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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Prečo musela krásna geodetka v tuneli zomrieť? 

 [Žilinský večerník; 16/2017; 18/04/2017; s.: 3; ms ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

K veľmi smutnej udalosti došlo pred týždňom v budúcom najdlhšom tuneli na Slovensku. Pri otáčaní ťažkého stroja v 

podzemí došlo k pritlačeniu osobného vozidla, v ktorom sedeli dvaja ľudia, 25-ročná Mária z okresu Bardejov nehodu 

neprežila, 

 

ŽILINA - VIŠŇOVÉ. Výstavbu diaľničného tunela Višňové - Dubná Skala poznačila tragická udalosť. V pondelok 10. apríla 

vo večerných hodinách sa tu odohrala nehoda, ktorá si vyžiadala jeden ľudský život. "50-ročný muž z okresu Spišská 

Nová Ves mal pracovným strojom za doposiaľ presne nezistených okolností naraziť do motorového vozidla Jeep 

Cherokee, v ktorom sa nachádzali 46-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves a 25-ročná spolujazdkyňa z okresu 

Bardejov. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Alkohol u oboch mužov nebol vykonanými 

dychovými skúškami zistený," informoval o nehode hovorca žilinskej polície Radko Moravčík. 

 

Na mieste zasahovali aj hasiči. V čase ich príhodu sa prítomní zamestnanci snažili uväznenú 25-ročnú Máriu vyslobodiť z 

auta. "Druhá osoba - vodič bola v zlom psychickom stave mimo tunelovej rúry. Hasiči vyslobodili postihnutú osobu z 

vozidla a spolu s rýchlou lekárskou pomocou pokračovali s jej oživovaním. Napriek poskytnutej pomoci bola po 15 

minútach lekárom konštatovaná smrť. Následne bol ošetrený strojník rýpadla," informoval Michal Kypus z Krajského 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. 25-ročná Mária pracovala v tuneli ako geodetka. Pochovali ju na 

Zelený štvrtok. "V súvislosti s touto udalosťou poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci 

prečinu usmrtenia. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," skonštatoval hovorca polície 

Radko Moravčík. 

 

Minulotýždňovou nehodou v tuneli sa zaoberá aj Obvodný banský úrad (OBÚ) Prievidza. "Vyšetrovanie prebieha v 

zmysle platnej legislatívy," uviedol predseda úradu Bohumil Néč. V tomto roku registruje banský úrad v okrese Žilina 6 

pracovných úrazov súvisiacich s výstavbou diaľničných tunelov. V tuneli Višňové - Dubná Skala došlo od začiatku roka k 

štyrom pracovným úrazom. "Dva boli s príčinou bežného pracovného rizika, jeden podvrtnutie členka a jeden 
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pošmyknutie sa. V tuneli Ovčiarsko došlo k jednému pracovnému úrazu na povrchu a v tuneli Žilina k jednému pádu pri 

strate rovnováhy," informoval predseda OBÚ Prievidza. 

 

-ms-, snímka polícia 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Príďte sa zabaviť na "hyperúčet" 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Divadlo Bolka Polívku uvedie v Spišskej Novej Vsi bravúrnu komédiu Pavla Seriša Pri kase. Predstavenie jedného herca 

z prostredia hypermarketov a gigamarketov je paródiou na dnešnú konzumnú spoločnosť. Zmes stand-up komédie a 

pohybového herectva sľubuje dobrú zábavu na účet obchodov, bez ktorých si pomaly nevieme predstaviť deň. 

Predstavenie uvidíte vo štvrtok 27. apríla o 18.00 a 20.00 h v Divadle Kontra. Vstupné je 6 eur, miesto je lepšie si 

rezervovať na t. č. 0907 908 986. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Boxeri zvládli všetky tri zápasy 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 5; redakcia ; Zaradenie: Šport] 

 

Slovenská liga boxu v sobotu pokračovala v Družstevnej pri Hornáde ďalším kolom. Na východ cestoval aj Popradský 

Alex Gym, pretože traja jeho členovia mali zápasy. Dorastenec Jakub Soľus zložili súpera zo Spišskej Novej Vsi v 

kategórii do 75 kg hneď v prvom kole. Boxer z Kamenice nad Hornádom ustál v kategórii do 81 tri kolá s Jánom Soľusom, 

no všetky prehral a v druhom kole uštedril Dávid Štelmach KO bojovníkovi z Nitry v kategórii do 91 kg. 

 

redakcia 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Zatancujte si na retro majálese 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

V nedeľu 30. apríla si "zakrepčíte" v štýle 60. a 70-tych rokov. Príďte si zaspomínať na časy dávno minulé, užiť si retro 

hity a vychutnať si dobroty a maškrty, ktoré len tak z pamäti nevymiznú - napríklad Spišské párky, Ruské vajce či 

šunkové rolky. O tanec a zábavu sa postarajú Ščamba, DJ Jaro Lipták či Denzz Industry na dvoch pódiách súčasne. 

Majáles retro párty vás čaká v hoteli Metropol v Spišskej Novej Vsi od 19.00 h. Vstupné je 8 eur v predpredaji, 10 eur na 

mieste, za VIP lístok zaplatíte 30 eur. 
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Späť na obsah 

 

1.5.  Editoriál 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 2; Michal KLEIN ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Uplynulý týždeň bol nabitý športovými témami. Highlightom nielen posledného týždňa boli Majstrovstvá sveta hokejistov 

do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Dovolím si tvrdiť, že za moje pôsobenie v novinách išlo popri zimnej 

univerziáde o najvýznamnejšie športové podujatie pod Tatrami. Medzi desiatkou tímov nechýbalo ani Slovensko, ktoré si 

výkonmi podmanilo divákov. Štadión počas due lov našich praskal vo švíkoch a všade sa skloňovala famózna atmosféra. 

Chalani ročníka 1999 ukázali, že stagnujúci slovenský hokej má perspektívu. Kto proti súperom ako Fínsko, Kanada či 

Rusko čakal "hru na istotu" v defenzívne, poriadne sa mýlil. Chlapci chceli, vedeli a mohli hrať odvážne. Proti 

spomínaným tímom to síce vždy o gól nestačilo, ale aj dojem sa počíta. Pamätám si, že keď som sa rozprával po zápase 

proti Rusku s Adamom Žiakom, jeho odpovede prehlučovalo skandovanie "pre nás ste majstri". Úžasné. Zlato berú 

zaslúžene Američania, ale na tento slovenský tím sa bude dlho spomínať. 

 

Zaujímavý športový víkend sme mali aj v Kežmarku. V sobotu som si "strihol" hokejbal, z ktorého som sa presťahoval na 

volejbal. Volejbalistky totiž odohrali posledný zápas sezóny. Pozitívom je, že bol víťazný, no 5. priečka sa po 

minuloročnom striebre určite mnohým máli. Naopak, hokejbalisti sú stále v hre o titul, aj keď semifinálovú sériu nezačali 

dobre. Na mokrom ihrisku sa nedokázali proti Ružinovu strelecky presadiť. Trochu ľutujem, že v nedeľu som si cestu do 

Kežmarku nespravil, pretože by som určite aj osobne zagratuloval prezidentovi klubu a brankárovi v jednej osobe 

Milanovi Glevaňákovi. Samozrejme aj k víťazstvu, ale najmä k strelenému gólu, čo je u brankára obrovská rarita. 

 

Pre nadbytok tém sme dali trochu do úzadia popradský ženský basketbal tušiac, že séria sa ešte v stredu pod Tatry vráti. 

Scenár nešiel podľa predpokladov, keďže BAM-ka doma prehrala. V sobotu však pod Urpínom dokázala zvíťaziť, takže v 

stredu sa skutočne ešte hrať bude. Asi najzásadnejšou informáciou z minulého týždňa je koniec Františka Šturmu pri 

kormidle FK Poprad, čím vedenie klubu aspoň trochu rozvírilo nudu, ktorá v skupine "o udržanie" vládne. 

 

Michal KLEIN 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  USA majstrom, Slovensko skončilo šieste 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 5; Michal KLEIN ; Zaradenie: Šport] 

 

V nedeľu sa skončil svetový šampionát hokejistov do osemnásť rokov. 
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Osmička štvrťfinalistov bola známa už pred poslednými duelmi v skupinách, takže v utorok sa rozhodovalo o dvojičkách. 

Jasnejšie to bolo v Poprade, kde sa priamo o triumf v skupine pobili Fíni s Kanadou. Fínsko zvíťazilo 6:3 a večerným 

triumfom 2:1 nad Švajčiarmi si Slováci zabezpečili tretiu priečku. 

 

Od úvodných sekúnd bolo cítiť, že ide o vyrovnaných súperov. Oba tímy hrali veľmi opatrne a zápas sa rozbehol až v 

druhom dejstve. Skóre otvoril Fafrák, ktorému gól vypracoval Adam Liška, ktorý o puk zabojoval aj napriek tomu, že na 

ľade kľačal. O minútu na to však preukázal svoje majstrovstvo jeden z najväčších talentov pre tohtoročný draft NHL Nico 

Hischier, ktorý si vychutnal slovenskú obranu a gól na zlatom podnose ponúkol Kuraševovi. V úvode tretej tretiny však 

rozhodol o triumfe domácich dorastencov 2:1 Baláž, ktorý z veľkého uhla nachytal Schmida. V prvom zápase v Spišskej 

Novej Vsi potvrdili Američania víťazstvo v rámci skupiny B triumfom nad Švédskom a keď Rusi zdolali Čechov, bolo 

pokračovanie turnaja jasné. Štvrťfinálovou prekážkou slovenských mladíkov sa stali práve rovesníci z Ruska. 

 

Trpký koniec pre domácich 

 

Streda bola pre tímy voľným dňom. Kľúčové zápasy turnaja ich čakali vo štvrtok. Najskôr v Spišskej Novej Vsi začali 

Bielorusi sériu o udržanie víťazstvom nad Lotyšmi a štvrťfinálový program začali v Poprade Fíni výhrou v predĺžení nad 

Čechmi. Na Spiši postúpili Švédi cez Kanadu a v Poprade čakal kľúčový duel Slovákov pred 4 496 divákmi vrátane 

prezidenta Andreja Kisku. Proti Rusom sa naši prezentovali podobným výkonom ako proti Fínsku či Kanade a do favorita 

sa nebojácne pustili. Napriek tomu práve zborná otvorila skóre, keď z individuálnej akcie Svečnikova ťažil po dorážke 

Čechovič. Vyrovnanie prišlo uprostred stretnutia, keď sa po Balážovej prihrávke spoza brány na zakončenie neulakomil 

Liška a posunul Ružičkovi, ktorý už nemohol nedať. Liška sa prezentoval ako asistent aj po samostatnom prieniku za 

ruskú bránu, keď chytrou prihrávkou našiel Fafráka a Slovensko viedlo. V úvode tretieho dejstva sa však v presilovke 

presadil Čechovič. Tesne pred koncom celý štadión dvíhal ruky po góle Michala Ivana, no videorozhodca považoval jeho 

zásah za úmyselne kopnutý, takže sa predlžovalo. V závere nadstavenia však Žiak stratil v rohu hokejku, Slepcovi sa 

otvoril priestor, nakorčuľoval si do medzikružia a rozhodol o triumfe Ruska 3:2 pp. 

 

"Pre nás ste majstri" 

 

Slováci teda skončili na turnaji so slzami v očiach, ale vďaka svojmu hernému prejavu sa aj počas pozápasových 

rozhovorov ozývalo skandovanie "pre nás ste majstri". Slovo dostal aj hokejista z mladežníckej štruktúry HK ŠKP Poprad 

Adam Žiak: "Ťažko sa hodnotí. Môžeme sa opäť poďakovať divákom za povzbudzovanie. Veľmi ma mrzí, že sme to 

nedotiahli do víťazného konca. Do každého striedania sme šli s tým, že to prosto vyhráme, ale bohužiaľ. Za celý turnaj 

patrí neskutočná vďaka divákom. Bez nich by sme možno nedopadli ani takto. Boli sme však aj výborná partia. Budem na 

to spomínať určite v dobrom, ale teraz ma to mrzí. Takáto konfrontácia dodá hráčovi sebavedomie, ktoré by však bolo 

väčšie, ak by sme išli ďalej, ale treba sa od toho odraziť." Šampionát, samozrejme, zhodnotil aj tréner Norbert Javorčík: 

"Chalani ukázali potenciál nielen na to, aby sa svetovej špičke priblížili, ale aby tieto tímy aj zdolávali. Herný prejav bol z 

našej strany veľmi slušný. Čo sme si naordinovali, to sme splnili, ale z konečného výsledku som sklamaný. Zapamätám si 
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určite fanúšikov a partiu, ktorá sa vytvorila. Paťo Hrehorčák, Adam Žiak, ale aj každý člen tímu prispel svojím kúskom do 

toho, aby sme odohrali dobrý turnaj." 

 

Suverénne USA 

 

K semifinalistom z Fínska, Švédska a Ruska sa pridali aj Američania, ktorí zdolali Švajčiarov v Spišskej Novej Vsi. Tam 

už ostala len séria o záchranu, kde si v piatok vybojovali Lotyši proti Bielorusom tretí a rozhodujúci zápas. Sobotné 

semifinále sa tak už hralo len v Poprade. Najskôr Fíni zdolali vo predĺžení Rusov a Američania si poradili so Švédmi. Pred 

nedeľným bojmi o medaily sa ešte v Sp. Novej Vsi v A-kategórii MS do 18 rokov zachránili Bielorusi a bronz si v Poprade 

vybojovali Rusi, ktorí vyhrali nad Švédmi 3:0. O titul sa večer pobil jeho obhajca z Fínska s najväčším favoritom na zlato - 

Spojenými štátmi americkými. Kvalitný zápas mali Američania pevne v rukách. Dokázali štyrikrát skórovať a napriek 

tomu, že Fíni pri power-play využili zlú rozohrávku brankára St. Cyra, USA vo finále triumfovalo 4: 2 a titul "osemnástok" 

tak letí až za Atlantik. Pred novinárov prestúpil nadšený syn legendárneho Keitha Tkachuka a kapitán zlatého amerického 

tímu Brady Tkachuk: "Nedokážem to opísať. Je to neuveriteľné. Zaslúžili sme sa o to spoločne a teraz sme sa stali 

bratmi. Boli sme aj geniálne koučovaní. Do konca života si budem pamätať tých posledných pár sekúnd tohto zápasu. 

Bolo skvelé tu prežiť tieto tri týždne. Úžasní boli fanúšikovia, výborný bol aj hotel i všetko, čo stálo za tímom. Bude to 

jedna z najlepších spomienok môjho života." Počas záverečného oceňovania dostali popradské tribúny možnosť poriadne 

zahučať, keďže kapitán Martin Féherváry prišiel prevziať cenu fair-play za slovenský tím. Šampionát vzbudil obrovský 

záujem fanúšikov. Na štadióny prišlo 73 690 divákov, čo je o 2 100 viac ako vlani v Amerike. Na 31 duelov si tak 

nachádzalo cestu priemerne 2 377 hokejových priaznivcov. Úctyhodnej sledovanosti sa tešili aj prenosy RTVS, keď 

napríklad duel Slovenska s Ruskom sledovalo 350 000 ľudí a v napínavom závere sa čísla vyšplhali aj na 424 000. 

 

Michal KLEIN 

 

foto: 

 

Mladí Slováci vo štvrťfinále podľahli Rusom 3:2pp. Snímka: mik 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Na rozlúčku s Jánom Olejníkom 

 [Podtatranské noviny; 17/2017; 25/04/2017; s.: 7; Ján LEVOCKÝ ; Zaradenie: publicistika, šport] 

 

10. 5. 1921 Spišské Vlachy - 20. 4. 2017 Tatranská Štrba 

 

Žil od roku 1949 v úzkom kontakte s ľuďmi v podtatranskej oblasti. Niet dediny od Liptova cez Spiš až po Šariš, ale i na 

Orave a poľskom Podhalí, ktorú by nebol navštívil počas svojho bádania. Zbieral dostupný archívny, ikonografický a 

historický materiál, nahrával a filmoval výpovede informátorov, aby zachytil niekdajší spôsob života. Študoval na 
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katolíckej Ľudovej škole v Levoči, neskôr na gymnáziu a pokračoval na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Po 

maturite pôsobil ako výpomocný učiteľ na 17 dedinských školách v rôznych častiach Slovenska. Všade nachádzal 

poklady ľudovej tvorivosti, ktorá ho zaujala na celý život. Po 2. svetovej vojne odišiel do Michaloviec ako inšpektor pre 

kultúru ONV, potom na krátke obdobie do Bratislavy do novovzniknutého SĽUK-u. Od roku 1949 bol riaditeľom Strednej 

školy v Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. V rokoch 1954 až1958 bol vedúcim odboru kultúry a školstva 

národného výboru v Starom Smokovci. Od 1. júla 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a múzeum TANAP-u 

v Tatranskej Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie až do roku 1985. Založil pozoruhodnú zbierku etnografického 

materiálu, realizoval národopisné expozície a podieľal sa na mnohých výstavách. Popri zamestnaní dokončil štúdium 

etnografie v Prahe a v roku 1966 získal doktorát z dejín umenia a v roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne vedeckú 

hodnosť kandidát historických vied. 

 

Zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti, 

podieľal sa na mnohých scénických programoch vzniknutých festivalov. Spolupracoval s významnými osobnosťami 

kultúrneho, umeleckého ale i vedeckého života. Spomeniem Karola Plicku, Jána Cikkera, ktorý u neho doma aj 

komponoval či Vladimía Vydru. Korešpodenciu s nimi a fotoalbumy si podrobne viedol. 

 

Jeho bibliografia obsahuje 1 181 záznamov, je spoluautorom 23 knižných monografií. Poslednú vydal ako 91-ročný. Bol 

členom 14 vedeckých spoločností a asociácií. Aj v posledných rokoch spolupracoval s Katedrou etnológie a folkloristiky 

FF UKF v Nitre, kde mu digitalizovali jeho bohatú zbierku audio záznamov a filmového materiálu. V spolupráci s 

Prešovskou univerzitou mu vyšla v roku 2015 jeho posledná kniha Ľudový odev na južnom upätí Vysokých Tatier - 

Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôla, Lučivná. Sú to výsledky vyše 20-ročného bádania v týchto obciach. O všetkom 

si viedol precízne záznamy, ktoré za pomoci Štátneho archívu v Levoči spracoval a uložil pre ďalšie generácie svojich 

pokračovateľov. Oblasť jeho záujme nebola len etnografia, ale i výtvarné umenie, architektúra a urbanizmus. Bol 

aktívnym členom Spišského dejepisného spolku a prispievateľom do všetkých periodík v regióne. Svedčí o tom jeho 

Personálna bibliografia vydaná v roku 2012 Spišským múzeom v Levoči. Okruh jeho žiakov, priateľov, kolegov a 

známych sa nedá vymenovať. Som rád, že som patril medzi nich. Pri písaní týchto riadkov som si spomenul na naše 

stretnutie v roku 1987, práve písal nekrológ Karola Plicku, mal vybratú korešpodenciu s ním, rozložené fotografie. V 

takejto situácii som sa po 30 rokoch ocitol aj ja. 

 

Posledná rozlúčka s Jánom Olejníkom sa začne 2. mája 2017 o 11.00 h vo farskom kostole svätého Petra a Pavla v 

Novom Smokovci. 

 

Ján LEVOCKÝ 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Hokejový sviatok pod Tatrami lámal rekordy 

 [Noviny Poprad; 16/2017; 26/04/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 
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Svetový šampionát hokejistov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi vyvrcholil v nedeľu zápasmi o medaily. 

Slováci skončili vo štvrťfinále na štíte Ruska, z titulu sa tešili Spojené štáty americké. Hokejové podujatie svetových 

rozmerov pod Tatrami trhalo rekordy v návštevnosti a sledovanosti. 

 

Poprad a Spišská Nová Ves hostili svetovú špičku tejto vekovej kategórie od 13. do 23. apríla. Šampionát pod Tatrami 

sa zapíše do slovenskej hokejovej histórie vo viacerých smeroch. Prvým je divácky záujem a "hokejová horúčka", ktorú 

svojimi výkonmi spustili mladí reprezentanti. Za zmienku stojí návštevnosť priamo na štadiónoch, pretože až štyri zápasy 

slovenského tímu do 18 rokov boli vypredané, konkrétne proti Kanade, Lotyšsku, Švajčiarsku a Rusku. "Nie každému 

hráčovi sa počas kariéry podarí hrať na domácich majstrovstvách. Fanúšikovia boli jedným slovom úžasní, je 

neuveriteľné, čo predvádzali a ako nás poháňali dopredu," povedal po jednom zo zápasov kapitán slovenského tímu 

Martin Fehérváry. "Chceme poďakovať divákom, ktorí povzbudzovali za každého stavu. Nás to hnalo dopredu, no mrzí 

nás, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Som rád, že som si mohol zahrať takýto turnaj v Poprade," pokračoval 

rodák zo Spišskej Novej Vsi Adam Žiak, ktorý pôsobí v mládežníckych kategóriách HK Poprad. Ďalší Popradčan Patrik 

Hrehorčák, ktorý pôsobí už niekoľko sezón v Česku, patril medzi najproduktívnejších hráčov Slovenska. "Bola to paráda, 

nesmierne som si to užil. Diváci nám veľmi pomohli, boli naším ďalším hráčom na ľade," zdôraznil. 

 

Počas desiatich hracích dní prišlo na oba štadióny spolu až 73 690 divákov čo je v porovnaní s minuloročným 

šampionátom v Grand Forks o vyše 2 100 divákov viac. "Musím povedať, že tento šampionát bol excelentný nielen po 

diváckej, ale aj organizačnej stránke. Videl som viacero majstrovstiev sveta, no tu každá jedna zložka fungovala na sto 

percent. Všetky tímy sú spokojné so starostlivosťou a celým priebehom šampionátu," povedal člen Medzinárodnej 

hokejovej federácie Frank Gonzalez, ktorý bol pod Tatrami delegátom IIHF. "Organizácia majstrovstiev sveta dopadla z 

nášho pohľadu na jednotku. Chcel by som sa veľmi poďakovať divákom, ktorí ukázali celému svetu, že Slovensko je 

hokejová krajina," dodal riaditeľ turnaja Roman Štamberský. 

 

Zápasy svetového šampionátu mohli sledovať fanúšikovia aj na obrazovkách RTVS. Posledný zápas mladých 

slovenských reprezentantov videlo 350 000 divákov, dramatický záver zápasu, vrátane tretej tretiny, videlo až 424 000 

divákov. Celkovo si hokejové zápasy MS do 18 rokov zaplo viac ako 1,5 milióna divákov. 

 

Zimný štadión praskal v Poprade počas zápasov Slovenska vo švíkoch. Slováci postúpili do štvrťfinále, kde však po 

tuhom boji podľahli Rusku 2:3 po predĺžení. Mladé hokejové nádeje spod Tatier odchádzali zo šampionátu so slzami v 

očiach, ale zaplnené tribúny im pokrikom "Pre nás ste majstri" veľavravne ďakovali za predvedené výkony. Posledný 

zápas Slovákov si nenechal ujsť ani prezident SR Andrej Kiska. "Ak pôjdu chalani takto ďalej, tak sa o budúcnosť nášho 

hokeja nebojím. Dali do toho srdce a boli úžasní. Držím im palce a v mene celej krajiny im ďakujem," uviedol. 

 

Na túto generáciu hráčov, ktorá na domácom šampionáte obsadila konečnú šiestu priečku, je právom hrdý aj tréner 

reprezentácie U18 Norbert Javorčík. "Chalani ukázali potenciál na to, aby tímy svetovej špičky zdolávali. Herný prejav bol 
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na vysokej úrovni a plnili sme to, s čím sme do turnaja išli. Sklamaní sme však z výsledku. Pamätná bude podpora 

fanúšikov a tiež partia, ktorú sme počas šampionátu vytvorili," uzavrel. 

 

Výsledky Slovákov: 

 

Skupina A: Vo štvrtok 13. apríla Slovensko - Fínsko 4:5 (0:1, 4:3, 0:1), góly Slovenska: 30. Patrik Hrehorčák, 32. Patrik 

Hrehorčák (A. Žiak), 36. Martin Kupec (A. Žiak), 37. Adam Stacho (M. Fehérváry). V sobotu 15. apríla Kanada - 

Slovensko 4:3pp (3:1, 0:1, 0:1 - 1:0), góly Slovenska: 9. Adam Liška (A. Ružička), 37. Patrik Hrehorčák (M. Roman), 43. 

Adam Liška (M. Fafrák). V pondelok 17. apríla Slovensko - Lotyšsko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0), góly Slovenska: 18. Matúš Havrila 

(P. Regenda, P. Hrehorčák), 27. Adam Ružička (A. Liška, A. Žiak), 32. Miloš Roman (F. Krivošík, M. Ivan), 43. Martin 

Fehérváry (A. Ružička, M. Fafrák). V utorok 18. apríla Švajčiarsko - Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1), góly Slovenska: 32. 

Miloš Fafrák (A. Ružička, A. Liška), 42. Marek Korenčík (J. Baláž). 

 

Štvrťfinále: Vo štvrtok 20. apríla Rusko - Slovensko 3:2pp (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0), góly Slovenska: 31. Adam Ružička (A. 

Liška, J. Baláž), 35. Miloš Fafrák (A. Liška). (ppv) 

 

foto: 

 

Primátor Popradu Jozef Švagerko prijal minulý štvrtok predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, 

Slovenského zväzu ľadového hokeja a realizačných tímov účastníkov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 

rokov. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  FOTO 

 [Noviny Poprad; 16/2017; 26/04/2017; s.: 1; Marek Vaščura ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Svetový šampionát hokejistov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi vyvrcholil v nedeľu zápasmi o medaily. 

Slováci skončili vo štvrťfinále na štíte Ruska, z titulu sa tešili Spojené štáty americké. Hokejové podujatie svetových 

rozmerov pod Tatrami trhalo rekordy v návštevnosti a sledovanosti. Viac na str. 11. FOTO - Marek Vaščura 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Ocenili pohostinnosť, výborné podmienky a vysokú návštevnosť 

 [Noviny Poprad; 16/2017; 26/04/2017; s.: 1; mar ; Zaradenie: Titulná strana] 
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Predstaviteľov Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF, Slovenského zväzu ľadového hokeja a realizačných tímov 

účastníkov Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov prijal minulý štvrtok primátor Popradu Jozef 

Švagerko. 

 

Delegát IIHF Frank Gonzáles ocenil mimoriadnu pohostinnosť, ktorej sa všetkým účastníkom dostalo pod Vysokými 

Tatrami. Vyzdvihol Poprad ako baštu ľadového hokeja, ktorý vytvoril pre šampionát výborné podmienky, rovnako ako aj 

mesto Spišská Nová Ves. Hráči, funkcionári i fanúšikovia si odnesú výnimočné spomienky. F. Gonzáles povedal: "Celý 

priebeh majstrovstiev hodnotím ako veľmi dobrý a na vysokej úrovni. Je chvályhodné, že sa primátori samotných miest 

Poprad a Spišská Nová Ves osobne angažovali a boli pre šampionát doslova zapálení. Potešila nás vysoká návštevnosť 

jednotlivých zápasov, ktorá sa len tak nevidí a atmosféra, ktorú diváci vytvorili." Primátorovi Popradu odovzdal ako 

pamiatku kravatu majstrovstiev. 

 

J. Švagerko vyzdvihol MS hráčov do 18 rokov ako výnimočnú udalosť - najvýznamnejšie športové podujatie v tomto roku: 

"Je to reprezentácia nášho mesta a regiónu. Dostávam veľa pozitívnych informácií z celého sveta, ľudia sú hrdí, že sú 

Slováci a pochádzajú odtiaľto, kde máme krásne štadióny, pohostinné prostredie a dobrú organizáciu. Je to výborná 

propagácia. Nebolo to jednoduché, preto ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa do tohto podujatia zapojili, najmä SZĽH, že 

nám dal tú dôveru a dokázali sme v tejto skúške dôstojne obstáť." (mar) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Farma 

 [Markíza, 17:25; Reflex; 26/04/2017;  Kristína Kövešová; Zaradenie: z domova] 

 

Patrik Herman, moderátor: "Aj na televíznej farme je veselo. Do pustatiny na konci sveta zavítali dve nové tvár – mladý 

nezadaný športovec Roman z Trávnice a divožienka Alena zo Spišskej Novej Vsi. A zatiaľ čo vyšportovaný Roman púta 

pohľady žien, Alena sa venuje voodoo rituálom." 

 

Alena Lehotská: "Volám sa Alena Lehotská, mám 57 rokov, teda už som mala, žime v Spišskej Novej Vsi." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Konečne zvieratá a nie ľudia na farme. Ahojte babuľky." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Utekám z chaosu do veľkého kľudu." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 
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Alena Lehotská: "Pomôž mi voodoo, voodoo, voodoo." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Teraz som vlani nechala kamenný obchod s kojeneckým celým svetom krásnym, kočíkmi, čo mi 

prinášalo radosť, ale už je vravím toho dosť, venujem sa internetovému obchodu a venujeme sa s partnerom penziónu v 

Slovenskom raji." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Bude večera, bude večera, ďakujeme ti voodoo." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Mňa buď ľudia majú veľmi radi, alebo ma nenávidia, ale neviem prečo. Možno preto, že niekedy mávam 

také hlboké myšlienky, ktorým nerozumejú a pokiaľ nerozumejú, tak sa im zdám čudná. Ale kto ma rozumie, kto ma vo 

vnútri spozná, tak myslím, že ma má rád." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Voodoo, voodoo, ochráň mňa. Teraz Nika, potom mňa. Veríme ti voodoo." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Alena Lehotská: "Ja prichádzam s cieľom na farmu vložiť úsmev medzi tých ľudí." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 

 

Neuvedená: "Dobrý deň milí diváci, pôjdeme vyspovedať jedného jediného a najlepšieho pána hokejistu." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Roman Adamka: "Volám sa Roman Adamka, som z Trávnice, mám 27 rokov, som nezamestnaný, takže mám kopec 

času na svoje záľuby momentálne a venujem sa hlavne športu a konkrétnejšie fitnes a životnému štýlu ...-" 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 
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Alena Lehotská: "Keby si bol playmate, tak si tu." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Roman Adamka: "Priateľku nemám 3 roky, 3,5 skoro a mal som taký 6, necelý 6-ročný vzťah, takže 3,5 roka som už 

slobodný." 

 

(začiatok ukážky z relácie Farma 8) 

 

Neuvedená: "Si pekne nachcípaný." 

 

Neuvedený: "Vylieč ma." 

 

Neuvedená: "Mám ťa vyliečiť?" 

 

Neuvedený: "No." 

 

Neuvedená: "Dalo by sa o tomto podebatovať." 

 

(koniec ukážky z relácie Farma 8) 

 

Roman Adamka: "A nemám rád faloš, takže sa tak nechcem ani správať, snažím sa byť ku každému úprimný. Som 

priateľský, nemám s nikým nejako problém. Som sa rozhodol zažiť nejaké dobrodružstvo, vlastne vyskúšať si nejaký ten 

iný život ako je tam vonku, čiže elektronika, vrátiť sa do nejakých tých čias starších. Motivácia samozrejme sú aj peniaze, 

ak by som vyhral 75 tisíc, tak by som sa vedel nejako podľa mňa začleniť, zaradiť do života. No ja by som si rád možno 

nejaké fitko menšie otvoril." 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 16/2017; 26/04/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

* V NEDEĽU 30. apríla sa od 8. hod. na futbalovom štadióne vo Veľkej uskutoční Sviatok futbalu. Predstavia sa 

najšikovnejší hráči Fortuna ligy, prebiehať bude futbalový festival dievčat pod názvom Energia do ženského futbalu a 

vrcholom tohto dňa bude finále slovenského pohára žien o 16. hod. medzi Partizánom Bardejov a Slovanom Bratislava. 

Celý futbalový sviatok v Poprade zavŕši finále Slovnaft cupu mužov v NTC v pondelok 1. mája medzi MFK Skalica a 

Slovanom Bratislava od 16.20 hod. 
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* FUTBALISTKY FK Poprad rozdrvili medzi sviatkami v 14. kole II. ligy sk. C na domácom trávniku Humenné 8:0 a v 15. 

kole na ihrisku v Spišskej Novej Vsi remizovali v nedeľu 23. apríla s domácim družstvom 1:1. V sobotu 29. apríla 

dohrávajú 13. kolo o 15. hodine na ihrisku 1. FC Tatran Prešov. 

 

* Vo štvrtok 20. apríla sa v telocvični ZŠ s MŠ Dostojevského konalo krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov a 

žiačok ZŠ. Vo všetkých dievčenských i chlapčenských kategóriách dominovali domáce družstvá, ktoré postúpili do 

celoštátneho kola 3. a 4. mája vo Svätom Jure. 

 

* POPRADSKÝ futbalový klub organizuje talentové skúšky pre futbalové triedy v šk. roku 2017/2018 v upravenom 

termíne pre ročníky narodenia 2006 a 2007. Skúšky sa uskutočnia v priestoroch FK Poprad vo Veľkej 4., 11. a 18. mája 

vždy od 16. hodiny. 

 

* V SOBOTU 22. apríla sa v Poprade uskutočnilo prvé oblastné kolo severvýchod v športovej gymnastike. Za domáci klub 

GY-TA Poprad nastúpilo spolu 31 pretekárok. Prvenstvo si vybojovala N. Gulová v kat. juniorky, S. Bírová medzi 

najmladšími žiačkami a R. Handulová v kat. st. žiačok. Popradský klub získal spolu 8 medailí. 

 

* TITUL Majstra Republiky trojčlenných družstiev v bowlingu putoval do Popradu. Postaralo sa o to v Bratislave družstvo 

Veteráni Tatry v zložení Ľudovít Jurínyi, Igor Lendácky, Vladimír Pavlikovský a František Kuziel s celkovým ziskom 65,5 

bodu. Popradčania prehrali z 15 zápasov iba tri. 

 

* V NEDEĽU 23. apríla pokračovala v Batizovciach Podtatranská olympiáda mladých hasičov. Medzi chlapcami zvíťazila 

Šuňava II, spomedzi dievčat sa najviac darilo Spišskému Bystrému. 

 

* V SOBOTU 22. apríla sa v Spišskom Bystrom uskutočnila prvá súťaž mladých hasičov hry Plameň o Pohár veliteľa 

DHZ. Medzi chlapcami bola prvá Šuňava I, v kategórii dievčat sa najviac darilo domácemu DHZ Spišské Bystré. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Tradície treba pestovať od malička: Dôkazom toho sú aj deti z Rožňavy, FOTO 

 [roznava.dnes24.sk; 26/04/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/tradicie-treba-pestovat-od-malicka-dokazom-toho-su-aj-deti-z-roznavy-foto-268741 

 

 Do súťaže sa zapojilo 6 kolektívov z Gemera. Pozrite sa, čo predviedli. 

 

"Ket so húski pásla…" Toto bol názov súťaže, ktorá sa uskutočnila v priestoroch historickej radnice v našom meste. 

 

http://roznava.dnes24.sk/tradicie-treba-pestovat-od-malicka-dokazom-toho-su-aj-deti-z-roznavy-foto-268741
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V stredu, 19. apríla sa v Rožňave stretli detské folklórne súbory rožňavského okresu, aby v rámci okresnej súťažnej 

prehliadky predviedli svoje najnovšie programy. Do súťaže sa zapojilo 6 kolektívov, Bambuchy z Gemerskej Polomy, 

Kincskereső a Mládežnícky FS Borostyán z Drnavy, Malý Stromíš z Vlachova, Gemerčatá z Dobšinej a Radzimčok z 

Vyšnej Slanej. 

 

Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení Mgr.art.Andrea Pitková, Michal Richtarčík z Košíc, Ján Čarnogurský zo 

Spišskej Novej Vsi a rozhodla o umiestnení a postupe do krajskej súťaže. 

 

Ako povedala Mária Ferenczová, do zlatého pásma s postupom do krajského kola zaradila Mládežnícky folklórny súbor 

Borostyán, do strieborného pásma s postupom detské folklórne súbory Kincskereső a Bambuchy v bronzovom  pásme sa 

umiestnil detský folklórny súbor Gemerčatá. Začínajúce detské súbory Malý Stromíš a Radzimčok neboli zaradené. 

 

"Kolektívy predstavili širokú škálu detských hier a tancov na rôznych úrovniach, ale najdôležitejšie je, že deti chcú 

spievať, tancovať a zoznamovať sa s nárečím a tradíciami svojich predkov," uviedla Ferenczová z Gemerského 

osvetového strediska v Rožňave. 

 

Dodala, že všetkým zúčastneným kolektívom odovzdala riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave výrobky 

vytvorené v hrnčiarskej dielni, keramické domčeky – pokladničky, aby im pripomínali túto prehliadku. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

-END 
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1.14.  V zoo v Spišskej Novej Vsi pribudli malá lama aj kamerunské kozičky 

 [24hod.sk; 27/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-zoo-v-spisskej-novej-vsi-pribudli-mala-lama-aj-kamerunske-kozicky-cl508786.html 

 

Na ilustračnej snímke je lama 

 

Spišská Nová Ves 27. apríla (TASR) – Najmenšia a zároveň aj najmladšia zoologická záhrada na Slovensku v Spišskej 

Novej Vsi sa rozšírila o nové druhy zvierat. Riaditeľka zoo Jana Dzuríková povedala, že oproti minulému roky pribudli i 

nové druhy zvierat, ide napríklad o skunky pásavé. 

 

Okrem zvieracích noviniek sa niektoré druhy, ktoré sa v zoo nachádzajú už dlhšie, stihli aj narodiť. "Máme už aj nové 

prírastky, ide o lamu krotkú, maďarskú ovcu racku hortobágyskú, pribudli domáce aj kamerunské kozičky," vymenovala 

riaditeľka s tým, že v najbližšom období očakávajú aj ďalšie prírastky. Pribudli i štyri lemury zo zoologickej záhrady zo 

Zlína. Tie sa budú nachádzať na novovytvorenom ostrove Madagaskar. Ostrov sa nachádza zhruba v polovici jazera a 

http://www.24hod.sk/v-zoo-v-spisskej-novej-vsi-pribudli-mala-lama-aj-kamerunske-kozicky-cl508786.html
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vedie cez neho most k pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné druhy živočíchov. V priebehu 

jesene by podľa riaditeľky mali priviesť ešte ďalšie dva samce lemurov z maďarského Miškolca. 

 

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

navštívilo viac ako 109.500 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 ľudí z roku 2015. "Dúfam, že 

návštevnosť v tomto roku opäť prekonáme. Všetko bude závisieť od počasia," povedala riaditeľka. 

 

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

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

zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.15.  V Spišskej sa pripravte na poriadny lejak. Spadnúť môže až 60 mm zrážok! 

 [spisska.dnes24.sk; 27/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-pripravte-na-poriadny-lejak-spadnut-moze-az-60-mm-zrazok-268769 

 

 Meteorológovia vydali pre náš okres varovanie. V Spišskej Novej Vsi a okolí už platí výstraha 1. stupňa pred dažďom. 

 

V najbližších hodinách sa pripravte na poriadny lejak. "V okrese Spišská Nová Ves sa miestami očakáva výskyt dažďa s 

úhrnom zrážok 40 – 60 mm," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

 

Tento úhrn zrážok podľa slov meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný 

úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. 

 

Pre náš okres preto SHMÚ vydal už výstrahu 1. stupňa pred dažďom. Potrvá do soboty 29. apríla, ôsmej hodiny rannej. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  V zoo v Spišskej Novej Vsi pribudli malá lama aj kamerunské kozičky 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-pripravte-na-poriadny-lejak-spadnut-moze-az-60-mm-zrazok-268769
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 [teraz.sk; 27/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-v-zoologickej-zahr/256746-clanok.html 

 

Do zoo na východe Slovenska pribudli ďalej štyri lemury zo zoologickej záhrady zo Zlína z Českej republiky. 

 

Na ilustračnej snímke je lama Foto: TASR/František Iván 

 

Spišská Nová Ves 27. apríla (TASR) – Najmenšia a zároveň aj najmladšia zoologická záhrada na Slovensku v Spišskej 

Novej Vsi sa rozšírila o nové druhy zvierat. Riaditeľka zoo Jana Dzuríková povedala, že oproti minulému roky pribudli i 

nové druhy zvierat, ide napríklad o skunky pásavé. 

 

Okrem zvieracích noviniek sa niektoré druhy, ktoré sa v zoo nachádzajú už dlhšie, stihli aj narodiť. "Máme už aj nové 

prírastky, ide o lamu krotkú, maďarskú ovcu racku hortobágyskú, pribudli domáce aj kamerunské kozičky," vymenovala 

riaditeľka s tým, že v najbližšom období očakávajú aj ďalšie prírastky. Pribudli i štyri lemury zo zoologickej záhrady zo 

Zlína. Tie sa budú nachádzať na novovytvorenom ostrove Madagaskar. Ostrov sa nachádza zhruba v polovici jazera a 

vedie cez neho most k pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné druhy živočíchov. V priebehu 

jesene by podľa riaditeľky mali priviesť ešte ďalšie dva samce lemurov z maďarského Miškolca. 

 

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

navštívilo viac ako 109.500 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 ľudí z roku 2015. "Dúfam, že 

návštevnosť v tomto roku opäť prekonáme. Všetko bude závisieť od počasia," povedala riaditeľka. 

 

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

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

zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  V zoo v Spišskej Novej Vsi pribudli malá lama aj kamerunské kozičky 

 [dobrenoviny.sk; 27/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/99266/v-zoo-v-spisskej-novej-vsi-pribudli-mala-lama-aj-kamerunske-kozicky 

 

Do zoo na východe Slovenska pribudli ďalej štyri lemury zo zoologickej záhrady zo Zlína z Českej republiky. 

 

Na ilustračnej snímke je lama — Foto: TASR/František Iván 

 

Spišská Nová Ves 27. apríla (TASR) – Najmenšia a zároveň aj najmladšia zoologická záhrada na Slovensku v Spišskej 

Novej Vsi sa rozšírila o nové druhy zvierat. Riaditeľka zoo Jana Dzuríková povedala, že oproti minulému roky pribudli i 

nové druhy zvierat, ide napríklad o skunky pásavé. 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-v-zoologickej-zahr/256746-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/99266/v-zoo-v-spisskej-novej-vsi-pribudli-mala-lama-aj-kamerunske-kozicky
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Okrem zvieracích noviniek sa niektoré druhy, ktoré sa v zoo nachádzajú už dlhšie, stihli aj narodiť. "Máme už aj nové 

prírastky, ide o lamu krotkú, maďarskú ovcu racku hortobágyskú, pribudli domáce aj kamerunské kozičky," vymenovala 

riaditeľka s tým, že v najbližšom období očakávajú aj ďalšie prírastky. Pribudli i štyri lemury zo zoologickej záhrady zo 

Zlína. Tie sa budú nachádzať na novovytvorenom ostrove Madagaskar. Ostrov sa nachádza zhruba v polovici jazera a 

vedie cez neho most k pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú akvarijné a terárijné druhy živočíchov. V priebehu 

jesene by podľa riaditeľky mali priviesť ešte ďalšie dva samce lemurov z maďarského Miškolca. 

 

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

navštívilo viac ako 109.500 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 ľudí z roku 2015. "Dúfam, že 

návštevnosť v tomto roku opäť prekonáme. Všetko bude závisieť od počasia," povedala riaditeľka. 

 

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

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

zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  V zoologickej záhrade sa tešia z nových prírastkov 

 [spis.korzar.sme.sk; 27/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20519129/v-zoologickej-zahrade-sa-tesia-z-novych-prirastkov.html 

 

Najmenšia zoo na Slovensku sa rozšírila o ďalšie druhy zvierat. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najmenšia a zároveň aj najmladšia zoologická záhrada na Slovensku v Spišskej Novej Vsi sa 

rozšírila o nové druhy zvierat. 

 

Riaditeľka zoo Jana Dzuríková povedala, že oproti minulému roky pribudli i nové druhy zvierat, ide napríklad o skunky 

pásikavé. 

 

Viaceré druhy, ktoré sa v zoo nachádzajú už dlhšie, majú prírastky. 

 

"Máme už aj nové prírastky, ide o lamu krotkú, maďarskú ovcu racku hortobágyskú, pribudli domáce aj kamerunské 

kozičky," vymenovala riaditeľka s tým, že v najbližšom období očakávajú aj ďalšie prírastky. 

 

Pribudli i štyri lemury zo zoologickej záhrady zo Zlína. Tie sa budú nachádzať na novovytvorenom ostrove Madagaskar. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20519129/v-zoologickej-zahrade-sa-tesia-z-novych-prirastkov.html
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Ostrov sa nachádza zhruba v polovici jazera a vedie cez neho most k pavilónu Aquaterra, v ktorom sa nachádzajú 

akvarijné a terárijné druhy živočíchov. 

 

V priebehu jesene by podľa riaditeľky mali priviesť ešte ďalšie dva samce lemurov z maďarského Miškolca. 

 

Veria, že rekord prekonajú 

 

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

navštívilo viac ako 109.500 návštevníkov, čím prekonala rekord o približne 13.000 ľudí z roku 2015. 

 

"Dúfam, že návštevnosť v tomto roku opäť prekonáme. Všetko bude závisieť od počasia," povedala riaditeľka. 

 

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

 

Popri Bratislave, Košiciach a Bojniciach je najmladšou zoologickou záhradou na Slovensku. 

 

V jej areáli sa nachádza zhruba 500 zvierat a približne 130 živočíšnych druhov. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Slovenský raj čaká veľké jarné upratovanie 

 [spis.korzar.sme.sk; 27/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20519157/slovensky-raj-caka-velke-jarne-upratovanie.html 

 

Pôvodný termín museli preložiť pre kalamitu v regióne. 

 

SLOVENSKÝ RAJ. Po týždennom odklade sa v piatok 28. apríla začne v Slovenskom raji s veľkým jarným upratovaním 

pred hlavnou turistickou sezónou. 

 

Ešte počas minulého týždňa organizátori rozhodli o jeho preložení pre kalamitu v regióne. 

 

"Jarné upratovanie organizujeme v Slovenskom raji pravidelne, vždy pred hlavnou turistickou sezónou. Každoročne z 

prírody dobrovoľníci vynesú niekoľko desiatok kilogramov odpadkov," informovala Jana Skokanová, predsedníčka 

Mikroregiónu Slovensky raj - Sever, zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). 

 

Svedčí to podľa jej slov o tom, že niektorí ľudia si prírodu nevážia. 

 

Aby ostal skutočným rajom 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20519157/slovensky-raj-caka-velke-jarne-upratovanie.html
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Slovenský raj potrebuje podľa Skokanovej pred hlavnou sezónou svoju očistu, aby ostal skutočne rajom. 

 

"Mnohým návštevníkom chýbajú základy slušného správania a zabudli, ako sa v škole učili to, že odpadky sa hádžu do 

koša, a nie do prírody. V roklinách sa našla už i pneumatika, ohorky z cigariet, plechovky, topánky a množstvo ďalších 

vecí, ktoré by tam človek nečakal," uviedla starostka obce, v ktorej správe je päť roklín a tiež niekoľko kilometrov 

turistických chodníkov a cyklochodníkov. 

 

Jarné upratovanie organizujú 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. 

 

Upratovanie sa koná každý rok pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny. 

 

Kde sa bude upratovať 

 

V piatok sa budú upratovať obce Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany, ako aj prístupové cesty do 

Slovenského raja. 

 

Podľa Skokanovej však bude ešte všetko záležať od počasia, ak bude pršať, upratovanie odložia. 

 

Počas nasledujúceho víkendu budú vodáci čistiť Hornád a 13. mája budú raj upratovať skauti z Vydrníka a Spišských 

Tomášoviec. 

 

Skládky vriec budú umiestnené na troch miestach, a to v Hrdle Hornádu, Letanovskom mlyne a Čingove. 

 

Slovenský raj vlani navštívilo okolo 129-tisíc turistov. Podľa Skokanovej ich bolo oproti roku 2015 takmer o 20-tisíc viac. 

 

Potešil aj návrat Slovákov 

 

Kým v minulosti podľa nej prevyšovali poľskí turisti, v roku 2016 prišlo veľa návštevníkov z Čiech a Maďarska, ako aj 

domácich. 

 

V národnom parku zaznamenali celkovo návštevníkov z 21 krajín, prišli sem napríklad z Kuvajtu, Pakistanu, Indonézie, 

Španielska, Macedónska či Indie. 
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Skokanovú však potešil aj návrat Slovákov. 

 

"Ľudia opäť spoznávajú krásy Slovenska a nesústredia sa len na more a zahraničie, začínajú vnímať, že aj Slovensko má 

svoju prírodu, kultúrne i historické pamiatky, ktoré je potrebné vidieť, aby sme získali prehľad o tom, čo tu všetko máme," 

uviedla v minulosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Dôležité info pre rodičov: Termíny a časy zápisu materských škôl v Spišskej... 

 [spisska.dnes24.sk; 27/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-terminy-a-casy-zapisu-materskych-skol-v-spisskej-268806 

 

 Zápis detí do škôlky začína čoskoro. Prinášame vám podrobný rozpis materských škôl v pôsobnosti mesta s termínmi a 

časmi, ktoré vás môžu zaujímať. 

 

Už o niekoľko dní sa začnú zápisy detí do materských škôl. V Spišskej Novej Vsi si môžete vybrať zo štrnástich 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . 

 

"Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2016/2017 sa bude 

realizovať v termíne od 2. mája do 31. mája 2016," píše sa na webovej stránke správy školských zariadení. 

 

Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa je každá materská škola. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej 

školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy.Podľa vyhlášky o materskej škole sa dieťa do 

materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o 

zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s 

dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, súrodenci detí, ktoré už mš navštevujú a deti spravidla od troch 

rokov. 

 

Prinášame vám podrobný prehľad kde a kedy môžete ísť dať svoje ratolesti zapísať: 

 

Materská škola, J. Hanulu – v utorok 2.mája, v čase od 7:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Slovenská – od utorka 2.mája, v čase od 7:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Gorazdova – od utorka 2.mája, v čase od 7:30 – 12:30 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, E. M. Šoltésovej – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-terminy-a-casy-zapisu-materskych-skol-v-spisskej-268806
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Materská škola, Lipová – od utorka 2.mája do 5.mája v čase od 7:30 – 12:00 hod, od 9.mája do 12.mája v čase od 10:30 

–13:30 hod. 

 

Materská škola Komenského – od utorka 2.mája, v čase od 10:00 – 14:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Z. Nejedlého – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, P. Jilemnického – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 13:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Tehelná- od utorka 2.mája počas celého dňa, zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Rybničná( Novoveská Huta) – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 15:30 hod. zápis trvá do naplnenia 

kapacity 

 

Materská škola, Stolárska – od utorka 2.mája do 12.mája, v čase od 9:00–12:00 hod.( okrem 3.mája), v stredu 10.mája, v 

čase od 13:00 – 16:30 hod. 

 

Materská škola, S. Tomášika – od utorka 2.mája, v čase od 7:00 – 13.00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, I. Krasku – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Hviezdoslavova – od utorka 2.mája, v čase od 6:30 – 16.30 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Foto:ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Hasiči v akcii, sprievod aj koncerty: Pozrite, čo sa chystá na skok od Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 27/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hasici-v-akcii-sprievod-aj-koncerty-pozrite-co-sa-chysta-na-skok-od-spisskej-268785 

 

 Ak ešte nemáte program na blížiaci sa víkend, máme lákavý tip. V neďalekých Danišovciach chystajú veľké oslavy. V 

hlavnej úlohe budú hasiči. 

 

Neďaleko Spišskej Novej Vsi si na svoje prídu už tento víkend všetci milovníci hasičského umenia. Obec Danišovce a 

Dobrovoľný hasičský zbor organizujú oslavy sviatku Sv. Floriána patróna Hasičov. 

 

Oslavy vypuknú 30. apríla o 10:00 pred obecným úradom v Danišovciach spoločným sprievodom. 

http://spisska.dnes24.sk/hasici-v-akcii-sprievod-aj-koncerty-pozrite-co-sa-chysta-na-skok-od-spisskej-268785
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Popoludní čaká na obyvateľov a návštevníkov Danišoviec bohatý kultúrny aj sprievodný program. Pripravené sú aj súťaže 

pre deti, nafukovacie atrakcie či občerstvenie počas celého konania osláv. 

 

Prečítajte si aj 

 

Program osláv: 

 

- 10:00 – Spoločný sprievod od Obecného úradu do kostola – svätá omša 

- 12:00 – Obed v sále Kultúrneho domu 

- 13:00 – Otvorenie osláv na obecnom ihrisku – vystúpenie folklórnej skupiny Jamničan 

- 13:30 – Ukážky hasičskej historickej techniky 

- 14:30 – Športové hasičské súťaže 

- 17:30 – Vystúpenie hudobno -zábavnej skupiny Bravo 

- 19:00 – Vystúpenie country skupiny – Trinásť ciest 

- 20:00 – Discozábava ( DJ Jaro Lipták) 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Najlepšia trojka medikov je z Martina 

 [HN; 81/2017; 27/04/2017; s.: 11; kl ; Zaradenie: fit magazín] 

 

Už tretí rok hľadala sieť nemocníc Svet zdravia najlepšieho medika medzi piatakmi a šiestakmi lekárskych fakúlt na 

Slovensku. Druhý aprílový víkend patril finále tohto skvelého podujatia. 

 

Pomôžte mi, prosím. Môj syn odpadol, vykríkol starý pán na chodbe polikliniky. K ležiacemu štyridsiatnikovi v bielej košeli 

a čiernych nohaviciach pribehla skupinka lekárov. Hneď ako prvý z nich zistil, že muž nedýcha a srdce mu prestalo 

pracovať, roztrhol mu košeľu a začal s masážou srdca. Jeho kolegyňa ambuvakom dávala mužovi umelé dýchanie. 

Tridsať stlačení, dva vdychy. Ďalší z nich z ambulancie doniesol defibrilátor a nalepil na telo muža nálepky, aby mohol 

dostať výboj. Medzitým nešťastný otec chodil okolo syna a neustále sa lekárov pýtal, čo je s jeho synom. "Nebojte sa, 

robíme všetko, čo môžeme. Len odstúpte, tu nemôžete byť," upokojoval ho ďalší lekár. "Ok, stačí," zvolal MUDr. Boris 

Mavrodiev, primár z Nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a hlavný lekár pre odbor anestéziológie a intenzívnej 

medicíny siete Svet zdravia. "Resuscitácia vám išla dobre. Nikto z vás sa však neopýtal otca na anamnézu. Pritom 

anamnéza je 70 percent diagnózy," poučil medikov odborník nad figurínou "syna". 
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Laparoskopia pohárika 

 

Resuscitácia bola jedna zo štyroch praktických úloh, ktorú museli medici počas víkendového finále súťaže Medik roka 

zvládnuť. Po nej nasledovala laparoskopia, pri ktorej mali špeciálnym laparoskopickým nástrojom dvihnúť pohárik, 

prestrihnúť penové pero na tri časti a tie vložiť do pohára. To všetko bolo skryté pod plachtou, obsah "dutiny" videli len na  

obrazovke a pracovali s laparonástrojmi nasadenými na trokáre. Išlo sa na čas. Najrýchlejšie, za 1,49 minúty, sa to 

podarilo šiestakovi Patrikovi Kováčovi z Kuzmíc, ktorý študuje na Lekárskej fakulte v Košiciach. 

 

Pán Košický 

 

Asi najťažšia úloha medikov čakala na novom urgente spišskonovoveskej nemocnice - takzva ná triáž, teda prerozdelenie 

pacientov. Po vstupe do miestnosti každého jedného čakala sestra s tým, že na príjme majú troch pacientov a je potrebné 

určiť toho najakútnejšieho. Po vytriedení, teda "triáži" pacientov do ambulancie, priniesli medikovi toho najakútnejšieho. 

Opäť skvelý herecký výkon člena zdravotníckeho tímu nemocnice v Spišskej Novej Vsi sa postaral o to, že "pán Košický 

s veľkými bolesťami brucha" bol naozaj autentický a takmer všetci medici sa poriadne zapotili, kým prišli na správnu 

diagnózu pacienta a následne určili správnu liečbu. Mali na to totiž len osem minút. Mimochodom, bol to akútny infarkt. 

"Uf, tak takéto cvičenie by sme mali mať v škole pravidelne," zhodli sa viacerí piataci a šiestaci. 

 

Okrem praktických cvičení mali medici aj dva písomné testy. Prvý im zadal riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin 

Kultan, kde ich preskúšal z vedomostí o poistnom systéme na Slovensku a zmluvných vzťahoch medzi poisťovňami a 

lekármi či nemocnicami. Na ekonomické otázky sa zase pýtal finančný riaditeľ siete Svet zdravia Martin Hrežo. 

 

Víťazi z Martina 

 

Medikom roka 2017 sa napokon stal Filip Olekšák z Levoče, ktorý študuje na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. 

Okrem hlavnej ceny 3 000 eur a víťazného pohára si odnáša aj certifikát, ktorý ho oprávňuje vybrať si z celej siete Svet 

zdravia akúkoľvek nemocnicu, aj oddelenie podľa vlastného výberu. Tento bonus napokon získali všetci dvadsiati finalisti. 

"Z prvého miesta som neuveriteľne prekvapený a súčasne šťastný. Tento víkend pre mňa predstavoval veľkú skúsenosť. 

Najťažšia bola resuscitácia a najviac ma bavila simulácia laparoskopickej operácie. O chvíľu ma čakajú štátnice a po nich 

by som sa rád venoval pediatrii v jednej zo slovenských nemocníc. Zahraničie som si už vyskúšal, ale doma je doma," 

povedal tesne po vyhlásení výsledkov. 

 

kl 

 

foto: 

 

Najlepšia trojka medikov (zľava): Ján Sýkora (3. miesto), Filip Olekšák (1. miesto) a Zuzana Horváthová (2. miesto) 
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Študentov najviac bavila laparoskopia pod dohľadom hlavného lekára pre odbor chirurgia siete Svet zdravia MUDr. 

Jaroslava Barlu 

 

Piatak Ján Šoltés 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Bod od postupu? 

 [Nitrianske ECHO; 16/2017; 27/04/2017; s.: 10; 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. Nitra 

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? 

 

FC 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. 

 

Foto: 
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Futbalisti FC Nitra zatiaľ za štyri kolá nadstavby o postup získali 10 z 12 možných bodov. Pravda, hrali trikrát doma. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Zomrel významný spišský etnograf Ján Olejník 

 [Ľubovnianske ECHO; 02/2017; 27/04/2017; s.: 1; tasr ] 

 

Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla. 

 

POPRAD. Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel vo štvrtok 20. apríla etnograf a publicista Ján Olejník. 

 

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

oblasti. Známy bol aj svojou publikačnou činnosťou. 

 

Usadil sa v Tatrách 

 

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

Vsi. 

 

Pôsobil ako učiteľ na 17 školách v rôznych častiach Slovenska. 

 

Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom Strednej školy v Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. 

 

Od roku 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná stanica a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej 

Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie do roku 1985. 

 

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

1966 získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta 

historických vied. 

 

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. 
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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 

 

1.25.  V Červenom Kláštore ocenili pamiatkarov 

 [Ľubovnianske ECHO; 02/2017; 27/04/2017; s.: 4,5; sita ] 

 

Uznania sa dostalo Márii Polákovej, Norme Urbanovej a Ivanovi Tkáčovi. 

 

ČERVENÝ KLÁŠTOR. Pamiatkový úrad SR opäť po roku odovzdal ocenenia za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v 

oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky, laureátmi Ceny Alžbety GüntherovejMayerovej 2017 sú 

pamiatkárka Mária Poláková a pamiatková výskumníčka Norma Urbanová, in memoriam bola cena udelená Ivanovi 

Tkáčovi, vedúcemu Pamiatkového úradu – Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý zomrel v závere 

minulého roka. 

 

Desiaty ročník slávnostného podujatia sa uskutočnil v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky, 

v kartuziánskom kláštore v Červenom Kláštore (okres Kežmarok), ceny odovzdala generálna riaditeľka Pamiatkového 

úradu SR Katarína Kosová. 
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Mária Poláková 

 

Ocenená Mária Poláková odišla v roku 2013 po viac ako 45 pracovných rokoch prežitých medzi pamiatkármi a 

pamiatkami z Krajského pamiatkového úradu Prešov do dôchodku. 

 

Od roku 1967 pôsobila vo vtedajšom Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove. 

 

Na prelome 60. a 70. rokov sa najintenzívnejšie venovala východoslovenským dreveným kostolíkom, ukončila 

vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. 

 

V ďalšom období sa začala systematicky špecializovať na oblasť reštaurovania, no aj naďalej sa venovala ostatným 

druhom pamiatok. 

 

Po 15 rokoch práce s pamiatkami Východoslovenského kraja sa stala v roku 1984 vedúcou oddelenia metodiky 

pamiatkovej starostlivosti (PS), neskôr vedúcou odboru PS a od roku 1989 vedúcou útvaru metodiky PS. 

 

V roku 1991 bola vymenovaná za riaditeľku Pamiatkového ústavu, regionálneho strediska Prešov. 

 

Aj vďaka osobnostným kvalitám a odbornosti zvládla aj viaceré ďalšie aktivity, ktoré presahovali rámec pracoviska 

Krajského pamiatkového úradu Prešov. 

 

Pracovala v odborných komisiách na miestnej, krajskej aj celoslovenskej úrovni, pôsobila v grantových komisiách 

Ministerstva kultúry SR aj ako členka Reštaurátorskej komisie PÚ SR. 

 

Doposiaľ je členkou Odborno metodickej komisie pri PÚ SR. Pri príležitosti životného jubilea jej bola v roku 2008 udelená 

Cena primátora mesta Prešov. 

 

Norma Urbanová 

 

Norma Urbanová absolvovala v roku 1966 Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. 

 

Pracovala ako metodička pre obnovu pamiatkových objektov v Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a 

ochrany prírody v Prešove, v rokoch 1970 až 1977 ako odborná asistentka pre dejiny umenia a tajomníčka Katedry 

výtvarnej výchovy na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. 

 

Na Katedre všeobecných dejín obhájila v roku 1975 dizertačnú prácu a zložila rigorózne skúšky z dejín umenia a 

všeobecných dejín. 
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Pôsobila aj v regionálnych a celoslovenských výtvarných komisiách pri Slovenskom fonde výtvarných umení. 

 

Po roku 1977 pracovala v prešovskom stredisku Projektového ústavu kultúry (PÚK) ako vedúca odborná pracovníčka v 

skupine pre pamiatkové výskumy, od roku 1986 ako vedúca ateliéru pamiatkového výskumu v bratislavskom stredisku 

PÚK. 

 

Jej posledným pôsobiskom bol Pamiatkový ústav v Bratislave, v ktorom pracovala do roku 2000. 

 

Výsledkom jej dlhoročnej odbornej práce je viac ako 130 výskumov jednotlivých kultúrnych pamiatok od meštianskych 

domov, kanónií i celých blokov historickej zástavby či opevnení v pamiatkových rezerváciách ako Bardejov, Košice či 

Levoča, po kaštiele, kúrie, kostoly a iné pamiatky, najmä v oblasti východného Slovenska. 

 

K tejto činnosti patria aj kultúrno-historické prieskumy spracovávané v rôznych odborných kolektívoch pre územné celky, 

výskum Karpatského regiónu pre participačný projekt UNESCO, ale aj výskum pamiatkových hodnôt pre zápis 

Pamiatkovej rezervácie Bardejov a židovského suburbia do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

 

Súčasťou jej odbornej činnosti je množstvo článkov, štúdií, prednášok či recenzií a posudkov, ako aj publikácií. 

 

Norma Urbanová sa neprestala venovať odbornej pamiatkarskej práci ani po odchode do dôchodku a stále sa aktívne 

venuje architektonicko-historickým a umeleckohistorickým pamiatkovým výskumom. 

 

Zatiaľ jej posledným je autorstvo a odborná garancia textov pre Súpis národných kultúrnych pamiatok – Levoča (2016). 

 

Ivan Tkáč 

 

Ivan Tkáč, rodák zo Spišskej Novej Vsi, ukončil vysokoškolské štúdium v roku 1990 na Stavebnej fakulte Vysokej školy 

technickej v Košiciach. 

 

Od roku 1992 pracoval v Štátnych reštaurátorských ateliéroch – Oblastnom reštaurátorskom ateliéri (ORA) v Levoči 

najprv ako výrobný dispečer a od 1. júla 1997 ako vedúci ORA. 

 

Jeho pracovný život, rovnako ako život levočského reštaurátorského ateliéru, popretkávali organizačné zmeny i zmeny 

sídla ateliéru, tiež nárast počtu zamestnancov vyplývajúci zo zlepšených priestorových podmienok. 

 

Zmeny prinieslo presťahovanie sa ateliéru do špecificky a účelovo projektovaného a rekonštruovaného objektu na Novej 

ulici v roku 1997. 
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Aby objekt žil a plnil poslanie, pre ktoré bol vybudovaný, bolo potrebné naplniť ho reštaurátorskými akciami a ľudským 

potenciálom, ktorý reštaurátorské práce prinášal, organizačne zabezpečoval a fyzicky vykonával. 

 

Parketou pre Ivana Tkáča bolo prinášanie mimoriadneho množstva reštaurátorských akcií pre tento ateliér, ktorý sa takto 

zúčastnil na mnohých reštaurátorských počinoch. 

 

Ivan Tkáč zomrel vo veku 53 rokov vlani, pár dní pred Vianocami. 

 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Zamerané na múzeum v Spišskej: 5 pokladov, ktoré v ňom môžete nájsť, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 27/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zamerane-na-muzeum-v-spisskej-5-pokladov-ktore-v-nom-mozete-najst-foto-268845 

 

 Vlastivedné múzeum v Spišskej sa môže pochváliť stovkami najrôznejších exponátov, ktoré stoja za videnie. Zamerali 

sme sa na päticu z jeho vzácností. 

 

Vlastivedné múzeum v našom meste navštívil aspoň raz už snáď každý Novovešťan. Za jeho múrmi sa nachádzajú rôzne 

pozoruhodné exponáty. Návštevník sa vďaka nim môže aspoň symbolicky vydať na cestu časom. Vytiahli sme spomedzi 

nich presne 5 zaujímavostí. 

 

Prečítajte si aj 

 

Najstarší plán mesta 

 

Veľmi cenným exponátom v novoveskom múzeu je bezpochyby plán mesta, ktorý pochádza z roku 1783. Ako nám 

priblížil historik z múzea Spiša Miroslav Števík, ide o najstaršie podrobné vyobrazenie Spišskej Novej Vsi. 

Zaujímavosťou podľa jeho slov je najmä to, že autorom bol Novovešťan, ktorý bol veľmi precízny, pretože aj práve na 

základe tohto plánu získali historici množstvo údajov, ako vyzeralo naše mesto v 18.storočí. 

 

Pečatidlá 

 

Medzi vzácne klenoty múzea patria aj pečatidlá, ktoré patrili novoveským cechom. Jedným z najvzácnejších je podľa slov 

historika pečatidlo zo 17. storočia, konkrétne z roku 1750, ktoré patrilo zámočníkom a remeslám podobného charakteru, 

ako boli, hodinári či puškári. Ako sme sa dozvedeli, aj cechy mali svoju agendu a svoje pečatidlá používali na rôzne 

dokumenty, korešpondenciu, či vydávanie listín tovarišom. Pečatidlá sa uchovávali zamknuté v drevenej truhlici. 

 

http://spisska.dnes24.sk/zamerane-na-muzeum-v-spisskej-5-pokladov-ktore-v-nom-mozete-najst-foto-268845
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Vyše 200-ročný obraz 

 

Aj viac ako dvestoročný obraz je v múzeu veľkou vzácnosťou. Autorom je neznámy maliar, ktorý na ňom zachytil richtára 

Spišskej Novej Vsi Samuela Liedemanna v roku 1775. Ako nám historik prezradil, v múzeu sa nachádza jedinečná 

kolekcia 26 obrazov, na ktorých sú vyobrazení všetci richtári čo boli v Provincii XXVI miest, ako aj funkcionári, ktorí 

pôsobili v terajšom objekte múzea (v bývalej radnici). 

 

Vzácny štít 

 

O slávnom letohrádku Sans Souci sme neraz písali aj na našom portáli. V múzeu sa však nachádza jediný, a preto tak 

vzácny predmet, ktorý pripomína letohrádok, aký na Spiši v 18. storočí nemal obdobu. Ide o vzácny a jediný predmet, 

ktorý sa z celého areálu zachoval. Vrátane obnovenej kaplnky a kópie obelisku, ktoré sa nachádzajú na mieste 

pôvodného letohrádku. Pochádza z roku 1773 a bol podľa slov historika pravdepodobne umiestnený na priečelí brány do 

Sans souci, alebo na priečelí samotného letohrádku. 

 

Prečítajte si aj 

 

Odtlačok ryby 

 

Jedným z najvzácnejších exponátov, ktorý sa nachádza v prírodovedeckej expozícii múzea, je Serranus budensis. Ide o 

otlačok ryby, o to viac hodnotný, že ide zatiaľ jediný nález fosílnej rybej fauny vo vnútrokarpatskom paleogéne. Nájdený 

bol na lokalite Hlinisko v Hornádskej kotline, ktorá sa nachádza 1,5 kilometra od mesta Spišská Nová Ves. Lokalita je 

bohatá na fosílie rýb. Našli sa tam aj zvyšky morských článkonožcov a mäkkýšov. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Dôležité info pre rodičov: Termíny a časy zápisov do materských škôl v Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 27/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-terminy-a-casy-zapisov-do-materskych-skol-v-spisskej-268806 

 

 Zápisy detí do škôlok začínajú už čoskoro. Prinášame vám podrobný rozpis materských škôl v pôsobnosti mesta s 

termínmi a časmi, ktoré vás môžu zaujímať. 

 

Už o niekoľko dní sa začnú zápisy detí do materských škôl. V Spišskej Novej Vsi si môžete vybrať zo štrnástich 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . 

 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-rodicov-terminy-a-casy-zapisov-do-materskych-skol-v-spisskej-268806
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"Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 2016/2017 sa bude 

realizovať v termíne od 2. mája do 31. mája 2016," píše sa na webovej stránke Správy školských zariadení. 

 

Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa je každá materská škola. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej 

školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Podľa vyhlášky o materskej škole sa dieťa do 

materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o 

zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

 

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s 

dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, súrodenci detí, ktoré už mš navštevujú a deti spravidla od troch 

rokov. 

 

Prinášame vám podrobný prehľad kde a kedy môžete ísť dať svoje ratolesti zapísať: 

 

Materská škola, J. Hanulu – v utorok 2.mája, v čase od 7:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Slovenská – od utorka 2.mája, v čase od 7:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Gorazdova – od utorka 2.mája, v čase od 7:30 – 12:30 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, E. M. Šoltésovej – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Lipová – od utorka 2.mája do 5.mája v čase od 7:30 – 12:00 hod, od 9.mája do 12.mája v čase od 10:30 

–13:30 hod. 

 

Materská škola Komenského – od utorka 2.mája, v čase od 10:00 – 14:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Z. Nejedlého – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, P. Jilemnického – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 13:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Tehelná- od utorka 2.mája počas celého dňa, zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Rybničná( Novoveská Huta) – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 15:30 hod. zápis trvá do naplnenia 

kapacity 

 

Materská škola, Stolárska – od utorka 2.mája do 12.mája, v čase od 9:00–12:00 hod.( okrem 3.mája), v stredu 10.mája, v 

čase od 13:00 – 16:30 hod. 
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Materská škola, S. Tomášika – od utorka 2.mája, v čase od 7:00 – 13.00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, I. Krasku – od utorka 2.mája, v čase od 8:00 – 16:00 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

Materská škola, Hviezdoslavova – od utorka 2.mája, v čase od 6:30 – 16.30 hod. zápis trvá do naplnenia kapacity 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Košický samosprávny kraj 

 [vucke.sk; 27/04/2017; Archív KSK ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/aktuality/nova-web-stranka-2.html 

 

Košický samosprávny kraj ( KSK) má rozlohu 6 754,5 km2. Podľa údajov Štatistického úradu žilo na území KSK k 

31.12.2015 796 650 obyvateľov s hustotou osídlenia 118 obyvateľov/ km2. Týmto podielom obyvateľov je KSK po 

Prešovskom samosprávnom kraji druhým najľudnatejší na Slovensku. Rozloženie obyvateľstva je v rámci kraja 

nerovnomerné. Najviac obyvateľov kraja žije v krajskom meste Košice s podielom 30,68% z celkového počtu 

obyvateľstva, naopak najnižší podiel obyvateľstva žije v okresoch Sobrance a Gelnica. Košický samosprávny kraj má 11 

okresov: Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská 

Nová Ves, Trebišov a 440 miest a obcí. 

 

Rozhodnutia o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vydáva referát zdravotníctva prostredníctvom 

farmaceuta samosprávneho kraja. Na území KSK máme vydaných 311 povolení na poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti. Z tohto počtu je 248 verejných lekární, 21 pobočiek verejných lekární, 33 výdajní zdravotníckych pomôcok, 

1 výdajňa audio – protetických zdravotníckych pomôcok a 8 výdajní ortopedicko – protetických zdravotníckych pomôcok. 

Poskytovatelia lekárenskej starostlivosti sú rozmiestnení v rámci kraja nerovnomerne. Najviac ich je v meste Košice 132. 

 

Farmaceut Košického samosprávneho kraja zabezpečuje vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby v spolupráci so 

Slovenskou lekárnickou komorou (SLeK). Ak k dohode so SLeK nedôjde, po nariadení farmaceutom samosprávneho 

kraja. V súčasnosti je poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach organizované nasledovne: Košice - 

lekárenská pohotovostná služba nadväzuje na LSPP pre dospelých a LSPP pre deti a dorast. Lekáreň poskytuje 

lekárenskú starostlivosť nepretržite 24 hodín, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov. V ostatných okresoch sa lekárne pri 

poskytovaní lekárenských pohotovostných služieb striedajú v denných, resp. týždenných intervaloch. Dĺžka poskytovania 

lekárenskej pohotovostnej služby je v jednotlivých okresoch kraja rozdielna a odzrkadľuje požiadavky obyvateľov. 

 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/aktuality/nova-web-stranka-2.html
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V mesiaci jún 2015 realizoval KSK projekt s názvom "Projekt informačnej nálepky pre pacientov v KSK". Cieľom tohto 

projektu bolo zvýšiť efektivitu toku informácií k pacientom v rámci Košického kraja v súvislosti s poskytovaním lekárskej 

služby prvej pomoci a lekárenskej pohotovostnej služby. V rámci tohto projektu bola zaslaná poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti, ktorí majú povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci a poskytovateľom lekárenskej starostlivosti 

informačná nálepka. Obsah tejto nálepky tvoria dôležité čísla (112, 155, 150, 158), usmernenie pre občana pri akých 

stavoch je potrebné volať Záchrannú zdravotnú službu. Ďalej je na nálepke uvedené sídlo a kontakt na LSPP pre 

dospelých, LSPP pre deti a dorast, LSPP zubno–lekársku a napokon v dolnej časti nálepky je uvedený kontakt na 

aktuálny rozpis lekární poskytujúcich lekárenskú pohotovostnú službu.  

 

Farmaceut KSK vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni 

zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických 

zdravotníckych pomôcok a zároveň vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní 

štátneho dozoru. Kontrolnú činnosť vykonáva farmaceut KSK na základe poverenia predsedu samosprávneho kraja. 

 

Medzi najčastejšie zistené nedostatky pri kontrolnej činnosti patria: absencia záznamov o teplote a vlhkosti v jednotlivých 

miestnostiach lekárne, chýbanie záznamov v knihe omamných látok o príjme a výdaji liekov s obsahom omamných a 

psychotropných látok, chýbanie zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním 

lekárenskej starostlivosti, absencia pracovnej náplne pracovníkov, ako aj výdaj liekov osobami bez príslušného vzdelania. 

 

Pri zistených nedostatkoch postupuje KSK v súlade s § 138, ods. 34, zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 

pomôckach v znení neskorších predpisov a začne správne konanie za iné správne delikty. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK 

 

Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD. 

Vytvorené: 26.04.2017 09:35 

Upravené: 27.04.2017 11:15  

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Čo si kúpite na realitnom trhu za 100-tisíc eur? 

 [magazin-reality.sme.sk; 27/04/2017; redakcia ; Zaradenie: Magazin Reality / Bývanie] 

https://magazin-reality.sme.sk/c/20519496/co-si-kupite-na-realitnom-trhu-za-100-tisic-eur.html 

 

Aký je ideálny rozpočet na kúpu bytu či rodinného domu? Väčšinou sa púšťame do hľadania nehnuteľnosti podľa vopred 

stanovených kritérií - byt, dom, či pozemok, počet izieb, štvrť a samozrejme zohľadňujeme výšku financií, ktoré môžeme 

do bývania investovať. 

https://magazin-reality.sme.sk/c/20519496/co-si-kupite-na-realitnom-trhu-za-100-tisic-eur.html
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Niektorí však idú na to opačne. Stanovia si rozpočet a podľa toho preberajú ponuku nehnuteľností v danom meste, či 

okrese. Realitní odborníci z portálu Nehnuteľnosti.sk si stanovili rozpočet 100-tisíc eur a podrobne preskúmali aktuálnu 

ponuku trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku. 

 

Zatiaľ čo v Bratislave s touto sumou peňazí musíte voliť kompromis medzi priestrannejším bytom v okrajovej časti mesta 

a menším v novostavbe alebo v lukratívnejšej lokalite, napríklad v takých Turanoch za túto sumu kúpite dva 3-izbové byty 

v novostavbe! 

 

Bratislava 

 

Napriek nárastu cien nehnuteľností zostáva aj v Bratislave dostatok možností vybrať si z aktuálnej ponuky na trhu, ak 

máte k dispozícii 100-tisíc eur. Samozrejme pod podmienkou, že nemáte prehnane vysoké očakávania od svojho 

budúceho bývania alebo lokality. 

 

Za túto sumu kúpite 1-izbový starší byt aj v dobrých lokalitách ako je Staré mesto alebo Ružinov. Ak by ste uprednostnili 

novostavbu, uspokojiť sa musíte s malým, 2-izbovým bytom s rozlohou približne 45 m2 mimo najžiadanejších častí 

mesta, napríklad na Trnávke alebo v Devínskej Novej Vsi. 

 

Realitný trh ponúka aj priestrannejšie 4-izbové byty v pôvodnom stave, ktoré sú ale staršie a situované v okrajových 

lokalitách ako je Vrakuňa alebo Podunajské Biskupice. Jednoznačne najlacnejšie byty v Bratislave nájdete v známej 

lokalite a bytovke "Pentagon". Garsónky sa tu pohybujú na úrovni 25-tisíc eur. 

 

Ak by ste v Bratislave chceli stavať dom, tak s touto sumou zoženiete pozemok s rozlohou približne 500 m2, ktorý bude 

mať s veľkou pravdepodobnosťou nejaké mínusy ako je napríklad blízkosť železnice, diaľnice, alebo pôjde o starý dom či 

chatku na zbúranie. V tých lepších bratislavských lokalitách si za 100-tisíc kúpite približne 150 m2, čo na stavbu 

rodinného domu nestačí. 

 

Lacnejšie sa predávajú "investičné" pozemky, kde výstavba bude možná v budúcnosti (ak vôbec). Ak by ste si chceli 

kúpiť rodinný dom v hlavnom meste, stanovený rozpočet vám na to rozhodne stačiť nebude. Portál Nehnuteľnosti.sk 

uvádza, že aktuálne je na predaj v Bratislave približne 15% bytov z celkovej ponuky, na ktoré vám postačí rozpočet do 

100-tisíc eur. 

 

Košice 

 

Druhé najväčšie mesto Slovenska poskytuje s rozpočtom 100-tisíc eur veľkorysejší výber nehnuteľností. Až 50% 

nehnuteľností, ktoré sú dostupné v Košiciach kúpite do sumy 100-tisíc eur. V ponuke sú veľké, staršie, ale kompletne 

zrekonštruované 4-izbové byty. 
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Podobne ako v Bratislave aj tu si môžete kúpiť 2-izbový byt v novostavbe. Pri priemernej cene pozemkov okolo 100 eur 

za m2, si zadovážite aj veľkorysý pozemok s rozlohou 1.000 m2. Ale v tých najlepších lokalitách Košíc sa budete musieť 

uspokojiť s pozemkom len okolo 350 m2. 

 

Na rozdiel od Bratislavy, v Košiciach si za 100-tisíc eur kúpite aj rodinný dom, síce len v okrajových častiach mesta a so 

starším dátumom výstavby. 

 

Prešov 

 

Ak máte k dispozícii 100-tisíc eur na kúpu nehnuteľnosti, v Prešove ste vážnym hráčom na realitnom trhu. Do tohto 

rozpočtu sa zmestí takmer celá ponuka starších bytov, ktoré v Prešove nájdete. 

 

Túto hranicu prekračujú len byty v novostavbách, zopár exkluzívnych ponúk v historickom centre a veľkometrážne byty. 

Na výber máte buď 3-izbový byt v novostavbe ale aj novostavbu menšieho bungalovu v stave holodomu. Výborný 

pozemok si zadovážite za približne 80 eur za m2, čo znamená, že sa môžete tešiť z pozemku s rozlohou približne 1.250 

m2. 

 

Ak by ste boli menej náročný a uspokojíte sa s investíciou aj v blízkom okolí, váš pozemok môže mať rozlohu až od 2.000 

do 3.000 m2. 

 

Dvojizbový byt za 5-tisíc ale aj dom za 7-tisíc eur 

 

Podľa portálu Nehnuteľnosti.sk si v Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne za 100-tisíc eur kúpite starší, ale zrekonštruovaný 

4-izbový byt. Vyberať môžete aj z ponuky starších rodinných domov alebo investovať do pozemku, ktorý má rozlohu od 

1.100 do 1.400 m2. V Trnave a Nitre sa musíte uspokojiť s 3-izbovým starším bytom alebo menším, starším rodinným 

domom. 

 

Ak by ste uprednostnili novostavby, rozpočet bude dostačujúci pre menšie 3-izbové byty v okrajových lokalitách, alebo 

pekné 2-izbové byty. V Prievidzi a v Humennom rozpočet 100-tisíc eur dovoľuje investovať dokonca do niekoľkých bytov. 

 

V Prievidzi za túto sumu môžete mať až päť 1-izbových bytov v pôvodnom stave a v Humennom zase päť 1-izbových 

bytov ale po kompletnej rekonštrukcii. 

 

V Turanoch nemusíte voliť kompromis medzi starším bytom a novostavbou. Táto suma vám dovolí investovať až do 

dvoch 3-izbových bytov v novostavbe! 
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V malých mestách a dedinách si zadovážite 2-izbový byt aj za čiastku 5-tisíc až 6-tisíc eur. Znamená to, že za cenu 

najdrahšej bratislavskej garsónky by ste si kúpili až dvadsať 2-izbových bytov v rôznych častiach Slovenska ako je 

napríklad okres Krupina, Revúca, Rimavská Sobota alebo Svidník. 

 

Rovnako nájdete v ponuke nehnuteľností aj rodinné domy za sumu 6-tisíc až 7-tisíc eur. Roztrúsené sú po Slovensku v 

rôznych lokalitách (napr. okres Spišská Nová Ves, Levice, Nové Zámky, Lučenec, Detva atď.), ktoré spája vysoká 

nezamestnanosť a odľahlosť od atraktívnych lokalít, krajských, či iných väčších miest. 

 

V ponuke sú aj pozemky na výstavbu rodinných domov za 1 euro za m2. Nachádzajú sa napríklad v okrese Sobrance na 

východe ale aj na juhu stredného Slovenska. A za sumu 100-tisíc eur by sa už nejednalo o pozemok pre rodinný dom ale 

skôr o rozľahlú farmu. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Nemocnice a lekári dostali 113 pokút, nesprávne určili chorobu, zle ju liečili (prehľad 

pokút) 

 [dennikn.sk; 27/04/2017; Veronika Folentová ; Zaradenie: Ekonomika Slovensko] 

https://dennikn.sk/747879/nemocnice-a-lekari-dostali-113-pokut-nespravne-urcili-chorobu-zle-ju-liecili-prehlad-pokut/?ref=rss 

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podal za minulý rok tri trestné oznámenia. Jedno z nich bolo na 

zariadenie Pavla Kostku, lebo diagnostiku aj výkony robili ľudia bez kvalifikácie. 

 

Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Ak pochybujete, či vám dobre poskytli zdravotnú starostlivosť, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou (ÚDZS). Má kontrolovať, či nemocnica alebo lekári pochybili alebo či postupovali správne. 

 

Ak istí, že sa dopustili chýb, môže udeliť pokutu. Tak vlani rozhodol o 113 pokutách, nemocnice či ambulancie majú na 

nich zaplatiť takmer 133-tisíc eur. Píše sa to v Správe o činnosti ÚDZS za minulý rok. 

 

Okrem pokút úrad podal aj tri trestné oznámenia. 

 

Jedno na Univerzitnú nemocnicu v Martine, kde pacientovi po posúdení zdravotného stavu nenavrhli správnu liečbu. 

 

Druhé na poskytovateľa CPKSB zo Spišskej Belej, ide o kliniku Pavla Kostku. V tomto prípade podal úrad trestné 

oznámenie kvôli tomu, že liečba nebola určená a ani urobená oprávnenou osobou, zdravotnícki pracovníci totiž nemali 

https://dennikn.sk/747879/nemocnice-a-lekari-dostali-113-pokut-nespravne-urcili-chorobu-zle-ju-liecili-prehlad-pokut/?ref=rss
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príslušnú špecializáciu. "Pacienti neboli pred poskytovaním ani počas rehabilitačnej liečby vyšetrení a diagnostikovaní 

lekárom so špecializáciou v príslušnom medicínskom odbore," tvrdí úrad. 

 

Posledné trestné oznámenie podal úrad na Yassine Ghazi Abou Ghoneimu, ktorý v Bratislave poskytoval služby 

plastického chirurga bez licencie. 

 

Úrad postúpil 31 návrhov na uloženie pokuty ministerstvu zdravotníctva alebo samosprávnym krajom. 

 

Najvyššie pokuty dostali za minulý rok nemocnice, na ktoré prišlo aj najviac podnetov. Najvyššiu sumu - 11 500 eur - má 

zaplatiť Fakultná nemocnica v Prešove, ktorá patrí pod ministerstvo zdravotníctva. Ide však o viacero pokút, 11-tisíc je 

súhrnná suma. 

 

Druhú najvyššiu sumu na pokutách – vyše 9000 eur – dostala súkromná firma LSE – Life Star Emergency, ktorá 

poskytuje záchranárske činnosti. 

 

Potom nasledujú nemocnice vo Zvolene, v Galante a v Bardejove. (Celý zoznam je na konci článku) 

 

Kto dostal pokutu v najvyšších sumách: 

 

- Nemocnica v Bardejove - 6500 eur 

 

V nemocnici operovali pacienta a nesprávne postupovali pri obtiažnej intubácii pacientky. Poranili jej tak priedušnicu, ale 

lekári to včas nerozpoznali. 

 

- Fakultná nemocnica v Prešove - 6000 eur 

 

Nemocnica neurobila pacientke všetky potrebné vyšetrenia so zameraním na veľkosť, uloženie a funkčný stav plodov. V 

prebiehajúcom 39. týždni tehotenstva nebola prijatá na hospitalizáciu za účelom plánovaného ukončenia tehotnosti. 

 

- Patológia v Martine - 6000 eur 

 

Odobratý materiál opakovane nesprávne vyhodnotila a tiež nekonštatovala, že vzorky odobraté gynekológom neboli 

reprezentatívne. 

 

- Fakultná nemocnica v Prešove - 5000 eur 

 

Neurobila všetky výkony, aby správne určil choroby pacientky. 
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- LSE – Life Star Emergency - 5000 eur 

 

Počas zásahu posádky záchranky (rýchlej lekárskej pomoci) v Galante pochybila. Pacienta poriadne nediagnostikovala, 

nezabezpečila včasnú a účinnú liečbu a nezabezpečila rýchly prevoz do nemocnice. 

 

Úrad môže dať najvyššiu pokutu právnickej osobe 9958 eur a fyzickej osobe 3319 eur. 

 

Celkovo dostal vlani 1652 podnetov, ktoré sa týkali pochybností o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Viac ako 500 si ich 

preniesol z minulého roku, z celkového počtu 2160 bolo takmer 700, teda zhruba tretina, neopodstatnených. 

 

Sťažovali sa na postup aj etiku 

 

Najčastejšie boli pacienti nespokojní s postupom pri liečbe, na to sa sťažovali v takmer 60 percentách prípadov. 

Nasledovali sťažnosti kvôli úmrtiam v súvislosti s poskytovaním starostlivosti, to bolo v štvrtine prípadov. 

 

54 podnetov prišlo kvôli etike a 40 podnetov sa týkalo odmietnutia vyšetrenia. 

 

Viac ako polovica podnetov bolo na nemocnice, nasledujú špecialisti, kde nie sú zahrnutí gynekológovia a zubári. 

 

Pokuty nedostali len nemocnice či lekári, ale aj poisťovne. Za minulý rok dostali pokuty spojené so zdravotným poistením 

za takmer 50-tisíc eur. 

 

Najvyššie pokuty dostala štátna a najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa. Najvyššiu 15-tisícovú pokutu dostala za 

neefektívne a nehospodárne vynakladanie prostriedkov pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi. 

 

Celkovo dostali poisťovne pokuty za 121-tisíc eur. 

 

Najviac pokút však dostali poistenci - úrad im uložil pokuty vo výške 325-tisíc eur, právoplatné sú len za 18-tisíc. Poistenci 

dostávajú pokuty napríklad, keď nenahlásia informácie, napríklad neoznámia zmenu alebo vznik povinnosti platiť, alebo 

nevrátia preukazu. 

 

Kto dostal vlani pokutu 

 

Poskytovateľ ZS  Celková hodnota    

FNsP J. A. Reimana Prešov  11 550 E    

LSE – Life Star Emergency, s. r. o.   9 050 E    

Nemocnica Zvolen, a. s.  7 700 E    

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a. s.  7 400 E    
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NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov  6 500 E    

Patológia, s. r. o., Martin  6 000 E    

UNLP Košice  5 000 E    

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa  4 000 E    

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o.  4 000 E    

CPKSB, s. r. o.  3 680 E    

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.  3 500 E    

FNsP Žilina  3 000 E    

Nemocnica Poprad, a. s.  3 000 E    

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  3 000 E    

Nemocničná, a. s.  2 550 E    

DARADENT s. r. o., Trebišov  2 000 E    

MUDr. Alexander Gašparetz  2 000 E    

MUDr. Špirko Jozef, Nitrianske Rudno  2 000 E    

MUDr. Yvetta Bányácskyová, Kráľovský Chlmec  2 000 E    

Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica  2 000 E    

NsP Michalovce, a. s.  2 000 E    

PRO SANUS, a. s.  2 000 E    

SBMED, s. r. o.  2 000 E    

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s.  1 900 E    

Svet zdravia, a. s.  1 800 E    

ESAMED, s. r. o.  1 500 E    

MUDr. Vladimír Fábry  1 500 E    

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  1 500 E    

Univerzitná nemocnica Bratislava  1 500 E    

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s.   1 500 E    

PANMED, s. r. o., Nové Zámky  1 200 E    

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.  1 000 E    

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky  1 000 E    

FNsP FDR Banská Bystrica  1 000 E    

Nemocnica Krompachy, spol. s r. o.  1 000 E    

Nemocnica na okraji mesta, n. o., Partizánske  1 000 E    

Nemocnica s poliklinikou n. o., Kráľovský Chlmec  1 000 E    

Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom, n. o.  1 000 E    

NsP Spišská Nová Ves, a. s.  1 000 E    

NsP Trebišov, a. s.  1 000 E    
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Shams, s. r. o., Banská Bystrica  1 000 E    

DOCTOR 4U, s. r. o., Nitra  900 E    

Univerzitná nemocnica Bratislava   850 E    

NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach  800 E    

NÚSCH, a. s.  750 E    

Nemocnica s poliklinikou, n. o., Revúca  700 E    

Falck Záchranná, a. s.   600 E    

BMS Med, s. r. o., Poprad  500 E    

Comcor, s. r. o., Radvaň nad Dunajom  500 E    

Dental Centrum Dobeš, s. r. o.  500 E    

Fakultná nemocnica Trenčín  500 E    

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa  500 E    

MUDr. Martin Ziman  500 E    

MUDr. Milan Bubeník  500 E    

Nemocnica Bánovce – 3. Súkromná nemocnica, s. r. o.  500 E    

Nemocnica s poliklinikou, n. o., Brezno  500 E    

NsP Rožňava, a. s.  500 E    

SENIOR Nitrianske Rudno, n. o.  500 E    

STORKDENT, s. r. o.  500 E    

ÚVN FN Ružomberok  500 E    

SÚSCH, a. s.  400 E    

Gynmaster, s. r. o.  300 E    

Interpramed, s. r. o.  300 E    

Psotka Med, s. r. o.  300 E    

ANKOMA, s. r. o.  250 E    

ADOS – Majzlíková, s. r. o.  200 E    

MILLY, s. r. o.  200 E    

MUDr. Ľ. Mišíková, Trstená  200 E    

Porta Med, s. r. o.  200 E    

SOLEO, s. r. o.  200 E    

MUDr. Jozef Timkovič, s. r. o., Svit  150 E    

MUDr. Peter Puliš  150 E    

MUDr. Tünde Agocsová   150 E    

MUDr. Mária Krajčíková  100 E    

VALMED, s. r. o  100 E  
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Späť na obsah 

 

1.31.  Zaostrite na nohy a nechajte sa vyšetriť 

 [egoodwill.sk; 27/04/2017; Katarína Remiaš ] 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/zaostrite-na-nohy-a-nechajte-sa-vysetrit/ 

 

Bratislava, Admin – Chronické ochorenie žíl je vážnym zdravotným, estetickým a ekonomickým problémom, ktorým trpí 

takmer 80 % Slovákov. Pri jeho vzniku zohráva svoju úlohu dedičnosť, avšak veľký význam majú tiež "zdedené" zlozvyky 

v rodine, ako aj nesprávny životný štýl. Návštevu lekára netreba zbytočne odkladať. Prevencia a včasná liečba výrazne 

pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. 

 

Príznaky CHŽO 

• pocit ťažkých nôh 

• pocit napätia a opúchania nôh, horúcich či páliacich nôh alebo naopak chladu 

• kŕče v lýtkach 

• zvýšené potenie nôh 

• bolesti nôh 

• rozšírenie sieťových žíl – metličky (teleangiektázie) alebo rozšírené drobné koncové žily 

• kŕčové žily (varixy) 

• viditeľné opuchy končatín 

• zmeny na koži, prípadné sfarbenie, ťažko sa hojace rany 

• vred predkolenia žilového pôvodu. 

Najčastejšie symptómy CHŽO 

• pocit ťažkých nôh u 75 % pacientov 

• bolesť nôh – 67 % pacientov 

• pocit opuchnutých nôh - 55 % pacientov 

• nočné kŕče v nohách – 43 % pacientov 

 Čo je chronické žilové ochorenie (CHŽO) 

Chronické žilové ochorenie je zápalové ochorenie žíl, ktoré sa bez správnej liečby zhoršuje a postupuje do vyšších 

závažných štádií. Prvé štádiá ochorenia, ktoré sa objavujú asi u 20 % Slovákov, sú síce navonok neviditeľné, avšak 

sprevádzané rôznorodými znakmi ako sú pocit ťažkých nôh, bolesti, svrbenie kože, opuchy či kŕče. "I napriek tomu, že 

príznaky chronického žilového ochorenia sa lekári snažia dostať do povedomia verejnosti, potvrdilo sa, že až 82 % ľudí 

tieto príznaky ignoruje, podceňuje a považuje ich za normálne," hovorí angiologička prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. V 

poslednom období dokonca rastie počet mladých ľudí so žilovými problémami. 

Na rozdiel od mužov, ktorí výrazne zanedbávajú aj zjavnejšie príznaky a vyššie štádiá CHŽO (60 % všetkých Slovákov), 

ženy spozornejú, keď sa im na nohách začnú objavovať sieťové žily (metličky) a rozšírené drobné koncové žily. Žiaľ, trápi 

ich viac estetický problém, ktorý "liečia" výživovými doplnkami či mastičkami. Takáto nesprávna liečba progreduje do 

výskytu kŕčových žíl, vedie k zmenám sfarbenia kože. Neodborná liečba môže spôsobiť závažné poškodenie kože a 

podkožného tkaniva dolnej končatiny a môže vyústiť do vzniku otvoreného vredu predkolenia. 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/zaostrite-na-nohy-a-nechajte-sa-vysetrit/
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Dedičstvo vs. zlé návyky 

Pri vzniku ochorenia zohráva svoju úlohu dedičnosť, a to významnejšie zo strany matky, kde je pravdepodobnosť až 65 

%, že dieťa môže získať CHŽO. Dedičnosť zo strany otca je výrazne nižšia, necelých 14 %. V prípade CHŽO u oboch 

rodičov je predpoklad zdedenia ochorenia až 80 %. 

"Avšak veľký význam majú najmä zaužívané zlozvyky doma, v rodine. Hovoríme o "dedení" zlých spôsobov života, ako 

sú nesprávna životospráva, málo pohybu, sedavý spôsob života, nevyhovujúca strava, vedúca k zápche," spresňuje 

príčiny CHŽO angiologička prof. MUDr. Štvrtinová a dodáva: "Zlozvyky, alebo odbornejšie rizikové faktory, sú 

pravdepodobne dôležitejším faktorom ako dedičnosť, pretože vplývajú nielen na vznik CHŽO, ale predovšetkým na jeho 

vývoj do vyšších štádií."  

 

Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory 

Čím skôr, tým lepšie. "Neexistuje správny vek alebo obdobie, kedy je vhodné prísť na preventívne či diagnostické 

vyšetrenie," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová: "Ak chodí 

pacient pravidelne na preventívne prehliadky k svojmu praktickému lekárovi, ten vie v rámci nej zhodnotiť celkový stav 

pacienta, vrátane rodinnej, pracovnej anamnézy a rizikových faktorov. Neraz sa pacienti sami nesťažujú, ale keď lekár 

položí cielené otázky týkajúce sa príznakov, ktoré môžu signalizovať toto ochorenie, sú prekvapení a odpovedajú kladne. 

Nasleduje vyšetrenie dolných končatín v stoji a v ľahu pohľadom a pohmatom. V prípade akéhokoľvek štádia CHŽO 

všeobecný lekár odporučí liečbu a návštevu odborníka, s ktorým spoločne stanovia komplexný a účinný liečebný postup, 

ako aj odporúčania na zmenu životného štýlu." 

NEOVPLYVNITEĽNÉ FAKTORY CHŽO sú tie, na ktoré nemáme žiadny alebo len minimálny dosah a možnosť 

eliminácie. Patria k nim dedičná predispozícia, vek, pohlavie, vyššia výška, tehotenstvo alebo prekonaná žilová trombóza. 

Zlé návyky a nesprávna životospráva sú OVPLYVNITEĽNÉ FAKTORY CHŽO, ktoré zmeniť vieme a odbúranie ktorých 

významne pomáha k prevencii, liečbe, ako aj k spomaleniu progresie ochorenia do vyšších štádií. Je preto dôležité 

vyhýbať sa sedavému spôsobu života, dlhej práci v stoji, nesprávnemu sedeniu, nedostatku pohybu, nedostatku vlákniny, 

častej zápche, ako aj nadváhe a obezite. Pravidelné dvíhanie ťažkých bremien, tesné oblečenie, časté chodenie v 

topánkach na vysokých opätkoch, príliš dlhé sedenie počas cestovania , horúce prostredie, fajčenie a užívanie 

antikoncepcie alebo hormonálnej liečby sú ďalšie rizikové faktory vplývajúce na zápalové ochorenie žíl, nad ktorými 

máme moc ich odstrániť a pomôcť tak k lepšiemu zdraviu a kráse našich nôh. 

 

Liečba a prevencia 

Liečba CHŽO musí byť včasná, odborná, komplexná a je celoživotná. V prvom rade je nevyhnutná úprava životosprávy a 

zlozvykov. Kompresívna liečba pomocou sťahujúcich obväzov a pančúch pomáha v prvých štádiách ochorenia a 

čiastočne nahrádza nedostatočnosť svalovej pumpy v lýtkach, zrýchľuje prietok krvi, zmierňuje opuchy, pocit únavy a 

určitý čas obmedzuje rozšírenie kŕčových žíl a zabraňuje tvorbe vredu predkolenia. Veľmi efektívna je medikamentózna 

protizápalová liečba liekmi na predpis od odborníkov, ktorá je vhodná od skorých štádií a pôsobí súčasne na tri dôležité 

oblasti chronického žilového ochorenia: na žilový systém, lymfatický systém a mikrocirkuláciu. V prípade, že vzniknú 

kŕčové žily, je potrebné ich ošetriť chirurgicky. "Aj vďaka včasnej diagnostike a skorej medikamentóznej liečbe klesá 

počet pacientov v najvyšších štádiách potrebujúcich chirurgický zákrok," tvrdí MUDr. František Žernovický, cievny chirurg: 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 4. 2017 

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

"Aj keď je operačný výkon potrebný, netreba sa obávať a odkladať ho zbytočne na neskôr. Dnes v 95 % prípadov vieme 

chirurgiu varixov riešiť bezbolestne, jednodňovou chirurgiou, bez rezu a celkovej anestézy. Pacient je po výkone mobilný, 

odchádza domov a na druhý deň môže ísť do práce."  

Veľká skrytá žila je vzácny biologický materiál, ktorý môžete potrebovať za pár rokov na život zachraňujúcu operáciu 

srdca alebo na záchranu končatiny, takzvaný venózny bypass. 

 MUDr. Žernovický ale zdôrazňuje, že ide vždy o chirurgický výkon, ktorý vykonáva chirurg v prostredí operačnej sály. Je 

potrebné k nemu pristupovať s rešpektom a rozvahou. Nie každý pacient s varixami potrebuje nutne výkon odstraňujúci 

veľkú skrytú žilu, to znamená radikálnu operáciu. Je to štep, ktorý nosíte stále pri sebe a jedného dňa vám môže 

zachrániť život, alebo končatinu. MUDr. Žernovický prirovnáva situáciu k stomatologickému ošetreniu: "Nikto nežiada o 

vytrhnutie chorého zuba, ale o jeho záchranu. Platíme drahé stomatologické procedúry, ktoré zachránia chorý zub na pár 

rokov a na druhej strane si spokojne necháme odstrániť veľkú, alebo malú skrytú žilu a stratíme vhodný štep na celý 

život. Práve toto je dôvod k rozvahe, k uváženej stratégii koho, ako a kedy operovať a koho ešte možno liečiť liekom a 

kompresiou alebo miniinvazívnou chirurgiou. 36 % pacientov, ktorí majú diagnostikovaný reflux – spätný tok do veľkej 

skrytej žily – nemusí podstúpiť radikálny chirurgický výkon, nakoľko ich koncové chlopne sú funkčné. Práve týchto 36 % 

pacientov nemusí stratiť hodnotný biologický materiál a môžu byť liečení liekom v kombinácii so špecifickou 

miniinvazívnou procedúrou." 

 

VeinViewer – najnovšia metóda na Slovensku 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Vo Zvolene nedávno 

po prvý krát predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery, ktorá premieta žilový 

systém v reálnom čase priamo na kožu. "Identifikuje žilu ktorá spôsobuje rozvetvené metličky a umožní nám cielene ju 

ošetriť. Žily predstavujúce kozmetický problém sa dajú najefektívnejšie riešiť synergiou lasera, sklerotizácie a pôsobením 

chladu. Vďaka chladeniu je žila zúžená a samotný zákrok nebolestivý. Do vizualizovanej prívodnej žily sa ľahko vpichuje 

sklerotizačný roztok a na záver sa zasiahne laserom špeciálnej vlnovej dĺžky," spresňuje princíp metódy Cryo-Laser-

Sclerotherapy cievny chirurg MUDr. Štefan Munka: "Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez 

nežiadúcich reakcií a nutnosti nosenia kompresívnych pančúch." 

Nechajte sa vyšetriť 

V mesiacoch máj až júl sa môže dať každý preventívne, alebo ak pociťuje príznaky chronického žilového ochorenia, 

vyšetriť odborníkmi v pojazdnej ambulancii, ktorá zavíta do 46 slovenských miest.  

Všeobecný lekár a angiológ budú počas tour pripravení, v čase od 9.00 do 18.00 hod. poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a 

odporučiť správnu liečbu. Zaostrite preto na svoje nohy. Starajte sa o seba a nechajte sa vyšetriť. 

Zdroj štatistík: Vein Consult Program – 70 000 sledovaných pacientov v 13 krajinách (vrátane SR) na 4 kontinentoch. 

ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHJTE SA VYŠETRIŤ 

TOUR 

 

Všeobecný lekár a angiológ budú počas tour pripravení, v čase od 9.00 – 18.00 hod., poradiť, vyšetriť, diagnostikovať a 

odporučiť správnu liečbu. Zaostrite preto na zdravie svojich nôh. Starajte sa o seba a nechajte sa vyšetriť. 

Dátum Deň Mesto    Dátum Deň Mesto  
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2.5.2017 utorok Pezinok   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 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 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 

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 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 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   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 sobota Košice 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení, ako aj presné termíny a mestá, do ktorých príde pojazdná ambulancia 

(autobus) nájdete na www.opuchnutenohy.sk. 

(Zdroj - Katarína Remiaš, 1st CLASS AGENCY; Pripravila: Valéria Nagyová) 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Predstavujeme hokejových majstrov 2# 

 [bbonline.sk; 27/04/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://bbonline.sk/predstavujeme-hokejovych-majstrov-2/ 

 

http://bbonline.sk/predstavujeme-hokejovych-majstrov-2/
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V štvordielnom seriáli približujeme hokejových majstrov Slovenska z Banskej Bystrice. Aké úlohy zastávali jednotliví hráči, 

komu sa darilo najviac a kto robil neviditeľnú čiernu robotu? Prinášame druhú časť seriálu o banskobystrických baranoch. 

 

#17 DÁVID BUC – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 50z-19g+25a-44b-10tm-22+ / Play off: 13z-6g+4a-10b-4tm-9+ 

 

Jeden slovenský titul už získal. V sezóne 2011/12 sa z neho tešil ako hráč Slovana Bratislava. Kým však v bratislavskom 

klube plnil skôr defenzívnejšie úlohy v tretej či štvrtej formácii, tentokrát patril k lídrom mužstva. Ako krídelník elitnej 

formácie si výborne porozumel so Surovým a Hickmottom. Dohromady nastrieľal 25 gólov, čo je jeho kariérne maximum. 

Budúcnosť tridsaťročného Popradčana je ale nejasná, nakoľko mu skončila zmluva a o jeho služby bude určite veľký 

záujem aj zo zahraničia. 

 

#18 MATHEW MAIONE – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 55z-10g+47a-57b-48tm-19+ / Play off: 9z-3g+6a-9b-4tm-9+ 

 

Bez väčšieho rozmýšľania môžeme tohto dvadsaťšesť ročného Kanaďana s talianskym pasom označiť za najlepšieho 

hráča mužstva aj celej Tipsport ligy. Nielen, že vytvoril rekord v našej najvyššej súťaži čo sa týka kanadských bodov 

získaných obrancom, ale na ľade jasne prevyšoval svojich súperov. Divákov zabával svojimi ofenzívnymi výletmi a čo aj 

pokazil v defenzíve, to napravil v útoku. Tvrdá strela, výborná dynamika, oku lahodiaca technika – to robia z tohto 178 cm 

vysokého ofenzívneho obrancu jedného z najžiadanejších hráčov na voľnom trhu. Minulé leto sa prišiel do Európy ukázať 

a spraviť si meno, to sa mu podarilo na výbornú. 

 

#21 TOMÁŠ MATOUŠEK – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 52z-8g+10a-18b-52tm-6+ / Play off: 14z-3g+0a-3b-10tm-2+ 

 

Pre viacero hráčov bola táto sezóna najlepšia v kariére a výnimkou nie je ani dvadsaťštyriročný Banskobystričan. 

Nevynikal technickými finesami ako Maione ani nestrelil toľko gólov ako Buc. Matoušek mal však na ľade iné úlohy. Ako 

člen checking-line bránil najlepšie útoky súpera, znepríjemňoval im život a navyše spolu s dvojičkou Bortňákom makal aj 

v oslabeniach. Bojoval, drel a neodflákol jediné striedanie. Jeho výkony si všimol aj tréner reprezentácie Zdeno Cíger, 

ktorý ho zavolal do predbežnej nominácie na Majstrovstvá sveta. 

 

#22 MATEJ ČEŠÍK – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 48z-2g+9a-11b-6tm-2+ / Play off: 8z-0g+1a-1b-8tm-2+ 
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"Češo" sa v lete vrátil do rodného mesta po troch sezónach v Košiciach ako veľká posila. S oceliarmi sa dvakrát radoval z 

titulu a tento slastný pocit zopakoval aj s baranmi. Podarilo sa mu to už druhýkrát, keď ešte zažil triumf Bystričanov v 

druhej lige v sezóne 2006/07. Z individuálneho hľadiska ale nemôže tento ročník považovať za vydarený. Z 

minuloročných 28 bodov sa zhoršil na jedenásť, navyše v play off dokonca vypadol zo zostavy. Treba však pripomenúť, 

že tréner Országh mu zveril defenzívne úlohy v tretej či štvrtej päťke, kde sa body získavajú ťažko. 

 

#23 IVAN MAJESKÝ – obranca 

 

Štatistiky základná časť: 3z-0g+0a-0b-4tm-1+ / Play off: nehral 

 

Štyridsaťročný veterán sa vrátil posilniť zadné rady baranov koncom februára. Hokejový svetobežník a bronzový 

medailista z Fínska 2003 zopakoval svoj návrat z minulého roka, keď káder vystužil pred koncom základnej časti. Vtedy 

však patril do základnej zostavy. Teraz kvôli veľkej konkurencii toho neodohral veľa, v základnej časti stihol iba tri zápasy 

a celú vyraďovaciu fázu sledoval iba z tribúny. Sám však prichádzal ako žolík v prípade viacerých zranení či strate formy 

jedného z obrancov. Zlatá medaila mu pre malý počet odohraných stretnutí nepatrí. 

 

#24 TOMÁŠ ZIGO – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 14z-5g+6a-11b-28tm-6+ / Play off: 12z-1g+3a-4b-10tm-5+ 

 

Odchovanec banskobystrického hokeja odišiel v lete po svojej najúspešnejšej sezóne skúsiť šťastie do KHL a upísal sa 

bratislavskému Slovanu. V ňom odohral 29 zápasov a vo februári sa vrátil späť do tímu Vladimíra Országha. Zaradil sa 

do druhej, neskôr do tretej formácie a v štrnástich dueloch zaznamenal solídnych jedenásť bodov. Počas play off však 

jeho rodinu postihla veľká tragédia. Napriek tomu vynechal v bojoch o trofej Vladimíra Dzurillu iba tri zápasy. Pre 

dvadsaťpäťročného útočníka je to najväčší úspech v kariére, ktorý venoval svojej zosnulej mame. 

 

#25 ALEX TAMÁŠI – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 36z-5g+7a-12b-8tm-16+ / Play off: neodohral ani jeden zápas 

 

Talentovaný mladý center si pred sezónou vybojoval miesto v prvom tíme a patril k príjemným prekvapeniam. 

Devätnásťročný útočník, ktorý odohral aj osem zápasov za juniorku či tri za prvoligovú Detvu, predvádzal na svoj vek 

dobré výkony. Vyšli mu dva úvodné mesiace sezóny, keď za september a október zaznamenal v 18 zápasoch deväť 

bodov. Postupne sa však nevyhol výkyvom formy a vo februári po príchode viacerých nových hráčov stratil svoje miesto v 

zostave. Do play off už nezasiahol. Pre Banskú Bystricu je však veľkým prísľubom do budúcnosti. 

 

#26 MICHAL HANDZUŠ – útočník 
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Štatistiky základná časť: 10z-1g+5a-6b-27tm-3- / Play off: 15z-4g+6a-10b-4tm-12+ 

 

Legendárny "Zeus" sa aj tento rok rozhodol predĺžiť kariéru a splniť si svoj sen – získať titul s materským klubom. Ten sa 

mu nakoniec aj vyplnil, no cesta k nemu bola dlhá a tŕnistá. K baranom sa pridal až na začiatku januára, keď si odkrútil 

premiéru v 35. kole proti Zvolenu. Následne o tri kolá, po faule na Košičana Hričinu, dostal od disciplinárky trojmesačný 

dištanc a s jeho kariérou to vyzeralo zle-nedobre. Víťaz Stanleyho pohára z roku 2013 ale prijal tvrdý trest, naďalej 

poctivo trénoval a nakoniec sa dočkal odmeny. Časť trestu mu odpustili a tréner Országh mu našiel miesto na pravom 

krídle tretieho útoku. Tam si spoločne Higgsom a Skalickým výborne porozumeli. Robustnému útočníkovi už síce chýbala 

rýchlosť, no skúsenosťami, rozvahou a hokejovým myslením dopĺňal svojich mladších spoluhráčov. V play off najviac 

žiaril proti Novým Zámkom, keď strelil štyri góly a zaznamenal päť bodov. Pri preberaní trofeje bola na ňom vidieť veľká 

radosť i úľava, akoby mu spadol zo srdca veľký balvan. 

 

#28 PAVOL SKALICKÝ – útočník 

 

Štatistiky základná časť: 12z-2g+6a-8b-6tm-1+ / Play off: 15z-7g+7a-14b-8tm-10+ 

 

Mladý krídelník prišiel pod Urpín napraviť si chuť do hokeja po nevydarenej sezóne v Slovane. Tento cieľ naplnil do 

bodky. Tréneri mu našli miesto v druhej formácii na krídlo Higgsovho útoku, kde zapadol výborne. Už počas základnej 

časti podával dobré výkony, ktoré vyšperkoval v play off. Tam zbieral bod na zápas a dosiahol sedem gólov, z toho dva 

vo finále. Bol to práve Skalický, ktorý vyrovnával na 2:2 vo štvrtom stretnutí v Nitre a nakopol baranov k obratu. Stále iba 

dvadsaťjedenročný rodák zo Spišskej Novej Vsi dosiahol už svoj druhý slovenský titul. Tentoraz už patril k lídrom 

mužstva, nie ako pri prvom triumfe s Košicami. Sezónu môže ukončiť v drese Slovenska na Majstrovstvách sveta. 

 

Už o pár dní sa môžete tešiť na tretiu časť seriálu s ďalšími hráčmi… 

 

Pozrite si aj prvú časť nášho seriálu: 

 

Predstavujeme hokejových majstrov #1 

 

Share 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  V súťaži mladých environmentalistov uspeli aj gymnazistky z Prievidze 

 [nasaprievidza.sme.sk; 27/04/2017; SITA, Silver Jurtinus ; Zaradenie: Prievidza / Ľudia] 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20519580/v-sutazi-mladych-environmentalistov-uspeli-aj-gymnazistky-z-prievidze.html 

 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20519580/v-sutazi-mladych-environmentalistov-uspeli-aj-gymnazistky-z-prievidze.html
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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 

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. 
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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. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Za tajničku vyhráte aj knihu 

 [Korzár; 98/2017; 28/04/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: pohoda] 

 

Dúhový most 

 

Oľga, hlavná hrdinka tohto príbehu, je obyčajná žena, ktorá má svoje obyčajné sny. Túži po tom, aby bola bohatšia, aby 

mohli ísť s rodinou na dovolenku k moru, aby nemusela toľko pracovať... No jej najväčšou túžbou, keďže je "pri tele", je 

schudnúť. Ustavične sa týra rozličnými diétami, chudne a zasa priberie, a z tohto nekonečného kolotoča je podráždená, 

nervózna a nešťastná. Oľga je skalopevne presvedčená, že len štíhli ľudia majú v živote zelenú. Keď bude štíhla, bude aj 

šťastná a všetko v jej živote sa akoby švihnutím čarovného prútika zmení na lepšie a krajšie. Až zásah osudu jej otvorí 

oči. 

 

Knihu Táne Keleovej–Vasilkovej Dúhový most do súťaže venovalo kníhkupectvo Martinus v OC Galéria Košice. 

 

Vylúštenie a výhercovia zo 7. 4. 2017 

 

"MATKA TEREZA: AK PRÁCA NIE JE PRETKANÁ LÁSKOU, JE ZBYTOČNÁ." Za správne vylúštenie krížovky dostane 

16,60 eur Dominik ČISLÁK z Košíc. Knihu Dúhový most získava Elena SOĽAKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi (knihu 

zašleme poštou). Vylúštenú tajničku s nalepeným kupónom pošlite alebo doneste do redakcie KORZÁR, Letná ulica 47, 

040 01 Košice, najneskôr do stredy 3. 5. 2017 do 12. hod. 

 

KRÍŽOVKA 28. 4. 2017 
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1.35.  Najrýchlejší bol Fehérvári 

 [Korzár; 98/2017; 28/04/2017; s.: 15; ao ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

KOŠICE. Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice usporiadal na Silickej planine 4. kolo pretekov 

Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu na dlhých tratiach za účasti okrem slovenských aj maďarských 

pretekárov. Na najdlhšej 7,7 km dlhej trati mužov s prevýšením 210 m a 19 kontrolami najlepší čas dosiahol Maďar Dániel 

Fehérvári v drese ATU Košice za 51:04 min. Druhý skončil Peter Glončák (Farmaceut Bratislava), ktorý zaostal 2:20 min. 

a tretie miesto obsadil Dušan Sláma (ATU Košice) za 53:57 min. Na ženskej trati dlhej 5,7 km (205 m prev., 15 KS) bola 

najrýchlejšia Natália Tyszová za 53:43 min. pred Antóniou Šofrankovou, ktorá zaostala 1:45 min. a tretie miesto obsadila 

Andrea Papugová za 57:17 min. (všetky ATU Košice). Vo veteránskych kategóriách si prvé miesta vybojovali: W35-: 

Bibiána Perátová, M35-: Igor Porubčan (obaja KOB Kysak), W45-: Eva Mušinská, (ATU Košice), M45: Róbert Miček 

(Čingov Spišská Nová Ves), W55-: Judita Sádecká (ATU Košice), M55-: Anton Onder (Metropol Košice). V otvorenej 

kategórii "K" na 3,57 km trati bez rozdielu veku i pohlavia zvíťazil Boris Ďurčo pred Petrom Kováčom (obaja ATU Košice) 

a tretia skončila Zuzana Sleziaková (Viatoris Zvolen). V mládežníckych kategóriách prvenstvá zaznamenali: M12: Jakub 

Janšo, W-14: Simona Mihaličová, M-14: Richard Sláma (všetci ATU Košice), W-18: 1. Kamilla Szokol, M-18: Ferenc 

Jónás (obaja Szeged- Maď.). (ao) 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Fotky a príbehy čitateľov SME 

 [SME; 98/2017; 28/04/2017; s.: 4,5; Redakcia ; Zaradenie: AKO SA OSLAVOVAL 1. MÁJ] 

 

Družba, mier, to náš cieľ 

 

Keď sme boli škôlkari, chodili sme v sprievode po dedine s učiteľkami a mali sme pekné mávadlá – holubice mieru, 

trikolóry z krepového papiera. Keď ma rodičia zobrali do okresného mesta Martina, tak som sa najviac tešila na nafúkané 

balóny, ktoré sa mi vznášali nad hlavou. Ako študenti Gymnázia Viliama Paulinyho Tótha v Martine sme už týždeň pred 1. 

májom nacvičovali nástup a pochod. Na ihrisku pred školou sme nastúpili po triedach a dostali stuhy, na ktorých bolo v 

rôznych jazykoch napísané slovo MIER. Potom sme okolo našej susednej budovy Slovenského národného múzea 

pochodovali a skandovali heslá: Družba, mier, to náš cieľ. Hurá, hurá, hurá! Nech žije KSČ. Hurá, hurá, hurá! Nech žije 

prvý máj. Hurá, hurá, hurá! Profesori stáli na schodoch pred múzeom a sledovali nás, či to dobre vyzerá. A my všetci sme 

boli spokojní a šťastní, že sme sa uliali z vyučovacích hodín, ktoré odpadli. Anka Šimová Pakánová, Ďanová 

 

Víno patrí pracujúcim 
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Ako malému chlapcovi sa mi páčili alegorické vozy. Tie išli v Seredi až na konci sprievodu, tak sme si na ne vždy museli 

počkať. Deti najviac zaujímali vozy z potravinárskych závodov, z Kávovín a Pečivární. Na bývalom Námestí 1. mája (dnes 

Námestie slobody) pred koncom sprievodu sladké výrobky (šumienky, burizóny, napolitánky), ktoré dekorovali vozy, 

poverení zamestnanci hádzali deťom. Ale niekedy došlo k rabovačke vozov skôr, ako sa sprievod skončil. Prví (cigáni, ale 

nielen oni), naskákali do vozov ešte za jazdy a brali, čo sa dalo. S 1. májom sa mi spája ešte cigánska v žemli. Tá sa 

nedala bežne kúpiť ako dnes v stánkoch s rýchlym občerstvením, preto bola "vzácna". Výhodou prvých májov bolo to, že 

boli povinné. Vždy sme tam (v sprievode, medzi divákmi alebo v amfíku, kde sa konal kultúrny program) stretli 

príbuzných, priateľov, kamarátov alebo ľudí, ktorých sme celý rok nevideli. Osobitnou kapitolou našich dejín boli 50. roky 

20. storočia, tie som, našťastie, nezažil. Komunistická ideológia sa výrazne uplatnila aj pri "tvorbe" alegorických vozov a 

na transparentoch. Posielam vám fotku alegorického voza Slovenských vinárskych závodov, národný podnik – výrobňa 

Sereď s heslom Víno patrí pracujúcim. Na korbe vozu stoja dve obrovské fľaše (sektu a vína) symbolizujúce produkciu 

seredskej výrobne, spolu s pracujúcimi pozdravujúcimi 1. máj, týchto "sprevádza" portrét prezidenta alkoholika Klementa 

Gottwalda. Na čele vozu sú portréty ďalších významných súdruhov, ktorí v tom čase v sprievode nesmeli chýbať: 

Zápotockého, Lenina a Širokého. Dnes sú to obrázky, ktoré u súčasníkov vyvolávajú úsmev. Podobne ako u mňa 

vyvolávajú úsmev obrazy alegorických vozov so Stalinom z Jakubiskovho filmu Sedím na konári... rastislav Petrovič 

 

FOTO: 

 

Zamestnanci Československej štátnej poisťovne so svojimi deťmi na oslavách 1. mája v roku 1978 v Spišskej Novej Vsi. 

 

Spomienka na prvomájový sprievod v Košiciach na Hlavnej, vtedy ešte Leninovej ulici. 

 

Prvý máj v Dubnici nad Váhom, 80. roky minulého storočia. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Kam za kultúrou, športom a zábavou? 

 [Korzár; 98/2017; 28/04/2017; s.: 6; red ; Zaradenie: pohoda] 

 

PIATOK 28. 4. 

 

Beseda s Tinou Van der Holland KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo na dnes o 15.00 hod. 

besedu s Tinou Van der Holland. Súčasťou besedy bude autogramiáda a prehliadka expozície Košického zlatého 

pokladu. 

 

Normálny autistický film PREŠOV. Premietanie dokumentu v rámci projektu KineDok spojené s besedou bude v Literárnej 

kaviarni Viola dnes o 17.00 hod. 
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Akademický Prešov PREŠOV. Súťažná prehliadka umeleckej tvorivosti vysokoškolákov vrcholí vystúpením HomoLudus 

Project Szeged, Divadla Stoka z Bratislavy a Vysokej školy múzických umení z Bratislavy. Galaprogram a vyhlásenie 

výsledkov bude dnes o 21.00 hod. 

 

World Dance Day KOŠICE. Dnes o 14. hod. sa v Kunsthalle a v Kulturparku začne tanečné podujatie World Dance Day. 

Na programe sú výchovné koncerty, tanečné diskusie, otvorené lekcie lokálnych umelcov, určené pre širokú verejnosť či 

workshopy. Všetko vyvrcholí v nedeľu tanečnou súťažou o titul slovenského zlatého tanečníka Slovak Gold. 

 

Koláčová párty PREŠOV. O tom, že zdravé jedlo môže byť chutné sa môžete presvedčiť dnes o 17. hod. v Raffaello Hall 

na Exnárovej ulici. Pripravená je ochutnávka koláčikov, kávy a ďalších dobrôt s obsahom superpotravín. 

 

Šidzemnasti Jarni Jurmarok MICHALOVCE. Zabaviť sa, nakupovať, hodovať alebo len tak nasávať atmosféru 

jarmočných dní môžete na podujatí s názvom Šidzemnasti Jarni Jurmarok, ktorý sa od dnes do pondelka uskutoční v 

centre Michaloviec. Tešiť sa môžete na rôzne akcie a hudobné vystúpenia. 

 

Dirtyy Boyzz PREŠOV. Medzinárodná striptérska skupina Dirtyy Boyzz príde do Prešova do kina Scala dnes v piatok o 

20.00 hod. 

 

Stavanie obecného mája SMIŽANY. Pred radnicou sa dnes o 17.00 hod. sa uskutoční vítanie jari a stavanie mája s 

folklórnou skupinou Smižančanka, deťmi základnej školy, základnej umeleckej školy a materskej školy. 

 

Predstavenie Herečky SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier si dnes o 19.00 hod. môžete pozrieť komédiu, v ktorej 

sa predstavia Zuzana Kronerová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová a Viktor Horján. 

 

Deň tanca 2017 POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry sa o 19.00 h uskutoční krajská súťaž v nefolklórnom tanci. 

 

SOBOTA 29. 4. 

 

Turistika KOŠICE.TJ Horec Košice pozýva v sobotu do Šugovskej doliny po trase: Viktória – chata VSS – Ranč – Nižný a 

Vyšný Medzev (9 km). Zraz na autobusovej stanici, odchod autobusu 9.00 hod. Akciu vedie V. Návesňáková. 

 

Za čisté Košice KOŠICE. V sobotu od 10.00 hod. sú vítaní všetci dobrovoľníci, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, aby bola 

cestička od KVP Kláštor smerom na Klatovianku čistejšia a krajšia. Igelitové vrecia na zbieranie odpadu aj rukavice budú 

k dispozícii na začiatku – nad konečnou linky 71 na KVP, pred Kolibou Zlatá podkova. 

 

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 zaujímavosti. V sobotu od 11.00 hod. 

vo Hvezdárni a planetáriu. 
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AMC Trio & Eric Marienthal PREŠOV. Známi prešovskí jazzmani v sobotu privítajú v Christianii Erica Marienthala – 

kalifornského saxofonistu, ktorého dielo ocenili svetoví kritici cenou Grammy. Začiatok koncertu je o 20.30 hod. 

 

Medial Banana PREŠOV. Exkluzívny koncert slovenskej reggae kapely sa uskutoční v sobotu od 21.00 hod. vo Wave 

klube. 

 

Spišská burza starožitností a kuriozít SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V sobotu od 8.00 do 15.00 hod. sa na starom trhovisku na 

sídlisku Východ uskutoční burza starožitností a kuriozít. 

 

Smola a Hrušky SMIŽANY. V smižianskom kultúrnom dome sa v sobotu o 21.00 hod. uskutoční koncert kapely Smola a 

Hrušky, ktorá vyráža na svoje doteraz najväčšie slovenské turné pod názvom 20 rokov Tour. 

 

Nemo a Dory TREBIŠOV. V divadelnej sále MsKS si v sobotu o 16.00 hod. môžete pozrieť muzikálovú rozprávku Nemo a 

Dory. Detské publikum vstúpi do morského sveta obľúbených animovaných hrdinov a prežijú veľa zábavných 

dobrodružstiev. 

 

Ako Jančiči stretla Brumka SNINA/POPRAD. V kinosále Domu kultúry v Snine sa v sobotu o 16.00 hod. uskutoční 

predstavenie pre deti Ako Jančiči stretla Brumka. V príbehu plnom pesničiek a tanca sa deti dozvedia, aká je zelenina 

zdravá, či je potrebné umývať si zúbky a mnoho iného. Tento program si v nedeľu o 10. hod. v Dome kultúry môžu užiť aj 

deti z Popradu. 

 

NEDEĽA 30. 4. 

 

Trh v Tabačke KOŠICE. Trhy, obľúbené z minulého roka, sú späť. V nedeľu od 11.00 hod. si na dvore Tabačky môžete 

kúpiť veci od domácich výrobcov. 

 

Otvorenie Šarišského hradu PREŠOV. Slávnostné otvorenie sezóny 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. 

 

Tanečné konfrontácie PREŠOV. Regionálna súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov sa bude konať v 

nedeľu v DJZ v Prešove od 14.00 hod. 

 

Radosť v srdci LIPANY. Benefičný koncert pre zvýšenie kvality života hendikepovaných detí sa uskutoční v nedeľu od 15. 

hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. V programe účinkujú žiaci SŠ Lipany, Bell Canto a hostia. 
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Nočný pochod Krompachy – Prešov PREŠOV. V nedeľu a pondelok sa uskutoční 45. ročník tradičného 50-kilometrového 

nočného pochodu. V nedeľu podvečer sa účastníci prepravia autobusom do Krompách, kde položia vence k pamätníku 

padlých a o 20.30. hod vyštartujú na pochod. Plánovaný príchod do Prešova je v pondelok okolo 10. hodiny. 

 

Súťaž mladých folkloristov RASLAVICE. Krajská súťaž detských folklórnych súborov sa bude konať v nedeľu v Dome 

kultúry v Raslaviciach so začiatkom od 12.00 hod. 

 

Trebišovský majáles 2017 TREBIŠOV. Atmosféra dvojdňového majálesu sa ponesie v ľudovom duchu. V nedeľu o 16.00 

hod. je naplánované stavanie mája na námestí a vystúpenie žiakov ZUŠ. V pondelok 1. mája o 15.00 hod. sa v divadelnej 

sále MsKS začne program Sviatok jari, na ktorom vystúpia deti a folkloristi. 

 

Kváskovanie KOŠICE. Ako vytvoriť kvások a starať sa oň, tak, aby vám dal domáci chlebík, sa dozviete v nedeľu o 16.00 

hod. v Tabačke. 

 

Cigánski Diabli HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry v nedeľu o 19.00 hod. vystúpi legendárna kapela Cigánski 

Diabli a svetoznáma rumunská tanečná skupina pod vedením Tottiho Ovidia. 

 

Otvorenie sezóny na hrade Ľubovňa STARÁ ĽUBOVŇA. Začne sa v nedeľu o 14.00 hod. svätou omšou a pokračovať 

bude o 15. hod. otvorením výstavy Kríž láska, sláva, moc a utrpenie. Chýbať nebudú sokoliari, šermiari a pantomíma. V 

nedeľu od 13. do 19. hod. sa uskutoční aj slávnostné otvorenie sezóny v Stredovekom vojenskom tábore. 

 

Frozen NOVÝ SMOKOVEC. V hoteli Atrium si o 16.30 hod. môžete pozrieť divadelné predstavenie Frozen. 

 

PONDELOK 1. 5. 

 

Prvomájové podujatie SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Amfiteátri Madaras parku sa v pondelok môžu zabaviť celé rodiny. O 

14.00 hod. sa začne rozprávka pre deti Soľ nad zlato v podaní Divadla Cililing Prešov. O 15.00 hod vystúpi Folklórny 

súbor Čačina. 

 

Literárny-hudobný večer POPRAD. Popradský literárny klub pripravil na pondelok Literárnohudobný večer. Uskutoční sa 

vo Fabrike o 19.00 hod. 

 

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. (red) 

 

Späť na obsah 
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1.38.  Sovieti mu zničili povesť tým, že ho vyhlásili za hrdinu 

 [HN; 82/2017; 28/04/2017; s.: 28,29,30,31; Iveta Grznárová ; Zaradenie: HN magazín] 

 

Dôstojník a partizánsky veliteľ Ján Nálepka 

 

Iveta Grznárová 

 

TO, ŽE NIEKOHO GLORIFIKUJE KOMUNISTICKÝ REŽIM, EŠTE NEZNAMENÁ, ŽE MUSÍ BYŤ GAUNER. PLATÍ TO AJ 

PRE KAPITÁNA NÁLEPKU, PO KTOROM BOLA EŠTE DONEDÁVNA POMENOVANÁ V KAŽDOM MESTE ASPOŇ 

ULICA. BOLO BY VEĽKÝM OMYLOM VIDIEŤ V ŇOM LEN ZATUCHNUTÝ SYMBOL "SOVIETSKEHO HRDINSTVA". 

JEHO PRÍBEH AŽ PRÍLIŠ ZAVÁŇA ČLOVEČINOU. 

 

Inteligentný, pohotový, smelý a na všetko mal odpoveď, tak na svojho brata a jediného Slováka, ktorý bol počas druhej 

svetovej vojny ocenený vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu, spomínal pre HN dnes už zosnulý Jozef Nálepka. 

"Spieval, hral na rôzne nástroje, cvičil v muzikantskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Nikdy sa nemusel veľa učiť, zato 

veľa čítal. A dievčatá mu nedali pokoj už v škole. Proste mal rád život, sviečku pálil z dvoch strán – ako sa hovorí." 

 

Nekonvenčný učiteľ 

 

Keď rodáka z východoslovenských Smižian v roku 1934 uznali ako 21-ročného za schopného vykonávať vojenskú 

službu, vrátil sa domov nahnevaný. "Nechcel byť vojakom, čas strávený na vojne pokladal za stratený," spomína v knihe 

Kapitán Nálepka – Repkin (tak znelo jeho krycie meno) brat Jozef. Budúci vojnový hrdina totiž pracoval ako učiteľ. Z 

dobových záznamov sa dá vyčítať, že Ján Nálepka bol antifašisticky orientovaný, sociálne cítiaci, tvorivý, prísny, 

obľúbený a zároveň nekonvenčný. Brat spomína, že ho obviňovali napríklad z toho, že zakazuje žiakom modliť sa, či z 

toho, že s nimi spieva nemravné piesne. V oboch prípadoch išlo o nedorozumenie: avšak vyvolané Jánovým 

novátorským a slobodomyseľným prístupom. V knihe sa spomína aj príhoda, ako si s ním raz jeden z otcov jeho ž iakov 

prišiel vybavovať účty: podgurážený a so sekerou v ruke sa postavil do dverí jeho kabinetu. On si ho však vôbec 

nevšímal a ďalej si robil svoju prácu, čo muža zneistilo natoľko, že mu sekera doslova ovisla v rukách. Podobná odvaha, 

podľa bratových slov neraz hraničiaca až s hazardérstvom, mu bola blízka aj ako vojakovi. Inak by – už ako dôstojník 

slovenskej armády – počas frontovej dovolenky v roku 1942 na železničnej stanici nevykrikoval, že sa "Hitlerovi, Tisovi aj 

Šaňovi Machovi vyserie na hlavu", ako to spomína Jozef Bystrický z Vojenského historického ústave v časopise Vojenská 

história. A neinšpiroval by stovky slovenských dôstojníkov k "prebehlíctvu". Avšak pekne po poriadku. 

 

Etapa, ktorá sa nestala 

 

"Bystrý, chápavý, energický, spoľahlivý, samostatný." Takto zneli posudky na Jána Nálepku zo strany jeho nariadených v 

závere vojenskej služby. Skúšku na dôstojníka v zálohe dokonca zložil najlepšie zo 47 poddôstojníkov. Keď sa po 

skončení prezenčnej služby vracal k svojmu učiteľskému chlebíčku do Stupavy, zrejme mu ani vo sne nenapadlo, že si 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 4. 2017 

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

ho bude užívať už len pár mesiacov. Po nich prišla vojna. Najprv "len" takzvaná Malá, v rámci ktorej 23. marca 1939 

napadli Slovensko zo smeru hraníc obsadenej Podkarpatskej Rusi jednotky horthyovského Maďarska. 27-ročný Ján je 

nasadzovaný z jedného bojiska na druhé: najprv bojuje proti maďarským vojskám, neskôr sa podieľa na výprave proti 

Poľsku. Po ňom sa svojmu bratovi zverí, že bude vojna, čo v tom čase ešte vôbec nie je zjavné. "Povedal, že Sovietsky 

zväz dobre urobil, že posunul poľskú hranicu a zobral východné územie Poľska, pretože vojna Sovietskeho zväzu s 

Nemeckom je nevyhnutná." Už na svojich prvých bojiskách zbiera jedno vyznamenanie za druhým. "Prejavil sa v týchto 

bojoch ako skutočne vzorový dôstojník, ktorý si príkladne plnil svoje úlohy," komentuje historik Bystrický. Pravdivá a 

zdanlivo nevinná informácia, no pred pádom režimu by s ňou len málokto dobrovoľne vyrukoval. Táto etapa – keď 

Nálepka hrdinsky bojoval ako vojak armády slovenského štátu, teda v podstate na druhej strane barikády – sa pri tvorbe 

jeho socialistického kultu pred sedemdesiatimi rokmi totiž musela dôkladne vyretušovať. Aby nehyzdila tvár 

komunistického hrdinu a martýra... ktorý sa, mimochodom, už v tomto období začínal prebúdzať k životu. 

 

Prechod k partizánom 

 

Ján Nálepka totiž so svojou pozíciou v rámci druhej svetovej vojny nebol ani zďaleka zmierený. Ako sa píše v knihe 

Kapitán Nálepka – Repkin, "krv sa v ňom búrila už len pri samej predstave, že by mal strieľať na príslušníkov poľského 

národa". Už od ranej mladosti mu totiž boli blízke idey slovanskej vzájomnosti a antifašizmus. V júni 1941 Hitlerom 

vytvorený slovenský štát vstúpi do vojny proti Sovietskemu zväzu. Ján sa v tom čase ako dôstojník nachádzal na 

okupovanom území ZSSR – konkrétne v ukrajinskom mestečku Ovruč a v bieloruskej Kopceviči. A tu sa rozhodne pre 

nebezpečný krok: nadviaže spoluprácu so sovietskymi partizánmi. Pre kontakty s nimi si zvolí krycie meno Repkin. Má to 

praktický aj recesistický rozmer. Jednak to pripomínalo bežné ruské mená a jednak sa tým Ján Nálepka vedome prihlási 

k známemu porekadlu "byť Slovákom ako repa". Na tajnú protifašistickú činnosť horlivo podnecuje aj ostatných 

dôstojníkov. A s obrovským úspechom. Poskytujú potraviny, lieky aj spravodajské informácie o činnosti nemeckých 

jednotiek a ich spojencov. Ján má však ešte ambicióznejšie plány, s ktorými sa počas dovolenky zverí aj bratovi: prejsť k 

partizánom úplne. Ten sa ho od rizikovej akcie snaží všetkými silami odhovoriť a navrhne mu, či by nebolo lepšie, keby 

zostal na slovenskej strane a naďalej im len pomáhal. Jánovu odpoveď zachytil v spomínanej knihe takto: "No, pozri. Pri 

našich prvých stretnutiach sme sa dohovárali a my sme partizánov žiadali, aby nezabíjali našich mladých chlapcov. Veď 

oni za to nemôžu, že ich slovenská vláda poslala na front. A ako to vyzerá – padnúť v boji proti Rusom, Slovanom, 

ktorých považuješ za svojich bratov? My sme im sľúbili, že nebudeme na nich útočiť a strieľať, ba upozorňujeme ich na 

nemecké výpravy organizované proti nim. Partizáni na to pristúpili a neprelievali sme viacej krv. Styky sa rozširovali a my 

sme im pomáhali, čím sme len mohli a kde sa to dalo. To sa však nedá utajiť. Konečne treba aj otvorene proti Nemcom 

vystúpiť. Preto pripravujeme prechod k nim. Stane sa to po mojom návrate z dovolenky." Isté je, že na partizánčinu mal 

Ján Nálepka predpoklady už od mladosti. Ešte ako tínedžer založil skautský oddiel a bol to práve on, kto ostatných učil 

morzeovku, poskytovať prvú pomoc, chytiť rybu rukou či preplávať rieku plnú ľadových krýh... 

 

Hrdina. Bez pátosu 
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Koncom roku 1942 je spolupráca s partizánmi naozaj prezradená. A v Jánov neprospech sa k tomu pridá aj vyšetrovanie 

za spomínaný staničný incident. To všetko sa stane impulzom ku kľúčovému činu, ktorý Jána Nálepku katapultuje na 

piedestál komunistických hrdinov... a zároveň do spoločnosti tisícov slovenských odbojárov, ktorí sa postavili proti 

Nemecku nielen v domácom, ale aj zahraničnom odboji – či už na západnom alebo východnom fronte. 15. mája 1943 

definitívne prejde do partizánskeho zväzku generála Saburova, kde sa stane zakladateľom a veliteľom prvého česko-

slovenského partizánskeho oddielu na okupovanom sovietskom území. A takmer rovný polrok nato, 16. novembra, padne 

pri oslobodzovaní mesta Ovruč. Jozef Nálepka tú osudnú akciu opísal takto: "Bola už tma, keď sa blížili k stanici. 

Tragédiou bolo, že do stanice prišiel práve vlak s práporom Nemcov a nikto ich už neupozornil, že Nemci znovu obsadili 

bunkre a guľometné hniezda pred stanicou. Začal sa boj proti veľkej presile. Keď Nemec zakričal Halt, Nálepka mu po 

nemecky odpovedal ,Vaši‘. ,Heslo‘ – reval Nemec. Odpoveď mu bola dávka z kapitánovho automatu. Nemci spustili silnú 

paľbu, pričom im pomáhali aj tí, ktorí boli vo vlaku. V tejto paľbe zasiahla guľometná dávka Nálepkovu pravú stranu 

hrudníka. Na koženom kabáte napočítali šestnásť dierok, ktoré vytvarovali písmeno Z. Neskoršie ešte dostal úlomok z 

míny do čela. Ranený kapitán naposledy zavelil: ,Bite vrahov! Vpred!‘ A podľahol zraneniam..." Prakticky všetci naši 

historici sa zhodujú v tom, že Jánovi Nálepkovi nemožno upierať značné zásluhy v boji proti nacistickému Nemecku a 

organizovaní odporu aj z radov slovenských vojakov, nedobrovoľne nasadených do tejto vojny. Mierne kontroverzný 

zostáva len jeho vzťah ku komunistickej strane. "Isté je, že jej členom nebol, ani nepatril k žiadnym revolucionárom. Skôr 

inklinoval k ľavicovej demokracii. Hoci je pravdepodobné, že po prechode k Saburovovi sa na začiatku novembra 1943 

stal kandidátom na vstup do Komunistickej strany Sovietskeho zväzu," hovorí Bystrický. No tak či onak: ako 31-ročný 

vojak nemohol toho o sovietskych komunistických zločinoch veľa tušiť a navyše, neurobil žiadny čin, za ktorý by sme ho 

mali odsudzovať. A stojí za to pripomenúť si aj ďalšie okolnosti, za ktorých padol pri oslobodzovaní Ovruče: kráčal na 

čele svojej partizánskej jednotky, a tak bol prvý na rane, keď zvyšky nemeckých jednotiek vystrelili dve dávky z guľometu, 

ktoré ho zasiahli. A hoci pre dnešných ľudí to znie trochu pateticky, treba na rovinu povedať, že išlo o hrdinskú smrť. 

 

Ján Nálepka 

 

Narodil sa 20. septembra 1912 v Smižanoch. Pôvodne pracoval ako učiteľ, bol prenasledovaný za svoje antifašistické 

názory. Po začiatku 2. svetovej vojny bojoval v protipoľskej vojne, v roku 1941 bol odvelený na východný front. 

Sústreďoval vôkol seba antifašisticky zmýšľajúcich dôstojníkov a vojakov, s pomocou ktorých začal organizovať 

protifašistickú činnosť a prechody slovenských vojakov na sovietsku stranu. Od augusta 1942 spolupracoval so 

sovietskymi partizánmi, v noci zo 14. na 15. mája roku 1943 k nim prebehol. Stal sa veliteľom 1. československého 

partizánskeho oddielu v ZSSR. Zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mestečka Ovruč 16. novembra 1943. Ako jediný 

Slovák bol ocenený vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu. 

 

Nebol členom komunistickej strany ani nepatril k žiadnym revolucionárom. Skôr inklinoval k ľavicovej demokracii. 

 

FOTO: 

 

OKOLNOSTI JEHO SMRTI sú dodnes nevyjasnené. 
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JÁN NÁLEPKA dostáva vyznamenanie z rúk generála Ferdinanda Čatloša. 

 

PRED VOJNOU mal Ján Nálepka (na fotke úplne vpravo) blízko aj k Tomášovi Garriguovi Masarykovi. 

 

AKO STUPAVSKÝ UČITEĽ (za zástavou) kráča v prvomájovom spievode, ktorý si neskôr prisvojili komunisti. 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Najrýchlejší bol Fehérvári 

 [kosice.korzar.sme.sk; 28/04/2017; ao ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20519825/najrychlejsi-bol-fehervari.html 

 

Na Silickej planine bežali okrem slovenských aj maďarskí pretekári. 

 

KOŠICE. Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice usporiadal na Silickej planine 4. kolo pretekov 

Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu na dlhých tratiach za účasti okrem slovenských aj maďarských 

pretekárov. 

 

Na najdlhšej 7,7 km dlhej trati mužov s prevýšením 210 m a 19 kontrolami najlepší čas dosiahol Maďar Dániel Fehérvári v 

drese ATU Košice za 51:04 min. 

 

Druhý skončil Peter Glončák (Farmaceut Bratislava), ktorý zaostal 2:20 min. a tretie miesto obsadil Dušan Sláma (ATU 

Košice) za 53:57 min. 

 

Na ženskej trati dlhej 5,7 km (205 m prev., 15 KS) bola najrýchlejšia Natália Tyszová za 53:43 min. pred Antóniou 

Šofrankovou, ktorá zaostala 1:45 min. a tretie miesto obsadila Andrea Papugová za 57:17 min. (všetky ATU Košice). 

 

Vo veteránskych kategóriách si prvé miesta vybojovali: W35-: Bibiána Perátová, M35-: Igor Porubčan (obaja KOB Kysak), 

W45-: Eva Mušinská, (ATU Košice), M45: Róbert Miček (Čingov Spišská Nová Ves), W55-: Judita Sádecká (ATU 

Košice), M55-: Anton Onder (Metropol Košice). 

 

V otvorenej kategórii "K" na 3,57 km trati bez rozdielu veku i pohlavia zvíťazil Boris Ďurčo pred Petrom Kováčom (obaja 

ATU Košice) a tretia skončila Zuzana Sleziaková (Viatoris Zvolen). 

 

V mládežníckych kategóriách prvenstvá zaznamenali: M-12: Jakub Janšo, W-14: Simona Mihaličová, M-14: Richard 

Sláma (všetci ATU Košice), W-18: 1. Kamilla Szokol, M-18: Ferenc Jónás (obaja Szeged- Maď.). 

 

Späť na obsah 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20519825/najrychlejsi-bol-fehervari.html
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1.40.  Tipy na dnes - piatok 28. apríla 

 [korzar.sme.sk; 28/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20516402/tipy-na-dnes-piatok-28-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Deň mesta Košice 

 

RYTIERSKE SLÁVNOSTI KOŠICE 1491 

 

Pozvánka stredovekého divadla na Košické rytierske slávnosti 2017. 

19.30 hod. Mestský park 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 

TALENT SHOW 2017 

 

24. ročník talentovej súťaže v kategóriách spev, tanec, hudba a literárno-dramatické umenie. 

9.00 hod., Kultúrne stredisko Jazero, Spišské nám.1 

 

JARNÉ MELÓDIE TERASY 

 

Najkrajšie skladby z filmov a rozprávok. 

17.00 hod. Zuzkin park pri Átriu 

 

TRH TRADIČNÝCH REMESIEL 

 

Remeselnícky trh spojený s prezentáciou výroby a predajom umeleckých výrobkov. 

29. 4. - 8. 5. 2017 Dolná brána 

 

World Dance Day 

 

KOŠICE. Od dnes do nedele sa v Kunsthalle a v Kulturparku uskutoční podujatie World Dance Day. Program obohatia 

dva výchovné koncerty, tanečné diskusie, otvorené lekcie lokálnych umelcov, určené pre širokú verejnosť či workshopy. 

Všetko vyvrcholí v posledný aprílový deň tanečnou súťažou o titul slovenského zlatého tanečníka Slovak Gold. 

 

Beseda s Tinou Van der Holland 

https://korzar.sme.sk/c/20516402/tipy-na-dnes-piatok-28-aprila.html
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KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva dnes o 15.00 hod. na besedu s Tinou Van der Holland, 

autorkou knihy Tajomstvo zlatého pokladu. Súčasťou besedy bude autogramiáda a prehliadka expozície Košického 

zlatého pokladu. 

 

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 

 

PREŠOV. Medzinárodná striptérska skupina Dirtyy Boyzz príde do Prešova do kina Scala v piatok o 20.00 hod. 

 

"Ječko" 
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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 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Späť na obsah 
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1.41.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 28., sobota 29., nedeľa 30. apríla a pondelok 1. mája 

 [korzar.sme.sk; 28/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20517988/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-nedela-30-aprila-a-pondelok-1-maja.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 

 

28. 4. – 30. 4. UNIVERSA, Hlavná 1735/59 

 

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

 

Sabinov 

 

28. 4. - 30. 4. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Levoča 

 

29. 4. - 30. 4. Lekáreň U HADA, Nám. Majstra Pavla 13, 1. 5. Zelená lekáreň, Železničný riadok 2 

https://korzar.sme.sk/c/20517988/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-nedela-30-aprila-a-pondelok-1-maja.html
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Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

28. 4. – 30. 4. TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15, 1. 5. STATIM Štefánikovo námestie 2987/10 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

28. 4. - 1. 5. 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 

 

28. 4. Lianela - Muránska 1335/12, 29. 4. Cannabis - M. R. Štefánika, 30. 4. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363, 1. 5. Pri 

Nemocnici s poliklinikou 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

28. 4. Lekáreň Anett, Levočská 59/1808, 06401, 29. 4. Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 06401, 30. 4. Lekáreň 

Elixír, Obchodná 3, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

28. 4. Lekáreň Dr. Max, Námestie sv. Egídiea 16/37, 05801, 29. 4. Lekáreň Tilia, Banícka 28, 05801, 30. 4. 

EKOLEKÁREŇ Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14, 05801 

 

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

 

28. 4. Lekáreň Dr. Max, Ul. 1. mája 23, 06601, 29. 4. Lekáreň MÁRIA, Krátka 3, 06601, 30. 4. Lekáreň Harmónia, Ul. 1. 

mája 2045, 06601 

 

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

 

Sobrance 

 

28. 4. – 29. 4. 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 

 

28. 4. ALEXIS, J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020, 29. 4. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 

3824/208, 30. 4. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401, 1. 5. SCHNEIDER, Hypermarket 

Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

28. 4. SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4, 29. 4. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 30. 4. Dr. Max, 

Sobranecká cesta 5910, 1. 5. BENU, Humenská cesta 5822/2 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Kam za kultúrou - piatok 28., sobota 29., nedeľa 30. apríla a pondelok 1. mája 

 [korzar.sme.sk; 28/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20517977/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-nedela-30-aprila-a-pondelok-1-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20517977/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-nedela-30-aprila-a-pondelok-1-maja.html
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Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) Baby šéf o 15.20, 18.10, 3D o 16.00, Cuky Luky film o 16.10, 17.40, 

19.30, 20.10, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.30, Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, Chatrč o 19.50, 

Rýchlo a zbesilo 8 o 17.50, 20.20, Circle o 18.40, 20.50, Uteč o 21.00, Vo veľkom štýle o 15.40, Aj dvaja sú rodina o 

16.50 hod., navyše v sobotu, nedeľu a pondelok: Baby šéf o 13.10, 13.50, Rýchlo a zbesilo 8 o 13.20, Cuky Luky film o 

13.00, Masaryk o 13.40, Pápež František: Modlite sa za mňa o 14.20, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.30 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) Circle o 20.00, Pápež František: Modlite sa za mňa o 

15.50, Uteč o 20.20, Baby šéf o 13.20, 14.00, 15.40, 17.40, Cuky Luky Film o 15.20, 18.00, 20.10, Chatrč o 17.50, Rýchlo 

a zbesilo 8 o 15.30, 17.30, 19.40, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.10, 13.50 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Piata loď o 17.00, Proti svojej krvi o 19.00, Uteč o 21.00, (sobota) Baby šéf o 14.00, Cuky Luky film o 

16.00, Pápež František: Modlite sa za mňa o 18.15, Masaryk o 20.30, (nedeľa) Baby šéf o 14.00, Pápež František: 

Modlite sa za mňa o 16.00, Špunti na vode o 18.15, Uteč o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) Circle o 20.00, Uteč o 20.20, 

Pápež František: Modlite sa za mňa o 15.50, Cuky Luky Film o 15.20, 18.00, 20.10, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.30, 

Chatrč o 17.50, (sobota, nedeľa pondelok) Baby šéf o 13.20, 14.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Tom, Dick a Harry o 10.00 hod., Bohéma o 19.00 hod., (sobota) 

Labutie jazero o 19.00 hod., (nedeľa) Maškaráda o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (piatok) Na skle maľované o 19.00 hod., 

(sobota) Doma u Hitlerovcov: Historky z kuchyne o 19.00 hod., (pondelok) Otec o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (nedeľa) Podmorská rozprávka o 14.30 a 16.30 hod., (Tajovského 4) - (piatok) Čert 

a Kača o 9.00, 10.30 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Rysavá jalovica o 10.00, Jánošík alebo Pravda je len jedna o 19.00, (sobota) 

Charleyho teta o 19.00, (nedeľa) Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 16.00 hod. 
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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.); Tvorivé nedele, 

 

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Fashion Revolution Week Košice - "Space 01" od 10.00 do 18.00 hod. 

(do 30. 4.), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej migrácie (do 30. 4.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára 

Františka Jozefa I. (do 30. 4.), Kráľovná Alžbeta a móda - v nedeľu vstup zdarma (do 30. 4.), Až na kov - záchrana 

zbierok z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), Beseda s Tina Van der Holland, autorkou knihy Tajomstvo zlatého pokladu v 

piatok o 15.00 hod., (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! - vernisáž o 16.00 hod. (do 8. 10.), 

 

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; 

 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Výstava: Peter Ilčík: Semat, 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Rozchynennia (dissolution); Imrich Veber - Something Is Missing / 

Ťahanovce (do 5. 5.), (piatok) Tatiana Takáčová - Pinhole - workshop 15.00 - 19.00 hod., 

 

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.), 

 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; 

 

SP. N. VES: MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-

ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
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TREBIŠOV: MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), DVORANA 

TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 

5.), MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), GALÉRIA KONIAREŇ: 

Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-miesta (do 14. 5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka 

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) Tanečný workshop s Danom Račekom 

o 18.00 hod., (sobota) - tanec - Neskorý zber: Elegancia kvantového králika o 19.00 hod., (nedeľa) TRH v Tabačke - apríl 

o 11.00 hod., (workshop) Kulinárske popoludnie: Kváskovanie o 16.00 hod., (film) KineDok: Kainove deti o 19.00 hod., 

(tanec) Free Kizomba o 19.00 hod., (pondelok) - komunity - Language Café o 18.00 hod., koncert - Vec & Škrupo / Tono 

S. Domáce Potreby Turné o 20.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) Baby šéf o 15.50, 17.50, 3D o 15.30, Cuky Luky film o 15.00, 

18.10, 20.40, Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, 20.10, Rýchlo a zbesilo 8 o 19.50, Vo veľkom štýle o 16.30, 

Circle o 18.40, Uteč o 21.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, Chatrč o 17.40, Stratené mesto Z o 20.30 hod., v 

sobotu, nedeľu a pondelok navyše: Baby šéf o 13.30, Pápež František: Modlite sa za mňa o 13.10, Šmolkovia: 

Zabudnutá detinka o 13.00, Aj dvaja sú rodina o 14.00, Únos o 13.20 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa, pondelok) Baby šéf o 15.10, 17.40, Chatrč o 15.40, Circle o 21.00, Cuky 

Luky Film o 18.00, 20.40, Pápež František: Modlite sa za mňa o 18.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.20, Šmolkovia: Zabudnutá 

dedinka o 15.30, (sobota, nedeľa, pondelok) Baby šéf 3D o 13.00, Únos o 13.10, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.20 

hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (štvrtok, piatok, pondelok) Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.00 - v pondelok o 17.30, (piatok, 

sobota) Circle o 19.30, (pondelok) Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, Úplní cudzinci o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

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

(nedeľa) King Of The Gypsy Dance a Cigánski diabli o 19.00 hod. 
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MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, Prešov v praveku a 

dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické paličky - výstava 

prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstava: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála 

expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: 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, 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Adam Szentpétery - 

Geometrické kódy (do 21. 5.), 

 

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, 
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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 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: AMFITEÁTER - (pondelok) Oslavy 1. mája od 14.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Zlepšili sa o päť priečok! 

 [Šport; 98/2017; 28/04/2017; s.: 24; PAVOL KUBIŠ ; Zaradenie: VOLEJBAL] 

 

Ešte koncom januára po základnej časti extraligy figurovali volejbalistky VK Eperia Prešov v extraligovej tabuľke na 

ôsmom mieste. Za nimi trčali už iba Zvolen a Senica, ktoré zo súťaže neskôr vypadli. V nadstavbovej skupine o 5. až 10. 

miesto však Prešovčanky vyhrali všetkých desať duelov a do play-off naskočili z piatej priečky, z ktorej nakoniec 

vyčarovali historický bronz. Za necelé tri mesiace sa tak v súťaži posunuli o úctyhodných päť miest. 

 

TRÉNER FRANTIŠEK BOČKAY: MEDAILA JE BONUS 

 

Po predvlaňajšom (Spišská Nová Ves) a vlaňajšom vicemajstrovi (Kežmarok) sú Prešovčanky iba tretím tímom z 

východu Slovenska, ktorý v extralige od roku 1993 získal medailu. Pred dvoma rokmi ako nováčik bojovali o záchranu v 

najvyššej súťaži v baráži, vlani v nej obsadili ôsmu priečku. Pred touto sezónou prevzal taktovku po Miroslavovi 

Andrássym jeho asistent František Bočkay, 25-ročný bývalý mládežnícky volejbalista Humenného. "Sme veľmi radi, že sa 

nám to podarilo. S novozloženým družstvom sme začali systematicky pracovať, chceli sme ísť krok po kroku. Medaila je 

bonus. Pochopiteľne, za posunom tímu bol aj decembrový príchod skúsenej nahrávačky Alice Sokolov-Székelyovej. 

Nemôžem však zabúdať ani na ostatné baby, pokiaľ by neprihrali, nemala by z čoho nahrávať," konštatoval Bočkay. Po 

tom, ako si v semifinále Prešovčanky vylámali zuby na obhajcovi majstrovského titulu Slávii EU Bratislava, zvládli lepšie 

sériu o bronz proti UKF Nitra. Vyhrali ju 3:1 na zápasy a oslavovať mohli po stredajšom domácom víťazstve. V hľadisku 

nechýbali ani dvojnásobní majstri republiky volejbalisti VK Mirad, ktorí včera odohrali rozhodujúci zápas o bronz proti 

Košiciam. Pravda, veľa nechýbalo a ženská séria by sa natiahla taktiež na päť duelov a rozhodovalo by sa v sobotu v 

Nitre. Hosťujúci Volley Project UKF Nitra, ktorý nakoniec piaty raz za sebou obsadil v extralige štvrté miesto, totiž v 

stretnutí viedol 1:0 a v druhom sete od stavu 24:22 nevyužil štyri setbaly. Prešovčanky nakoniec premenili svoj druhý a 

vývoj zápasu otočili na 3:1. "Rozhodla koncovka druhého setu. Na štvrtý zápas sa oba tímy dobre pripravili, bola to vojna 

obrán a servisu. Už teraz myslíme na novú sezónu. Máme predstavy, ako by to malo vyzerať, máme na čom budovať," 

dodal. 

 

ALICA SOKOLOV-SZÉKELYOVÁ: PRE MŇA JE TO ZLATO 
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"Bronzová medaila je úžasná a nádherná, pre mňa je to zlato," lomcovali ešte aj na druhý deň po bronzovom zápase 

emócie so 121-násobnou reprezentačnou rekordérkou Alicou Sokolov-Székelyovou. Tridsaťšesťročná nahrávačka sa so 

Sláviou UK Bratislava v rokoch 1998 až 2003 tešila zo šiestich majstrovských titulov za sebou. Na slovenské palubovky 

sa po tureckej anabáze nečakane vrátila vlani začiatkom decembra. V nie úplne stopercentnom zdravotnom stave, pre 

ťahajúce sa problémy s chodidlom pravej nohy nemohla ani poriadne trénovať. Jej prítomnosť však na ihrisku urobila s 

tímom z jej rodného mesta zázraky a po štrnástich rokoch jej v našej extralige zavesili na krk medailu. V zahraničí bola 

ešte tretia s Burgosom v Španielsku a druhá s Dinamom Bukurešť v Rumunsku. Po tom, ako Prešovčanky vo štvrťfinále 

senzačne vyradili vicemajstra z Kežmarku, však Alica odcestovala do Švajčiarska za macedónskym manželom Tomčom. 

Bývalý basketbalista Banskej Bystrice či Spišskej Novej Vsi tam popri práci ešte hráva v nižšej súťaži. V mestečku 

neďaleko Lausanne si našla rodinka byt a v krajine sa mieni zdržať dlhšie. V semifinálovej sérii tak Prešovu chýbala, v 

zápasoch o bronz sa však do jeho dresu vrátila. "To, či to bola pre mňa medaila na rozlúčku, je ešte predčasná otázka. S 

mojimi zdravotnými problémami však na profesionálny volejbal už veľmi pomýšľať nemôžem. Aj uplynulé dva týždne boli 

pre mňa mimoriadne náročné, keďže som trénovala každý deň. S klubom som mala dohodu, že keď si vo Švajčiarsku 

nájdeme byt, odcestujem tam. Stalo sa práve pred semifinále, tak to vyšlo. Po dohode s manželom i s klubom som sa 

však na záverečnú sériu vrátila. Chcela som ešte pomôcť a vedela som, že na tú medailu máme," zdôraznila Alica, ktorá 

s trojročným synom Markom dnes znova zamieri do Švajčiarska. PAVOL KUBIŠ 
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