján 

slovinský tvrdí, že išlo o formálnu chybu pracovníčky personálneho oddelenia súdu, ktorá si omylom vybrala člena 

komisie za Ministerstvo spravodlivosti namiesto Súdnej rady." 

 

Ján Slovinský, predseda Okresného súdu Spišská Nová Ves: "Jeden člen výberovej komisie nebol vymenovaný so 

správnej databázy, ktoré databázy sa menili a jednoducho sato proste neusledovalo. Stalo sa to formálne pochybenie a 

mám na to názor, že to nie je dôvod, aby sa výberové konanie vyhlásilo za neplatné. Akože bola rovnosť uchádzačov 

zachovaná." 

 

Katarína Ščepánová: "Prezident kandidátov vrátil Súdnej rade. Tá však žiadne riešenie neprijala, lebo na žiadny z 

návrhov sa nenašlo dosť hlasov. Zostáva tak platiť uznesenie, ktorým Súdna rada navrhuje prezidentovi vymenovať aj 

týchto dvoch kandidátov. Kancelária prezidenta však už avizovala, že prezident nemôže vymenovať nezákonne 

vybraných sudcov." 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Z majstrovského titulu sa tešili Američania 

 [Prešovské noviny; 16/2017; 26/04/2017; s.: 19; jp, ag ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

Americkí mladíci potvrdili pozíciu najúspešnejšieho tímu v histórii MS hráčov do 18 rokov. 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 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. 
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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. 

 

Otec bol na Tkachuka hrdý 

 

Kapitán USA a útočník Brady Tkachuk po vyhratom zápase povedal, že vo výraze svojho otca Keitha, ktorý bol osobne 

na zápasoch, videl, že je na syna veľmi hrdý. "Mám z toho veľkú radosť, ani to neviem slovami opísať, sme majstri sveta, 

je to neuveriteľné. 

 

Všetci hráči sme boli ako bratia a skvele nás viedol náš tréner," povedal. Brankár Dylan St. Cyr skonštatoval, že veľa tímu 

pomohlo, že sa poučili 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," uzavrel. 

 

Turnaj patril k najnavštevovanejším 

 

Tridsaťjeden zápasov majstrovstiev sveta 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 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 1 957 divákov na zápas). 

Vyše 90-tisíc fanúšikov bolo aj v Jaroslavli 2004 (priemer 2 908), súboje v Minsku 2004 zasa sledovalo 76 650 

návštevníkov (priemer 2 473). (jp, ag) 

 

--- 

 

PRE FANÚŠIKOV BOLI AJ TAK MAJSTRAMI 

 

Slovenskí mladíci vypadli v štvrťfinále 
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Smutný bol záver slovenského hokejového tímu na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Po štvrťfinálovej prehre sa mladíci 

ledva ubránili slzám. 

 

Diváci im tlieskali postojačky. "Pre nás ste majstri, ďakujeme," volali fanúšikovia. Ale oni boli zničení. Každú chvíľu sa 

zdalo, že im vyhŕknu slzy. 

 

"Chceli sme vyhrať. Nedosiahli sme to, čo sme chceli," smutne vravel kapitán Martin Fehérváry po štvrťfinálovej prehre s 

Ruskom 2:3 po predĺžení. 

 

V hlave mali medailu z majstrovstiev sveta. Postup im unikol 78 sekúnd pred koncom predĺženia. 

 

"Keď sme dostali gól, ani som nedýchal. Mal som slzy v očiach. Veľmi ma to zobralo. Ale aj to prináša hokej," lamentoval 

útočník Adam Liška. 

 

Ani po rozhodujúcom góle Rusov fanúšikovia zo štadióna neodišli. Tlieskali partii tínedžerov, ktorá si ich získala od 

prvého zápasu na šampionáte. 

 

Fehérváry za celý tím: "Neopísateľný pocit. Mal som zimomriavky, Dúfal som, že to bude dobré, ale netušil, že ľudia prídu 

v takomto počte. Bolo to skvelé, nikdy som niečo také nezažil." 

 

"Čo si z tohto šampionátu zapamätám? Super partiu. Najlepšiu, akú som kedy zažil. A zapamätám si výborných divákov, 

veľmi si vážim, čo pre nás urobili," pridal sa Liška. 

 

Slovenskí mladíci veria, že na výsledky z Popradu nadviažu aj o kategóriu vyššie - na majstrovstvách sveta dvadsiatok. 

 

Mladí slovenskí reprezentanti si získali priazeň divákov. Sledovanosť štvrťfinále dosiahlo výbornú sledovanosť (350-tisíc) 

a vytvorilo internetový rekord. 

 

Slovenská osemnástka získala Cenu fair play. 

 

V All-Stars sme nemali zastúpenie. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Neprehliadnite akcie na nasledujúce dni 

 [Prešovské noviny; 16/2017; 26/04/2017; s.: 16,17; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: 

SERVIS] 

 

Pozrite si bohatý program akcií počas nasledujúcich dní v celom regióne. 
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STREDA 26. 4. 

 

Odpískané 

 

PREŠOV. Niekde pánu bohu za chrbtom sa v ošarpanej šatni počas futbalového zápasu stretajú traja rozhodcovia. 

Každý z nich si myslí, že žije iný život, než by si zaslúžil a že sa teda stala krivda, ktorú treba napraviť. Laco chce miesto 

v rozhodcovskom tíme FIFA, Mydlo chce pomstu, Básnik chce Marianu. Komédiu uvedú v historickej budove DJZ v 

stredu o 18.30 hod. 

 

Akademický Prešov 

 

PREŠOV. Aj v stredu bude prebiehať 51. ročník študentského festivalu tvorivosti. Na programe je od 8.00 do 13.00 hod. 

Dramafest. UNISUMB z Banskej Bystrice sa predstavia o 17.00 hod., Spišské divadlo (SNV) o 18.00 hod., Slovenské 

národné divadlo (BA) o 19.30 hod. a Divadlo Commedia (PP) o 20.30 hod. 

 

UNIPO day 

 

PREŠOV. Prešovská univerzita pozýva na 5. ročník UNIPO day. V stredu o 10.00 hod. sa bude konať na Hlavnej ulici v 

Prešove, o 12.30 hod. bude smerovať od Rektorátu PU k mestskej bráne alegorický sprievod. 

 

Unipo fest 

 

PREŠOV. Najväčší študentský festival v Prešove sa bude konať v stredu od 14.30 hod. v priestoroch vysokoškolského 

areálu na Ul. 17. novembra. O zábavu sa postarajú Majk Spirit, Hex, Gladiator, Helenine oči, In Time. Odštartuje o 14.30 

hod. 

 

Jemná krása z nití 

 

PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove pozýva v stredu o 17.00 hod. do svojich priestorov na ďalšie podujatie z cyklu Čaj 

o piatej u Rákociho. 

 

Zuzana Kalinak - výber z tvorby 

 

PREŠOV. Literárna kaviareň Viola pozýva v stredu o 18.00 hod. na vernisáž výstavy autorky Zuzany Kalinak. 

 

Literárny salón 
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PREŠOV. Valerij Kupka a Marián Milčák tentokrát vyspovedajú Stanislava Rakúsa.Literárny salón v podaní Stanislava 

Rakúsa bude plný láskavého humoru,neopakovateľného rozprávania a pozoruhodných úvah o literatúre a živote. V 

stredu o 18.00 hod. v Christianii. 

 

Prešovská hudobná jar 

 

PREŠOV. Veronika Haluzová inak známa ako východoslovenská speváčka, textárka a skladateľka "Rony", vystúpi v PKO 

Čierny Orol Prešov v rámci Prešovskej hudobnej jari spoločne so svojimi hosťami - Petrom Bažíkom (exfinalista 

speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar a víťaz speváckej súťaže X-FACTOR) a Dominikou Gurbaľovou, aby 

spoločne prezentovali modernú aj klasickú gospelovú hudbu. Koncert je umeleckým projektom k bakalárskej záverečnej 

práci Veroniky Haluzovej. Začiatok koncertu bude v stredu o 19.00 hod. v PKO Čierny orol. Večer s kníhkupectvom 

 

Artforum 

 

PREŠOV. "Ďalej na západ sa dá ísť len na východ" alebo memoáromán hudobníka, scenáristu, spisovateľa a 

šéfdramaturga rádia FM. Svoju novú knihu predstaví Maroš Hečko. V stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Hľadám lepšiu mamu 

 

SABINOV. Zážitkové čítanie z knihy Gabriely Futovej bude v Mestskej knižnici v stredu od 10.00 hod. 

 

Jarný koncert 

 

SABINOV. Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov sa uskutoční v koncertnej sále KC Na korze v stredu o 10.00 hod. 

 

Lipianska gastronomická show 

 

PREŠOV. 1. ročník súťaže v príprave jedál z kysnutého cesta. Profesionálni, amatérski aj študujúci kuchári, cukrári, 

pekári i všetci tí, ktorí majú záujem o tradičnú gastronómiu, predvedú svoje kuchárske umenie a silnú stránku odborných 

zručností. Porota výrobky ohodnotí a poradí, ako sa vyhnúť chybám v budúcnosti. Akciu organizuje SOŠ Lipany, konať sa 

bude v Mestskej hale so začiatkom o 8.00 hod. 

 

Mini playback show 

 

PREŠOV. Obľúbení popoví interpreti i skupiny v improvizácii detí školských klubov, ktoré vedia ohúriť i príjemne zabaviť. 

Náročné choreografie, zaujímavé kostýmy i trendovú vizáž. Podujatie organizuje ZŠ Komenského 113 v stredu od 13.00 

hod. v Mestskej galérii. 
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Orbis Pictus / Rozhovory o umení 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej miestnosti Galérie umelcov Spiša o 17.00 h sa uskutoční ďalší z cyklov Rozhovory o 

umení. Čaká vás prezentácia zbierok českého zberateľa spontánneho umenia spojená s komentovanou prehliadkou 

aktuálnej výstavy "Od insity k art brut", ukážkou z filmového festivalu "Art Brut Film Olomouc 2017" a uvedením novej 

publikácie "Atlas spontánneho umění". 

 

Tvorivé dielne pre deti 

 

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

vedením výtvarníčky Ľudmily Amálky Valenčíkovej. 

 

A. P. Čechov: Ujo Váňa (A tí druhí) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle sa o 19.00 h uskutoční premiéra divadelného predstavenia Ujo Váňa (A tí 

druhí). Uvidíte komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 

 

III. regionálne lesnícke dni 

 

SOBRANCE. V Sobranských kúpeľoch o 9.00 hod. slávnostne otvoria III. regionálne lesnícke dni. V rámci programu 

vystúpi Lesnícky spevácky zbor pri OZ Sobrance, príde aj sokoliar Ľubomír Engler. Sprievodné akcie: ukážky lesnej 

techniky, prevencia a ochrana lesa, rezanie dreva a mnoho ďalších. 

 

Veľkonočný koncert 

 

MICHALOVCE. V evanjelickom kostole na Masarykovej ulici sa o 18.00 hod. uskutoční Veľkonočný koncert, na ktorom 

vystúpia Ženský zbor českého spolku v Košiciach, Komorné sláčikové študentské združenie, sólistka Opery Štátneho 

divadla v Košiciach a ďalší. 

 

56. humenská hudobná jar 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. klavírnym koncertom Richarda Rikkona odštartuje 56. 

Humenská hudobná jar. 

 

Trebišovský jarný trh 

 

TREBIŠOV. Na uliciach J. Kostru a Škultétyho sa v dňoch 26. a 27. apríla uskutoční Trebišovský jarný trh. 
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ŠTVRTOK 27. 4. 

 

Všetko najlepšie 

 

PREŠOV. Predstavenie Všetko najlepšie prinesú na doskách historickej budovy DJZ vo štvrtok o 18.30 hod. 

 

Akademický Prešov 

 

PREŠOV. Študentské divadlo FFPU sa predstaví v rámci Akademického Prešova (17.00 hod.), Štúdio Súkromného 

konzervatória D. Kardoša o 18.00 hod., Divadelná fakulta Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne o 19.00 hod., 

KA: Schau o 20.30 hod. a Slovenské komunitné divadlo v Londýne o 21.30 hod. 

 

Bienále maľby 

 

PREŠOV. Vernisáž výstavy 5.ročníka podujatia s názvom Bienále maľby, ktorá prezentuje maľbu študentov umeleckých 

škôl a akadémií, ktorí ešte nemajú ukončené štúdium, jej cieľom je odhaľovať amatérske "skryté talenty", ktoré hodnotí 

odborná porota. Výstava potrvá do 26.5.2017. Inštalovaná bude v priestoroch Caraffovej väznice, vernisáž začne vo 

štvrtok o 17.00 hod. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

PREŠOV. Hudba súčasného amerického hudobného skladateľa filmovej hudby Johna Williamsa z filmov Hviezdne vojny, 

Jurský park, Sám doma, Zachráňte vojaka Ryana, Schindlerov zoznam, Čeľuste atď. pod umelou hviezdnou oblohou. 

Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých. Začne sa vo Hvezdárni a planetáriu vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Miro Gavran - muž mojej ženy 

 

PREŠOV. Situačnú komédiu prinesie Literárna kaviareň Viola vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Potmehút 

 

PREŠOV. Koncert Potmehúta spojený s premiérou klipu Amok sa bude konať v štvrtok o 20.00 hod. 

 

Burza kníh 

 

PREŠOV. V Kaviarni Libresso sa vo štvrtok od 19.00 hod. uskutoční burza kníh. 

 

Open Mic 
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PREŠOV. Ďalší z príjemných večerov pod dramaturgickou taktovkou Eda Klenu, príležitosť stretnúť sa pri prezentácii 

tvorby začínajúcich alebo menej známych autorov, či prezentovať pred publikom vlastnú tvorbu. Vo štvrtok o 19.30 hod. v 

Christianii. 

 

Tri múdre kozliatka 

 

PREŠOV. Zážitkové čítanie o cestovaní začne v Mestskej knižnici o 10.00 hod. 

 

Nie je dôležitá farba pleti, ale farba trička 

 

LIPANY. Priateľské futbalové zápolenia sponzorov, priateľov i pravidelných klientov Rómskeho komunitného centra 

začne vo štvrtok o 9.30 hod. 

 

Šmolkovia sú späť 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 17.00 h. sa uskutoční najväčšia hudobno-zábavná show pre deti a pre celú 

rodinu. 90-minútová show najpopulárnejších modrých postavičiek na svete, ktorá už niekoľko desaťročí baví deti na 

celom svete. 

 

Pokračovanie na str. 17 

 

Prinášame bohatý prehľad akcií na ďalšie dni, ktoré sa budú konať v celom regióne. 

 

A. P. Čechov: Ujo Váňa (A tí druhí) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle sa o 19.00 h si môžete pozrieť divadelné predstavenia Ujo Váňa (A tí druhí). 

Uvidíte komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 

 

Pavol Seriš: Pri kase 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V divadle Kontra o 18.00 h a o 20.00 h Divadlo Bolka Polívku uvádza hru Pavol Seriš: Pri kase. 

Bravúrna komédia jedného herca z prostredia supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov. Paródia 

na dnešnú konzumnú spoločnosť, zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta obchodu, bez návštevy 

ktorého si pomaly nevieme predstaviť ani deň. 

 

Veľa dobra neuškodí 
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STARÝ SMOKOVEC. Vo Vile Flóra, Galérii Tatranský šperk si môžete o 18.00 h vypočuť veselé príhody z Tatier, ktoré 

vyrozpráva Ivana Figová. 

 

Historické udalosti Zemplína 

 

MICHALOVCE. V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického sa o 9.00 hod. uskutoční prednáška regionálneho historika 

Mateja Starjáka pod názvom Historické udalosti Zemplína. 

 

PIATOK 28. 4. 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Predstavenie Audiencia prinesie DJZ na malej scéne v piatok o 18.30 hod. 

 

Normálny autistický film 

 

PREŠOV. Premietanie dokumentu v rámci projektu KineDok spojené s besedou bude v Literárnej kaviarni Viola v piatok o 

17.00 hod. 

 

Akademický Prešov 

 

PREŠOV. Prezentácia workshopov bude vo štvrtok o 10.00 hod. HomoLudus Project Szeged sa predstavia v rámci 

Akademického Prešova v piatok o 16.00 hod., Divadlo Stoka z Bratislavy o 18.00 hod. a Vysoká škola múzických umení z 

Bratislavy o 19.30 hod. Galaprogram a vyhlásenie výsledkov Akademického Prešova bude v piatok o 21.00 hod. 

 

Koláčová párty 

 

PREŠOV. Na to, aby sme začali so zdravším životným štýlom, nie je potrebné sa nijako obmedzovať. Zdravé jedlo môže 

byť chutné a plné energie. Na pripravovanej akcii sa možno tešiť na ochutnávku koláčikov, kávy a ďalších dobrôt s 

obsahom superpotravín, ktoré sú bohaté na vitamíny, minerály, vlákninu, antioxidanty, bielkoviny, enzýmy a ďalšie 

prospešné látky pre náš organizmus. V Raffaello Hall (Exnárova 36) v piatok o 17.00 hod. 

 

Degustácia vín 

 

PREŠOV. Degustácia vín od Vladimíra Hronského, ktorý je uznávaný enológ, poradca, lektor odborných kurzov a autor 

odborných publikácií, bude v piatok od 18.30 hod. v Dama Dama wine shop and wine bar (Exnárova 46). 

 

Dirtyy Boyzz 
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PREŠOV. Medzinárodná striptérska skupina Dirtyy Boyzz príde do Prešova do kina Scala v piatok o 20.00 hod. 

 

"Ječko" 

 

PREŠOV. "Ječko" je indie folkový spevák z Prahy, ktorého témou piesní je pocit domova. Ako vyznávač etiky DIY založil 

vlastný label (Black Pear Label) a usporiadal bytové turné. Medzi najsilnejšie vplyvy na vlastnú tvorbu radí Neutral Milk 

Hotel či Justina Vernona. Hudobne ho bude sprevádzať kapela Cold Cold Nights. V piatok od 20.30 hod. v Christianii. 

 

Elegant emigrant &Deti kvetov 

 

PREŠOV. Koncerty odštartujú v piatok o 21.00 hod. vo Wave klube. 

 

Last hope, Deformácia 

 

PREŠOV. V piatok sa na amfiku pod pódiom chystá Bulharský nárez, Last Hope a Prešovská smotánka Deformácia. 

Otvorené bude od 19.00 hod. 

 

Vlastná literárna tvorba 

 

LIPANY. Prvé literárne pokusy i malé literárne dielka, básne, poviedky i pútavé príbehy spod pier lipianskych školákov v 

18. ročníku mestskej súťaže. Vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich bude v Mestskej galérii v piatok o 8.00 hod. 

 

Rozprávanie spod košatej lipy 

 

LIPANY. Umelecké slovo opäť očarí jedinečnosťou prednesu prózy v podaní najlepších recitátorov lipianskych 

základných škôl a gymnázia v 18. ročníku mestskej súťaži. Konať sa bude v Mestskej galérii v piatok o 9.00 hod. 

 

Umelecké slovo a vlastná literárna tvorba dôchodcov 

 

MARKUŠOVCE. V Letohrádku Dardanely v Markušovciach sa o 9.30 h uskutoční prezentácia dôchodcov v oblasti 

umeleckého slova i vlastnej literárnej tvorby venovaného oslave vlasti Spiša i rodného kraja. Program podujatia začína 

vernisážou výstavy tvorby dôchodcov "Zlaté ruky". 

 

M. Kukučín: Rysavá jalovica 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 4. 2017 

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

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici. Nezabudnuteľná klasická 

slovenská komédia, v ktorej dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka sa v čase vianočných sviatkov stretnú na 

mrhanovskom jarmoku. Hru si môžete pozrieť o 10.00 h v Spišskom divadle. 

 

Stavanie obecného mája 

 

SMIŽANY. Pred radnicou o 17.00 h sa uskutoční vítanie jari s folklórnou skupinou Smižančanka, deťmi základnej školy, 

základnej umeleckej školy a materskej školy. 

 

Herečky (Miluj blížneho svojho) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 19.00 h si môžete pozrieť komédiu podľa skutočnej udalosti. Hra bola 

napísaná pre skvelú herečku a komičku Zuzanu Kronerovú, ktorá prvýkrát hosťuje v GUnaGU. Na súkromný kurz 

herectva sa prihlásia nielen mladí ľudia, ktorí sa chcú pripraviť na prijímačky na Vysokej školy múzických umení, ale aj tri 

frustrované ženy. Bývalá štátna úradníčka (Zuzana Kronerová), poisťováčka (Zuzana Šebová) a prekladateľka (Darina 

Abrahámová) sa nechcú stať herečkami, ale chcú si len vyriešiť problémy s mužmi, susedmi, partnermi. Ich učiteľ (Viktor 

Horján) s nimi najprv cvičí chôdzu, pohyb, reč, nechá ich vyrozprávať a na záver ako "absolventské predstavenie" zahrajú 

balkónovú scénu z Rómea a Júlie, ktorá sa zvráti v nechcenú grotesku. 

 

J. Mokoš: Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť hru Jánošík alebo pravda je len jedna. Mýtus. 

Legenda. Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným dával. 

Toto všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? Na všetky tieto 

otázky vám dá odpoveď inscenácia Jánošík alebo Pravda je len jedna. Zároveň vám však položí aj ďalšiu otázku: Je 

pravda o Jánošíkovi skutočne iba jedna? 

 

Deň tanca 2017 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 19.00 h sa uskutoční krajská súťaž v nefolklórnom tanci pre Prešovský kraj. 

 

Šidzemnasti Jarni Jurmarok 

 

MICHALOVCE. Príďte sa zabaviť, nakupovať, hodovať alebo len tak nasať atmosféru slnečných jarmočných dní na 

Šidzemnasti Jarni Jurmarok, ktorý sa už tradične uskutoční v centre Michaloviec. Prebiehať bude až do 1. mája, počas 

štyroch dní sa môžete tešiť na súťaž vo varení kotlíkového guláša, Veroniku Rabadu so skupinou, kapelu Massriot Band, 

rybárske preteky pre deti či jazdecké preteky. 
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Trzy kobiety 

 

HUMENNÉ. Vo výstavnej sieni Domu kultúry prebieha až do 30. apríla výstava obrazov pod názvom Trzy kobiety v 

podaní autoriek Malgorzaty Krukovej, Doroty Lazovej a Žofie Paterekovej. 

 

SOBOTA 29. 4. 

 

23. rally Prešov 2017 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých priaznivcov motoristického športu na 23. ralley Prešov ako druhého podujatia 

majstrovstiev Slovenska v rally, Slovenského pohára a Majstrovstiev SR v rally historických automobilov s 

medzinárodnou účasťou. Organizátorom podujatia je Rally Systém Slovakia. V sobotu od 8.00 hod., Tatran Handball 

Arena Prešov. 

 

Alžbetkin vesmír 

 

PREŠOV. Astronomická rozprávka predovšetkým pre žiakov 3. ročníka ZŠ pod umelou hviezdnou oblohou. Deti sa 

dozvedia, prečo je nebo modré, prečo je vo vesmíre ticho a ďalšie záhady vesmíru. V sobotu od 11.00 hod. vo Hvezdárni 

a planetáriu. 

 

Divadlo Portál - Nebojsa 

 

PREŠOV. Divadelné predstavenie klasickej slovenskej rozprávky.V sobotu od 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

Jazzda#3: AMC Trio&Eric 

 

Marienthal 

 

PREŠOV. Známi prešovskí jazzmani privítajú na pôde Christianie Erica Marienthala - kalifornského saxofonistu, ktorého 

dielo ocenili svetoví kritici cenou Grammy. V sobotu od 20.30 hod. v Christianii. 

 

Medial Banana 

 

PREŠOV. Exkluzívny koncert slovenskej reggae kapely spojený s prezentáciou pesničiek z nového albumu Inna 

Jamdown. V sobotu od 21.00 hod. vo Wave klube. 

 

Spišská burza starožitností a kuriozít 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 8.00. do 15.00 h sa uskutoční na starom trhovisku na sídlisku Východ (oproti OC Sintra) burza 

starožitností a kuriozít. Môžete predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, zberateľské predmety a predmety minulých čias. 

J. T. Brandon / E. Spišák: 

 

Charleyho teta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť najslávnejšiu a najhranejšiu anglickú komédiu. 

Jack a Charley kvôli láske ku Kitty a Amy sú ochotní urobiť čokoľvek. Keď bohatá Charleyho teta odloží návštevu u 

svojho synovca, tak im napadne nájsť za ňu náhradu. Komické situácie plné humoru, pesničky, príbeh plný nečakaných 

zvratov, to všetko zabáva divákov od začiatku až do konca. 

 

W. Shakespeare: Othello 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle si o 19.00 h môžete pozrieť hru Othello. 

 

Smola a hrušky 

 

SMIŽANY. V Kultúrnom dome o 21.00 h sa uskutoční koncert kapely Smola a Hrušky, ktorá vyráža na svoje doteraz 

najväčšie slovenské turné pod názvom 20 rokov Tour, na ktorom predstaví nový album a novú show. 

 

Kinoklub Starý Smokovec 

 

STARÝ SMOKOVEC. Vo Vile Alice o 18.30 sa uskutoční premietanie filmov zachytávajúcich život v Tatrách o období 60. 

rokov na premietacom prístroji MEOPTA Almo 16. 

 

Nemo a Dory 

 

TREBIŠOV. V divadelnej sále MsKS sa o 16.00 hod. uskutoční muzikálová rozprávka Nemo a Dory. Detské publikum 

vstúpi do morského sveta obľúbených animovaných hrdinov, ktorí spolu prežijú veľa zábavných dobrodružstiev. 

 

Trebišovske pisanki 

 

TREBIŠOV. Už 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc pod názvom Trebišovske pisanki prebieha až 

do 7. mája vo dvorane trebišovského kaštieľa. 

 

Ako Jančiči stretla Brumka 
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SNINA. V kinosále Domu kultúry sa o 16.00 hod. uskutoční predstavenie pre deti Ako Jančiči stretla Brumka. V 

nádhernom príbehu o novom kamarátstve plnom pesničiek a tanca sa dozviete, aká je zeleninka zdravá, kto nám dáva 

medík, či je potrebné umývať si zúbky a mnohé ďalšie. 

 

Človek a klaun tour 2017 

 

MICHALOVCE. V bare Archa vystúpi o 19.00 hod. v rámci svojho turné Človek a klaun tour 2017 kapela Iconito, ktorá sa 

tak predstaví domácemu publiku. 

 

NEDEĽA 30. 4. 

 

Slávnostné otvorenie Šarišského hradu 

 

PREŠOV. Slávnostné otvorenie hradu v roku 2017 bude v nedeľu o 13.00 hod. na hradnom vrchu. V kultúrnom programe 

vystúpia Šarišské gavalire, žiaci ZUŠ vo Veľkom šariši, Šermiarska skupina Sarus, historická hudba Patria. Pripravené je 

i občerstvenie v hradnom bufete. 

 

Tanečné konfrontácie 

 

PREŠOV. Regionálna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov sa bude konať v DJZ v nedeľu od 14.00 

hod. 

 

Radosť v srdci 

 

LIPANY. Umením prekonávame bariéry sociálne i komunikačné. Benefičný koncert je prostriedkom k spolupráci i k 

porozumeniu medzi komunitami a k zvýšeniu kvality života hendikepovaných detí. V programe účinkujú žiaci SŠ Lipany, 

Bell Canto a hostia. Organizuje Spojená škola, koncert začne v Mestskej galérii v nedeľu o 15.00 hod. 

 

45. ročník - Nočný pochod Krompachy - Prešov 

 

PREŠOV. 50-kilometrový nočný pochod organizuje Klub prešovských turistov v nedeľu a pondelok. 

 

Krajská súťaž 

 

RASLAVICE. Krajská súťaž detských folklórnych súborov sa bude konať v Dome kultúry v Raslaviciach (okr. Bardejov) so 

začiatkom od 12.00 hod. 

 

Trebišovský majáles 2017 
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TREBIŠOV. Mesto znovu pripravilo dvojdňové podujatie s kultúrnym programom Trebišovský majáles 2017. Atmosféra sa 

opäť ponesie v ľudovom duchu. V nedeľu 30. apríla o 16.00 hod. na námestí Stavanie mája, program začne pred ZUŠ 

vystúpením žiakov školy. V pondelok 1. mája o 15.00 hod. v divadelnej sále MsKS začne program Sviatok jari. V rámci 

programu vystúpia deti z ľudového súboru Trebišovčan, deti SZUŠ TalentUm a folklórny súbor Šarišan z Prešova. 

 

Cigánski Diabli 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry o 19.00 hod. vystúpia legendárny orchester Cigánski Diabli a svetoznáma 

rumunská tanečná skupina pod vedením Tottiho Ovidia, ktorí si pripravili jedinečnú hudobno-tanečnú šou. 

 

F. Pavlíček: Tri zlaté vlasy deda vševeda 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 16.00 h si môžete pozrieť rozprávku o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a 

o múdrom dedovi Vševedovi. Rozprávka o chudobnom Plavčíkovi, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za 

tajomným dedom Vševedom, aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou. Je to nebezpečná 

úloha, pretože doteraz sa ešte nikdy nikto odtiaľ živý nevrátil. Príďte sa pozrieť, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek 

prekoná nástrahy a prekážky zlého kráľa. Dozviete sa, že vytrvalosť, dobré srdce a láska, sú tou najmocnejšou zbraňou 

proti zlu a pýche. 

 

Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Od 14.00 h do 17.00 h sa uskutoční otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade Ľubovňa. O 14.00 h 

sa uskutoční svätá omša a o 15:00 sprístupnenie výstavy: Kríž - láska, sláva, moc a utrpenie. Program: sokoliari, 

šermiari, pantomíma. 

 

Otvorenie letnej turistickej sezóny v Stredovekom vojenskom tábore 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V Stredovekom vojenskom tábore od 13.00 h do 19.00 h sa uskutoční otvorenie letnej turistickej 

sezóny. Stredoveké atrakcie a jedlá sú lákadlami, za ktorými sa oplatí prísť. 

 

Ako Jančiči stretla Brumka 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h si môžete pozrieť príbeh o novom kamarátstve plnom pesničiek a 

tanca, v ktorom sa dozviete, aká je zeleninka zdravá, kto nám dáva medík, či je potrebné umývať si zúbky a mnohé 

ďalšie. Spoznáte rozprávkovú postavičku Jančiči a macka Brumka a spoločne s nimi si užiť kúsok divadla, veľa krásnych 

edukatívnych pesničiek, veselého tanca a najmä veľa zábavy. 
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Frozen 

 

NOVÝ SMOKOVEC. V hotel Atrium o 16.30 h si môžete pozrieť divadelné predstavenie Frozen. 

 

PONDELOK 1. 5. 

 

Prvomájové podujatie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Amfiteátri Madaras parku je pripravené prvomájové podujatie. O 14.00 je pripravená rozprávka 

pre deti Soľ nad zlato - rozprávka pre deti, zahrá Divadlo Cililing Prešov. O 15.00 zaspieva Folklórny súbor Čačina pri 

MKC. 

 

Kandráčovci 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 16.30 h, 19.00 h, a 14.00 h vystúpi skupina Kandráčovci. Hosť: Monika 

Kandráčová 

 

Literárny-hudobný večer 

 

POPRAD. Vo Fabrike o 19.00 h Popradský literárny klub zorganizuje Literárno-hudobný večer. 

 

Otvorenie sezóny MMUAW 

 

MEDZILABORCE. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola otvára letnú sezónu. Pre návštevníkov je pripravený 

bohatý program od 10.00 hod. Nebude chýbať lektorský výklad, vystúpenie hudobnej formácie Fest Classic Rock Band či 

videoprojekcia pred budovou múzea. 

 

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. 

 

UTOROK 2. 5. 

 

Ženba 

 

PREŠOV. Predstavenie Ženba uvedú na malej scéne Divadla Jonáša Záborského v utorok o 18.30 hod. 
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Prešovská hudobná jar 

 

PREŠOV. Cyklus koncertov Prešovská hudobná jar vyvrcholí výročným koncertom ženského komorného speváckeho 

zboru VOCALS, ktorý pôsobí pod vedením dirigentky Bronislavy Feckovej pri PKO Čierny orol Prešov. Hosťom predstaví 

svoj repertoár sakrálnych skladieb renesančných a barokových skladateľov, úprav ľudových piesní Ivana Hrušovského, 

Štefana Klimu, Prešovčanky Jany Kmiťovej, ženských zborov českých autorov Bedřicha Smetanu i Zdeňka Lukáša ako aj 

populárnych hitov Leonarda Cohena v aranžérskej úprave Deke Sharona, Edwina E. Hawkinsa, Johna Lennona, Paula 

McCartneyho či Georga Michaela. Hosťom koncertu bude Miešaný spevácky zbor LAUDA z ruského Sankt Peterburgu. 

Koncert sa začne v PKO Čierny orol v utorok o 18.30 hod. 

 

Návraty 

 

SOBRANCE. Vo výstavnej sieni Russayovej vily si môžete až do 31. mája pozrieť výstavu autorky Zity Ďurišinovej pod 

názvom Návraty. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Zomrel významný spišský etnograf Ján Olejník 

 [Noviny Spiša; 16/2017; 26/04/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

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. 

 

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. 
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V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta historických vied. 

 

Mapoval tradičný spôsob života 

 

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. 

 

Pamätnú izbu má v Ľubovnianskom múzeu 

 

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. tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Hromadná nehoda pod Tatrami 

 [Noviny Spiša; 16/2017; 26/04/2017; s.: 2; JANA PISARČÍKOVÁ;tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

VODIČ KAMIÓNA: ODRAZU SOM VLETEL IBA DO BIELEJ TMY 

 

Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom sa stala uplynulý štvrtok ráno po šiestej hodine reťazová 

dopravná nehoda. Diaľnicu otvorili až v piatok v ranných hodinách. 
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POPRAD. Počasie ukázalo uplynulý štvrtok svoju silu. Na úseku diaľnice medzi Popradom a Spišským Štvrtkom sa stala 

hromadná nehoda. Autá do seba narážali ako biliardové gule. Zrazilo sa viac ako päťdesiat áut, 24 ľudí utrpelo zranenia. 

Prednosta Okresného úradu v Poprade vyhlásil mimoriadnu situáciu. 

 

Všetky havarované autá museli ostať na mieste nehody, prednostná bola záchrana a evakuácia ľudí. V nekonečnej 

kolóne bezradne pri vozidle postával aj vodič kamióna Anton Eštočák. 

 

Smeroval z Košíc do Čiech. Kamionistu robí už dlhé roky, ale tvrdí, že s takým niečím sa ešte nestretol. Cesta bola podľa 

jeho slov ako čisté sklo. 

 

"Cesta bola nenormálna, odrazu človek vletel iba do bielej tmy. Nič nevidel, vietor sfukoval sneh, nedalo sa tomu 

zabrániť. Vodiči búchali jeden do druhého," povedal. 

 

Zavládla panika 

 

Keď prichádzal k miestu nehody, zbadal človeka, ktorý mu ukazoval, aby spomalil. 

 

"Tak som začal brzdiť, ale brzdil som pomaly, aby som sa nedostal do šmyku." 

 

Na ceste podľa slov Antona zavládla panika. Niektorí ľudia vybehovali z áut, aby pomohli zraneným. "Ľudia plakali, kričali. 

Nikto nevedel, ako reagovať, čo robiť," povedal. 

 

Zranilo sa 24 ľudí 

 

Hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel po desiatej predpoludním upresnil, že 

celkovo je po nehode 24 zranených ľudí, z toho dvaja ťažko, šesť stredne a šestnásť ľahko. 

 

"Podľa mojich informácií medzi zranenými deti neboli," povedal krátko po ukončení záchrannej akcie. 

 

Na mieste podľa jeho slov zasahovalo sedem posádok záchrannej zdravotnej služby, ktoré transportovali pacientov do 

nemocníc v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Levoči a Kežmarku. 

 

"Ošetrili sme trinástich pacientov, z toho boli šiesti hospitalizovaní, išlo o ľahké a stredne ťažké zranenia," povedala 

hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda. 

 

Päť osôb prepustili 

 

Šesť pacientov bolo prevezených do levočskej nemocnice. 
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"Po vyšetreniach bolo päť osôb s ľahšími zraneniami prepustených do domáceho liečenia. Šiesty s ľahkým zranením 

hlavy a krku je hospitalizovaný a zatiaľ nie je isté, kedy bude prepustený do domáceho liečenia," uviedla Marta 

Csergeová, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, pod ktorú nemocnica patrí. V spišskonovoveskej nemocnici boli šiesti 

pacienti. 

 

"Muž s najvážnejším zranením mal sériovú zlomeninu rebier, výbežkov stavcov a pomliaždenie pľúc. Je hospitalizovaný 

na jednotke intenzívnej starostlivosti. Zvyšní pacienti mali narazené rebrá, podvrtnutú krčnú chrbticu alebo otras mozgu," 

priblížil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica patrí. 

 

Pri záchranných prácach sa zranil aj vodič odťahovej služby. Jeho auto sa zrazilo so snežným pluhom. 

 

Muža s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, hrozila mu amputácia nohy. 

 

Ľudí zabezpečili, odstraňovali následky nehody 

 

Všetci účastníci nehody boli po desiatej hodine už evakuovaní z havarovaných vozidiel. 

 

Osoby, ktoré neboli zranené, čakali v evakuačných autobusoch hasičského zboru. 

 

Hasiči v spolupráci s odťahovou službou pracovali na uvoľňovaní cesty. 

 

Na mieste zasahovali dve desiatky hasičov z Popradu, Mengusoviec, Levoče, Prešova a zo Záchrannej brigády HaZZ v 

Žiline. 

 

Zasadal krízový štáb 

 

Na základe kolízie na D1 zasadal na popradskom okresnom úrade krízový štáb. V okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. 

Pri nehode pomáhal aj odbor civilnej ochrany a Červený kríž. 

 

"Civilná ochrana poskytla sto diek a Červený kríž pripravoval čaj pre záchranárov v teréne a účastníkov nehôd," povedal 

prednosta okresného úradu Slavomír Kravčák. 

 

Na otázku, či by nebolo lepšie diaľnicu uzavrieť už predtým, ako nehoda dostala takéto rozmery, odpovedal riaditeľ 

Okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade Peter Benko. 

 

Tvrdí, že situáciu sledovali už od stredy a tak hrozne nevyzerala. 
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"Máme hliadky vo výkone služby, ktoré hlásia na operačný odbor zjazdnosť. Počasie sa zmenilo náhle. Nebola tam až 

taká situácia, aby bolo potrebné diaľnicu uzavrieť," povedal Benko. 

 

Letné pneumatiky 

 

Ako Benko dodal, viacero vodičov malo letné pneumatiky. K tomu, kto nehodu zavinil, sa podľa neho vyjadriť ešte nedá. 

"Budeme zaisťovať viacero motorových vozidiel, aby sme sa dostali k príčinám. Bude nutné skúmať aj technický stav 

vozidiel." 

 

Cestári pracovali aj v noci 

 

Cestári vo štvrtok večer bojovali za silného vetra s odstraňovaním snehových závejov. S pomocou snehovej frézy sa im 

okolo 20.00 hod. podarilo sprejazdniť aj cestu z Hozelca smerom na Úsvit. 

 

Počas popoludnia bola sprejazdnená od popadaných stromov rovnako cesta z obce Vikartovce do Liptovskej Tepličky, 

ktorá bola neprejazdná takmer 24 hodín. 

 

Na posypovaní ciest pracovali cestári aj v noci. 

 

"V nočných hodinách sa postupne vyjasňovalo, čo prinieslo veľmi nízke teploty až do mínus 10 stupňov Celzia. V ranných 

hodinách ustal aj silný vietor," informoval Marián Barilla, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 

(PSK) pre oblasť Poprad. 

 

V priebehu piatka sa cestári venovali dočisťovaniu úsekov ciest a posypovaniu, eliminovať chceli riziko poľadovice. Úsek 

diaľnice už bol v piatok ráno otvorený. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ, tasr 

 

---- 

 

Vodič Anton: Ľudia plakali, kričali, nikto nevedel, ako reagovať, čo robiť. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Jarné upratovanie v Raji zastavilo počasie 

 [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Malo sa začať v piatok, posunuli ho o týždeň. 
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HRABUŠICE. Veľké jarné upratovanie pred hlavnou turistickou sezónou, s ktorým mali v Slovenskom raji začať v piatok 

minulý týždeň sa konať nebude. Pre zlé počasie ho preložili, upratovať sa začne o týždeň neskôr 29. apríla. V správe 

obce Hrabušice je päť roklín a tiež niekoľko kilometrov turistických chodníkov a cyklochodníkov. Jarné upratovanie 

organizujú tento rok spoločne obce Smižany, Spišské Tomášovce, Letanovce a Hrabušice, ktoré sú združené v 

Mikroregióne Slovenský raj – Sever. Zapoja sa doň skauti, turisti, vodáci, žiaci základných škôl, pracovníci aktivačných 

prác, ale aj dobrovoľníci. Pomoc prisľúbila aj Správa národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi a Lesná 

správa Spišská Nová Ves. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Bardejovčanky chcú double, prvý krok môžu urobiť už v nedeľu 

 [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 17; JURAJ ŠČERBIK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Pred vzájomným stretnutím vo finále Slovenského pohára privítali futbalistky Bardejova Slovan Bratislava v ligovej súťaži. 

Po remíze 1:1 si Šarišanky udržali trojbodový náskok na čele. Na štadión Partizána si na zápas dvoch najlepších 

slovenských celkov našlo cestu viac než päťsto ľudí. 

 

BARDEJOV. V semifinále Slovenského pohára vyradili bardejovské futbalistky Myjavu, čo v kombinácii s ligovým 

zápasom proti Slovanu komentoval tréner Ľubomír Čekan takto: "Postup sme si vybojovali po dramatickom domácom 

zápase a výhre 4:3 (prvý zápas v Myjave vyhral Bardejov hladko 4:0, pozn. red.). Bola to dobrá príprava na bratislavský 

tím. Šetrili sme dievčatá, aby im zostalo viac síl. Na náročnom mokrom trávniku to zvládli. Zápas proti Slovanu bol o to 

náročnejší, že dievčatá pred takou kulisou ešte nehrali. Ďakujem fanúšikom, majú svoj podiel na remíze, bol to vyrovnaný 

súboj. Stretli sa dve najkvalitnejšie družstvá. Sme šťastní, že máme Mikolajovú, ktorá to v ťažkých chvíľach zobrala na 

seba." 

 

Myslia na obhajobu 

 

Sedemnásťročná Mária Mikolajová, odchovankyňa Spišskej Novej Vsi, bola kľúčovou postavou zápasu so Slovanom. 

Vyrovnávala a mala šancu na víťazný gól. "Chceli sme vyhrať, ideme za majstrovským titulom. Bod je však pre nás dobrý. 

Hostky museli vyhrať, riskovali a dali gól ako prvé. Určite to s našou pohodou niečo spravilo. Nielen ja, ale celý tím sme 

hrali až do konca. V nedeľu chceme obhájiť Slovenský pohár." Finále Slovenského pohára vo futbale žien sa uskutoční 

cez víkend v Poprade-Veľkej, úvodný výkop zápasu je stanovený na 16.00 hod. JURAJ ŠČERBIK 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  "Japonský" terén sedel Glončákovi a Šofrankovej 

 [Korzár; 96/2017; 26/04/2017; s.: 19; ao ; Zaradenie: ŠPORT] 
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Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice usporiadal 3. kolo pretekov Oblastného rebríčka Východ v 

orientačnom behu nad obcou Rudná v okrese Rožňava aj za účasti pretekárov z maďarského Szegedu. 

 

RUDNÁ. Kontrolné stanovištia boli situované v kopcovitom teréne s množstvom terénnych detailov (jamy, kôpky, údolíčka 

a ryhy), pozostávajúcich z banskej činnosti v minulosti. Uvedený terén možno ľudovo nazvať aj "samajama" kvôli veľkému 

množstvu jám. Na mužskej 4,8 km dlhej trati s prevýšením 220 m a 22 kontrolami zvíťazil Peter Glončák (Farmaceut 

Bratislava) za 46:28 min. pred Dušanom Slámom (ATU Košice) za 49:08 min. Tretie miesto obsadil Dávid Franko (KOB 

Kysak) za 51:19 min. Na ženskej 3,15 km dlhej trati s prevýšením 140 m a 19 kontrolami si prvenstvo vybojovala Antónia 

Šofranková (ATU Košice) za 48:58 min. pred oddielovou kolegyňou Natáliou Tyszovou, ktorá zaostala 4:03 min. Tretia 

skončila Ela Sedileková (ŠK Hadveo B. Bystrica) za 57:10 min. Vo veteránskych kategóriách prvenstvá dosiahli a 

najlepšie z východniarov skončili: M35-: 1. Igor Porubčan (KOB Kysak), W35-: 1. Martina Breinerová (Metropol Košice), 

M45-: 1. Tibor Gera (Szeged-Maď.), 2. Miroslav Palička (Čingov Spišská Nová Ves), W45-: 1. Eva Mušinská (ATU 

Košice), M55-: 1. László Szabó (Szeged-Maď.), 2. Ľubomír Krajňák (KOB Kysak), W55-: 1. Helena Athanazová (ATU 

Košice). V Open kategórii bez rozdielu veku i pohlavia vyhrala Oksana Velgosová (ATU Košice) pred A. Hríbikovou 

(Hadveo B. Bystrica) a treťou Z. Sleziakovou (Viatoris Zvolen). V náborovej kategórii "N" bola prvá Katarína Perátová 

(KOB Kysak). V žiackych kategóriách prvé miesta obsadili: W-12: Michaela Breinerová"8Metropol Košice), M-12: Karol 

Janšo, W-14: Miroslava Velgosová, M-14: Richard Sláma (všetci ATU Košice). U dorastencov sa presadili pretekári z 

maďarského Szegedu: W-18: 1. Kamilla Szokol (SzegedMaď.),...3. V. Vancáková (ATU Košice), M-18: 1. Ferenc Jónás 

(Szeged - Maď.),...3. M. Kurák (ATU Košice). (ao) 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Z majstrovského titulu sa tešili Američania 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; jp, ag ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516649/z-majstrovskeho-titulu-sa-tesili-americania.html 

 

Potvrdili pozíciu najúspešnejšieho tímu v histórii MS hráčov do 18 rokov. 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 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. 

 

Otec bol na Tkachuka hrdý 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516649/z-majstrovskeho-titulu-sa-tesili-americania.html
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Kapitán USA a útočník Brady Tkachuk po vyhratom zápase povedal, že vo výraze svojho otca Keitha, ktorý bol osobne 

na zápasoch, videl, že je na syna veľmi hrdý. 

 

"Mám z toho veľkú radosť, ani to neviem slovami opísať, sme majstri sveta, je to neuveriteľné. 

 

Všetci hráči sme boli ako bratia a skvele nás viedol náš tréner," povedal. 

 

Brankár Dylan St. Cyr skonštatoval, že veľa tímu pomohlo, že sa poučili 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," uzavrel. 

 

Turnaj patril k najnavštevovanejším 

 

Tridsaťjeden zápasov majstrovstiev sveta 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 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 1 957 divákov na zápas). 

Vyše 90-tisíc fanúšikov bolo aj v Jaroslavli 2004 (priemer 2 908), súboje v Minsku 2004 zasa sledovalo 76 650 

návštevníkov (priemer 2 473). 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Spišiaci skončili pod Zoborom s dvojgólovou prehrou 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; Martin Kilian ml. ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516315/spisiaci-skoncili-pod-zoborom-s-dvojgolovou-prehrou.html 

 

Nitrania vyhrali tretí zápas v rade, východniarov zostrelil reprezentant Balaj. 

 

NITRA. Prvý polčas bol chudobný na šance, vynikla len Fábryho strela do brvna a Kotríkova hlavička meter vedľa. Hostia 

hrali sympaticky, vychádzala im medzihra a kombinácie, ale len v strede ihriska, ich prechodovej fáze chýbala rýchlosť a 

kvalita. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516315/spisiaci-skoncili-pod-zoborom-s-dvojgolovou-prehrou.html
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Akcie Nitry končili na šestnástke, neexistoval moment prekvapenia. 

 

Do druhého dejstva nastúpil favorit s väčšou vervou, rýchlostnejším a priamočiarejším prejavom. Spišskonovovešťania sa 

chceli púšťať do protiútokov, ale nemali v nich dostatočnú ponukovú činnosť. 

 

Domáci dominovali, súpera načal po Fábryho rohu hlavičkou na prvej žrdi Balaj a mládežnícky reprezentant pridal aj 

poistku, keď po dlhej lopte potrestal nepochopiteľne vysoké vybehnutie brankára Gáborčíka. 

 

Trogári si tri body postrážili bez najmenších problémov, v poslednej minúte netrafil prázdnu bránu Kuník. Rozhodcu 

Krivošíka zápas bavil, pískal výborne, no často bol stredobodom pozornosti. 

 

Nitra –Spišská Nová Ves 2:0 (0:0) 

 

Góly: 63. a 69. F. Balaj. R P. Krivošík, ŽK: Ďurek – Adekuoroye, 350 divákov. 

 

FC: Hroššo – Ďurek, Križan, Macdonald (16. Kotrík), Chovanec – Šimončič – Kuník, A. Fábry, M. Charizopulos (80. 

Lupčo), Valenta (58. Ivančík) – F. Balaj. 

 

FK: Gáborčík – Kunzo, Boroš (86. Hudran), Sedláček – Slejzák, Adekuoroye, Zekucia, Šoltés (70. Labanc), Baranyi – 

Palutka, Čekovský. 

 

Ivan Galád, tréner Nitry: "Mám radosť z troch vecí. Z víťazstva, ktoré sa zrodilo po náročnom taktickom pláne. Vedeli 

sme, že súper je kvalitný, v prvom polčase bolo radosť sa na jeho hru pozerať. Našich chlapcov som cez prestávku 

presviedčal, že to fyzicky môžeme v druhom polčase lepšie zvládnuť. Teší ma, že nastúpili piati ešte pred rokom 

dorastenci, s ktorými treba pracovať a sú budúcnosťou. Tretia vec – v jesennej časti nebývalo zvykom, že Nitra vyhrá 

trikrát po sebe. Tak, ako sa choval tréner súpera, tak sa chovalo aj jeho mužstvo a také korektné zápasy môžu v 

budúcnosti prilákať viac divákov." 

 

Branislav Ondáš, tréner Spišskej Novej Vsi: "Hoci máme piatich zranených hráčov, do Nitry sme šli s cieľom uhrať 

nejaký bodík. Zápas bol hlavne v prvom polčase z našej strany výborný. Dobre sme bránili, snažili sme sa prechádzať do 

brejkov, možno nám chýbala kvalita a šťastie v zakončení. V prvom polčase sme držali súpera na dištanc, vypracoval si 

len jednu vyloženú šancu. Škoda štandardnej situácie v druhom polčase, ktorá dostala domácich do vedenia, upokojila 

ich a my sme museli hrať trošku odvážnejšie smerom dopredu. Urobili sme chybu, ktorá rozhodla o zápase, domáci dali 

na 2:0." 

 

Tabuľka 
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1. VSS Košice 22 15 4 3 31:16 49 

2. Lok. Košice 22 12 4 6 45:27 40 

3. Skalica 22 11 6 5 30:14 39 

4. Nitra 22 12 3 7 43:29 39 

5. Bardejov 22 12 3 7 34:23 39 

6. Pohronie 22 12 3 7 28:28 39 

7. L. Mikuláš 22 11 5 6 31:20 38 

8. Sereď 22 10 5 7 40:22 35 

9. Šamorín 22 9 7 6 29:20 34 

10. Žilina B 22 9 6 7 42:32 33 

11. Zvolen 22 8 6 8 31:29 30 

12. Sp. N. Ves 22 9 1 12 34:39 28 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Bardejovčanky chcú double, prvý krok môžu urobiť už v nedeľu 

 [presov.korzar.sme.sk; 26/04/2017; Juraj Ščerbík ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20517688/bardejovcanky-chcu-double-prvy-krok-mozu-urobit-uz-v-nedelu.html 

 

Pred vzájomným stretnutím vo finále Slovenského pohára privítali futbalistky Bardejova Slovan Bratislava v ligovej súťaži. 

Po remíze 1:1 si Šarišanky udržali trojbodový náskok na čele. Na štadión Partizána si na zápas dvoch najlepších 

slovenských celkov našlo cestu viac než päťsto ľudí. 

 

BARDEJOV. V semifinále Slovenského pohára vyradili bardejovské futbalistky Myjavu, čo v kombinácii s ligovým 

zápasom proti Slovanu komentoval tréner Ľubomír Čekan takto: "Postup sme si vybojovali po dramatickom domácom 

zápase a výhre 4:3 (prvý zápas v Myjave vyhral Bardejov hladko 4:0, pozn. red.). Bola to dobrá príprava na bratislavský 

tím. Šetrili sme dievčatá, aby im zostalo viac síl. Na náročnom mokrom trávniku to zvládli. Zápas proti Slovanu bol o to 

náročnejší, že dievčatá pred takou kulisou ešte nehrali. Ďakujem fanúšikom, majú svoj podiel na remíze, bol to vyrovnaný 

súboj. Stretli sa dve najkvalitnejšie družstvá. Sme šťastní, že máme Mikolajovú, ktorá to v ťažkých chvíľach zobrala na 

seba." 

 

Myslia na obhajobu 

 

Sedemnásťročná Mária Mikolajová, odchovankyňa Spišskej Novej Vsi, bola kľúčovou postavou zápasu so Slovanom. 

Vyrovnávala a mala šancu na víťazný gól. 

 

"Chceli sme vyhrať, ideme za majstrovským titulom. Bod je však pre nás dobrý. Hostky museli vyhrať, riskovali a dali gól 

ako prvé. Určite to s našou pohodou niečo spravilo. Nielen ja, ale celý tím sme hrali až do konca. V nedeľu chceme 

obhájiť Slovenský pohár." 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20517688/bardejovcanky-chcu-double-prvy-krok-mozu-urobit-uz-v-nedelu.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 4. 2017 

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

Finále Slovenského pohára vo futbale žien sa uskutoční cez víkend v Poprade-Veľkej, úvodný výkop zápasu je stanovený 

na 16.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Pohotovosť v lekárňach - streda 26. apríla 

 [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20515777/pohotovost-v-lekarnach-streda-26-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 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20515777/pohotovost-v-lekarnach-streda-26-aprila.html
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Spišská Nová Ves 

 

TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň LIMBA, Podtatranská 2501, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň MÁRIA, Krátka 3, 06601 

 

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

 

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 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14, 056/6894930 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Tipy na dnes - streda 26. apríla 

 [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20516397/tipy-na-dnes-streda-26-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Odpískané 

 

PREŠOV. Niekde pánu bohu za chrbtom sa v ošarpanej šatni počas futbalového zápasu stretajú traja rozhodcovia. 

Každý z nich si myslí, že žije iný život, než by si zaslúžil a že sa teda stala krivda, ktorú treba napraviť. Laco chce miesto 

v rozhodcovskom tíme FIFA, Mydlo chce pomstu, Básnik chce Marianu. Komédiu uvedú v historickej budove DJZ v 

stredu o 18.30 hod. 

 

Akademický Prešov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20516397/tipy-na-dnes-streda-26-aprila.html
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PREŠOV. Aj v stredu bude prebiehať 51. ročník študentského festivalu tvorivosti. Na programe je od 8.00 do 13.00 hod. 

Dramafest. UNISUMB z Banskej Bystrice sa predstavia o 17.00 hod., Spišské divadlo (SNV) o 18.00 hod., Slovenské 

národné divadlo (BA) o 19.30 hod. a Divadlo Commedia (PP) o 20.30 hod. 

 

UNIPO day 

 

PREŠOV. Prešovská univerzita pozýva na 5. ročník UNIPO day. V stredu o 10.00 hod. sa bude konať na Hlavnej ulici v 

Prešove, o 12.30 hod. bude smerovať od Rektorátu PU k mestskej bráne alegorický sprievod. 

 

Unipo fest 

 

PREŠOV. Najväčší študentský festival v Prešove sa bude konať v stredu od 14.30 hod. v priestoroch vysokoškolského 

areálu na Ul. 17. novembra. O zábavu sa postarajú Majk Spirit, Hex, Gladiator, Helenine oči, In Time. Odštartuje o 14.30 

hod. 

 

Jemná krása z nití 

 

PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove pozýva v stredu o 17.00 hod. do svojich priestorov na ďalšie podujatie z cyklu Čaj 

o piatej u Rákociho. 

 

Zuzana Kalinak - výber z tvorby 

 

PREŠOV. Literárna kaviareň Viola pozýva v stredu o 18.00 hod. na vernisáž výstavy autorky Zuzany Kalinak. 

 

Literárny salón 

 

PREŠOV. Valerij Kupka a Marián Milčák tentokrát vyspovedajú Stanislava Rakúsa.Literárny salón v podaní Stanislava 

Rakúsa bude plný láskavého humoru,neopakovateľného rozprávania a pozoruhodných úvah o literatúre a živote. V 

stredu o 18.00 hod. v Christianii. 

 

Prešovská hudobná jar 

 

PREŠOV. Veronika Haluzová inak známa ako východoslovenská speváčka, textárka a skladateľka "Rony", vystúpi v PKO 

Čierny Orol Prešov v rámci Prešovskej hudobnej jari spoločne so svojimi hosťami - Petrom Bažíkom (exfinalista 

speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar a víťaz speváckej súťaže X-FACTOR) a Dominikou Gurbaľovou, aby 

spoločne prezentovali modernú aj klasickú gospelovú hudbu. Koncert je umeleckým projektom k bakalárskej záverečnej 

práci Veroniky Haluzovej. Začiatok koncertu bude v stredu o 19.00 hod. v PKO Čierny orol. 
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Večer s kníhkupectvom Artforum 

 

PREŠOV. "Ďalej na západ sa dá ísť len na východ" alebo memoáromán hudobníka, scenáristu, spisovateľa a 

šéfdramaturga rádia FM. Svoju novú knihu predstaví Maroš Hečko. V stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Hľadám lepšiu mamu 

 

SABINOV. Zážitkové čítanie z knihy Gabriely Futovej bude v Mestskej knižnici v stredu od 10.00 hod. 

 

Jarný koncert 

 

SABINOV. Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov sa uskutoční v koncertnej sále KC Na korze v stredu o 10.00 hod. 

 

Lipianska gastronomická show 

 

PREŠOV. 1. ročník súťaže v príprave jedál z kysnutého cesta. Profesionálni, amatérski aj študujúci kuchári, cukrári, 

pekári i všetci tí, ktorí majú záujem o tradičnú gastronómiu, predvedú svoje kuchárske umenie a silnú stránku odborných 

zručností. Porota výrobky ohodnotí a poradí, ako sa vyhnúť chybám v budúcnosti. Akciu organizuje SOŠ Lipany, konať sa 

bude v Mestskej hale so začiatkom o 8.00 hod. 

 

Mini playback show 

 

PREŠOV. Obľúbení popoví interpreti i skupiny v improvizácii detí školských klubov, ktoré vedia ohúriť i príjemne zabaviť. 

Náročné choreografie, zaujímavé kostýmy i trendovú vizáž. Podujatie organizuje ZŠ Komenského 113 v stredu od 13.00 

hod. v Mestskej galérii. 

 

Orbis Pictus / Rozhovory o umení 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej miestnosti Galérie umelcov Spiša o 17.00 h sa uskutoční ďalší z cyklov Rozhovory o 

umení. Čaká vás prezentácia zbierok českého zberateľa spontánneho umenia spojená s komentovanou prehliadkou 

aktuálnej výstavy "Od insity k art brut", ukážkou z filmového festivalu "Art Brut Film Olomouc 2017" a uvedením novej 

publikácie "Atlas spontánneho umění". 

 

Tvorivé dielne pre deti 

 

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

vedením výtvarníčky Ľudmily Amálky Valenčíkovej. 
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A. P. Čechov: Ujo Váňa (A tí druhí) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle sa o 19.00 h uskutoční premiéra divadelného predstavenia Ujo Váňa (A tí 

druhí). Uvidíte komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 

 

III. regionálne lesnícke dni 

 

SOBRANCE. V Sobranských kúpeľoch o 9.00 hod. slávnostne otvoria III. regionálne lesnícke dni. V rámci programu 

vystúpi Lesnícky spevácky zbor pri OZ Sobrance, príde aj sokoliar Ľubomír Engler. Sprievodné akcie: ukážky lesnej 

techniky, prevencia a ochrana lesa, rezanie dreva a mnoho ďalších. 

 

Veľkonočný koncert 

 

MICHALOVCE. V evanjelickom kostole na Masarykovej ulici sa o 18.00 hod. uskutoční Veľkonočný koncert, na ktorom 

vystúpia Ženský zbor českého spolku v Košiciach, Komorné sláčikové študentské združenie, sólistka Opery Štátneho 

divadla v Košiciach a ďalší. 

 

56. humenská hudobná jar 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. klavírnym koncertom Richarda Rikkona odštartuje 56. 

Humenská hudobná jar. 

 

Trebišovský jarný trh 

 

TREBIŠOV. Na uliciach J. Kostru a Škultétyho sa v dňoch 26. a 27. apríla uskutoční Trebišovský jarný trh. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Japonský terén sedel Glončákovi a Šofrankovej 

 [kosice.korzar.sme.sk; 26/04/2017; ao ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20517596/japonsky-teren-sedel-gloncakovi-a-sofrankovej.html 

 

Klub orientačného behu Akademik TU Košice usporiadal preteky v okrese Rožňava. 

 

RUDNÁ. Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice usporiadal 3. kolo pretekov Oblastného rebríčka 

Východ v orientačnom behu nad obcou Rudná v okrese Rožňava aj za účasti pretekárov z maďarského Szegedu. 

 

Kontrolné stanovištia boli situované v kopcovitom teréne s množstvom terénnych detailov (jamy, kôpky, údolíčka a ryhy), 

pozostávajúcich z banskej činnosti v minulosti. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20517596/japonsky-teren-sedel-gloncakovi-a-sofrankovej.html
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Uvedený terén možno ľudovo nazvať aj "samajama" kvôli veľkému množstvu jám. 

 

Na mužskej 4,8 km dlhej trati s prevýšením 220 m a 22 kontrolami zvíťazil Peter Glončák (Farmaceut Bratislava) za 46:28 

min. pred Dušanom Slámom (ATU Košice) za 49:08 min. Tretie miesto obsadil Dávid Franko (KOB Kysak) za 51:19 min. 

 

Na ženskej 3,15 km dlhej trati s prevýšením 140 m a 19 kontrolami si prvenstvo vybojovala Antónia Šofranková (ATU 

Košice) za 48:58 min. pred oddielovou kolegyňou Natáliou Tyszovou, ktorá zaostala 4:03 min. Tretia skončila Ela 

Sedileková (ŠK Hadveo B. Bystrica) za 57:10 min. 

 

Vo veteránskych kategóriách prvenstvá dosiahli a najlepšie z východniarov skončili: M35-: 1. Igor Porubčan (KOB Kysak), 

W35-: 1. Martina Breinerová (Metropol Košice), M45-: 1. Tibor Gera (Szeged-Maď.), 2. Miroslav Palička (Čingov Spišská 

Nová Ves), W45-: 1. Eva Mušinská (ATU Košice), M55-: 1. László Szabó (Szeged-Maď.), 2. Ľubomír Krajňák (KOB 

Kysak), W55-: 1. Helena Athanazová (ATU Košice). V Open kategórii bez rozdielu veku i pohlavia vyhrala Oksana 

Velgosová (ATU Košice) pred A. Hríbikovou (Hadveo B. Bystrica) a treťou Z. Sleziakovou (Viatoris Zvolen). 

 

V náborovej kategórii "N" bola prvá Katarína Perátová (KOB Kysak). 

 

V žiackych kategóriách prvé miesta obsadili: W-12: Michaela Breinerová (Metropol Košice), M-12: Karol Janšo, W-14: 

Miroslava Velgosová, M-14: Richard Sláma (všetci ATU Košice). U dorastencov sa presadili pretekári z maďarského 

Szegedu: W-18: 1. Kamilla Szokol (Szeged-Maď.),...3. V. Vancáková (ATU Košice), M-18: 1. Ferenc Jónás (Szeged - 

Maď.),...3. M. Kurák (ATU Košice). 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Popradskí panteri obhájili prvenstvo 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/04/2017; dodys ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516362/popradski-panteri-obhajili-prvenstvo.html 

 

Odohralo sa posledné dvojkolo Podtatranskej florbalovej ligy. 

 

POPRAD. V sobotu po veľkonočných sviatkoch sa odohralo posledné dvojkolo Podtatranskej florbalovej ligy. Bojovalo sa 

v ňom o všetky medailové miesta. 

 

Keďže Panthers nezaváhali vo svojom prvom zápase s Lobdovými Diablami, rozuzlenie o tohtoročného majstra mohol 

priniesť priamy súboj medzi Panthers Poprad a Legendami Sp. Podhradie. 

 

Tento zápas bol podľa očakávania vyrovnaný. Vo vedení sa striedali obe družstvá. Minútu pred koncom boli misky váh 

naklonené na stranu Podhradia, ktoré viedlo najtesnejším rozdielom. Panterom sa však podarilo vyrovnať. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20516362/popradski-panteri-obhajili-prvenstvo.html
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A tak o víťazovi aktuálneho ročníka rozhodoval až posledný zápas, kde Podhradie potrebovalo zvíťaziť s mladíkmi zo 

Starej Ľubovne. 

 

Prvá tretina skončila remízou, hoc Ľubovňa od začiatku zápasu viedla 2-gólovo. 

 

V druhej pridalo Podhradie gól. Tretia tretina patrila strelecky už len florbalistom Ľubovne, ktorí v nej dokázali dať 4 góly a 

tým zahatali cestu za titulom Podhradiu. Bola to snáď najlepšia tretina Ľubovne v tomto ročníku. 

 

Stará Ľubovňa vyhrala jednoznačne i s Lomnicou. Aj napriek dvom víťazstvám skončili na nepopulárnom 4. mieste. Mali 

rovnaký počet bodov ako Lobdoví Diabli z Popradu, no rozhodli ich vzájomné zápasy, v ktorých boli úspešnejší Diabli. 

 

Darilo sa aj Vrbovu, ktorý až nečakane hladko vyhral s Lomnicou a v boji o chvost tabuľky remizoval s Naj Sp. N. Vsou, 

čím Spišiakom prenechali posledné miesto. 

 

Po poslednom zápase nasledovalo ukončenie sezóny a vyhlásenie výsledkov. 

 

Podľa hlasovania vedúcich družstiev a ich zástupcov boli vybraní hráči All Star tímu: brankár Reľovský zo Starej 

Ľubovne. Hráči: Kolesár Viktor z Veľkej Lomnice, Monka Miroslav z Pink Panthers PP, Koleno Patrik, Valko Christian 

obaja z Legiend Spišské Podhradie a Pompa Pavol zo Starej Ľubovni. 

 

Najlepším brankárom sa stal Reľovský z Ľubovne s priemerom 2,94 gólu na zápas. 

 

Najlepší strelec Monka z Panthers s 40 gólmi, len jeden gól pred Špinerom z Podhradia. 

 

Najviac asistencií 33 zaznamenal Christian Valko z Podhradia o 4 prihrávky pred Monkom z Panthers. 

 

Víťazom kanadského bodovania sa stal jednoznačne Monka z Panthers, ktorý dosiahol 69 bodov, o 17 bodov viac ako 

druhý Koleno z Podhradia. 

 

Na treťom mieste sa umiestnil nováčik Lobdoví Diabli Poprad, druhé skončili Legendy Spišské Podhradie a titul obhájilo 

družstvo Pink Panthers Poprad. 

 

Výsledky: 

 

LOBDOVÍ DIABLI POPRAD – PINK PANTHERS POPRAD 3:6 (0:4, 3:0, 0:2) 

 

Góly: Dzivjak B. 3 – Monka, Krasničan po 2, Lipták M., Karkusz vl. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 4. 2017 

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

 

FBC VEĽKÁ LOMNICA – FBC VRBOV 3:7 (2:3, 0:2, 1:2) 

 

Góly: Šimko 2, Kolesár – Hrebeňár A. 2, Hrebeňár P., Faltin, Starinský, Toporcer, Giblák 

 

NAJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES – LOBDOVÍ DIABLI POPRAD 1:9 (0:5, 1:3, 0:1) 

 

Góly: Raczek Ján – Hajdík 4, Dzivjak J. 2, Dzivjak B., Šegla D., Dzivjak D. 

 

FBC STARÁ ĽUBOVŇA – FBC VEĽKÁ LOMNICA 9:1 (2:0, 2:0, 5:1) 

 

Góly: Zaleš J. 3, Tulka 2, Šatala, Pompa, Frivalský, Rusnáček – Kiraľvarga 

 

PINK PANTHERS POPRAD – LEGENDY SPIŠSKÉ PODHRADIE 4:4 (2:2, 1:0, 1:2) 

 

Góly: Rusnák L. 2, Monka – Koleno 2, Macuga, Špiner 

 

FBC VRBOV – NAJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4:4 (0:2, 1:1, 3:1) 

 

Góly: Toporcer 2, Hrebeňár P., Hrebeňár A. – Korpáč 2, Raczek Ján, Hladt 

 

LEGENDY SPIŠSKÉ PODHRADIE – FBC STARÁ ĽUBOV)ŇA 3:6 (2:2, 1:0, 0:4) 

 

Góly: Špiner, Babík J., Koleno – Pompa 2, Živčák, Záleš, Rusnáček, Krajňák 

 

Konečná tabuľka 

 

1. Pink Panthers 24 19 1 4 163:93 39 

2. Legendy 24 17 3 4 121:82 37 

3. Lobdoví Diabli 24 13 2 9 134:94 28 

4. Stará Ľubovňa 24 12 4 8 134:76 28 

5. Veľká Lomnica 24 7 2 15 104:133 16 

6. Vrbov 24 4 3 17 74:162 11 

7. Sp. Nová Ves 24 4 1 19 69:159 9 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Kam za kultúrou - streda 26. apríla 
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 [korzar.sme.sk; 26/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20515784/kam-za-kulturou-streda-26-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, Únos o 21.00, Špunti na vode o 15.30, Stratené mesto Z o 20.10 

hod., 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 - Cuky Luky film o 18.00, Stratené mesto Z 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 - Nočná skúška - príprava na muzikál. Moderné tanečné divadlo o 

19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Voľnomyšlienkar o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Tajovského 4) - Nevesta Myška o 9.00 

hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - ŠTÚDIO SD - Ujo Váňa (a tí druhí) o 19.00 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 pokročilých 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; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - PAVILÓN ALFA - 

Svet v ukrajinsko-slovenských farbách (do 14. 5.), LitPark - Výstava: Kde sa mačky túlajú (do 30. 4.), ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Rozchynennia (dissolution); Imrich Veber - Something Is Missing / Ťahanovce (do 5. 5.), 

https://korzar.sme.sk/c/20515784/kam-za-kulturou-streda-26-aprila.html
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KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 

FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických 

fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, 

MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - 

Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: 

Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 

zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 

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

TREBIŠOV: MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), Z rozprávky do 

rozprávky prehliadka o 9.00 hod. (do 28. 3.), 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.), GALÉRIA KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-miesta (do 14. 

5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (diskusia) Vedecká kaviareň o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 13.50, 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, Únos o 21.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 17.30, 3D o 15.40, Chatrč o 20.50, 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 hod., HUMENNÉ: FAJN - Ospalá zátoka o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Odpískané o 18.30 hod., HUMENNÉ: MsKS Divadelná sála - 56. 

humenská hudobná jar - klavírny koncert Richarda Rikkona o 18.00 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 
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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.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 

11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, Univerzitná knižnica Prešovskej 

univerzity: Humoroterapia - Miroslav BARTÁK (CZ) & Vladimír KAZANEVSKY (UA), Galéria Abylimpiáda - ZOM Prešov: 

Humoroterapia - Ľubomír KOTRHA (SK) & István KELEMEN (HU), Fakultná nemocnica J. A. Reimana: Humoroterapia - 

Pawel KUCZYNSKI (PL) & O SEKOER (BE), Wave - centrum nezávislej kultúry: Humoroterapia - Mauricio PARA (CO), 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Adam Szentpétery - Geometrické kódy, vernisáž 

o 17.00 hod., 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.) 
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1.46.  Šéf súdu ostane bez postihu 

 [Denník N; 80/2017; 26/04/2017; s.: 8; tasr ; Zaradenie: PROFIL] 

 

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nebude vyvodzovať zodpovednosť voči predsedovi Okresného súdu Spišská 

Nová Ves Jánovi Slovinskému, ktorý chybne zložil výberovú komisiu pre výber sudcov jeho súdu. Prezident Andrej Kiska 

vrátil Súdnej rade návrh na vymenovanie dvoch sudcov v Spišskej Novej Vsi, keďže kandidáti vzišli z chybného 

výberového konania.  (tasr) 
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