
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

4. 5. 2017 

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

 

1. Spišská Nová Ves 

1.1. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Kysucké noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 9; TP73020481 ; Zaradenie: NÁŠ REGIÓN/INZERCIA] 

1.2. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Trnavské noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 8; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: ZAUJALO NÁS / INZERCIA] 

1.3. Pre Kostelného bol prvoradý tímový úspech 

     [Trenčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 23; MJ ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.4. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Týždeň na Pohroní; 17/2017; 02/05/2017; s.: 6; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: SPEKTRUM / INZERCIA] 

1.5. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Topoľčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 8; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 

1.6. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Naše Novosti; 17/2017; 02/05/2017; s.: 9; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: ZDRAVIE/INZERCIA] 

1.7. ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

     [Trenčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 14; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

1.8. Hľadáte si novú prácu v Spišskej? Tento džob je možno ušitý práve pre vás 

     [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. Študenti stredných škôl predstavia svoje podnikateľské nápady 

     [teraz.sk; 03/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.10. PRVOMÁJOVÉ manifestácie 

     [Nový Čas pre ženy; 18/2017; 03/05/2017; s.: 42,43; iva ; Zaradenie: Retro je späť, retro je in!] 

1.11. Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora 

     [HN; 84/2017; 03/05/2017; s.: 42; Piotr Cebulski ; Zaradenie: Áno, Poľsko] 

1.12. Slovenský Krakov 

     [HN; 84/2017; 03/05/2017; s.: 8,9,10; Marek Lisanský ; Zaradenie: Áno, Poľsko] 

1.13. Lampa nabíjajúca smartfón či nafukovací stan: Novoveskí študenti predstavia nápady 

     [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Novoveskí hasiči mali plné ruky práce: Hasičskú stanicu obsadili deti, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Zábery, ktoré potešia oči nielen obyvateľov Spišskej: Mladý pár natočil úžasné VIDEO 

     [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Talentovaný Slovák zachytil aj Trnavu: Slovenské mestá pospájal do parádneho videa 

     [trnava.dnes24.sk; 03/05/2017; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

1.17. Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva "Spolu za zdravý a 

krásny úsmev" 

     [hlavnespravy.sk; 03/05/2017; HSP/Foto:LF UPJŠ ; Zaradenie: Z domova] 

1.18. Slováci na ME v Turecku s cieľom rozšíriť bohatú medailovú zbierku 

     [netky.sk; 03/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.19. Namiesto auta "nočná mora" 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

4. 5. 2017 

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

     [JOJ, 19:00; Krimi; 03/05/2017;  Veronika Daubnerová; Zaradenie: z domova] 

1.20. K eurofondom sa dostanú len vyvolené nemocnice 

     [Trend; 18/2017; 04/05/2017; s.: 30,31; Mária Hunková ; Zaradenie: Ekonomika, Zdravotníctvo] 

1.21. Neposlali sme na šampionát spolok zelenáčov 

     [SME; 102/2017; 04/05/2017; s.: 2,3; Redakcia ; Zaradenie: MS v hokeji 2017] 

1.22. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 4. mája 

     [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.23. Tipy na dnes - štvrtok 4. mája 

     [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.24. Kam za kultúrou - štvrtok 4. mája 

     [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.25. Cíger preferoval Hudáčka, formu má aj Laco 

     [Šport; 102/2017; 04/05/2017; s.: 6,7; TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: hokej] 

1.26. CHLAPCI, DRŽÍM VÁM PALCE! 

     [Plus jeden deň; 102/2017; 04/05/2017; s.: 4,5; Milan Hanzel ; Zaradenie: MS v hokeji 2017] 

1.27. Deväť nováčikov? Snáď prinesú štvrťfinálové šťastie 

     [Pravda; 102/2017; 04/05/2017; s.: 37; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

1.28. Višňovský: Verím, že postúpime 

     [Pravda; 102/2017; 04/05/2017; s.: 1; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Kysucké noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 9; TP73020481 ; Zaradenie: NÁŠ REGIÓN/INZERCIA] 

 

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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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 
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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. 

 

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 

 

"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. 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," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 

 

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. Veľmi efektívna je medikamentózna protizápalová liečba liekmi na predpis od odborníkov, ktorá je vhodná od 
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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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 

 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 

spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

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

 

--- 

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 

 

Dátum Mesto 

 

2.5.2017 Pezinok 

 

3.5.2017 Senec 

 

4.5.2017 Trnava 

 

5.5.2017 Hlohovec 

 

9.5.2017 Galanta 

 

10.5.2017 Dunajská Streda 

 

11.5.2017 Komárno 

 

12.5.2017 Štúrovo 
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15.5.2017 Senica 

 

16.5.2017 Myjava 

 

17.5.2017 Piešťany 

 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

 

19.5.2017 Trenčín 

 

24.5.2017 Nitra 

 

25.5.2017 Topoľčany 

 

26.5.2017 Prievidza 

 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

 

30.5.2017 Martin 

 

31.52017 Žilina 

 

1.6.2017 Považská Bystrica 

 

2.6.2017 Púchov 

 

5.6.2017 Zvolen 

 

6.6.2017 Levice Dátum Mesto 

 

7.6.2017 Nové Zámky 

 

8.6.2017 Šala 

 

9.6.2017 Bratislava 

 

12.6.2017 Rimavská Sobota 
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13.6.2017 Lučenec 

 

14.6.2017 Detva 

 

15.6.2017 Brezno 

 

16.6.2017 Zvolen 

 

19.6.2017 Ružomberok 

 

20.6.2017 Poprad 

 

21.6.2017 Kežmarok 

 

22.6.2017 Svit 

 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

 

26.6.2017 Košice 

 

27.6.2017 Michalovce 

 

28.6.2017 Trebišov 

 

29.6.2017 Prešov 

 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

 

3.7.2017 Snina 

 

4.7.2017 Trebišov 

 

6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

 

7.7.2017 Košice 

 

8.7.2017 Košice 
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Späť na obsah 

 

1.2.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Trnavské noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 8; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: ZAUJALO NÁS / INZERCIA] 

 

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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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. 

 

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 

 

"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. V prípade akéhokoľvek štádia CHŽO 
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všeobecný lekár odporučí liečbu a návštevu odborníka, s ktorým spoločne stanovia komplexný a účinný liečebný postup, 

ako aj odporúčania na zmenu životného štýlu," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 

 

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. 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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 

 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 

spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení a pojazdnej ambulancii nájdete na 

 

www.opuchnutenohy.sk 

 

---- 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

4. 5. 2017 

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

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 

 

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 Mesto 

2.5.2017 Pezinok 

3.5.2017 Senec 

4.5.2017 Trnava 

5.5.2017 Hlohovec 

9.5.2017 Galanta 

10.5.2017 Dunajská Streda 

11.5.2017 Komárno 

12.5.2017 Štúrovo 

15.5.2017 Senica 

16.5.2017 Myjava 

17.5.2017 Piešťany 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

19.5.2017 Trenčín 

24.5.2017 Nitra 

25.5.2017 Topoľčany 

26.5.2017 Prievidza 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

30.5.2017 Martin 

31.52017 Žilina 

1.6.2017 Považská Bystrica 

2.6.2017 Púchov 

5.6.2017 Zvolen 

6.6.2017 Levice 

 

 

Dátum Mesto 

7.6.2017 Nové Zámky 

8.6.2017 Šala 

9.6.2017 Bratislava 

12.6.2017 Rimavská Sobota 
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13.6.2017 Lučenec 

14.6.2017 Detva 

15.6.2017 Brezno 

16.6.2017 Zvolen 

19.6.2017 Ružomberok 

20.6.2017 Poprad 

21.6.2017 Kežmarok 

22.6.2017 Svit 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

26.6.2017 Košice 

27.6.2017 Michalovce 

28.6.2017 Trebišov 

29.6.2017 Prešov 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

3.7.2017 Snina 

4.7.2017 Trebišov 

6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

7.7.2017 Košice 

8.7.2017 Košice 

 

 

PR-CL TP73020481 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Pre Kostelného bol prvoradý tímový úspech 

 [Trenčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 23; MJ ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

HOKEJ REPRE DO 18 ROKOV S TRENČIANSKYM RUKOPISOM 

 

Bol jedným z ťahúňov slovenského tímu na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov. Brankár Jakub Kostelný odchytal 

necelé dva zápasy a udržal si skvelé štatistiky. 

 

TRENČÍN. Slovenská hokejová reprezentácia sa na domácich majstrovstvách sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi 

predviedla skvelými výkonmi. Družina okolo trénera Norberta Javorčíka nebola ďaleko od senzačného postupu medzi 

štvoricu najlepších mužstiev sveta. 

 

V drese s dvojkrížom na prsiach nastúpila až štvorica hráčov, ktorí v minulej sezóne obliekali dres Dukly Trenčín. 
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Do brány sa postavil Jakub Kostelný, v obrane hral Adam Dúžek a v útoku dvojica Pavol Regenda a Matúš Havrila. 

 

Prvoradý tímový úspech 

 

Výraznú stopu zanechal gólman Matúš Kostelný, ktorý sa prvý raz postavil do brány proti Kanade za nepriaznivého stavu 

1:3. Aj vďaka jeho skvelým výkonom sa našim chlapcom podarilo vyrovnať a doviesť zápas až do predĺženia. V ňom už 

mali viac šťastia hokejisti z krajiny javorového listu. Následne si udržal čisté konto proti reprezentácii Lotyšska. "Na 

šampionáte som chcel odchytať aspoň jeden zápas. Neriešil som otázku tímovej jednotky. Prvoradý bol tímový úspech," 

povedal na úvod 17-ročný rodák z Trenčína. 

 

Brankársku dvojičku vytvoril s Matúšom Sklenárom z Nitry. Obaja sa veľmi dobre poznajú aj z nedávnej finálovej série o 

titul majstra Slovenska dorastencov. Lepšie z nej vtedy vyšiel gólman corgoňov. "Naše vzájomné vzťahy sú dobré. Pri 

reprezentácii ide rivalita bokom," pousmial sa Kostelný. 

 

Mali na kohokoľvek 

 

Slováci na turnaji prehrali v základnej hracej dobe iba jediný zápas proti neskoršiemu finalistovi z Fínska. Aj v ňom neboli 

ďaleko od remízy, lenže im hlavný rozhodca neuznal gól po spornom momente. Dokázali výrazne potrápiť aj najväčších 

favoritov. 

 

"Už po prvom stretnutí som vedel, že máme na ktoréhokoľvek súpera. Máme skvelý kolektív aj tímového ducha," 

pokračoval Kostelný. 

 

Štvrťfinálový duel proti Rusku priniesol strhujúce hokejové momenty. Jakub Kostelný síce sedel na striedačke, ale zápas 

prežíval poriadne intenzívne. Po rozhodujúcom góle zo Sleptsovej hokejky pociťoval smútok. "Bolo to pre nás všetkých 

veľké sklamanie. Na druhej strane, určite sa nemáme za čo hanbiť. Predviedli sme výborné výkony. Škoda, že sme sa 

neprepracovali do boja o cenné kovy." 

 

Na skautov nemyslel 

 

Na kolektíve, ktorý bude základom pre nasledujúce majstrovstvá sveta do 20 rokov, si najviac cení tímového ducha a 

obetavosť jeden za druhého. 

 

V Poprade zasiahol do dvoch zápasov. Odchytal niečo viac ako 100 minút a inkasoval iba jediný gól. Ani on neunikol 

pozornosti skautov. 
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"Na štadióne ich bolo veľa. Snažil som sa na nich nemyslieť a plne sa koncentrovať na vlastný výkon. Či som ich zaujal, 

je otázka smerom na nich. Môj najobľúbenejší tím z NHL je Montreal," dodal na záver Kostelný. 

 

(MJ) 

 

---- 

 

FOTO: Jakub Kostelný mal na šampionáte skvelé štatistky. FOTO: V.K. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Týždeň na Pohroní; 17/2017; 02/05/2017; s.: 6; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: SPEKTRUM / INZERCIA] 

 

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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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. 

 

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%. 
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"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 

 

"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. 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," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 

 

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. 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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 
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Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 

spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení a pojazdnej ambulancii nájdete na 

 

www.opuchnutenohy.sk 

 

---- 

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 

 

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 Mesto 

2.5.2017 Pezinok 

3.5.2017 Senec 

4.5.2017 Trnava 

5.5.2017 Hlohovec 

9.5.2017 Galanta 

10.5.2017 Dunajská Streda 

11.5.2017 Komárno 

12.5.2017 Štúrovo 

15.5.2017 Senica 

16.5.2017 Myjava 

17.5.2017 Piešťany 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

19.5.2017 Trenčín 

24.5.2017 Nitra 

25.5.2017 Topoľčany 

26.5.2017 Prievidza 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

30.5.2017 Martin 

31.52017 Žilina 

1.6.2017 Považská Bystrica 
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2.6.2017 Púchov 

5.6.2017 Zvolen 

6.6.2017 Levice 

 

 

Dátum Mesto 

7.6.2017 Nové Zámky 

8.6.2017 Šala 

9.6.2017 Bratislava 

12.6.2017 Rimavská Sobota 

13.6.2017 Lučenec 

14.6.2017 Detva 

15.6.2017 Brezno 

16.6.2017 Zvolen 

19.6.2017 Ružomberok 

20.6.2017 Poprad 

21.6.2017 Kežmarok 

22.6.2017 Svit 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

26.6.2017 Košice 

27.6.2017 Michalovce 

28.6.2017 Trebišov 

29.6.2017 Prešov 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

3.7.2017 Snina 

4.7.2017 Trebišov 

6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

7.7.2017 Košice 

8.7.2017 Košice 
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1.5.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Topoľčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 8; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: KULTÚRA/INZERCIA] 
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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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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. 

 

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 

 

"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. 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," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 
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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. 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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 

 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 

spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení a pojazdnej ambulancii nájdete na 

 

www.opuchnutenohy.sk 

 

---- 

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 
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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 Mesto 

2.5.2017 Pezinok 

3.5.2017 Senec 

4.5.2017 Trnava 

5.5.2017 Hlohovec 

9.5.2017 Galanta 

10.5.2017 Dunajská Streda 

11.5.2017 Komárno 

12.5.2017 Štúrovo 

15.5.2017 Senica 

16.5.2017 Myjava 

17.5.2017 Piešťany 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

19.5.2017 Trenčín 

24.5.2017 Nitra 

25.5.2017 Topoľčany 

26.5.2017 Prievidza 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

30.5.2017 Martin 

31.52017 Žilina 

1.6.2017 Považská Bystrica 

2.6.2017 Púchov 

5.6.2017 Zvolen 

6.6.2017 Levice 

 

 

Dátum Mesto 

7.6.2017 Nové Zámky 

8.6.2017 Šala 

9.6.2017 Bratislava 

12.6.2017 Rimavská Sobota 

13.6.2017 Lučenec 

14.6.2017 Detva 

15.6.2017 Brezno 
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16.6.2017 Zvolen 

19.6.2017 Ružomberok 

20.6.2017 Poprad 

21.6.2017 Kežmarok 

22.6.2017 Svit 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

26.6.2017 Košice 

27.6.2017 Michalovce 

28.6.2017 Trebišov 

29.6.2017 Prešov 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

3.7.2017 Snina 

4.7.2017 Trebišov 

6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

7.7.2017 Košice 

8.7.2017 Košice 

 

 

PR-CL TP73020481 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Naše Novosti; 17/2017; 02/05/2017; s.: 9; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: ZDRAVIE/INZERCIA] 

 

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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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 
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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. 

 

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 

 

"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. 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," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 

 

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

zlozvykov. 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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 

 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 

spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení a pojazdnej ambulancii nájdete na 

 

www.opuchnutenohy.sk 

 

---- 

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 

 

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 Mesto 

2.5.2017 Pezinok 

3.5.2017 Senec 

4.5.2017 Trnava 

5.5.2017 Hlohovec 

9.5.2017 Galanta 

10.5.2017 Dunajská Streda 

11.5.2017 Komárno 

12.5.2017 Štúrovo 

15.5.2017 Senica 

16.5.2017 Myjava 
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17.5.2017 Piešťany 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

19.5.2017 Trenčín 

24.5.2017 Nitra 

25.5.2017 Topoľčany 

26.5.2017 Prievidza 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

30.5.2017 Martin 

31.52017 Žilina 

1.6.2017 Považská Bystrica 

2.6.2017 Púchov 

5.6.2017 Zvolen 

6.6.2017 Levice 

 

 

Dátum Mesto 

7.6.2017 Nové Zámky 

8.6.2017 Šala 

9.6.2017 Bratislava 

12.6.2017 Rimavská Sobota 

13.6.2017 Lučenec 

14.6.2017 Detva 

15.6.2017 Brezno 

16.6.2017 Zvolen 

19.6.2017 Ružomberok 

20.6.2017 Poprad 

21.6.2017 Kežmarok 

22.6.2017 Svit 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

26.6.2017 Košice 

27.6.2017 Michalovce 

28.6.2017 Trebišov 

29.6.2017 Prešov 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

3.7.2017 Snina 

4.7.2017 Trebišov 
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6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

7.7.2017 Košice 

8.7.2017 Košice 
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Späť na obsah 

 

1.7.  ZAOSTRITE NA ZDRAVIE SVOJICH NÔH, NECHAJTE SA VYŠETRIŤ 

 [Trenčianske noviny; 17/2017; 02/05/2017; s.: 14; PR-CL TP73020481 ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

 

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. Prevencia a včasná liečba výrazne pomáhajú eliminovať ochorenie a spomaliť jeho vývoj. Aj preto 

vyštartuje od mája do začiatku júla tohto roka, po 46 slovenských mestách, pojazdná ambulancia so všeobecným 

lekárom a angiológom. 

 

Čo je chronické žilové ochorenie 

 

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. 

 

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

vývoj do vyšších štádií." 

 

Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory 

 

"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. 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," vysvetľuje zodpovedný prístup Slovákov k CHŽO všeobecná lekárka 

MUDr. Diana Ganajová. 

 

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. 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. "Klesá počet pacientov v 

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

 

VeinViewer - najnovšia metóda na Slovensku 

 

Pacienti na Slovensku majú u nás vďaka našim uznávaným odborníkom liečbu na svetovej úrovni. Nedávno u nás tiež 

predstavili VeinViewer - najnovšiu metódu vizualizácie žíl prostredníctvom infrakamery. Pomáha identifikovať žilu ktorá 
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spôsobuje rozvetvené metličky. Je to efektívna a bezpečná metóda odstraňovania žiliek bez nežiadúcich reakcií a 

nutnosti nosenia kompresívnych pančúch. 

 

Viac informácií o chronickom žilovom ochorení a pojazdnej ambulancii nájdete na 

 

www.opuchnutenohy.sk 

 

---- 

 

Pojazdná ambulancia priamo k vám. Príďte si dať vyšetriť zdravie vašich nôh. 

 

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 Mesto 

2.5.2017 Pezinok 

3.5.2017 Senec 

4.5.2017 Trnava 

5.5.2017 Hlohovec 

9.5.2017 Galanta 

10.5.2017 Dunajská Streda 

11.5.2017 Komárno 

12.5.2017 Štúrovo 

15.5.2017 Senica 

16.5.2017 Myjava 

17.5.2017 Piešťany 

18.5.2017 Nové Mesto n./V. 

19.5.2017 Trenčín 

24.5.2017 Nitra 

25.5.2017 Topoľčany 

26.5.2017 Prievidza 

29.5.2017 Turčianske Teplice 

30.5.2017 Martin 

31.52017 Žilina 

1.6.2017 Považská Bystrica 

2.6.2017 Púchov 

5.6.2017 Zvolen 
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6.6.2017 Levice 

 

 

Dátum Mesto 

7.6.2017 Nové Zámky 

8.6.2017 Šala 

9.6.2017 Bratislava 

12.6.2017 Rimavská Sobota 

13.6.2017 Lučenec 

14.6.2017 Detva 

15.6.2017 Brezno 

16.6.2017 Zvolen 

19.6.2017 Ružomberok 

20.6.2017 Poprad 

21.6.2017 Kežmarok 

22.6.2017 Svit 

23.6.2017 Liptovský Mikuláš 

26.6.2017 Košice 

27.6.2017 Michalovce 

28.6.2017 Trebišov 

29.6.2017 Prešov 

30.6.2017 Spišská Nová Ves 

3.7.2017 Snina 

4.7.2017 Trebišov 

6.7.2017 Streda n. Bodrogom 

7.7.2017 Košice 

8.7.2017 Košice 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Hľadáte si novú prácu v Spišskej? Tento džob je možno ušitý práve pre vás 

 [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hladate-si-novu-pracu-v-spisskej-tento-dzob-je-mozno-usity-prave-pre-vas-269161 

 

http://spisska.dnes24.sk/hladate-si-novu-pracu-v-spisskej-tento-dzob-je-mozno-usity-prave-pre-vas-269161
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 Ak sa obzeráte po novej práci, mali by ste zbystriť pozornosť. V Spišskej totiž hľadajú človeka na voľný post. Tu sú 

bližšie informácie. 

 

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Referent pre cestovný ruch a 

turistické informačné centrum. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia musia mať dosiahnuté 

vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa so zameraním na cestovný ruch, manažment cestovného ruchu, marketing a 

podobne. 

 

Prečítajte si aj 

 

Na miesto referenta je okrem bezúhonnosti, výborných komunikačných, prezentačných a organizačných schopností, 

potrebná aj vynikajúca znalosť slovenského a nemeckého jazyka, slovom aj písmom, ako aj vodičský preukaz skupiny B, 

či ochota pracovať aj cez víkendy a sviatky. Od uchádzača sa očakáva časová flexibilita, príjemné vystupovanie, 

komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať pod tlakom a zvládať stres a kreatívnosť. 

 

K žiadosti o prijatie do zamestnania potrebné predložiť aj tieto doklady: 

 

- profesijný štruktúrovaný životopis, 

- motivačný list, 

- úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane dokladov o získaní vzdelania v cudzom/ích 

jazyku/och, príp. aj oprávnenia pre vykonávanie sprievodcovskej činnosti (pokiaľ ním uchádzač/ka disponuje), 

- referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov (v prípade, ak bol/a uchádzač/ka zamestnaný/á), resp. partnerov pri 

realizácii spoločných aktivít (v prípade, že uchádzač/ka bol/a pred podaním žiadosti živnostníkom), 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

- vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača/čky v znení: "Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých 

osobných údajov Mestom Spišská Nová Ves pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o 

zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v 

platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou." 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi môžu uchádzači najneskôr do 10. 5. 2017 na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, 

Kancelária primátora, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves s uvedením značky na zalepenej obálke v znení: 

"Výberové konanie – TIC – Neotvárať!", resp. takto označenú zalepenú obálku doručiť osobne do 10. 5. 2017 do 11:00 do 

podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves, č. d. 106. 

Uchádzači, ktorí splnia všetky požadované kritériá, budú následne pozvaní na osobný pohovor. 
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Študenti stredných škôl predstavia svoje podnikateľské nápady 

 [teraz.sk; 03/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spisska-nova-ves-studenti-strednyc/34370-clanok.html 

 

Stredoškoláci zo Spišskej Novej Vsi po polroku práce predstavia vo štvrtok (4. 5.) svoje biznis plány. 

 

 Spišská Nová Ves 3. mája (TASR) – V programe iNOVEum sa počas finále predstaví osem tímov. Program iNOVEum 

sa rozbehol na začiatku školského roka 2016/2017. Študenti spišskonovoveského regiónu najprv absolvovali odborné 

prednášky, na základe ktorých sa mohli do programu prihlásiť a spolu so skúsenými mentormi hľadať "diery na trhu". 

Výsledkom je osem prototypov výrobkov či aplikácií, ktoré by mali uľahčiť život rôznym skupinám ľudí.  

 

 Ako TASR informovala PR manažérka Nadácie Pontis Simona Gembická, študenti vytvorili projekty na cestovný vankúš, 

lampu nabíjajúcu smartfón, slnečné okuliare, ktoré menia farbu, vyhľadávač najvýhodnejších cien pre pravidelné nákupy, 

značku oblečenia pre mladých, box na balenie jedla, vyhrievaný neoprén či nafukovací stan, ktorý nikdy nevytopí. 

"Väčšina z projektov už spustila kampane na svoje produkty. Niektoré získali už prvé predobjednávky a jeden tím 

dokonca aj prvých dvoch testovacích zákazníkov z radov gastropodnikov," uviedla Gembická. 

 

 "So študentmi sme pracovali niekoľko mesiacov. Naučili sme ich, ako nájsť dobrý nápad a rozpoznať jeho potenciál, aby 

nestrácali energiu s neperspektívnymi projektmi. Pomohli sme im nastaviť biznis model a upraviť nápad do 

životaschopnejšej podoby. Cieľom bolo naučiť ich, ako otestovať nápad v malom a rozmýšľať prozákaznícky," priblížil 

Juraj Kováč z iniciatívy Rozbehni sa! Vo finále sa predstaví osem biznis nápadov od 18 študentov, ktorí budú svoje 

prototypy prezentovať 4. mája od 13.00 h v spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Najlepší môžu získať 

podporu až do výšky 15.000 eur. 

 

 Program realizuje Nadačný fond Embraco pri Nadácii Pontis, v spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! a coworkingom 

Eastcubatorom. 

 

 siv mia 

 

Späť na obsah 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spisska-nova-ves-studenti-strednyc/34370-clanok.html
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1.10.  PRVOMÁJOVÉ manifestácie 

 [Nový Čas pre ženy; 18/2017; 03/05/2017; s.: 42,43; iva ; Zaradenie: Retro je späť, retro je in!] 

 

Sviatok práce sme kedysi oslavovali povinne s transparentmi, mávadlami a pochodovaním pred tribúnami. Spomínate? 

 

1978 S mávadlami 

 

Kto by si nepamätal tie slávne mávadlá? Či dospelí alebo deti, každý s nimi mával. Juliana Pavlovičová ich takto zažila v 

Zlatých Moravciach. 

 

1973 Skandovanie hesiel 

 

Věra Popelášová z Humenného kedysi oslavovala 1. máj v Ostrave. Zladené dievčatá skandujú pred tribúnou. To boli 

časy, ani sa nám veriť nechce 

 

1961 Počasie nie vždy vyšlo 

 

,,V pršiplášti v prvomájovom sprievode je moja mama," napísala nám Daniela Seemannová z Ľubochne. ,,Ja si rada 

spomínam na tieto sprievody, hlavne na vyzdobené alegorické vozy." 

 

1966 V rovnošatách 

 

Takto vyzeral sprievod ČSČK (Československý Červený kríž). Fotografiu poslala Berta Piešťanská z Jablonky. 

 

1954 Deti nesmú chýbať 

 

Na fotografii je Mária Findurová zo Spišskej Novej Vsi v bielej čiapočke ako 3,5-ročná. Jej otec ako pracovník 

Chemosvitu ju drží za ruku a ona si hrdo vykračuje spolu s ním. 

 

1961 S holubicami mieru 

 

Po skončení osláv sa deti odfotili na záhrade aj s vlajočkami. Fotografiu poslal Vladimír Janura (v krúžku) z Martina. 

 

1974 V rovnakých kabátikoch 

 

Vyštafírované kolegyne Anny Chrkavej spolu s ňou na námestí v Topoľčanoch čakajú na sprievod. 
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1980 Príprava na sprievod 

 

,,Ako učnice v závode Kara v Trenčíne sme sa so spolužiačkami pripravovali na sprievod na nádvorí závodu," napísala 

Mária Kontová z Motešíc. 

 

1959 Páni, na scénu! 

 

Peter Paľuv z Prešova si spomína, že ako malý chlapec obľuboval na 1. mája párky. Páni so zástavami tiež vyzerajú 

dobre. 

 

1965 A takto oslavovali gymnasti 

 

Na fotografii je gymnastická trieda z Bratislavy, ktorá každoročne s programom takto oslavovala na Námestí SNP. 

Fotografiu poslala Gabriela Struhárová. 

 

Retro je späť, retro je in! 

 

Pošlite nám RETRO fotografie! Každý týždeň nájdete najlepšie retro fotografie na rôzne témy (Móda, Rodinné oslavy, 

Hračky, Dopravné prostriedky...) a každý týždeň najlepšia z nich vyhrá 30 eur! 

 

Fotografie posielajte na adresu redakcie alebo na e-mailovú adresu: ivana.adamcova@ringier.sk a nezabudnite pripojiť 

heslo RETRO! 

 

Napíšte tiež zopár riadkov, kde bola fotografia zhotovená, kedy a kto je na nej. Prípadne, aké spomienky sa vám na ňu 

viažu. Kvôli honoráru napíšte svoju adresu alebo číslo účtu a či chcete fotografie vrátiť. Zároveň tým dávate súhlas so 

spracovaním osobných údajov. Tešíme sa na vaše spomienky! 

 

Text - iva, foto: archív čitateľov, Shutterstock 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora 

 [HN; 84/2017; 03/05/2017; s.: 42; Piotr Cebulski ; Zaradenie: Áno, Poľsko] 

 

Veľkým kapitálom pre poľsko-slovenské vzťahy sú naše susedstvo, príbuzné jazyky, kultúra a podobná cesta do 

Európskej únie. 

 

Piotr Cebulski predseda PSPOK 
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Poľsko-slovenská priemyselná a obchodná komora so sídlom v Krakove (Polsko-Slowacka Izba Przemyslowo-Handlowa) 

využíva tento faktor od svojho vzniku a už 18 rokov uskutočňuje vlastné aktivity smerované k rozvoju hospodárskej 

spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom (viac na: www.polskoslowackaizba.pl). 

 

Dbáme o záujmy našich členov tak, aby svoje podnikateľské zámery realizovali bez prekážok a komplikácií. 

 

Je to možné najmä vďaka dobrým osobným kontaktom a dlhodobej spolupráci so slovenskými partnermi, hlavne so 

Slovensko-poľskou obchodnou komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a jej regionálnymi komorami v 

Žiline a Prešove, ako aj Združením Euroregión Tatry po oboch stranách hranice. 

 

Bežne medzi nami prebieha výmena užitočných informácií a sú organizované spoločné podujatia tak na Slovensku, ako 

aj v Poľsku. 

 

Zriadili sme Cezhraničné centrum hospodárskych informácií (www.tcig-euroregiontatry.eu) s cieľom, aby poľský a 

slovenský podnikateľ získal potrebné aktuálne informácie. 

 

Podnikatelia majú k dispozícii poradenské vydavateľstvo Slovensko - tvoj obchodný partner" a poľskí podnikatelia a 

študenti môžu navyše absolvovať školu slovenského práva, ktorej organizátormi sú Jagiellonská univerzita a Slovenská 

akadémia vied. 

 

Vzhľadom na fakt, že členmi našej komory sú ďalšie významné organizácie, ako Związek Euroregion Tatry 

(www.euroregion-tatry.pl) a Europejskie Ugrupowanie Wspólpracy Terytorialnej Tatry z o. o. (Európske zoskupenie 

územnej spolupráce TATRY), zúčastňujeme sa spoločných podujatí, hlavne hospodárskych fór a iných venujúcich sa 

problematike rozvoja poľsko-slovenskej hospodárskej spolupráce. K takýmto aktivitám patrí aj hospodárske fórum na 

tému Dopravná a turistická prístupnosť poľsko-slovenského pohraničia. Na túto tému bola vydaná aj vedecká publikácia, 

ako výsledok výskumu Poľskej akadémie náuk a Slovenskej akadémie vied. 

 

Výsledky tohto výskumu v praxi dovoľujú otvorene konštatovať, že medzi Poľskom a Slovenskom naďalej neexistuje 

dostatočná verejná komunikačná štruktúra, čo je na škodu nielen turistike, obchodu a podnikaniu, ale aj obyčajnému 

vybavovaniu záležitostí na druhej strane hraníc, vrátane pracovného uplatnenia v rámci programu Eures 

(www.eures.praca.gov.pl). Šancou pre riešenie tohto problému je realizácia Uznesenia (WE) č 1370/2007 Európskeho 

Parlamentu a Rady / http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/ALL/?uri=CELEX:32007R1370. 

 

Ďalším dôležitým problémom, kde máme spoločný záujem riešiť ho so slovenskými partnermi, je cestná doprava tovarov 

medzi Poľskom a Slovenskom, najmä situácia chýbajúcich dostatočne dimenzovaných hraničných priechodov pre 

kamióny. 
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V súčasnosti dobe máme pozdĺž hranice dlhej 541 km len dva (namiesto troch v minulých rokoch) hraničné priechody pre 

kamióny (24 t): Barwinek a Chyžne/Trstená. 

 

Ten posledný priechod, berúc do úvahy informácie zo slovenskej tlače, môže byť v krátkom čase nefunkčný kvôli 

núdzovému stavu mosta v Nižnej na Orave. 

 

Nastalo oprávnené znepokojenie podnikateľov a spolupracujúcich hospodárskych komôr vyvolané informáciou, že 

ukončenie plánovaného úseku D3 Svrčinovec - Skalité sa presúva až na termín roku 2026. 

 

Venujeme sa aj vyhľadávaniu zaujímavých faktov z minulosti a zo spoločnej histórie, ako napríklad: 

 

? Majster Pavol, tvorca oltára v Kostole sv. Jakuba v Levoči a Wit Stwosz, tvorca oltára Baziliky Nanebovzatia svätej 

Panny Marie v Krakove, museli medzi dielňami mať priamy kontakt, lebo oltáre sa veľmi podobajú. 

 

? Svätý Andrej Svorad (2. pol. 10. stor. - okolo 1030) - prvý poľský misionár, askéta a pustovník, patrón Tarnovskej a 

Nitrianskej diecézy, Nitry a slovenskej mládeže. 

 

? Jan Weygel zo Spišskej Novej Vsi pred rokom 1390 odlial v Krakove dva zvony pre Mariánsku baziliku v Krakove. 

 

Sme otvorení spolupráci. 

 

Kontaktujte nás na: www.polskoslowackaizba.pl; e-mail: pl.sk.izba@gmail.com; Off ice@proslovakia.com.pl Piotr 

Cebulski - predseda komory; + 48 601 46 90 53 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Slovenský Krakov 

 [HN; 84/2017; 03/05/2017; s.: 8,9,10; Marek Lisanský ; Zaradenie: Áno, Poľsko] 

 

"Netradičný bedeker po Poľsku", ktorý držíte v rukách, je skutočne neobvyklým sprievodcom a tak, keď ma naši poľskí 

priatelia požiadali, aby som čitateľom priblížil slovenské stopy v kráľovskom meste Krakov, dlho som uvažoval, kde mám 

začať. Dôvodov je viac. Krakov je historickým hlavným a korunovačným mestom Poľska a dnes jeho druhou metropolou. 

Jeho dejiny sa totiž ako zlatá niť preplietajú s tými našimi slovenskými, a príbehy mnohých Slovákov sa stali súčasťou 

histórie tohto magického mesta. Každý, kto ho raz navštívil, mi asi dá za pravdu, že monumentálnosť kráľovského hradu 

Wawel, krása Mariánskej baziliky, tajomnosť židovskej štvrte Kazimierz, či atmosféra námestia (poľsky Rynek Glówny), 

ako Poliaci volajú Hlavné námestie, je unikátna a nezabudnuteľná. Nie je jednoduché očami jedného autora opísať mesto 

s tisícročnou históriou, ktoré každoročne navštívi viac ako desať miliónov turistov vrátane tisícov našich občanov. Veď kto 

bol v Krakove, vie, aká pestrosť farieb, svetiel, chutí, vôní a pocitov na neho čaká. Ak teda budete kráčať ulicami tohto 
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fascinujúceho mesta, či len tak sedieť "na káve" v niektorej z čarokrásnych kaviarní na krakovskom Rynku alebo nábreží 

Visly, skúste si spomenúť, že sme už po stáročia jeho súčasťou. Krakov - ako kráľovské hlavné mesto - je mimoriadne 

hrdý na svoje dejiny a dôkladne ich pozná. Aj preto dnes vieme, že na čele tohto mesta už v časoch Anjouovcov a 

Jagelovcov, kedysi našich spoločných panovníkov, stál nejaký Pakoš z Prešova a po ňom aj ďalší náš rodák - Ján z 

Bardejova. 

 

Bolo to skutočne v dávnych časoch, keď Krakov s Košicami uzatváral prvú obchodnú dohodu (1394). O ďalších 

postavách nášho spoločného príbehu však toho vieme omnoho viac. Starostami Krakova boli totiž aj príslušníci nám 

dobre známeho rodu Turzovcov, Ján Turzo a jeho syn Juraj, ktorý sa v Krakove narodil. Po otcovi zdedil obrovský 

majetok a zaradil sa tak medzi najbohatších obchodníkov vtedajšej Európy. Z tohto slávneho rodu vzišlo počas dejín 

mnoho známych príslušníkov, medzi inými aj palatín Juraj Turzo. 

 

Pýtate sa, čo Turzovcom v Krakove pomohlo k takému bohatstvu? Predsa tokajské víno, meď, striebro a zlato, ktoré zo 

Slovenska cez Krakov vyvážali do celej Európy. Aj preto dnes na Rynku, v susedstve Spišského paláca, na priečelí ich 

domu "Pod hruškou", visí tabuľa venovaná týmto dvom našim patricijom. No moment, Spišský palác? V Krakove? 

Samozrejme... a rovno najväčší zo všetkých palácov. To preto, že 13 zálohovaných spišských miest platilo od čias 

Vladislava Jagellońského až do čias Márie Terézie dane práve poľskému panovníkovi, ktorý poskytol uhorskému kráľovi 

pôžičku na boj proti Benátkam. Záloh, čiže ručenie, bol práve za túto pôžičku poskytnutú uhorskému kráľovi poľským 

kráľom. O tom, že to bola významná suma peňazí, svedčí aj impozantnosť paláca, pretože Spišský palác je ozdobou 

Rynku. Samozrejme spolu s Mariánskou bazilikou, kde nájdete unikátny drevený oltár, veľdielo norimberského rezbára 

Wita Sztwosza (alebo aj Weita Stosa), ktorý sa nie náhodou podobá na diela Majstra Pavla z Levoče. Tí dvaja sa totiž 

museli poznať, alebo aspoň o sebe veľmi dobre vedeli (aj keď krakovský oltár je starší). A to nielen preto, že Krakov je iba 

100 kilometrov od našich hraníc, čo bolo v stredovekých časoch päť dní cesty z bohatej Levoče alebo Bardejova, ale aj 

preto, že na výstavbu oltára dohliadal a financoval ju práve Ján Turzo ako krakovský starosta. A aby toho nebolo málo, vo 

veži Baziliky visia zvony odliate v Spišskej Novej Vsi... nestačí? No dobre, tak teda poďme do podzemia Rynku, kde v 

pivniciach hlavnej tržnice - Sukieníc - nájdeme unikátne a len nedávno otvorené múzeum histórie mesta. Tu si môžeme 

prezrieť skutočné poklady dokumentujúce našu vzájomnú blízkosť, kde inde ako na obchodných trasách celej Európy? 

Keď potom vystúpime z podzemia Sukieníc, hneď za rohom - na Jagellonskej ulici - vo veľkom kolégiu (Collegium Maius), 

historickej budove Jagellonskej univerzity, sa dozvieme, že už od prvých dní tejto vyše 650-ročnej univerzity ju 

navštevovali študenti z našich miest - Košíc, Bardejova, Kežmarku, Levoče, Spišskej Soboty, Banskej Bystrice a 

Štiavnice, Kremnice, Žiliny... a dnes vieme, že ich bolo spolu takmer tisíc. Nemali by sme zabudnúť ani na - z našich 

povestí i učebníc dejepisu - dobre známeho rytiera Ctibora zo Ctiboríc, "Pána Váhu", majiteľa Beckova a takmer dvoch 

desiatok našich hradov, ktorý zanechal v krakovskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Margity v štvrti Kazimierz 

prekrásnu rodovú kaplnku. Pre milovníkov modernej histórie na ulici Westerplatte, hneď neďaleko Hlavnej stanice nájdete 

pamätnú tabuľu na budove, kde po marci roku 1939 Ludvík Svoboda, vtedy ešte ako plukovník, zakladal prvú česko-

slovenskú vojenskú jednotku, zloženú predovšetkým zo Slovákov - emigrantov. Krakov je však dnes nielen mestom, z 

ktorého dýcha minulosť. Je to aj neuveriteľne dynamická metropola, dvojnásobne väčší brat partnerskej Bratislavy, ale aj 

historický súpútnik Košíc, s ktorými ho spájajú nielen storočné väzby, ale i titul Európske hlavné mesto kultúry. Krakov je 
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aj istým duchovným centrom strednej Európy, veď tu ešte donedávna žili dvaja nositelia Nobelovej ceny za literatúru - 

Wislawa Szymborska i Czeslaw Milosz. Je to aj mesto svetoznámych poľských režisérov - Andrzeja Wajdu či Romana 

Polanského, alebo mesto Spielbergovho filmu Schindlerov zoznam. Práve v továrni Oskara Schindlera v krakovskej štvrti 

Podgórze dnes môžeme vidieť desivú expozíciu dokumentujúcu osud mesta a jeho obyvateľov počas 2. svetovej vojny. 

Predovšetkým je to však mesto sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny, ktorých Sanktuárium v krakovských Lagiewnikach 

navštívia ročne desaťtisíce Slovákov. Nájdu tam okrem slovenskej kaplnky aj vždy usmiate rádové sestričky zo 

Slovenska, ktoré sa o pútnikov s láskou starajú. A hoci vás počas vášho pobytu na každom kroku bude sprevádzať 

história, Krakov je dnes v prvom rade mestom mladých, v ktorom na viac ako desiatke univerzít študuje 300-tisíc 

študentov vrátane mnohých Slovákov. Je to aj mesto inovácií, startupov a nových technológií, európske vývojárske sídlo 

mnohých globálnych firiem, ako napríklad Google, IBM, Dell, ale aj náš ESET, v ktorých našlo prácu mnoho desiatok a 

možno stoviek mladých Slovákov. 

 

Toto mesto je však aj kultúrnym epicentrom a aj preto sa vám môže pokojne stať, že vás počas pobytu v Krakove 

zastihne vystúpenie niektorej z našich operných hviezd, filharmónií, divadiel či prezentácia niektorej z mnohých výstav 

alebo iných kultúrnych podujatí, ktoré usporadúva náš generálny konzulát či Spolok Slovákov v Poľsku, reprezentujúci 

našu krajanskú menšinu žijúcu na poľskom Spiši a Orave. 

 

Milí priatelia, dnes už na hraniciach medzi Slovenskom a Poľskom nemusíme stáť v dlhých radoch a ukazovať cestovné 

pasy. Ani Tatry nás už nedelia, ale skôr spájajú. Môžeme bez najmenších ťažkostí navštevovať priateľov, obdivovať krásy 

Krakova a Malopoľského regiónu, či lietať z krakovského letiska Balice do viac ako 90 destinácií Európy a sveta. Aj preto 

je Krakov spolu s Viedňou, Prahou a Budapešťou dnes aj naším "prístavom". Ak sa teda rozhodnete vybrať na sever, 

nezabudnite, že vás tam čaká mnoho krásnych zážitkov a prekvapení. A pre vnímavých cestovateľov aj kus poznania 

našej - slovenskej - histórie. Až budete teda nabudúce cestovať do diaľok, skúste sa aspoň na chvíľu zastaviť a prejsť po 

tomto magickom meste, a určite sa sem vždy radi vrátite... často totiž hľadáme výnimočné miesta na druhom konci sveta 

a ani netušíme, aké nádherné perly môžeme nájsť u nás alebo u našich susedov. 

 

Marek Lisanský, generálny konzul SR v Krakove v rokoch 2009 - 2014 

 

----- 

 

Mariánska bazilika 

 

www.mariacki.com 

 

Otváracie hodiny: 

 

všedné dni 
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11.30 - 18.00 

 

11.50 / slávnostné otvorenie oltára Wita Stwosza 

 

nedeľa a sviatky 14.00 - 18.00 

 

V máji a októbri vstup do 17.30. 

 

Ceny lístkov: obyčajný - 10 PLN študenti, mládež a deti - 5 PLN 

 

prehliadka Mariánskej veže 

 

Otváracie hodiny: 

 

1. apríla - 31. októbra 

 

pondelok zatvorené 

 

utorok - sobota - 9.10 - 17.30 

 

nedeľa - 13.10 - 17.30 

 

1. novembra - 30. decembra a 1. - 31. marca (s výnimkou cirkevných sviatkov) 

 

pondelok - streda a nedeľa — zatvorené štvrtok - sobota 9.10 - 17.30 (vstupy každých 30 minút) / prestávka 11.30 - 13.10 

január a február zatvorené 

 

V prípade nepriaznivého počasia môže byť veža zatvorená. 

 

Ceny lístkov: obyčajný - 15 PLN zľavnený (7-18 rokov) / 10 PLN http://mariacki.com/turysci 

 

Podzemie Rynku - Historické múzeum mesta Krakova 

 

www.podziemiarynku.com 

 

Voľný vstup v utorky musí mať povinne rezerváciu. 

 

Povinná rezervácia na stránke: www.podziemiarynku.com 
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Otváracie hodiny: 

 

zimná sezóna (november - marec) pondelok, streda - nedeľa 10.00 - 20.00 (druhý pondelok v mesiaci zatvorené) utorok 

10.00 - 16.00 

 

letná sezóna (apríl - október) pondelok 10.00 - 20.00 (druhý pondelok v mesiaci zatvorené) utorok 10.00 - 16.00 streda - 

nedeľa 10.00 - 22.00 

 

Ceny lístkov na výstavu: obyčajný - 19 PLN zľavnený - 16 PLN rodinný - 38 PLN (2 dospelí a 2 deti do 16 rokov alebo 1 

osoba dospelá a 3 deti do 16 rokov) 

 

Múzeum Jagelovskej univerzity Collegium Maius 

 

www.maius.uj.edu.pl 

 

Nádvorie je otvorené do zotmenia. 

 

Otváracie hodiny: pondelok - piatok: 10.00 - 14.20 

 

sobota: 10.00 - 13.30 od 1. apríla do 31. októbra je vstup do 17.20 

 

Ceny lístkov: 

 

obyčajný - 12 PLN zľavnený - 6 PLN deti do 7 rokov - bezplatne Interaktívna výstava otváracie hodiny: od pondelka do 

piatka v hodinách: 9.00 - 13.30 

 

Ceny lístkov: 

 

obyčajný - 7 PLN zľavnený - 5 PLN 

 

---- 

 

Krakovský Rynek Snímka: Tomas1111, Dreamstime.com 

 

Podzemie krakovského Rynku Snímka: Jacek Sopotnicki, Dreamstime.com 

 

Židovská štvrť Kazimierz Snímka: Andrei Bortnikau, Dreamstime.com 
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Collegium Maius Snímka: M. Cieszewski/Poland.pl 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Lampa nabíjajúca smartfón či nafukovací stan: Novoveskí študenti predstavia nápady 

 [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/lampa-nabijajuca-smartfon-ci-nafukovaci-stan-novoveski-studenti-predstavia-napady-269190 

 

 Študenti stredných škôl zo Spišskej Novej Vsi nemajú núdzu o nápady. Osem tímov zabojuje o podporu svojich biznis 

plánov. 

 

Stredoškoláci zo Spišskej Novej Vsi po polroku práce predstavia vo štvrtok 4. mája svoje biznis plány. V programe 

iNOVEum sa počas finále predstaví osem tímov. Program iNOVEum sa rozbehol na začiatku školského roka 2016/2017. 

Študenti spišskonovoveského regiónu najprv absolvovali odborné prednášky, na základe ktorých sa mohli do programu 

prihlásiť a spolu so skúsenými mentormi hľadať "diery na trhu". Výsledkom je osem prototypov výrobkov či aplikácií, ktoré 

by mali uľahčiť život rôznym skupinám ľudí. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ako informovala PR manažérka Nadácie Pontis Simona Gembická, študenti vytvorili projekty na cestovný vankúš, lampu 

nabíjajúcu smartfón, slnečné okuliare, ktoré menia farbu, vyhľadávač najvýhodnejších cien pre pravidelné nákupy, 

značku oblečenia pre mladých, box na balenie jedla, vyhrievaný neoprén či nafukovací stan, ktorý nikdy nevytopí. 

"Väčšina z projektov už spustila kampane na svoje produkty. Niektoré získali už prvé predobjednávky a jeden tím 

dokonca aj prvých dvoch testovacích zákazníkov z radov gastropodnikov," uviedla Gembická. 

 

"So študentmi sme pracovali niekoľko mesiacov. Naučili sme ich, ako nájsť dobrý nápad a rozpoznať jeho potenciál, aby 

nestrácali energiu s neperspektívnymi projektmi. Pomohli sme im nastaviť biznis model a upraviť nápad do 

životaschopnejšej podoby. Cieľom bolo naučiť ich, ako otestovať nápad v malom a rozmýšľať prozákaznícky," priblížil 

Juraj Kováč z iniciatívy Rozbehni sa! 

 

Vo finále sa predstaví osem biznis nápadov 18 študentov, ktorí budú svoje prototypy prezentovať 4. mája od 13:00 v 

spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi. Najlepší môžu získať podporu až do výšky 15 000 eur. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

http://spisska.dnes24.sk/lampa-nabijajuca-smartfon-ci-nafukovaci-stan-novoveski-studenti-predstavia-napady-269190
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Späť na obsah 

 

1.14.  Novoveskí hasiči mali plné ruky práce: Hasičskú stanicu obsadili deti, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novoveski-hasici-mali-plne-ruky-prace-hasicsku-stanicu-obsadili-deti-foto-269200 

 

 Hasiči v Spišskej otvorili svoje brány a ukázali najmenším niečo zo svojho zaujímavého aj nebezpečného povolania. A 

bolo sa veru na čo pozerať. 

 

Aj keď sú hasiči zo Spišskej Novej Vsi po celý rok zaneprázdnení a privolávaní k rôznym zásahom po celom okrese, na 

jeden deň v roku otvorili svoje brány pre novoveské materské a základné školy, aby niečo zo svojej práce ukázali aj 

deťom. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ako pre náš portál povedal riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi Martin 

Vozár, ide o každoročnú akciu, ktorá sa koná pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna hasičov, ktorý je vždy 

4.mája. 

 

"Deň otvorených dverí je určený pre materské a základné školy a vždy sa snažíme pre deti pripraviť dynamické ukážky, 

ktoré im priblížia našu prácu. Pre staršie deti je to v rámci preventívno – výchovnej činnosti. Pre tie maličké to robíme 

hravou formou. Ide hlavne o ich prvý kontakt s hasičmi," ozrejmil Vozár. 

 

Ako doplnil, deti si môžu počas niekoľkých hodín popozerať či ochytať všetku techniku, sadnúť si do áut, vyskúšať 

hasičskú prilbu či striekať vodou s vysokým tlakom na terč. Okrem rôznych vozidiel, akými sú štvorkolky, cisternové či 

terénne vozidlá, hasiči poukazovali najmenším aj vnútorné priestory hasičskej stanice. 

 

Desiatky detí tak mali možnosť, oboznámiť sa s prácou a prostredím novoveských hasičov počas niekoľkých hodín. 

Dôkazom, že deň otvorených dverí splnil svoj cieľ, boli určite rozžiarené oči a úsmevy na tvárach najmenších. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Zábery, ktoré potešia oči nielen obyvateľov Spišskej: Mladý pár natočil úžasné VIDEO 

 [spisska.dnes24.sk; 03/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zabery-ktore-potesia-oci-nielen-obyvatelov-spisskej-mlady-par-natocil-uzasne-video-269219 

 

http://spisska.dnes24.sk/novoveski-hasici-mali-plne-ruky-prace-hasicsku-stanicu-obsadili-deti-foto-269200
http://spisska.dnes24.sk/zabery-ktore-potesia-oci-nielen-obyvatelov-spisskej-mlady-par-natocil-uzasne-video-269219
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 Krása nášho mesta, regiónu či celého Slovenska. Vychutnajte si ju v krátkom videu. Naprieč celým Slovenskom vás 

prevedie Novovešťanka Andrea. 

 

O tom, že Slovensko je nádherná krajina, presviedčajú nielen fotky a videá od rôznych fotografov či cestovateľov. Krásy 

nášho mesta a aj celého Slovenska sa rozhodol ukázať prostredníctvom videa aj mladý pár. 

 

"Spolu s priateľkou veľa cestujeme po svete, kde sme popri ostatných videách začali natáčať aj krátke videa v štýle 

Follow me to. Snáď už každý pozná fotky robené týmto štýlom, no videí je zatiaľ ako šafránu a pritom sú podľa môjho 

názoru veľmi pútavé a zaujímavé," povedal pre náš portál autor videa Patrik Paulínyi. 

 

Ako doplnil, bolo mnoho miest na Slovensku, ktoré doteraz nevideli, a tak sa popri ich spoznávaní rozhodli aj natáčať, ale 

inou formou. Video začína na Tomášovskom výhľade a čarovnými miestami nášho mesta, ale aj celého Slovenska vás 

ním "za ruku" prevedie Novovešťanka Andrea. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Do Spišskej chodím veľmi rád je to podľa mňa jedno z najkrajších miest na Slovensku s krásnou prírodou navôkol," 

prezradil autor na adresu nášho mesta. Natáčanie videa im zabralo podľa jeho slov takmer rok, počas ktorého pravidelne 

podnikali výlety po Slovensku. Vo videu vás tak mladý párik prevedie cez Spišskú Novú Ves, Levoču, Košice, Spišský 

hrad, Slovenský raj či Bratislavu, Nitru, Bojnice, Piešťany, Banskú Štiavnicu, Prešov, Trnavu, Liptovský Mikuláš a mnohé 

ďalšie očarujúce miesta Slovenska. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Talentovaný Slovák zachytil aj Trnavu: Slovenské mestá pospájal do parádneho videa 

 [trnava.dnes24.sk; 03/05/2017; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

http://trnava.dnes24.sk/video-talentovany-slovak-zachytil-aj-trnavu-slovenske-mesta-pospajal-do-paradneho-videa-269236 

 

 Filmár Patrik Paulínyi natáčal skoro rok zaujímavé lokality na Slovensku, ktoré spojil do unikátneho videa. Nevynechal 

ani Trnavu. Veď sa nato pozrite. 

 

Patrik Paulínyi pred pár dňami uverejnil na internete video s názvom Follow me to: Slovakia. Pár dní stačilo nato aby si 

spomínané video dokázalo získať srdcia mnohých ľudí, ktorý brázdia internetom. Na videu možno vidieť mnohé 

zaujímavé miesta našej krajiny, vrátanie Trnavy. 

 

Prečítajte si aj 

 

http://trnava.dnes24.sk/video-talentovany-slovak-zachytil-aj-trnavu-slovenske-mesta-pospajal-do-paradneho-videa-269236
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Keďže takýchto podobných celosvetových projektov bolo na internete viac, rozhodol sa šikovný filmár zachytiť Slovensko 

inak a to z nevšedného a pútavého uhla. 

 

"Spolu s priateľkou Andreou veľa cestujeme po svete, kde sme popri ostatných videách začali natáčať aj krátke videa v 

štýle Follow me to. Snáď už každý pozná tieto fotky, no videí v tomto štýle je zatiaľ ako šafranu, pritom sú podľa môjho 

názoru veľmi pútavé a zaujímavé…Bolo však mnoho miest na Slovensku, ktoré sme doteraz nevideli. Rozhodli sme sa, 

že popri ich spoznávaní budeme rovno aj natáčať ďalšie z týchto videí, pretože bežných videí je na Slovensku už veľmi 

veľa a chceli sme sa odlíšiť jeho formou," povedal pre náš spravodajský portál filmár spomínaného video snímku. 

 

Vo videu tak môžete vzhliadnuť mestá ako napríklad Trnava, Bratislava, Košice, Nitra, Levoča, Spišská Nová Ves, 

Telgart, Svaty Kriz, Liptovsky Mikuláš, Bojnice, Zvolen, Piešťany, Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča, Prešov, Žilina, 

Spišsky hrad, Nízke Tatry, či Manínsku tiesňavu, Súľovské skaly, obec Telgárt aj obec Svätý Kríž. Konečný počet miest 

je však oveľa vyšší. 

 

Trnava zachytená na videu 

 

Vo videu majú možnosť Trnavčania spoznať deväťmetrový nápis #TRNAVA, ktorý zdobil pešiu zónu, pričom ho mesto 

má tento rok v pláne opäť nechať inštalovať ale s novým výtvarným stvárnením. Filmár ho vo svojom videu zvečnil minulé 

leto. 

 

"O tom nápise som čítal, keď sa vytváral a myslím, že už patri k Trnave. Veľmi sa mi páči, že mesto dalo priestor rôznym 

umelcom, ktorí písmena pomaľovali a spolu vytvorili jeden celok," vysvetlil filmár svoj výber z nášho mesta. 

 

Prečítajte si aj 

 

Najväčšie problémy boli v Bratislave 

 

Napriek tomu, že natáčali na mnohých miestach, hlavné mesto, Bratislava si vyžiadala od filmára pochádzajúceho od 

Liptovského Mikuláša opakované návštevy. 

 

"Natáčanie videa nám zabralo takmer rok, počas ktorého sme pravidelne podnikali výlety po Slovensku. Paradoxne, ako 

poslednú a s najväčšími ťažkosťami sme natáčali Bratislavu. Vždy, keď sme tam prišli, nasnežilo. Dokopy to bolo štyrikrát 

a keďže sme sneh na záberoch nechceli, museli sme sa sem vrátiť aj po piaty krát," prezradil nám. 

 

Okrem "bratislavského počasia" sa umelec snažil popasovať aj s inými ťažkosťami, pretože chcel natočiť aj iné 

monumentálne miesta. 
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"Mali sme vyhliadnutých mnoho ďalších miest, ktoré sme chceli, respektíve aj boli natáčať, ako napríklad Oravsky hrad. 

Keďže sme točili na širokouhlú kameru, potrebovali sme sa k miestam dostať veľmi blízko. Ako náhle sme sa však k 

určitým miestam dostali bližšie, krása celého objektu ako celku zanikla. Na záberoch z diaľky bola daná pamiatka príliš 

mala na to, aby ju bolo možné na záberoch rozpoznať. Z tohto dôvodu sme tieto miesta nedokázali natočiť tak, aby 

vyzerali dobre. Je to škoda, lebo mnoho pekných miest pravé preto chyba," uzavrel rozhovor Patrik Paulínyi. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva 

"Spolu za zdravý a krásny úsmev" 

 [hlavnespravy.sk; 03/05/2017; HSP/Foto:LF UPJŠ ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/studenti-upjs-lf-ukoncili-v-kosiciach-celoslovensku-roadshow-zubneho-lekarstva-spolu-za-zdravy-krasny-

usmev/989924 

 

Košice 3. marca 2017 (HSP/Foto:LF UPJŠ) 

 

Podujatím v Košiciach vyvrcholila včera najväčšia preventívna akcia v oblasti ústneho zdravia na Slovensku, ktorú 

zorganizoval Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Roadshow nazvaná SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY 

ÚSMEV odštartovala 21. apríla v Bratislave a pokračovala do Košíc cez Komárno, Trnavu, Piešťany, Nitru, Zvolen, 

Trenčín, Bojnice, Banskú Bystricu, Žilinu, Martin, Poprad, Štrbské Pleso, Bardejov, Humenné, Michalovce a Spišskú 

Novú Ves. 

 

Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva "Spolu za zdravý a krásny úsmev" 

 

Počas dvanástich dní študenti medicíny inštruovali v správnej ústnej hygiene približne 6400 obyvateľov, z toho takmer 

šesťsto bolo Košičanov. Heslom tohoročnej akcie bol slogan "Daruj nám svoj úsmev" a výraznou mierou sa na nej 

podieľali študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Projektoví manažéri Jaroslav Milenovský a Frederik Orenčák, 

študenti 3. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na UPJŠ LF, sú s priebehom piateho ročníka tejto 

celoslovenskej roadshow veľmi spokojní. 

 

"Piaty ročník podujatia SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV, ktorý má na regionálnej úrovni dokonca o tri roky dlhšiu 

tradíciu, bol zatiaľ najsilnejším v jeho histórii, čo nás pochopiteľne veľmi teší. O inštruktáže mali záujem mladí i seniori, no 

http://www.hlavnespravy.sk/studenti-upjs-lf-ukoncili-v-kosiciach-celoslovensku-roadshow-zubneho-lekarstva-spolu-za-zdravy-krasny-usmev/989924
http://www.hlavnespravy.sk/studenti-upjs-lf-ukoncili-v-kosiciach-celoslovensku-roadshow-zubneho-lekarstva-spolu-za-zdravy-krasny-usmev/989924
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predovšetkým rodiny s deťmi, z čoho máme radosť, pretože práve najmladšiu generáciu je potrebné včas podchytiť. Aj 

keď čistenie zubov považujú ľudia za banálnu záležitosť, naše skúsenosti ukazujú, že mnohí nevedia, ako správne 

postupovať," hovorí Frederik Orenčák. 

 

Podľa Jaroslava Milenovského tvorili tridsiati študenti organizačný tím, ktorý na príprave roadshow pracoval už od 

vlaňajšieho leta a ďalších sto medikov zabezpečovalo samotnú roadshow, pričom osem členov realizačného tímu muselo 

zvládnuť celú logistiku a školiteľmi v devätnástich mestách boli dokopy deväťdesiati študenti. 

 

Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva "Spolu za zdravý a krásny úsmev" 

Priamo pred inštruktážnym stanom v Košiciach sa včera dopoludnia konal brífing s novinármi, ktorého sa zúčastnil aj 

primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, viceprimátorka MUDr. Renáta Lenártová, PhD., prodekanka 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach pre študijný program zubné lekárstvo MUDr. Silvia Timková, PhD., odborný garant 

projektu a prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Košice prof. MUDr. Andrej Jenča, 

CSc. a prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD. Hostia 

študentskú aktivitu vykonávanú vo voľnom čase popri náročnom štúdiu medicíny mimoriadne vyzdvihli. Podľa primátora 

Richarda Rašiho je lekcia ústnej hygieny pre každého iste rýchlejšia a lacnejšia, ako návšteva zubného lekára s nejakým 

problémom. Odborný garant Andrej Jenča zdôraznil, že známy slogan "V zdravom tele zdravý duch" platí počnúc prvým 

miestom, ktorým prijímame potravu, pretože aj zápaly v ústnej dutine sa podpisujú pod celkové zdravie človeka, napríklad 

môžu súvisieť aj s infarktom myokardu. Prodekanka Silvia Timková ako pedagogička i zubná lekárka ocenila úsilie 

študentov, ktoré "je pre stomatológov veľká pomoc, pretože mnohí naši pacienti stále nevedia, aká zubná kefka je pre 

nich vhodná a ako ju správne používať. Taktiež je výborné, že študenti ešte počas školy nadobúdajú takýto kontakt so 

svojimi budúcimi pacientmi rôznorodého veku a vzdelania, čo neskôr zužitkujú vo svojej praxi." 

 

Študenti UPJŠ LF ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow zubného lekárstva "Spolu za zdravý a krásny úsmev" 

Predchodcom projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV bol program pre širšiu verejnosť nazvaný ‚Dni zdravého 

úsmevu‘, ktorý sa realizoval v Košiciach už v roku 2011. Študenti sa pri ňom presvedčili o význame takejto akcie a vďaka 

sponzorom sa im ju podarilo rozšíriť aj do ďalších slovenských miest a osloviť tak oveľa viac ľudí v duchu hesla "Keď 

neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť (budúci) lekári do ulíc"… Obyvateľov učia zvoliť si pre nich správnu zubnú 

kefku a používať ju vhodným spôsobom, vrátane doplňujúcej starostlivosti pomocou použitia medzizubnej a single kefky. 

Výbornou pomôckou bol pre školiacich študentov roztok, ktorý zafarbí zuby so zubným povlakom na fialovo, takže ľudia 

vidia rukolapný dôkaz stavu ich ústnej hygieny. Predovšetkým pre menšie deti sú fialové zúbky zdrojom zábavy, no 

zároveň tiež motiváciou pre lepšie čistenie chrupu… 

 

"Zažili sme viaceré humorné situácie, napríklad, keď nám na Štrbskom Plese partia futbalových fanúšikov Slovanistov 

povedala, že oni si zuby skôr vybíjajú, ako čistia… Veselo sme mali aj v Komárne, kde sme zaujali majiteľa palacinkárne, 

ktorý pri nás strávil takmer celý deň a podvečer nám doniesol všetkým palacinky. Samozrejme, že sme mu dôsledne 

vysvetlili, ako si je po nich treba umývať zuby," poznamenal vedúci projektu SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV 
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Jaroslav Milenovský, podľa ktorého patrí veľká vďaka za úspešnú roadshow všetkým sponzorom, vrátane vedenia 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

 

Redakciu informovala RNDr. Jaroslava Oravcová z LF UPJŠ. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Slováci na ME v Turecku s cieľom rozšíriť bohatú medailovú zbierku 

 [netky.sk; 03/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/slovaci-na-me-v-turecku-s-cielom-rozsirit-bohatu-medailovu-zbierku 

 

BRATISLAVA - Na slovenských reprezentantov v karate čaká od štvrtka do nedele (4. - 7. 5.) v tureckom Kocaeli 

najvýznamnejšie podujatie v tomto kalendárnom roku - 52. majstrovstvá Európy EKF (European Karate Federation) 

mužov a žien. 

 

Výprava Slovenska, v ktorej figuruje 16 pretekárov (7 mužov a 9 žien), odcestovala v utorok do dejiska kontinentálneho 

šampionátu. Eliminácie jednotlivcov v súbornom cvičení kata i v športovom zápase kumite sú na programe vo štvrtok, o 

deň neskôr sú plánované kvalifikácie súťaží družstiev, počas dvoch víkendových dní sa uskutočnia súboje o medaily. 

 

Na vlaňajších májových ME vo francúzskom Montpellieri nevystúpili karatisti SR ani raz na pódiové stupne, koncom 

októbra na svetovom šampionáte v rakúskom Linzi však vybojovali dva bronzy - zásluhou Ingrid Suchánkovej do 61 kg a 

Dominiky Tatárovej tiež v kumite, ale nad 68 kg. 

 

"Určite by sme sa neradi vrátili domov s prázdnymi rukami ako naposledy z ME v Montpellieri. Radi by sme teraz v 

Kocaeli vybojovali vzácny kov," uviedol na margo ambícii generálny sekretár Slovenského zväzu karate (SZK) Leopold 

Roman a pokračoval: "Z roka na rok je to však ťažšie, konkurencia je obrovská. Teraz bude ešte väčšia, veď karate bude 

opäť na olympijských hrách - v Tokiu 2020, a to je obrovská motivácia. V Turecku na tohtotýždňové majstrovstvá Európy 

sa prezentovalo dovedna 496 karatistov zo 44 krajín. Naše medailové ambície sú reálne najmä v ženskej kategórii, 

najväčšími želiezkami v ohni by mali byť v športovom zápase Suchánková, Tatárová, na popredné priečky môžu 

pomýšľať aj Vojtikevičová i Kopúňová."  

 

Slovenskí karatisti si nevybojovali medailu na kontinentálnom šampionáte iba tri razy v novodobej ére samostatnej SR od 

roku 1994 - na španielskom ostrove Tenerife v roku 2005, pred tromi rokmi v Tampere 2014 a vlani v spomenutom 

Montpellieri, inak priviezli domov vždy aspoň jeden vzácny kov. 

 

Na majstrovstvách sveta a Európy získali reprezentanti SR v karate od roku 1994 dovedna 43 medailí (bilancia: 7 - 10 - 

26). Na svetových šampionátoch vystúpili Slováci na stupne pre víťazov deväťkrát (1 - 1 - 7) a na kontinentálnych 

šampionátoch 34-krát (6 - 9 - 19). Bohatú medailovú zbierku môžu rozšíriť koncom tohto týždňa na 52. majstrovstvách 

Európy v Turecku. 

http://www.netky.sk/clanok/slovaci-na-me-v-turecku-s-cielom-rozsirit-bohatu-medailovu-zbierku
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Nominácia Slovenska na 52. majstrovstvá Európy EKF (European Karate Federation) v karate v tureckom Kocaeli (4. - 7. 

mája 2017) - spolu 16 reprezentantov (7 mužov a 9 žien): 

 

Šéftréner : Jozef Poliak 

Tréneri : Peter Macko, Jaroslav Javorský 

 

KATA (spolu 4 reprezentanti - 1 muž a 3 ženy):  

 

Muži : 

súťaž jednotlivcov: Peter Fabian (Dukla Banská Bystrica) 

 

Ženy : 

súťaž jednotlivkýň: Ema Brázdová (ŠKK Prievidza) 

súťaž družstiev: Ema Brázdová, Ľudmila Báčiková, Nikoleta Merašická (všetky ŠKK Prievidza) 

 

KUMITE (spolu 12 reprezentantov - 6 mužov a 6 žien):  

 

Muži : 

súťaž jednotlivcov: Dominik Imrich (KK Iglow Spišská Nová Ves, kategória do 60 kg), Matej Homola (Farmex Nitra, do 67 

kg), Matúš Lieskovský (Dukla Banská Bystrica, do 75 kg), Kristián Michalec (KK ZZO Čadca, do 84 kg) + do súťaže 

družstiev nominovaní aj Richard Dobrotka a Ľuboš Džačovský (obaja CMK Banská Bystrica) 

 

Ženy : 

súťaž jednotlivkýň: Lucia Kováčiková (CMK Banská Bystrica, do 50 kg), Jana Vojtikevičová (Rapid Bratislava, do 55 kg), 

Ingrid Suchánková (Dukla Banská Bystrica, do 61 kg), Miroslava Kopúňová (KK Mugen Nemšová, do 68 kg), Dominika 

Tatárová (Dukla Banská Bystrica, nad 68 kg) + do súťaže družstiev nominovaná aj Viktória Semaníková (Rapid 

Bratislava) 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Na vlaňajších májových ME vo francúzskom Montpellieri nevystúpili karatisti SR ani raz na pódiové stupne 

 

Späť na obsah 
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1.19.  Namiesto auta "nočná mora" 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 03/05/2017;  Veronika Daubnerová; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Pre mladý pár z Liptovského Hrádku sa kúpa vytúženého auta zmenila na nočnú 

moru. Po dvoch mesiacoch používania im ho totiž zaistili policajti." 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Majú podozrenie, že mohlo dôjsť k manipulovaniu s identifikačnými znakmi vozidla. Zaráža 

ich fakt, že takéto auto mohli bez problémov prihlásiť na dopravnom inšpektoráte." 

 

Veronika Daubnerová, redaktor: "Mladý pár kúpil auto od muža zo Spišskej Novej Vsi. Inzerát, ktorý sľuboval na prvý 

pohľad výhodnú kúpu, našli na internete." 

 

Priateľ majiteľky auta: "Stálo štyritisíc eur, vyplatili sme mu na ruku, nepovedal nám, že s autom sú nejaké problémy, 

alebo že je v nejakej trestnej činnosti, že ho chceli policajti zobrať." 

 

Pavol Kudlička, hovorca KR PZ Trenčín: "Policajti vozidlo zaistili na základe dožiadania vyšetrovateľa z Považskej 

Bystrice, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti a 

trestného činu pozmeňovania identifikačných údajov motorového vozidla." 

 

Veronika Daubnerová: "Seat podrobia policajti expertíznemu skúmaniu. Až následne budú môcť s istotou potvrdiť, alebo 

vylúčiť, či na aute niekto pozmenil VIN čísla. Keďže policajtov v takýchto prípadoch nesúria žiadne lehoty, expertízu môžu 

vykonať do niekoľkých týždňov, ale aj mesiacov od zaistenia vozidla." 

 

Majiteľka auta: "To sa môže ťahať dva roky kľudne, takže neviem vôbec kedy nám ho vrátia naspäť. Povedali, že to musí 

ísť na expertízu a musíme len čakať." 

 

Priateľ majiteľky auta: "Teraz ja musím kúpiť ďalšie vozidlo nejaké zatiaľ kým sa to vyrieši, to sú zase ďalšie náklady." 

 

Veronika Daubnerová: "Kontaktovali sme aj predošlého majiteľa vozidla, ktorý kúpil Seat od muža z Púchova. Práve ten 

má byť podľa neho zodpovedný za vzniknuté opletačky s políciou." 

 

Pôvodný majiteľ auta: "Je mi ich ľúto, ale ja s tým nemám nič. Z mojej strany tam žiadna chyba nie je. Je to všetko zo 

strany toho majiteľa predchádzajúceho." 

 

Veronika Daubnerová: "Podľa právnika je však v takýchto prípadoch rozhodujúci práve vzťah medzi kupujúcim a 

predávajúcim." 
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Jaroslav Magura, mediátor: "Ak sa v rámci trestného konania preukáže, že vec bola nadobudnutá nelegálnou činnosťou, 

zmluva, ktorá bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá, je podľa občianskeho zákonníka absolútne neplatná a teda 

je každý z účastníkov povinný vrátiť to, čo dostal podľa tej zmluvy." 

 

Veronika Daubnerová: "Do vykonania expertízy však nemá pár z Liptovského Hrádku inú možnosť len čakať." 

 

Priateľ majiteľky auta: "Proste nerozumiem túto slovenskú políciu, keď oni si dajú do databázy VIN číslo vozidla, musia to 

mať napísané, že vozidlo je stíhané, alebo že nie je čisté, preto nechápem ako je možné, že môže ho odhlásiť a prepísať 

na ďalšieho majiteľa." 

 

Pavol Kudlička: "Majiteľka vozidla má možnosť podať sťažnosť na preskúmanie postupu polície. Nakoľko vo veci 

prebieha vyšetrovanie, nebudeme nateraz vo veci poskytovať ďalšie informácie." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  K eurofondom sa dostanú len vyvolené nemocnice 

 [Trend; 18/2017; 04/05/2017; s.: 30,31; Mária Hunková ; Zaradenie: Ekonomika, Zdravotníctvo] 

 

Ministerstvo určilo zdravotnícke zariadenia, ktoré bude finančne podporovať. Ostatné si musia pomôcť samy 

 

Mária Hunková 

 

Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je na Slovensku 179 nemocníc, no len štvrtina z nich dostane možnosť čerpať 

prostriedky Európskej únie. Rezort sa rozhodol, že v budúcnosti bude rozvíjať a finančne podporovať len tie zdravotnícke 

zariadenia, ktoré ,,majú potenciál napĺňať ich stanovené ciele". 

 

Okrem zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji, ktorým pravidlá Únie neumožňujú čerpať eurofondy, budú musieť 

hľadať zdroje inde aj nemocnice v ďalších krajoch. Najmä špecializované ústavy a zdravotnícke zariadenia či menšie 

regionálne nemocnice. Na zozname ,,vyvolených" sa napokon ocitlo 44 všeobecných nemocníc. Okrem štátnych aj 

niektoré zariadenia vyšších územných celkov či súkromné nemocnice, najmä sietí Svet zdravia a Agel. 

 

Všeobecných nemocníc je na Slovensku celkovo 68. Ministerstvo tvrdí, že o tom, ktoré zariadenia bude podporovať, 

rozhodlo na základe viacerých indikátorov. Jedným z ťažiskových ukazovateľov mal byť počet hospitalizácií a primárnych 

prevozov záchrannej zdravotnej služby. Do úvahy sa brala aj veľkosť zdravotníckych zariadení v zmysle počtu lôžok, ich 

súčasné zaradenie do minimálnej siete či reálna spádovosť alebo časová dostupnosť v letnom a zimnom období. 

 

Milióny na modernizáciu 
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Prihliadať sa malo na súčasné technické a personálne vybavenie nemocníc vhodné na poskytovanie urgentnej zdravotnej 

starostlivosti. Rovnako na počet chirurgických zákrokov a pôrodov, ktoré vykonávajú, ale aj na sociálnu situáciu v 

regióne. Hlavným cieľom pomoci zo štrukturálnych fondov je skvalitniť podmienky v zdravotníckych zariadeniach, aby sa 

mohli starať o akútnych pacientov v požadovanej kvalite a rozsahu. ,,Poskytovanie akútnej starostlivosti vrátane 

urgentných výkonov si vyžaduje posilnenie personálneho a materiálno-technického vybavenia, ktoré však nemôže mať 

každá nemocnica. Zámerom hodnotenia nemocníc bolo navrhnúť práve tie zariadenia, ktoré majú potenciál napĺňať 

uvedené ciele," dodáva hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. 

 

Nemocnice, ktoré sa ocitli na zozname oprávnených žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, si rozdelia 153 miliónov 

eur. Toľko Únia vyčlenila na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení, ktoré na Slovensku poskytujú akútnu 

zdravotnú starostlivosť. Peniaze budú môcť použiť napríklad na výstavbu nových budov, modernizáciu a rekonštrukciu 

existujúcich budov, zníženie ich energetickej náročnosti, na materiálno-technické vybavenie či na informačno-

komunikačné technológie. 

 

O zozname nevedia 

 

Práve na IT by potrebovali peniaze v Regionálnej nemocnici Sobrance, ktorá sa však na zozname rezortu neocitla. ,,Je to 

nemilé," komentuje jej riaditeľ Ján Biačko. Ako dodáva, nemocnica v Sobranciach existuje od rou 2007, no doteraz 

nedostala žiadnu dotáciu z eurofondov. 

 

Myjavská nemocnica získala dosiaľ dva príspevky. Na rekonštrukciu kotolne a spaľovne i na zníženie energetickej 

náročnosti budov dostala celkovo takmer 3,2 milióna eur. V budúcnosti na podobnú pomoc z eurofondov môže zabudnúť. 

Do zoznamu ju nezaradili. Ako uvádza Henrich Gašparík, poverený riadením nemocnice, veľmi ich to mrzí a dôvod 

nepoznajú. ,,Naša nemocnica má spádovú oblasť okolo 60-tisíc obyvateľov a ročne vykazujeme zhruba 6 380 

hospitalizácií," dodáva. 

 

Viaceré oslovené nemocnice, ktoré sa nedostali na ministerský zoznam, doteraz vôbec nevedeli, že niečo také existuje. 

Rezort zdravotníctva však uvádza, že ho má odkomunikovaný s ich zástupcami. Konkrétne s Asociáciou nemocníc 

Slovenska, Asociáciou štátnych nemocníc či Slovenskou lekárskou komorou. Obavu, že ich niektorá nemocnica obviní z 

diskriminácie, rezort nemá. Podmienky čerpania eurofondov podľa Z. Eliášovej vychádzajú z partnerskej dohody a 

Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 až 2020. Sama Európska komisia si vraj počas rokovaní 

dala podmienku, že ak má Slovensko dostať alokáciu do sektora, musia sa určiť oprávnení čerpatelia. 

 

Odborníci súhlasia 

 

Martin Jacko, advokát a riadiaci partner kancelárie Lansky, Ganzger & Partner vysvetľuje, že politiku zdravotníctva určuje 

ministerstvo. Kritériá oprávnenosti žiadateľov a jednotlivých projektov si teda určuje samo ako ktorýkoľvek iný rezort v 

rámci svojej oblasti pôsobnosti. ,,Jednotlivé výzvy sú v kompetencii jeho vyhlasovateľa a výzva predstavuje metodický 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

4. 5. 2017 

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

rámec, ktorým vyhlasovateľ následne definuje základné požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov na podporu 

aktivít jednotlivých projektov," hovorí advokát. 

 

Upozorňuje, že vyhláseniu akejkoľvek konkrétnej výzvy predchádza zo strany zodpovedného orgánu štátnej správy aj 

Európskej únie takzvané posúdenie ex ante kondicionalít. Teda kritérií, ktoré majú bezprostrednú súvislosť a dosah na 

efektívne a účinné čerpanie prostriedkov z Bruselu. ,,Definovanie ex ante kondicionalít, ktorým predchádza detailná 

analýza tak, aby došlo k naplneniu špecifického cieľa jednotlivej výzvy, v podstate vyústi do nastavenia určitého filtra 

oprávnených žiadateľov. Tak dochádza aj k samotnému definovaniu oprávneného žiadateľa, čím ministerstvo 

zdravotníctva zadefinuje ich oprávnenosť a zabezpečí tým efektivitu čerpania eurofondov," dodáva M. Jacko. 

 

Problém v postupe rezortu nevidí ani analytik INEKO Dušan Zachar. Naopak, označuje ho ako správny. Podľa neho by 

bolo neefektívne umiestňovať zdroje z eurofondov do nemocníc, s ktorými sa zo strednodobého hľadiska neráta ako so 

zariadeniami poskytujúcimi akútnu zdravotnú starostlivosť. Ak je ťarcha na ministerstve, aby sa zoptimalizovala sieť 

nemocníc, môže byť toto jeden z prvých krokov k jej stratifikácii. ,,Je dobré, že boli použité jasné kritériá," hovorí. 

 

Pripúšťa, že optimalizáciu siete by bolo možné realizovať aj postupným nezazmluvňovaním nemocníc či oddelení zo 

strany poisťovní. ,,Dominantné postavenie na trhu má štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorú musia menšie 

poisťovne často nasledovať. Preto bude zodpovednosť za optimalizáciu siete musieť niesť jej akcionár, teda ministerstvo 

zdravotníctva," tvrdí D. Zachar. 

 

TREND je súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí spolu so Svetom zdravia do portfólia finančnej 

skupiny Penta. 

 

--- 

 

Rozdelenie nemocníc 

 

(nemocnica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť hospitalizovaným pacientom 24 hodín denne) 

 

* nemocnice I. typu * nemocnice s poliklinikou I. typu * nemocnice s poliklinikou II. a III. typu * univerzitné a fakultné * 

nemocnice a špecializované * vysoko špecializované odborné ústavy * psychiatrické nemocnice * centrá pre liečbu 

závislostí 

 

--- 

 

,,Jednotlivé výzvy sú v kompetencii rezortného ministerstva." 

 

Martin Jacko, advokát kancelárie Lansky, Ganzger & Partner 
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,,Umiestňovať eurofondy do nemocníc, s ktorými neráta, je neefektívne." 

 

Dušan Zachar, analytik INEKO 

 

--- 

 

153 mil. eur si rozdelí vybraných 44 slovenských nemocnic z eurofondov na svoju modernizáciu 

 

--- 

 

Vybrané nemocnice 

 

Fakultná nemocnica Trenčín 

 

Fakultná nemocnica Trnava 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

 

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou, a.s., Skalica 

 

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s. 

 

Všeobecná nemocnica Komárno 

 

Nemocnice s poliklinikami Topoľčany, n.o. 

 

Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany, n.o. 

 

Fakultná nemocnica Nitra 

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
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Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 

 

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - Fakultná nemocnica 

 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta 

 

Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica Košice 

 

Vranovská nemocnica, a.s. 

 

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 

 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

 

Nemocnice a polikliniky, a.s., Rimavská Sobota 

 

Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

 

Nemocnice a polikliniky, a.s., Žiar nad Hronom 

 

Univerzitná nemocnica Martin 

 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

 

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

 

Ľubovnianska nemocnica Stará Ľubovňa, n.o. 
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Nemocnice s poliklinikami Levice, n.o. 

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 

 

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

 

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov. n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

 

Nemocnica Zvolen, a.s. 

 

Nemocnica Košice - Šaca a.s. 

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 

 

Nemocnica Krompachy, s.r.o. 

 

Nemocnica Poprad, a.s. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Neposlali sme na šampionát spolok zelenáčov 

 [SME; 102/2017; 04/05/2017; s.: 2,3; Redakcia ; Zaradenie: MS v hokeji 2017] 

 

Hráčom z NHL som povedal, že ak nie sú zdraví, nemajú formu alebo majú problém s realizačným tímom, nech ani 

nechodia, hovorí šéf hokejového zväzu Martin Kohút 

 

Tvrdí, že prišiel upratať slovenský hokej. A upratuje už takmer rok. Teraz ho čakajú prvé majstrovstvá sveta vo funkcii. 

"Bol by som rád, keby seniorská reprezentácia nadviazala na osemnástku, ktorá nedávno opäť postavila hokejové 

Slovensko na nohy," hovorí šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút. 
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Ako vnímate negatívnu atmosféru, ktorá sa vytvorila okolo slovenskej reprezentácie potom, ako účasť na majstrovstvách 

sveta odmietli všetci hráči, ktorým sa skončila sezóna v NHL? 

 

Myslím, že by sme sa mali viac rozprávať o tých, ktorí povedali áno, ale nezatracovať ani tých, ktorí povedali nie. Keď 

som s hráčmi z NHL hovoril, všetci potvrdili, že chcú reprezentovať. Ale zároveň som všetkým hráčom povedal: Ak nie ste 

zdraví, ak nemáte formu, ak by ste neboli absolútne ochotní akceptovať realizačný tím alebo komunikáciu, tak sem ani 

nechoďte. Podporte ten tím, ale nechoďte do kabíny, lebo by ste ju rozbili. Je oveľa dôležitejšie, aby kabína fungovala, 

aby tím ťahal za jeden koniec povrazu. 

 

Mal niekto z hráčov problém s realizačným tímom? 

 

Dôvody ospravedlneniek boli rôzne. Valach alebo Ďaloga boli veľmi nešťastní z toho, že zranenie ich pripravilo o šancu 

hrať na šampionáte. Klobúk dolu pred Dominikom Graňákom. Prišiel, skúsil to a sám pochopil, že jeho forma nie je taká, 

aby dokázal všetko splniť. Sám prišiel a povedal – prepáčte, ale necítim sa na to, aby som mohol reprezentovať. 

 

Ale neodpovedali ste. Viete o tom, že niekto z hráčov neprišiel pre realizačný tím? 

 

To je každého osobná vec. K tomu sa musia vyjadriť hráči. Ale aj keď niekto nepríde, nezaujíma ma dôvod. Pre mňa je 

dôležité, aby podporoval tím. Chcel by som vyzvať aj fanúšikov, aby povzbudili mužstvo tak ako pred niekoľkými dňami 

hokejovú osemnástku, ktorá opäť postavila Slovensko na nohy. Bol by som rád, keby na to seniorská reprezentácia 

nadviazala. Ale oveľa dôležitejší než výsledky bude herný prejav. Lebo ak budeme pokračovať v kvalitnej práci, výsledky 

skôr či neskôr prídu. 

 

Ako vyzerala komunikácia s hráčmi z NHL? 

 

Rozhodol som, aby sa necestovalo do zámoria, tréneri chceli ísť. Podľa mňa to nie je forma, ktorá by hráčom vyhovovala. 

Komunikácia sa uskutočnila prostredníctvom skypu. Hovorili sme s každým hráčom osobitne, na našej strane boli piati 

ľudia, ktorí majú do činenia s reprezentáciou – generálny manažér, tréner, ja, generálny sekretár a šéf reprezentačného 

úseku. Každý sa mohol rozhodnúť a ja to akceptujem. Je to lepšie, než aby prišli do tímu zle nastavení. To by nerobilo 

dobre. O to viac som hrdý na hráčov, ktorí budú hrať na šampionáte. Keby sa zapojil do prípravy hráč z NHL, ktorý nemá 

formu, asi by sa dostal do tímu. A neviem, či by nás za to niekto chválil. Bol by to opak toho, čo chceme dosiahnuť. Je to 

o tom, že kto chce, príde, a z toho vyberieme to najlepšie. 

 

Aj podľa hráčov alebo hokejových expertov majú majstrovstvá sveta oveľa vyššiu úroveň ako prípravné turnaje a práve 

hráči z NHL boli v minulosti tí rozdieloví, na ktorých bola slovenská reprezentácia dosť odkázaná. Aj dvaja alebo traja by 

zvýšili kvalitu tímu. 
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Najmä tí starší hráči z NHL už odohrali za Slovensko veľa. Slovenský hokej ich ešte v budúcnosti bude veľmi potrebovať, 

už asi nie na ľade, ale na iných postoch okolo hokeja. Na šampionát posielame tím zložený z najlepších hokejistov, ktorí 

prejavili záujem reprezentovať krajinu. A nie je to predsa žiadny spolok zelenáčov. Sú v ňom vicemajstri sveta z roku 

2012, bronzový medailista zo šampionátu dvadsiatok Skalický a ďalší hokejisti z popredných klubov európskych súťaží. 

Je tam dosť skúsených hráčov, ktorí by mali byť vodcovskými osobnosťami a potiahnuť tím. Chcem v slovenskom hokeji 

dosiahnuť jednu vec. Aby sa všetci ľudia, ktorí majú zodpovednosť za výber, vedeli každé ráno pozrieť do zrkadla a v 

budúcnosti im z toho neprišlo zle. Myslím, že pri hokejovej osemnástke sa im to podarilo a v seniorskej reprezentácii 

takisto. Mám absolútnu dôveru k Zdenovi Cígerovi, stojím za ním a nepochybujem, že vybral najlepších, ktorých máme. 

Bolo mi ľúto jedine Mareka Čiliaka, ktorý nemal dobrú základnú časť a v play off chytal úžasne. Tím na majstrovstvá 

sveta sa však tvoril počas celej sezóny, nevyskúšali ho. Ak bude pokračovať v tomto trende, dvere do reprezentácie má 

otvorené. 

 

Hovoríte, že stojíte za Cígerom či Švehlom, ale budúcnosť slovenského hokeja je podľa vás Miroslav Šatan na poste 

generálneho manažéra. 

 

Lebo si myslím, že je to najlepšie riešenie. Hľadám správnych ľudí na konkrétne miesta a som presvedčený, že najlepším 

adeptom na post generálneho manažéra reprezentácie je Miro Šatan. 

 

A chce sa do toho Mirovi Šatanovi? 

 

To sa musíte spýtať jeho. Určite ho oslovím. 

 

Akú úlohu má v realizačnom tíme skúsený tréner Július Šupler? 

 

Toto je vec realizačného tímu, do týchto vecí absolútne nezasahujem. 

 

Ako chcete presvedčiť hráčov, že dôležitejší než výsledky je ich herný prejav? 

 

Napríklad systémom odmeňovania. Na turnajoch počas sezóny dostali finančnú prémiu, ak ho celý vyhrali. Ale počas 

prípravy na šampionát nebolo účelom vyhrávať zápasy. Nastavili sme systém tak, aby si uvedomili, koho idú 

reprezentovať. Hráčov sme si takpovediac najali a dostali alikvotnú časť z priemernej mzdy občana Slovenskej republiky, 

teraz to vychádza na 915 eur, podľa toho, ako dlho boli v príprave. Vytvára to silnú väzbu s tým, koho reprezentujú. Nie 

majiteľov klubov, oligarchov z KHL, ale občana, ktorý si kúpi vstupenku na zápas, aby sa na nich prišiel pozrieť. Zoberme 

si vystúpenie našich juniorov na nedávnych majstrovstvách sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Vyvolali hokejovú 

eufóriu, mali sledovanosť, bolo tam všetko, čo sme potrebovali, aby sme vytvorili dobrý produkt. Hoci nenaplnili 

výsledkové očakávania skončiť na turnaji do štvrtého miesta. 

 

Majú hráči vypísané odmeny aj za umiestenie na majstrovstvách sveta? 
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Do mužstva pôjde šesťdesiat percent z finančného balíka, ktorý dostaneme za umiestenie od Medzinárodnej hokejovej 

federácie. Platí to za výsledok do dvanásteho miesta. 

 

Vo funkcii šéfa SZĽH ste od júna 2016. Aký to bol pre vás rok? 

 

Dominik Graňák povedal, že najväčším problémom v slovenskom hokeji sú ľudia, nie peniaze. Že si to všade robia po 

svojom, že je problém sa zjednotiť a zaviesť plošné pravidlá. Cieľom mojej práce nie je, aby sme sa stali majstrami sveta, 

ale aby som zmenil myslenie ľudí v hokejovom hnutí. 

 

Čo vám vyčítajú kritici? 

 

Počúvam najmä od hokejových legiend, že vo zväze je málo ľudí, ktorí rozumejú hokeju. Ja tvrdím, že je tu priestor pre 

ľudí, ktorí rozumejú najmä manažmentu. Ľudia, ktorí rozumejú hokeju, sú v kluboch, kde sa venujú každodennej práci. 

 

Čo vnímate ako pozitívum? 

 

Prichádzajú stále noví ľudia, ktorí chcú pracovať pre hokej a ktorí boli už apatickí a neverili, že nejaká zmena príde. 

Dôležité je, aby aj tí väčší pochopili, že sa musia starať o menších. Aby sme nebudovali stále len korunu navrchu, ale dali 

živnú pôdu aj koreňom. Bez nich to nikdy nebude fungovať. 

 

Začiatkom mája organizuje Slovenský zväz ľadového hokeja Národný rozvojový seminár, kde by mali vybrané osobnosti 

diskutovať o slovenskom hokeji. Čo si od toho sľubujete? 

 

Dali sme dohromady štyridsať ľudí, o ktorých si myslíme, že majú čo k tejto téme povedať. Na to, aby sme sa vo 

fungovaní hokeja posunuli výrazne ďalej, potrebujeme nastaviť cestu, ktorou pôjdeme. Je to o identite slovenského 

hokeja, nájdení toho, kým sme a akým spôsobom sa chceme vo svete presadiť. Tento seminár je prvý krok. Na prelome 

augusta a septembra by sme sa mali stretnúť s celým hokejovým hnutím, zástupcami klubov, aby sme tie tézy predstavili 

a aby sme sa zhodli na tom, že toto vidíme ako výhody a priority slovenského hokeja do budúcnosti. 

 

Na jeseň ste spustili viaceré projekty, ktoré by mali zvýšiť úroveň práce s mládežou. S ktorým ste pokročili najďalej? 

 

Máme koncepciu, ako všetky záležitosti riešiť systémovo. Je pripravený a rozpracovaný projekt malých športových hál, 

aby sme oslovili deti v základných školách a naučili ich korčuľo vať. V každom ročníku v základnej škole je 56-tisíc detí. 

To je naša cieľová skupina. Buď ju získa hokej, futbal, alebo tablet, telefón a počítačové hry. Tam musíme začať. 

 

Kde chcete tie haly postaviť a ako budú vyzerať? 
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Oslovili sme starostov 150 miest nad 5000 obyvateľov. Dali sme im veľa požiadaviek, ktoré museli splniť, napriek tomu 

prišlo 117 žiadostí, aby tá športová hala stála práve v ich obci. Pôjde o kryté haly s ľadovou plochou s rozmermi 20 krát 

40 metrov, kde sa bude športovať aj v čase, keď sa rozpustí ľad. Ak nám to vyjde, tak prilákame na korčule každý rok 30-

tisíc detí. Zaplatíme im ľad, učiteľov korčuľovania aj základný výstroj, rodičov to nebude stáť nič. 

 

Aké odhadujete náklady na výstavbu jednej haly a koľko ich plánujete vybudovať? 

 

Do milióna eur. Ale presnú sumu vám nepoviem. Chceme nastaviť systém a hala je len jeho súčasťou. Mojím zámerom je 

vybudovať štyridsať hál počas funkčného obdobia, ale nemusia to byť len malé arény. 

 

To je gigantický projekt. Ako ho chcete finančne pokryť? 

 

Investorom bude hokejový zväz a peniaze chceme čerpať z viacerých zdrojov. Ak sa nepridá štát, tak ideme do toho 

komerčným úverom z bánk, crowdfundingom, naši partneri prejavili záujem prispieť výstrojmi. 

 

Kedy môže stáť prvá hala? 

 

Začiatkom budúceho roka – ak sa niečo neskomplikuje. Musíme založiť stopercentnú dcérsku spoločnosť SZĽH, ktorú 

musí schváliť júnový kongres zväzu, ale sme už naozaj ďaleko. Máme pozemky, projektovú dokumentáciu, prvé stavebné 

povolenie, spôsob financovania. Potrebujeme postaviť a vyskúšať nejaký model a potom sa pustíme do ďalších arén. 

 

Marián Szűcs, Boris Vanya © SME foto SMe – jozef jakuBčo 

 

Počúvam najmä od hokejových legiend, že vo zväze je málo ľudí, ktorí rozumejú hokeju. Ja tvrdím, že je tu priestor pre 

ľudí, ktorí rozumejú najmä manažmentu. 

 

Keby sa zapojil do prípravy hráč z NHL, ktorý nemá formu, asi by sa dostal do tímu. A neviem, či by nás za to niekto 

chválil. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 4. mája 

 [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20522950/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-4-maja.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

https://korzar.sme.sk/c/20522950/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-4-maja.html
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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 

 

Lekáreň ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
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Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

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 

 

Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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

 

Poprad 

 

EKO Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14 

 

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

 

Humenné 

 

Pri kaštieli, Mierová 33/1+421 577880181 

 

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

 

Sobrance 

 

AVENA PRI NEMOCNICI, Mieru 12, 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25, 056/ 6282 506 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Tipy na dnes - štvrtok 4. mája 

 [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20519225/tipy-na-dnes-stvrtok-4-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Deň mesta Košice 

 

ROKOKO 

Finále 19. ročníka Rockového Košického Kolotoča - súťažnej prehliadky amatérskych rockových skupín z Košíc a okolia - 

vystúpenie finalistov a hostí. 

17.00 hod., Dolná brána - Hlavná ulica 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 

JBL JUMP FEST KOŠICE 2017 

Atraktívny formát podujatia sa po vlaňajšej úspešnej premiére vracia do Košíc. Popri skoku do diaľky a trojskoku vás čaká 

premiérovo aj skok o žrdi. 

9.00 hod., Urbanova veža - Hlavná ulica 

 

FINÁLE CELOMESTSKEJ DEJEPISNEJ SÚŤAŽE "KOŠICE" 

Finálové kolo súťažných družstiev a odovzdávanie cien víťazom. 

9.00 hod., CVČ Domino, Popradská 86 

 

LITERÁRNE KOŠICE JÁNA ŠTIAVNICKÉHO 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 31. ročníka literárnych prác žiakov 5. - 9. roč. ZŠ a 1. - 4. roč. osemročných gymnázií. 

10.00 hod., LitPark, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice 

 

KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 

https://korzar.sme.sk/c/20519225/tipy-na-dnes-stvrtok-4-maja.html
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Slávnostné vyhodnotenie súťaže 7. ročníka neprofesionálnej výtvarnej tvorby v maľovaní ornamentov spojené s 

vyhlásením výsledkov súťaže a vernisážou ocenených súťažných prác. 

15.00 hod., Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36 

 

SNEHULIENKA A 7 TRPASLÍKOV 

Narodeninová oslava OZ Loďka nádeje a Klubu štvorlístok. V programe nebudú chýbať rôzne hry, športové súťaže, 

tvorivý program pre deti a rodičov. 

16.00 hod., Výmenník Važecká 

 

CISÁR FRANTIŠEK JOZEF S HUMOROM A V ANEKDOTÁCH 

Sprievodné podujatie s Prof. PhDr. Romanom Holecom, CSc. k výstave Viribus unitis - storočnica výročia úmrtia 

Františka Jozefa I. 

17.00 hod., VSM na Námestí Maratónu mieru 2 

 

VRAŇARI DOBÝVAJÚ KOŠICE 

Potulky stredovekými hradbami mesta a stretnutie s historickými šermiarmi. 

17.00 hod., Hlavná ulica 

 

ČESKÁ EDITH PIAF 

Ďalší z atraktívnych koncertov 62. ročníka festivalu Košická hudobná jar. 

19.00 hod., Štátna filharmónia, Dom umenia 

 

OSOBNOSTI KOŠICKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA 

Vernisáž výstavy diel významných osobností slovenskej výtvarnej kultúry. 

17.00 hod., Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20 

 

VIACDENNÉ PODUJATIA 

 

TRH TRADIČNÝCH REMESIEL 

Remeselnícky trh spojený s prezentáciou výroby a predajom umeleckých výrobkov. 

29. 4. - 8. 5. 2017 Dolná brána 

 

ART FILM FEST - "MALÉ" CANNES 

 

Filmový festival Art Film Fest v spolupráci s Film Europe a K13 Košické kultúrne centrá prináša do amfiteátra filmy zo 

známeho festivalu v Cannes a zároveň vás pozýva na jubilejný XXV. ročník výnimočných filmových zážitkov. 

 

4. 5. 20.00 ÚPLNÍ CUDZINCI (Perfetti sconosciuti) 
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amfiteáter 

 

+++ 

 

Dobrú, mami 

 

PREŠOV. Večerný rozhovor matky s dcérou spočiatku vyzerá ako milé stretnutie. Mení sa však na zúrivý boj, keď 

Thelma pochopí, že dcéra Jessie si chce siahnuť na život. Dnes o 18.30 hod. na malej scéne DJZ. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

PREŠOV. Nevšedná hudba legendárnej britskej skupiny BeeGees, známej viacerým generáciám, pod umelou hviezdnou 

oblohou. Dnes o 18.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV. Obľúbený pub quiz odštartuje dnes o 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Snehulienka a sedem trpaslíkov 

 

PREŠOV. Divadlo Víti Marčíka je rodinné divadlo, ktoré vzniklo v malebnej českej dedinke Drahotešice. Ide o potulné 

divadlo niekoľkých priateľov, ktoré stojí na výraznej osobnosti jeho zakladateľa Víťa Marčíka – režiséra, scenáristu, herca, 

hudobníka. Rozprávku prinesú dnes o 8.45 a 10.30 hod. vo Dvorane Starého kolégia (Hlavná 137). 

 

Deň hasičov 

 

PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove pozýva všetkých milovníkov hasičov a záchranárov na oslavu patróna všetkých 

hasičov Sv. Floriána, konať sa bude dnes od 10.00 hod. v Krajskom múzeu. 

 

Deň hasičov 

 

PREŠOV,SABINOV,LIPANY. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove pozýva na Deň 

otvorených dverí, ktorý sa bude konať dnes od 9.00 do 13.00 hod. na hasičskej stanici v Prešove, Sabinove a Lipanoch. 

 

Vystúpenie ZUŠ Grimmy 

 

PREŠOV. Pozývame všetkým milovníkov hudby a tanca na vystúpenie súkromnej Základnej umeleckej školy Grimmy. 

Uskutoční sa dnes o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
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Robinson Crusoe. 

 

PREŠOV. Večerné predstavenie pre staršieho diváka, mládež či dospelých. Veselo – vážna monodráma o hľadaní cesty i 

o tom, že hoc by sa človek ocitol aj na pustom ostrove, v spravodlivom životnom zápase dokáže prekonať túto samotu. 

Dnes o 18.30 hod. vo Dvorane Starého kolégia. 

 

Uvime si venček 

 

LIPANY. Tvorivá dielňa pri zbere prvých jarných kvetov a vitie venčeka v RhS Lipany bude dnes od 9.30 hod. 

 

Lipianska hudobná jar 

 

LIPANY. Prvý koncert tohtoročnej Lipianskej hudobnej jari začne dnes o 16.30 hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. 

Predstavia sa na ňom žiaci a učitelia tamojšej ZUŠ. 

 

Pietna spomienka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dnes o 14. 00 h. pri pamätníku M. R. Štefánika sa uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 98. 

výročia tragického úmrtia Milana Rastislava Štefánika. 

 

Ženský zákon (po spišski) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle dnes o 19.00 h. si môžete pozrieť klasiku v spišskom nárečí. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za kultúrou - štvrtok 4. mája 

 [korzar.sme.sk; 04/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20523528/kam-za-kulturou-stvrtok-4-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 18.00, Baby šéf o 15.20, 17.50, 3D o 16.00, Chatrč o 18.20, Circle o 21.00, 

Cuky Luky film o 15.00, 18.10, 20.50, Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.50, 20.00, 

https://korzar.sme.sk/c/20523528/kam-za-kulturou-stvrtok-4-maja.html
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Stratené mesto Z o 19.40, Strážcovia galaxie 2 o 15.30, 17.40, 20.30, 3D o 19.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 

15.50, Únos o 15.40, Uteč o 20.20 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Strážcovia galaxie 2 o 15.20, 20.10, 3D o 17.40, Circle o 20.30, Uteč o 20.20, Baby šéf o 

15.50, 18.30, Cuky Luky film o 15.40, 17.50, Chatrč o 18.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.00, 20.00 hod., 

 

ÚSMEV - Denník rušňovodiča o 18.00, Rudavský & Solovic: Beyond Invisible o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Strážcovia galaxie 2 o 15.20, 20.10, 3D o 17.40, Circle o 20.30, 

Baby šéf o 15.50, Cuky Luky film o 15.40, 17.50, Chatrč o 18.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 10.30, Smrť v Benátkach o 19.00 hod., BÁBKOVÉ 

DIVADLO (Tajovského 4) - Nevesta Myška o 9.00, 10.30, 14.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Pán Tragáčik a 

templári o 10.00 hod., Ženský zákon (po špiski) o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstava: Ars 

cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia, vernisáž o 17.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 

Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Výstava: Až na kov - záchrana zbierok 

z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (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; MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, 

so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké 

technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník 

sovietskej výroby Mi-24, KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - PAVILÓN ALFA - Svet v ukrajinsko-

slovenských farbách (do 14. 5.), 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, 

komentovaná prehliadka o 19.00 hod. (do 5. 5.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) 

- Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry (do 31. 5.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 

9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 

expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. 
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Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a 

bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA 

(so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut 

- so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: MÚZEM - Akad. marliarka Katarína 

Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-

Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), DVORANA TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej 

výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 5.), GALÉRIA KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-

miesta (do 14. 5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 15.20, 16.00, 17.50, Chatrč o 18.20, Circle o 20.20, Cuky Luky film o 18.10, 20.40, 

Pápež František: Modlite sa za mňa o 18.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.00, Stratené mesto Z o 15.40, Strážcovia galaxie 2 

o 17.40, 20.30, 3D o 15.20, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.50, Uteč o 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 

15.20, 3D o 16.00, Circle o 18.20, Cuky Luky film o 18.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.40, Strážcovia galaxie 2 o 15.30, 

20.50, 3D o 17.50, Uteč o 21.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Denník rušňovodiča o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Dobrú, mami o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51: Biedermeier C+S (do 18. 6.), MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo 
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zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Biedermeier C+S / Traditio illusio aeternitatis est (do 

18. 6.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - 

výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a 

výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický 

Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 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, 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 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Cíger preferoval Hudáčka, formu má aj Laco 

 [Šport; 102/2017; 04/05/2017; s.: 6,7; TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: hokej] 

 

Slovenskí brankári na svetovom šampionáte 2017 

 

Začne ako brankárska jednotka na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom Július Hudáček, alebo šancu v úvode 

dostane Ján Laco? To je otázka, ktorú musí zodpovedať hlavný tréner Zdeno Cíger. Počas sezóny to vyzeralo, že si 

pozíciu jednotky vybojoval Hudáček, kouč ho neustále chválil. V príprave však nesklamal ani skúsenejší Laco, ktorý má v 

reprezentácii dlhodobejšie lepšie výsledky a už ju potiahol k medaile na šampionáte 2012. 

 

Samotní brankári neriešia, kto na majstrovstvách sveta začne. Spája ich kamarátsky vzťah. "Vychádzame bez 

problémov. Janko je nekonfliktný typ človeka. Je málo takých chlapcov ako on, je aj super brankár. Rozumieme si. 

Sedem zápasov za desať dní je veľká porcia. Je jasné, že ich nemôže odchytať jeden brankár. Podľa mňa nás bude 

tréner točiť. Uvidíme, aký model napokon zvolí. Vôbec neriešim, či budem jednotka, dvojka alebo trojka. Mám skúsenosti 

s každou pozíciou. Som rád, že som v mužstve a verím, že budem jeho oporou," povedal Hudáček, ktorý je v príprave od 

jej začiatku koncom marca. "Minulý rok som až toľko nechytal. Teraz som pred šampionátom dostal viac možností. Keby 

mi takto vyšli majstrovstvá sveta ako príprava, potešilo by ma to." 

 

LACO NERIEŠI POST JEDNOTKY 

 

S prípravou bol spokojný aj Ján Laco, ktorý odchytal výbornú sezónu v drese Chomutova. Pirátov posunul nečakane do 

semifinále českej extraligy. "Prišiel som síce do reprezentácie neskôr, ale dostal som dosť šancí. Víťazstvá boli dôležité, 

ale treba ich preniesť na samotný turnaj," vravel najlepší brankár svetového šampionátu v roku 2012. "Na majstrovstvách 

sveta je vždy rýchly sled zápasov za sebou. Je úplne jedno, či budem jednotka alebo dvojka. Uvidíme, kto bude mať akú 
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formu," pokračoval Laco. Spolu už boli na viacerých akciách, na svetovom šampionáte 2015 v Česku mu robil mladší 

Hudáček dvojku. "Poznáme sa veľmi dobre. Každý chce chytať, ale nie sme konfliktní, nenaháňame štatistiky. Je to 

vrchol, ktorý chceme odmakať na 100 percent a užiť si atmosféru v Kolíne." Prípadný úspech alebo neúspech tímu je 

často závislý aj od brankárov. Tento rok sa na nich sústredí ešte väčšia pozornosť a ich post je v slovenskom tíme 

dôležitejší. "Nemáme ani jedného hráča z NHL, budú to veľmi ťažké majstrovstvá sveta. Máme však dobrý kolektív. 

Musíme dobré výsledky uhrať vnútornou silou. Chalani v kluboch hrali počas sezóny dôležité úlohy, čo môže byť naša 

devíza," vravela nová posila ruského Čerepovca Hudáček. 

 

VŠETCI NA 100 PERCENT 

 

Podľa Jána Laca budú výsledky na svetovom šampionáte závislé od výkonov každého hráča, nielen brankárov. 

"Nemáme hviezdy, preto si budeme musieť splniť všetci úlohy na 100 percent. Každý z nás, čo sme v reprezentácii, má 

za sebou dobrú sezónu. Náš tím netreba dopredu podceňovať," pokračoval rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý vníma 

ako dobrú motiváciu prítomnosť skúsenej trojky Jaroslava Janusa. "Je dobré, že tu je s nami aj Jaro. Stať sa môže 

čokoľvek. Je dôležité, aby bol každý pripravený a nahraditeľný." Hudáček si pochvaľuje aj prítomnosť trénera brankárov 

Petra Kosu, ktorý je pri tíme druhý rok. "S Peťom rozoberáme všetko na videu, bavíme sa, ako sme dostali góly. Má 

situácie natočené z rôznych pohľadov. Jeho funkcia je dôležitá. Predtým sme boli v reprezentácii akoby v praveku. Peťo 

je vynikajúci tréner brankárov. Verím, že svoje skúsenosti posunie ďalej a bude u nás viac podobných koučov. 

Momentálne nám chýbajú ako soľ," dodal dvadsaťosemročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. Pôsobenie Kosu pri mužstve 

si pochvaľuje aj tridsaťpäťročný Laco. "V dnešnej dobe sa už žiaden tím nezaobíde bez trénera brankárov. Jednotlivých 

adeptov na reprezentačný dres si vie podrobne odsledovať. V záverečnej príprave prispôsobí tréning každému tak, aby 

mu vyhovoval." TOMÁŠ PROKOP 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  CHLAPCI, DRŽÍM VÁM PALCE! 

 [Plus jeden deň; 102/2017; 04/05/2017; s.: 4,5; Milan Hanzel ; Zaradenie: MS v hokeji 2017] 

 

Bývalá misska a v súčasnosti redaktorka Tipsport ligy Simona Leskovská (25) našim hráčom verí 

 

Krásne ženy a šport, to ide dokopy. To je príklad aj bývalej účastníčky Miss Simony Leskovskej (25), ktorá sa vrhla na 

dráhu hokejovej moderátorky a redaktorky. Je tvárou hokejovej Tipsport ligy, čiže pracuje v brandži, ktorú si ako dievča 

vysnívala. To, že hokej je jej súdený, potvrdzuje aj fakt, že jej priateľ je Juraj Majdan (25), hokejový útočník, ktorý je v 

širšom kádri národného tímu. Aké šance dáva našim na MS 2017? 

 

Kedy vás chytila taká pravá hokejová mánia? 

 

- Hokej sledujem odmalička, pretože si myslím, že sme hokejový národ. Začala som fandiť už asi ako deväťročná. 
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Čo bolo takým spúšťačom fandenia? 

 

- Spomínam si na rok 2002 a presne na finálový zápas našich hokejistov proti Rusku, ktorý sme vyhrali. Tiež som sa na 

hokej začala pozerať aj z toho hľadiska, že som chcela pracovať v tomto odbore. Asi v sedemnástich, keď som pomaly 

končila strednú školu, a hlavne na vysokej škole sa moje myšlienky v tomto smere ešte viac prehlbovali. 

 

V súčasnosti pracujete po boku šéfa našej najvyššej súťaže Richarda Lintnera, takže sa vám vlastne splnil detský sen? 

 

- Určite! Stále som sledovala hokej a zaujímala sa o dianie v ňom. Som preto veľmi šťastná, že som dostala príležitosť v 

Tipsport lige, kde ma práca nesmierne baví. 

 

Priznajte, do ktorého hokejistu ste boli v dievčenských časoch zaľúbená? 

 

- Spomínam si, že po šampionáte v roku 2002 mali naši hráči v časopisoch plagáty a ja som si vytrhla Janka Lašáka. 

Zavesila som si ho nad posteľ, no nebola to platonická láska, skôr som mu veľmi fandila (úsmev). Ale páčil sa mi aj Ľubo 

Višňovský. 

 

Videli ste už na vlastné oči nejaký zápas MS? 

 

- Bola som na jednom zápase v roku 2011, keď bol šampionát na Slovensku. Bola som však pred pár dňami na MS do 18 

rokov a bola som prekvapená z atmosféry, ktorá v Poprade a Spišskej Novej Vsi panovala. Mala som zase pocit, že 

Slovensko zachvátila pravá hokejová horúčka. Prekvapilo ma, ako naši mladíci skvele hrali a aj ako naše budúce hviezdy 

vystupovali mimo ľadu. 

 

Sledujete šampionát v televízii? 

 

- Samozrejme, a nielen vystúpenie naši hráčov. 

 

Ste impulzívna fanúšička pri sledovaní duelov? 

 

- Veľmi (smiech). Keďže mám priateľa hokejistu, tak je to občas pre mňa aj povinná jazda. Hlavne, keď ma niektorý zápas 

príliš nezaujíma, aj tak ho sledujem, pretože Juraj pozerá všetko. 

 

Aký máte vzťah k bitkám v hokeji? 
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- Nevyžívam sa v nich, ale keďže je hokej kontaktný šport, tak aj toto k nemu patrí. Viem, že niekedy môže pästný súboj 

duel oživiť. Zo ženského pohľadu nemám rada agresiu, a keď to už presahuje hranice, tak si zakrývam oči. Pokiaľ to je 

strkanica, to je pre mňa v norme. Keď sú však hráči agresívni, nie je to podľa mňa fair-play. 

 

Čo by ste odkázali našim hráčom do Kolína? 

 

- Budem im držať palce, aby strelili čo najviac gólov a podarilo sa im vyhrať čo najviac zápasov. Aj keď tento rok bude v 

tíme chýbať veľa hviezdnych mien z NHL, myslím si, že Slovensko môže príjemne prekvapiť. Verím, že náš mančaft 

nadviaže na výkony mladíkov z MS do 18 rokov. Milan Hanzel, FOTO: Michal Smrčok, archív sv 

 

Hokejom žije aj v súkromí 

 

Simona Leskovská žije hokejom doslova každý deň. Okrem vysnívaného džobu, keď pracuje ako moderátorka magazínu 

Tipsport ligy, voľný čas trávi v spoločnosti hokejového útočníka Juraja Majdana. 

 

Foto: 

 

Simona si vysnívané povolanie užíva. 

 

Leskovská verí, že naši borci dajú čo najviac gólov. 

 

Hokejové veci na fotenie nám poskytla predajňa Red Rebel. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Deväť nováčikov? Snáď prinesú štvrťfinálové šťastie 

 [Pravda; 102/2017; 04/05/2017; s.: 37; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Gavroň 

 

Na nedávnom svetovom šampionáte hokejistov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi si vyskúšal rolu 

ambasádora. Užil si ju do sýtosti a teraz sa teší na seniorský šampionát v Kolíne a Paríži. "Už sme zažili viacero 

nečakaných výsledkov - striebro Švajčiarov na MS 2013 či účasť Slovincov vo štvrťfinále na olympiáde v Soči 2014. 

Prečo by tento rok nemohli prekvapiť Slováci?" vraví bývalý reprezentant Ľubomír Višnovský (40). 

 

Slovensko sa prvýkrát v histórii predstaví na MS bez hráča z NHL. Prekvapilo vás to? 
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Taká je realita, už nemáme toľko hráčov v NHL ako kedysi. O niektorých chalanoch viem, že absolvovali alebo pôjdu na 

operácie, prípadne im to nedovolili kluby. Pre slovenských fanúšikov je to vždy smutná správa. Aj mne sa stalo, že som 

kvôli zdraviu nemohol prísť. Myslím si, že Zdeno Chára, Marián Hossa a Marián Gáborík majú svoje roky a potrebujú 

dlhší čas na regeneráciu. Začali sezónu o niekoľko týždňov skôr na Svetovom pohári. Nečudujem sa, že do Kolína 

neprídu. 

 

To sú hráči, ktorí v reprezentácii odohrali dlhé roky. Prečo podľa vás neprišli zo zámoria mladší hráči, ktorí toho v 

najcennejšom drese veľa neodohrali? 

 

Určite majú na to svoje dôvody. Keby boli fit a mali zmluvy, nepochybujem o tom, že by Cígerovi prikývli. Zrejme neprešli 

záverečnou zdravotnou kontrolou alebo skrátka nechcú ohroziť budúcnosť svojej rodiny. Chalani majú pár rokov kariéry 

na to, aby blízkych zabezpečili. Ak by sa na šampionáte zranili, mohlo by sa stať, že už v živote nepodpíšu dobrú zmluvu 

v NHL či Európe. Ani jeden fanúšik by im nemohol tie ušlé peniaze vrátiť, takže chápem, prečo hokejisti nechcú takto 

hazardovať. 

 

Čo hovoríte na nomináciu trénera Zdena Cígera? 

 

V utorok večer som pozorne sledoval, ktorí traja hráči opustia národný tím. Nesledoval som všetky prípravné duely, ťažko 

sa mi hodnotí jeho zloženie. Určite zvážil všetky aspekty a zohľadnil aktuálnu formu i typológiu hráčov. Snažil sa 

poskladať čo najlepšie mužstvo. Je mi ľúto chalanov, ktorí vypadli až na konci. Našťastie som nikdy niečo také nezažil, 

musí to byť veľmi ťažké. Dúfajme, že ich to posilní a budúci rok sa zlepšia natoľko, že im šampionát neujde. 

 

V mužstve je deväť nováčikov. Očakávate, že svojou dravosťou budú chcieť Cígera presvedčiť o oprávnenosti 

nominácie? 

 

Verím, že to tak bude. Snáď budú mať aj nováčikovské šťastie. Keby dali všetci aspoň po jednom góle, určite by to 

pomohlo k postupu medzi najlepšiu osmičku (úsmev). Môžu priniesť novú energiu a impulz. Budem im držať palce a 

sledovať ich, keď budem môcť. 

 

Môže sa Slovensko dostať do štvrťfinále? 

 

Z vyjadrení hráčov mám pocit, že idú na šampionát skromne a pokorne, ale nie ustráchane či bojazlivo. Musia si veriť a 

vystrkovať rožky. Hokej je teraz veľmi vyrovnaný, rozdiely medzi krajinami sa zmenšujú. Ak budú dodržiavať trénerove 

pokyny a neúnavne korčuľovať, môžu zdolať kohokoľvek. Dôležité bude, ako vstúpia do šampionátu. 

 

Môže byť výhodou, že Slováci začínajú s papierovo slabšími súpermi? 
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Áno, lebo sa môžu dostatočne zohrať, získať dôležité body a ak ich budú mať dosť, môžu hrať proti favoritom 

uvoľnenejšie. Proti Rusom, Američanom a Švédom môžu len získať. Chalani môžu favoritov prekvapiť a vziať im body. 

Verím, že nášmu tímu postup do štvrťfinále neujde. Potom je možné čokoľvek. 

 

Pôsobili ste ako ani basádor MS do 18 rokov, ktoré v apríli hostili Poprad a Spišská Nová Ves. Môže sa seniorská 

reprezentácia tešiť na slovenských mladíkov, ktorí doma príjemne prekvapili? 

 

Bola to skvelá skúsenosť, znovu som zažil niečo nové. Chalani sú super. Zanechali vo mne i v divákoch dobrý dojem - na 

ľade i mimo neho. Potrápili každého z favoritov a len tesne vypadli vo štvrťfinále s Rusmi. Fanúšikom vliali novú nádej, že 

sa Slovensko v budúcnosti znovu môže priblížiť veľmociam. Vychádzali sme s chalanmi veľmi dobre. Snažil som sa im 

poradiť. Pracovalo sa s nimi dlhodobo, skvelú robotu odviedol hlavný tréner i mentálna koučka. Zažili americké 

podmienky na Slovensku a vážili si to. Boli slušní, niekedy až príliš. Hneď som im však povedal, aby mi nevykali (smiech). 

Majú herný aj ľudský potenciál, o ktorý sa o pár rokov môže opierať aj reprezentačné áčko. 

 

Čo máte na pláne v najbližších týždňoch? 

 

Nič špeciálne. Budem si užívať voľno, rodinu a nového štvorkolesového tátoša. 

 

foto: 

 

Z vyjadrení hráčov mám pocit, že idú na šampionát skromne, ale nie ustráchane, vraví Ľubomír Višnovský. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Višňovský: Verím, že postúpime 

 [Pravda; 102/2017; 04/05/2017; s.: 1; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Na nedávnom svetovom šampionáte hokejistov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi si Ľubomír Višňovský, 

majster sveta z Gőteborgu 2002, vyskúšal rolu ambasádora. Pred začiatkom MS v Kolíne je optimista. "Verím, že Slováci 

postúpia do štvrťfinále." vraví v rozhovore pre Pravdu. Čítajte - s. 37 FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKÝ AUTORSKÉ 

PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


