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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Tvrdošín a Zákamenné bojovali medzi florbalovou elitou 

     [Oravské noviny; 19/2017; 16/05/2017; s.: 29; TOMÁŠ FERENČÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.2. Hámor na Dhaulágirí 

     [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 1; mar ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.3. Úspechy popradských gymnázií 

     [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 10; jop ; Zaradenie: nezaradené] 

1.4. Krátko zo športu 

     [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

1.5. Na východe úraduje salmonela: Jedna pacientka už zomrela 

     [24hod.sk; 17/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.6. Súvis medzi dvomi vážnymi prípadmi salmonelózy na Spiši nenašli 

     [spis.korzar.sme.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.7. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa objavili dva prípady salmonelovej infekcie 

     [hlavnespravy.sk; 17/05/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Z domova] 

1.8. Na východe úraduje salmonela: Jedna pacientka už zomrela 

     [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.9. Na východe zabíja zmutovaná salmonela: Zúfalí lekári si nevedia rady, prvá obeť 

     [topky.sk; 17/05/2017; zh ; Zaradenie: Domáce] 

1.10. Na Spiši sa objavili dva prípady salmonely, jedna pacientka zomrela 

     [aktuality.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.11. V Spišskej Novej Vsi sa objavili dva prípady salmonely: Žena zomrela, muž bojuje o život 

     [cas.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Správy] 

1.12. Nemocnica v Spišskej eviduje dva prípady salmonelovej infekcie, jedna pacientka zomrela! 

     [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.13. Odstrel na stavbe tunela Višňové - Dubná skala zranil jedného muža 

     [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.14. Maturitné tablá á la Spišská: Sledujte, aké diela sa objavili v centre mesta, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Prípadmi salmonelovej infekcie sa zaoberá Národné referenčné cenrum, skúma vzorky 

     [pravda.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.16. Súťaž o NAJ mesto Slovenska? Humenné je aktuálne v prvej dvadsiatke! 

     [humenne.dnes24.sk; 17/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

1.17. FOTO: Na domácich majstrovstvách skončili Žilinčanky siedme 

     [nasazilina.sme.sk; 17/05/2017; Milan Gončár ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

1.18. Mažoretky Estrella-Majsterky SR a 1. Vicemajsterky SR 

     [gemerland.sk; 17/05/2017; PaedDr. Ivana Pivarníková ] 

1.19. SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

     [sport.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 
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1.20. Štartujeme zmenu systémovej práce, vyhlásil Kohút. Slovenský hokej má nového generálneho partnera 

     [finweb.hnonline.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Finweb] 

1.21. Slovenský zväz ľadového hokeja má nového generálneho partnera 

     [sport.sme.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

1.22. Novoveské volejbalistky bojovali o medailu: Takto dopadli Majstrovstvá SR kadetiek 

     [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.23. Slovenský zväzu ľadového hokeja má nového partnera, Kohút: "Štartujeme zmenu systémovej práce" 

     [hlavnespravy.sk; 17/05/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 

1.24. SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

     [24hod.sk; 17/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.25. SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

     [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.26. SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

     [dobrenoviny.sk; 17/05/2017; TASR ] 

1.27. Diaľnice: Pôda chýba aj na Spiši a v Šariši 

     [pravda.sk; 17/05/2017; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. Video: Do slovenského hokeja vstupuje nový veľký partner 

     [webnoviny.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

1.29. Tour Chránime vaše srdcia: 22. mája – 2. júna 2017 

     [informuje.com; 17/05/2017; obzorvt ; Zaradenie: Spoločnosť] 

1.30. Európa u nás 

     [Život; 20/2017; 17/05/2017; s.: 52,53; DAN HIMIČ ; Zaradenie: OPÝTALI SME SA] 

1.31. Trpezlivý právnik 

     [Život; 20/2017; 17/05/2017; s.: 18,19; ERIKA SZALAYOVÁ ; Zaradenie: ZO SÚDNEJ SIENE] 

1.32. Stále vyšetrujú smrť 12-ročnej školáčky Mišky, ktorá zahynula počas lyžiarskeho výcviku 

     [Rádio Regina BA, 14:00; Správy RTVS; 17/05/2017;  Martina Gapčová; Zaradenie: z domova] 

1.33. Zuzana Vačková: Už si neviem si predstaviť, že by som nešiapala do pedálov 

     [lenprezeny.sk; 17/05/2017; Anna Olvecká ; Zaradenie: Rozhovory] 

1.34. Nechala dieťa zomrieť v skrini. Obvinili ju 

     [spis.korzar.sme.sk; 17/05/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.35. Prípadmi salmonelovej infekcie na východe Slovenska sa zaoberá Národné referenčné cenrum 

     [netky.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

1.36. SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

     [hokejportal.net; 17/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.37. Stručne z domova – Vyšetrovanie smrti školáčky na lyžiarskom výcviku pokračuje 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 17/05/2017;  Marta Výbošteková; Zaradenie: z domova] 

1.38. Na VSS Košice ani Zvolen futbalisti Pohronia nestačili 

     [Žiarske ECHO; 10/2017; 18/05/2017; s.: 6; IVAN MRIŠKA ; Zaradenie: šport, inzercia] 

1.39. Stavebné firmy - pozemné stavby 

     [Trend; 20/2017; 18/05/2017; s.: 10,11; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v stavebníctve a realitách] 
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1.40. Zmutovaná salmonela má prvú obeť 

     [Plus jeden deň; 113/2017; 18/05/2017; s.: 6; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.41. Salmonelózu vyšetrujú 

     [Nový Čas; 113/2017; 18/05/2017; s.: 12; tasr, lud, kov ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.42. Kedy potrestajú vinníka? 

     [Plus jeden deň; 113/2017; 18/05/2017; s.: 8; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.43. Spišiačky majú za sebou premiérové vystúpenie 

     [spis.korzar.sme.sk; 18/05/2017; db ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.44. Tipy na dnes - štvrtok 18. mája 

     [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.45. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 18. mája 

     [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.46. Kam za kultúrou - štvrtok 18. mája 

     [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.47. Chorí na salmonelu sa nestretli 

     [Korzár; 113/2017; 18/05/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.48. Zdroj nákazy salmonelou na Spiši ešte nepoznajú 

     [Pravda; 113/2017; 18/05/2017; s.: 8; Števo Rimaj ; Zaradenie: Slovensko] 

1.49. FOTO Šokujúci zvrat v prípade školáčky (†12), ktorá zomrela na lyžiarskom výcviku: Nešťastní rodičia sú 

zúfalí! 

     [pluska.sk; 18/05/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Tvrdošín a Zákamenné bojovali medzi florbalovou elitou 

 [Oravské noviny; 19/2017; 16/05/2017; s.: 29; TOMÁŠ FERENČÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Majstrovstvá Slovenska spojili oravských zástupcov proti sebe až dvakrát. 

 

NEMŠOVÁ. Osem najlepších tímov Slovenska a medzi nimi dva kluby z Oravy. Florbalová sezóna 2016/2017 v kategórii 

dorasteniek vyvrcholila záverečnými majstrovstvami. 

 

Medzi tradičné účastníčky šampionátu patria Tvrdošínčanky. V úplne inej úlohe boli hráčky z FBK Zákamenné. Na 

súťažnej scéne sú iba rok a premiérovo si hneď vybojovali miestenku na vrcholný turnaj do Nemšovej. 

 

Oravské družstvá sa proti sebe postavili na palubovke dvakrát. Najprv v základnej skupine. Súboj ponúkol najväčší počet 

gólov majstrovstiev v jednom zápase. Strelecký festival skončil víťazstvom 7:6 pre Zákamenné, ktoré rovnako ako 

Tvrdošín nepostúpilo do semifinále. Nad sily oravských dievčat boli rovesníčky zo Spišskej Novej Vsi a Nemšovej. "Na 
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našich dievčatách sa podpísala tréma," hovorí tréner Zákamenného Peter Klimčík. "Úvodný zápas proti Spišiačkam sa 

len hľadali a dokonca si dali i vlastný gól. S Nemšovou sa ich výkon zlepšil, no strelecky sa veľmi nevedeli presadiť." 

 

Tvrdošín i Zákamenné si na druhý deň zahrali iba o konečné umiestnenie. Po vyhratých zápasoch sa znova ich hokejky 

skrížili v dueli o piate miesto. Tentokrát boli úspešnejšie hráčky tradičného účastníka majstrovstiev. Vyhrali najtesnejšie 

2:1. 

 

"Súper hral pozorne v obrane a naše dievčatá si nevedeli poradiť s jeho organizovanou defenzívou," hovorí Peter Klimčík. 

"Pre náš klub boli majstrovstvá veľká skúsenosť." 

 

Slovenský šampionát ovládla Spišská Nová Ves pred Kysuckým Novým Mestom a Nemšovou. 

 

TOMÁŠ FERENČÍK 

 

Foto: 

 

Oravské družstvá na majstrovstvách dorasteniek Dievčatá z FBK Zákamennné (v bielom) absolvovali premiéru na 

slovenskom šampionáte. Tvrdošínčanky (v žltom) sú tradičným účastníkom. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Hámor na Dhaulágirí 

 [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 1; mar ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Horozelec 52-ročný Peter Hámor z Popradu zdolal v pondelok 15. mája svoju poslednú neprekonanú osemtisícovú horu 

Dhaulágirí (8167 m.n.m.) spolu s Michalom Sabovčíkom zo Spišskej Novej Vsi, pre ktorého je to prvá osemtisícovka. 

 

P. Hámor sa tak zapísal do zoznamu tých, ktorí dosiahli Korunu Himalájí, teda pokorili všetkých 14 osemtisícoviek sveta. 

Je prvým a zatiaľ jediným Slovákom, ktorý vystúpil na ich vrcholy spolu 15-krát, na Annapurnu dvakrát. Manželka Mária 

nám včera ráno povedala: "Z pondelka na utorok prespali v kempe C2 vo výške približne 6400 m, dnes (v utorok) sa 

chystajú zostúpiť do základného tábora. Do Popradu by mal Peter priletieť 2. júna." 

 

(mar) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Úspechy popradských gymnázií 

 [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 10; jop ; Zaradenie: nezaradené] 
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Popradské gymnázia nás výborne reprezentovali v basketbale na celoštátnej olympiáde stredoškolákov Gaudeamus 

igitur, na ktorej sa v Trnave od 10. do 12. mája zúčastnilo takmer 1300 účastníkov v siedmich športoch. 

 

Chlapci z Gymnázia Kukučínova Poprad síce v skupine podľahli Spišskej Novej Vsi, no potom už pokračovali bez 

zaváhania a stali sa školskými majstrami Slovenska. Dievčatá z Gymnázia na Ul. D. Tatarku (na foto) postupne porážali 

všetky súperky v skupine a cez Levice prešli až do finále, kde ich čakalo športové gymnázium Košice. V neuveriteľnej 

dráme napokon naše dievčatá podľahli o jediný bod 50:51 a domov si priniesli strieborný pohár. (jop) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 19/2017; 17/05/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

* POPRADSKÝ hokejový klub od začiatku letnej prípravy formuje káder na nastávajúcu sezónu a denne informuje o 

nových posilách. Udržal si viacero opôr z minulej sezóny a po Erikovi Čaládim sa novými kamzíkmi v priebehu minulého 

týždňa postupne stali obrancovia Peter König, či Tomáš Rusina a útočníci Jindřich Abdul, Radomír Heizer, či Rastislav 

Gašpar. Pod Tatry sa zo Žiliny vracia aj obranca Daniel Brejčák. Realizačný tím navyše posilnil ruský tréner Andrej Razin, 

ktorý bude spojnicou medzi HK Poprad a špičkovými ruskými tímami. 

 

* AKTUÁLNY 44. ročník Rallye Tatry, ktorý sa uskutoční od 26. do 27. mája ozdobí legenda svetového motoršportu. Na 

Slovensko zavíta Stig Blomqvist zo Švédska, majster sveta v rely z roku 1984 a víťaz jedenástich súťaží svetového 

šampionátu. Sedemdesiatročný Švéd sa predstaví divákom v okolí Popradu a Spišskej Novej Vsi na tratiach 

rýchlostných skúšok v úlohe predjazdca na vozidle Mitsubishi Lancer EVO IX. 

 

* FUTBALISTKY FK Poprad odohrali minulý týždeň v stredu predohrávku 18. kola II. ligy sk. C a na domácom ihrisku 

podľahli lídrovi z Prešova 0:5. V sobotu cestovali dievčatá do Lučenca, kde sa zrodila remíza v rámci 17. kola. 

 

* SLOVENSKÝ futbalový zväz informoval o tom, že Disciplinárna komisia SFZ na svojom minulotýždňovom rokovaní 

rozhodla vo veci verbálneho konfliktu medzi hráčom FK Poprad Stanislavom Šestákom a trénerom MFK Skalica Jozefom 

Kostelníkom, ku ktorému došlo tesne pred stretnutím 7. kola Slovnaft Cupu v Skalici. DK uložila trénerovi Skalice 

finančnú pokutu 2000 eur a zákaz výkonu funkcie na 6 týždňov. 

 

* MINULÝ týždeň v stredu sa odohralo 15. kolo Bowling Tour mesta Poprad. V skupine A zvíťazila Kristína Koseková 

finálovým výkonom 191 a celkovým priemerom 192,71. V skupine B triumfoval Ján Niedoba finálovým výkonom 186 a 

celkovým priemerom 199. 
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* PREDMINULÝ víkend sa konalo 2. kolo Slovenského pohára oblasti sever-východ v športovej gymnastike. Popradský 

klub GY-TA vybojoval 7 zlatých, 5 strieborných a 1 bronzovú medailu. 

 

* PREDMINULÚ sobotu sa karatisti Central karate klubu Poprad zúčastnili otvorených medzinárodných majstrovstiev 

Moravy a Sliezska v karate. Centralisti vybojovali v konkurencii vyše 270 pretekárov zo 45 klubov troch krajín šesť medailí 

(0-3-3). 

 

* V SOBOTU 13. mája sa trojica zverencov Judo klubu Poprad zúčastnila 4. kola Olympiády sever žiakov a žiačok v 

Prievidzi. Zlato si odniesol v kategórii mini do 42 kg Adamko Jacák, Michal Litvín a Marko Lojek vybojovali vo svojich 

kategóriách strieborné medaily. 

 

* AK STEEPLE Poprad prichádza v tejto sezóne s novinkou. Organizuje spoločné bežecké tréningy pre všetkých bežcov 

a nebežcov, ktorí chcú začať behať a naučiť sa správne behať. Spoločné tréningy sú každý utorok a štvrtok o 17. hod. 

pred ZŠ Jarná pod vedením trénera a pretekára J. Dubašáka. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Na východe úraduje salmonela: Jedna pacientka už zomrela 

 [24hod.sk; 17/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/na-vychode-uraduje-salmonela-jedna-pacientka-uz-zomrela-cl512720.html 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. Pacientka, ktorá bola v 

nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi ... 

 

Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) – Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady 

salmonelovej infekcie. Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, 

začiatkom mája zomrela. Pre TASR to potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej 

Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom informovala Televízia Markíza. 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U 

pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení 

anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala pre TASR regionálna hygienička Renáta Hudáková. Podľa 

http://www.24hod.sk/na-vychode-uraduje-salmonela-jedna-pacientka-uz-zomrela-cl512720.html
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Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas 

hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Súvis medzi dvomi vážnymi prípadmi salmonelózy na Spiši nenašli 

 [spis.korzar.sme.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20535088/suvis-medzi-dvomi-vaznymi-pripadmi-salmonelozy-na-spisi-nenasli.html 

 

Žena zomrela, muž je v kritickom stave. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. 

 

Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. 

 

Potvrdil to hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. 

 

Dva vážne prípady 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. 

 

V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. 

 

"U pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na 

oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

 

Súvis medzi prípadmi nenašli 

 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala regionálna hygienička Renáta Hudáková. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20535088/suvis-medzi-dvomi-vaznymi-pripadmi-salmonelozy-na-spisi-nenasli.html
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Podľa Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. 

 

"Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby sa nákaza nešírila na ostatných 

pacientov. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa objavili dva prípady salmonelovej infekcie 

 [hlavnespravy.sk; 17/05/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-nemocnici-v-spisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-pripady-salmonelovej-infekcie/1005914 

 

Spišská Nová Ves 17. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. Pacientka, ktorá bola v 

nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. Pre TASR to potvrdil 

hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom informovala 

Televízia Markíza. 

 

Ilustračné foto 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U 

pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení 

anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala pre TASR regionálna hygienička Renáta Hudáková. Podľa 

Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas 

hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov. 

http://www.hlavnespravy.sk/v-nemocnici-v-spisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-pripady-salmonelovej-infekcie/1005914
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Späť na obsah 

 

1.8.  Na východe úraduje salmonela: Jedna pacientka už zomrela 

 [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/vspisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-p/260195-clanok.html 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) – Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady 

salmonelovej infekcie. Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, 

začiatkom mája zomrela. Pre TASR to potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej 

Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom informovala Televízia Markíza. 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U 

pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení 

anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala pre TASR regionálna hygienička Renáta Hudáková. Podľa 

Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas 

hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Na východe zabíja zmutovaná salmonela: Zúfalí lekári si nevedia rady, prvá obeť 

 [topky.sk; 17/05/2017; zh ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1629533/Na-vychode-zabija-zmutovana-salmonela--Zufali-lekari-si-nevedia-rady--prva-obet 

 

http://www.teraz.sk/regiony/vspisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-p/260195-clanok.html
http://www.topky.sk/cl/10/1629533/Na-vychode-zabija-zmutovana-salmonela--Zufali-lekari-si-nevedia-rady--prva-obet
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Lekármi zo Spišskej Novej Vsi otriasli dva prípady nákazy baktériou salmonely. Oba mali taký 

agresívny priebeh, s akým sa odborníci na Slovensku doposiaľ nestretli. Prvá nakazená pacientka salmonelóze podľahla, 

druhý pacient bojuje zo všetkých síl o záchranu zdravia aj života. 

 

Nedávne odhalenie škandálu s kuracím mäsom má, zdá sa, tragické pokračovanie. Na salmonelózu zomrela v Spišskej 

Novej Vsi žena, u ktorej malo ochorenie mimoriadne závažný priebeh a následkom podľahla. O pár týždňov lekárov 

zalarmoval podobný prípad, takisto s komplikovaným priebehom, uviedla vo svojej reportáži TV Markíza. 

 

V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa momentálne nachádza pacient, ktorý sa pravdepodobne nakazil neznámou 

baktériou salmonely. Lekári sú v pozore aj preto, že len pred niekoľkými týždňami v nemocnici zomrela na podobnú 

nákazu žena, ktorú nedokázali zachrániť. Pacientka absolvovala dve operácie brušnej dutiny. Po mesiaci intenzívnej 

starostlivosti, napojená na pľúcnu ventiláciu, v nemocnici zomrela. 

 

Pacientka sa sťažovala na kuracie mäso 

 

"Bola hospitalizovaná s rozvratom vnútorného prostredia a nedostatočnou činnosťou obličiek pri hnačkovitom ochorení. U 

pacientky bola potvrdená salmonelóza," spresnil námestník riaditeľa nemocnice pre lekársku starostlivosť Martin Šimo. 

Príbuzní zomrelej vyjadrili podozrenie, že zdrojom nákazy bolo kuracie mäso. To si myslela aj samotná pacientka. 

 

Pacient, ktorý sa momentálne lieči v rovnakej nemocnici, má veľmi podobné príznaky a lekári sú bezradní. Muž je v 

kritickom stave. Odborníci aktuálne čakajú na výsledky sérotypizácie z Národného referenčného centra. Až potom možno 

definitívne povedať, či išlo o nový, agresívnejší druh baktérie. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Na Spiši sa objavili dva prípady salmonely, jedna pacientka zomrela 

 [aktuality.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/488639/na-spisi-sa-objavili-dva-pripady-salmonely-jedna-pacientka-zomrela/ 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. 

 

Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. Pre 

TASR to potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom 

informovala Televízia Markíza. 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/488639/na-spisi-sa-objavili-dva-pripady-salmonely-jedna-pacientka-zomrela/
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V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U pacienta je priebeh 

taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a 

multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

Protiepidemické opatrenia 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala pre TASR regionálna hygienička Renáta Hudáková. 

 

Podľa Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas 

hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov.  

 V tuneli Višňové-Dubná Skala sa stal vážny úraz 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  V Spišskej Novej Vsi sa objavili dva prípady salmonely: Žena zomrela, muž bojuje o 

život 

 [cas.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/548894/v-spisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-pripady-salmonely-zena-zomrela-muz-bojuje-o-zivot/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. 

 

Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. Pre 

TASR to potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom 

informovala Televízia Markíza. 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. V druhom prípade ide o 64-ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U 

pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení 

anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti," doplnil. 

 

https://www.cas.sk/clanok/548894/v-spisskej-novej-vsi-sa-objavili-dva-pripady-salmonely-zena-zomrela-muz-bojuje-o-zivot/
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O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala pre TASR regionálna hygienička Renáta Hudáková. Podľa 

Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas 

hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných 

pacientov. 

 

Foto: 

 

U pacientov mala nákaza závažný priebeh (ilustračné foto). Zdroj - iStock 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Nemocnica v Spišskej eviduje dva prípady salmonelovej infekcie, jedna pacientka 

zomrela! 

 [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nemocnica-v-spisskej-eviduje-dva-pripady-salmonelovej-infekcie-jedna-pacientka-zomrela-270228 

 

 Nemocnica v Spišskej eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. Pacientka, ktorá bola 

hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. 

 

Potvrdil to hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. Ako prvá o tom 

informovala televízia Markíza. 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca. 

 

Prečítajte si aj 

 

Dodal, že v druhom prípade ide o pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U pacienta je priebeh 

taktiež veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a 

multiodborovej intenzívnej starostlivosti," uviedol Kráľ. 

 

O oboch prípadoch bol informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi. 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

http://spisska.dnes24.sk/nemocnica-v-spisskej-eviduje-dva-pripady-salmonelovej-infekcie-jedna-pacientka-zomrela-270228
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potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala regionálna hygienička Renáta Hudáková. Podľa Kráľa bolo 

opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas hospitalizácie a teda 

nedošlo k ich vzájomnej nákaze," povedal. 

 

Prečítajte si aj 

 

Kráľ uviedol, že nemocnica už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu 

nákazy na ostatných pacientov. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Odstrel na stavbe tunela Višňové - Dubná skala zranil jedného muža 

 [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/odstrel-na-stavbe-tunela-visnove-du/260180-clanok.html 

 

Muž mal poranenia na hlave, tvári a zlomenú pravú ruku. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

Vrútky 17. mája (TASR) – K pracovnému úrazu v tuneli Višňové dnes došlo pri riadnom pravidelnom odstrele, pri ktorom 

pracovníka zranil odrazený kameň. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela 

Michalová. 

 

"Pracovník bol podľa bezpečnostných predpisov v bezpečnostnej zóne. Utrpel zranenie a bol pri vedomí hospitalizovaný 

v martinskej nemocnici. Práce na tuneli pokračujú. Združenie Salini Impregilo a Dúha, a.s., vykonáva odstrely denne, 

osem až deväťkrát, podľa možností geológie," uviedla mediálna zástupkyňa združenia Helena Tomková. 

 

Podľa hovorcu spoločnosti Falck Záchranná Vladimíra Vanka mal 42-ročný muž poranenia na hlave, tvári a zlomenú 

pravú ruku. "Pred portál tunela ho vyviezli kolegovia a posádka Falck Záchranná z Vrútok ho po ošetrení transportovala 

na ARO do Univerzitnej nemocnice v Martine," uviedol Vanko. 

 

Odporúčame aj: Tragédia na stavbe tunela Višňové: Zahynula 25-ročná žena 

 

http://www.teraz.sk/regiony/odstrel-na-stavbe-tunela-visnove-du/260180-clanok.html
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Na stavbe tunela Višňové ide o tretiu nehodu od 10. apríla, kedy tragicky zahynula 25-ročná žena z okresu Bardejov. 

"Päťdesiatročný muž z okresu Spišská Nová Ves mal pracovným strojom naraziť do motorového vozidla Jeep Cherokee, 

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

Spolujazdkyňa z motorového vozidla utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla," informoval po nehode hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík. 

 

Vo štvrtok 27. apríla zadymila tunel Višňové tlejúca izolácia elektrického kábla. Vznietenie približne 15 metrov dlhého 

kábla pravdepodobne spôsobilo medzifázové poškodenie izolácie. Pracovníci v tuneli sa najprv snažili požiar uhasiť. 

"Prichádzalo však k veľkému zadymeniu, tak odišli na čelbu, kde mali prístup k čerstvému vzduchu. Záchranné zložky 

dorazili na miesto do niekoľkých minút, z tunela vyviedli všetkých 18 pracovníkov. Pri požiari sa nikto nezranil, jeden 

pracovník bol na pozorovaní v nemocnici, všetky vyšetrenia dopadli v poriadku," doplnila hovorkyňa NDS. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Maturitné tablá á la Spišská: Sledujte, aké diela sa objavili v centre mesta, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/maturitne-tabla-a-la-spisska-sledujte-ake-diela-sa-objavili-v-centre-mesta-foto-270195 

 

 Pútajú pozornosť okoloidúcich. V Spišskej sa už objavili tablá maturantov. Prinášame vám v obrazoch, čo sa dá vidieť v 

centre mesta. 

 

Ak ste sa prešli v priebehu ostatných dní centrom nášho mesta, určite vám neuniklo, že výklady obchodov či reštaurácii 

opäť po roku zaplnili maturitné tablá. Študenti ani tentoraz nešetrili svojou kreativitou a tak mnohí okoloidúci môžu 

obdivovať ich diela. 

 

Pútajú pozornosť 

 

My sme sa vybrali do ulíc a v centre Spišskej Novej Vsi sa nám podarilo nájsť 18 výtvorov študentov stredných škôl. 

Náš "prieskum" však nemusí byť stopercentný a je možné, že sme nejaké prehliadli. Maturitné tablá však zaujali 

pozornosť aj nejedného okoloidúceho. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Práve pozerám či tam nemám nejaké kamarátky. Niektoré moje bývalé spolužiačky už končia, tak ich hľadám a čerpám 

zároveň inšpiráciu, keďže mňa to čaká na budúci rok," prezradila nám študentka Stela. 

 

Aj pani Otília obdivovala pestré diela maturantov. "Je to veľmi pekné, každý rok sú iné a veľmi zaujímavé. Pristavím sa pri 

každom z nich. Mladým fandím a držím im prsty na maturitách," povedala pre náš portál. 

 

http://spisska.dnes24.sk/maturitne-tabla-a-la-spisska-sledujte-ake-diela-sa-objavili-v-centre-mesta-foto-270195
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Prečítajte si aj 

 

Hlasujte: Ktoré tablo je podľa vás najlepšie? 

 

Rozhodnite svojím hlasom aj vy o tom, ktoré maturitné tablo v centre Spišskej Novej Vsi je najlepšie. Hlasovanie trvá do 

pondelka 22. mája 2017 10:00 hod. Jednotlivé tablá, ktoré sa nám v centre mesta podarilo objaviť, si môžete pozrieť v 

priloženej fotogalérii. 

 

Ktoré tablo maturantov si zaslúži titul NAJ? 

 

Gymnázium Javorová 5.B 0 % 

Gymnázium Školská 4.A 0 % 

Gymnázium Školská 4.B 0 % 

Gymnázium Školská 4.C 50 % 

Gymnázium Školská 4.D 0 % 

Gymnázium Školská 4.E 0 % 

Hotelová akadémia 4.C 0 % 

Hotelová akadémia 5.A 0 % 

Hotelová akadémia 5.B 0 % 

Hotelová akadémia 5.C 0 % 

SOŠ Drevárska 4.A 0 % 

SOŠ Drevárska - nábytkárstvo 0 % 

SOŠ Drevárska 4.C 0 % 

SOŠ Ekonomická 4.A 0 % 

SOŠ Ekonomická 4.E 25 % 

SOŠ Ekonomická 4.L 0 % 

Technická akadémia 4.C 0 % 

Technická akadémia 4.D 25 % 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Prípadmi salmonelovej infekcie sa zaoberá Národné referenčné cenrum, skúma vzorky 

 [pravda.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429808-pripadmi-salmonelovej-infekcie-sa-zaobera-narodne-referencne-cenrum-skuma-

vzorky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Podľa regionálnej hygieničky Renáty Hudákovej je v súvislosti s dvoma prípadmi salmonelovej infekcie v nemocnici v 

Spišskej Novej Vsi potrebné počkať na výsledky vyšetrenia vzoriek, až po nich bude jasné, o aký typ salmonely ide. 

 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429808-pripadmi-salmonelovej-infekcie-sa-zaobera-narodne-referencne-cenrum-skuma-vzorky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/429808-pripadmi-salmonelovej-infekcie-sa-zaobera-narodne-referencne-cenrum-skuma-vzorky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Ako dnes pre agentúru SITA potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, ešte začiatkom apríla bola v nemocnici s 

príznakmi infekcie hospitalizovaná 61-ročná pacientka, ktorá po mesiaci zomrela. Od 19. apríla tam naďalej ostáva 

hospitalizovaný aj ďalší 64-ročný pacient v kritickom stave. Odobraté vzorky skúma Národné referenčné centrum. "V 

každom prípade, ak by tu bolo riziko ohrozenia verejného zdravia alebo šírenia infekcie, určite by sme o tom dopredu 

informovali alebo prijali opatrenia," povedala. O prípadoch ako prvá informovala Televízia Markíza. 

 

"Aj napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala infekcia závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka 3. mája 

zomrela," uviedol Kráľ na margo prvého prípadu. U druhého pacienta je podľa neho priebeh taktiež veľmi závažný a 

komplikovaný. "Momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej 

starostlivosti," dodal. 

 

Nemocnica vykonala všetky protiepidemické opatrenia 

 

O oboch prípadoch bol podľa Kráľa riadne informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Opakovane 

tiež bolo preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Bolo potvrdené, že obidvaja pacienti sa vzájomne nestretli, a to 

ani počas hospitalizácie, a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze. RÚVZ preveruje možný zdroj nákazy u týchto 

pacientov," informoval. 

 

Nemocnica podľa hovorcu už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy 

na ostatných pacientov. Súčasne zaslala Národnému referenčnému centrum odobraté vzorky. "Mikrobiologické 

vyšetrovanie materiálu pokračuje, ešte nie je ukončené. O ukončení a o výsledkoch vyšetrovania bude informovať Úrad 

verejného zdravotníctva v Bratislave, pod ktoré patrí Národné referenčné centrum," povedala pre SITA Hudáková z 

RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi. 

 

Regionálna hygienička pripomenula, že každá jedna infekcia sa môže prejaviť rôzne, platí to aj v prípade salmonely. 

"Každý infekčný agent, čiže mikroorganizmus, ktorý môže spôsobiť u človeka infekciu, vyvoláva v organizme nejaké 

zmeny, a to od tých jednoduchších až po tie najzávažnejšie, ktoré sa môžu skončiť aj smrťou," vysvetlila. Veľa záleží 

najmä od organizmu. "Napríklad taká chrípka, niekto ju prechodí, niekto ju odleží s teplotami a u niekoho sa skončí s 

ťažkým zápalom pľúc alebo prípadne aj smrťou. Každý infekčný agent má rozličný vplyv na organizmus," povedala. 

Rovnako aj salmonela tak podľa jej slov môže mať jednoduchšie prejavy až po tie najviac komplikované. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska? Humenné je aktuálne v prvej dvadsiatke! 

 [humenne.dnes24.sk; 17/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

http://humenne.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-humenne-je-aktualne-v-prvej-dvadsiatke-270231 

 

http://humenne.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-humenne-je-aktualne-v-prvej-dvadsiatke-270231
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 Prvého apríla odštartovala internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska. A Humennému sa v nej zatiaľ darí naozaj pekne. 

Priebežne sme v TOP 20! 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá až do 31. 

októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. 

 

Prečítajte si aj 

 

O tom, ako to má Humenné v súťaži našliapnuté, napovedajú priebežné výsledky. A pohľad na ne dokáže potešiť oči 

obyvateľov nášho mesta. Z celkového počtu 140 miest totiž patrí Humennému momentálne veľmi pekná 18. priečka. 

 

Prečítajte si aj 

 

Aktuálne sa na prvom mieste nachádza Brezno, za sebou má Spišskú Novú Ves a prvú trojicu v priebežnom poradí 

uzatvára mesto Púchov. Poradie sa samozrejme môže neustále meniť. 

 

A prispieť k tomu môžete aj vy. Zahlasovať za naše alebo aj iné mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu 

len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a 

nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. Zvíťazí mesto, ktoré získa najviac 

hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky budú zverejnené 6. novembra. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  FOTO: Na domácich majstrovstvách skončili Žilinčanky siedme 

 [nasazilina.sme.sk; 17/05/2017; Milan Gončár ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

https://nasazilina.sme.sk/c/20534886/foto-na-domacich-majstrovstvach-skoncili-zilincanky-siedme.html 

 

V Žiline sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo volejbale kadetiek. 

 

Ostatný víkend hostila Žilina majstrovstvá Slovenska volejbalových kadetiek. Domáce družstvo VA UNIZA netajilo 

bronzové ambície, napokon z toho bolo siedme miesto. Žilinčanky totiž najskôr na úvod podľahli Spišskej Novej Vsi v 

pomere 3:1. V druhom stretnutí ich čakala favorizovaná Slávia UK Dráčik Bratislava. Papierové predpoklady sa naplnili a 

hostky zvíťazili jasne 3:0. V treťom dueli sa domáce volejbalistky dočkali a porazili Levice 3:0. 

 

https://nasazilina.sme.sk/c/20534886/foto-na-domacich-majstrovstvach-skoncili-zilincanky-siedme.html
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V súbojoch o 5.-8. miesto najskôr narazila VA UNIZA na Nové Mesto nad Váhom, na ktoré Žilinčanky nestačili. V 

konečnom súboji o siedme miesto však znovu zdolali Levice a na záver turnaja si pripísali víťazstvo. To sa zrodilo najmä 

vďaka mladším žiačkam, ktoré prišli pomôcť svojím starším "kolegyniam". 

 

Levičanky v súboji viedli 2:1 na sety a aj štvrtý set vyzeral lepšie pre hostky. No potom sa udialo niečo, čo by 

nepredpovedal ani najväčší optimista. Na podanie išla Zuzana Čurná, vekom ešte mladšia žiačka. Žilinčanky set vyhrali a 

napokon sa tešili aj z celkového triumfu v zápase. Fantasticky zahrala aj ďalšia mladšia žiačka Sobeková. 

 

Majstrom Slovenska sa napokon stala Slávia UK Bratislava. Turnaj mal výbornú úroveň. 

 

ZOSTAVA ŽILINY: Ozaniaková, Liščáková, Mayerová, Magvašiová, Cibová, Páchniková, libero Kozačková a Margenová, 

Kožíková, Čurná, Sobeková, Prekopová, Kučeríková, Zavoďančíková Trabalíková, tréner Juraj Závodský, asistent Kožík. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Mažoretky Estrella-Majsterky SR a 1. Vicemajsterky SR 

 [gemerland.sk; 17/05/2017; PaedDr. Ivana Pivarníková ] 

http://www.gemerland.sk/?p=66244 

 

V Spišskej Novej Vsi sa v dňoch 5.-7.mája 2017 konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v mažoretkovom športe. 

Majstrovstiev sa zúčastnilo 30 súborov ( 1500 mažoretiek) z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie na MSR mala aj 

Rimavská Sobota. Mažoretkový súbor Estrella sa na MSR dlhé mesiace poctivo pripravoval. 

 

V sobotu sa súťažilo v tanečných kategóriách: sólo, duo, trio, miniformácie ( s počtom členov do 7). Nasledujúci deň sa 

jednotlivé súbory prezentovali s veľkými choreografiami. Všetky prezentované choreografie boli na vysokej úrovni, preto 

rozhodovanie domácich a medzinárodných porotcov bolo veľmi náročné. Pri tanci s náčiním (baton, pom–póm) sa 

osobitne hodnotí: technika pri práci s náčiním (napr.: vyhadzovanie, úchopy, otočky), pohybová technika a celková 

choreografia. 

 

Naše dievčatá na Majstrovstvách SR súťažili s 10 choreografiami. V miniformáciách súťažili aj naše kadetky ( baton), 

sólistky Daniela Petrincová (junior – baton), Vanesa Litavská ( junior – pom – póm), Viktória Gémešiová ( senior – baton, 

2-baton). V nedeľu sme súťažili s miniformáciou flag (MAJSTERKY SR), miniformácia – senior – mix, Veľká formácia – 

junior – klasik – baton ( 1. miesto), Veľká formácia – senior – klasik – baton ( I. VICEMAJSTERKY SR), Veľká formácia – 

senior – klasik – pom –póm ( I. VICEMAJSTERKY SR). Spolu s titulmi sme získali aj nominácie na Majstrovstvá Európy, 

ktoré sa budú konať v 21.-25.6.2017 v GIULIANOVE v Taliansku. Srdečné a obrovské ĎAKUJEME patrí našim rodičom, 

krajčírke Kataríne Sojkovej a všetkým, ktorí nám fandia a pomáhajú. 

 

Naše ocenenia: 

 

http://www.gemerland.sk/?p=66244
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Miniformácia – junior – FLAG – MAJSTER SLOVENSKA 

Veľká formácia – junior – KLASIK – BATON – 1. MIESTO 

Veľká formácia - senior – KLASIK – POM – PÓM – 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA 

Veľká formácia- senior – KLASIK – BATON – 1.VICEMAJSTER SLOVENSKA 

Miniformácia – kadet –BATON – 11. miesto 

Sólo – junior –BATON - Daniela Petrincová – 13.miesto 

Sólo – junior – POM – PÓM – Vanesa Litavská – 14. miesto 

Sólo – senior- 2 BATON – Viktória Gémešiová – 6.miesto 

Sólo – senior- BATON – Viktória Gémešiová – 9.miesto 

Miniformácia – senior – mix – 9.miesto 

 

Autor - PaedDr. Ivana Pivarníková, CVČ Relax 
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1.19.  SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

 [sport.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/277083/video-szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/ 

 

- Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland. Obchodný 

reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom nadstavbovej 

časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. 

 

Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v 

Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. 

 

"Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že 

podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových 

slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti 

Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. 

 

http://sport.aktuality.sk/c/277083/video-szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/
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"Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný projekt predaja hokejových kartičiek, 

spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká jedna charitatívna akcia, keď 

usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ Tipsport Ligy. Kaufland by chcel 

pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. 

 

"Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej 

zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Štartujeme zmenu systémovej práce, vyhlásil Kohút. Slovenský hokej má nového 

generálneho partnera 

 [finweb.hnonline.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Finweb] 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/961534-startujeme-zmenu-systemovej-prace-vyhlasil-kohut-slovensky-hokej-ma-noveho-

generalneho-partnera 

 

Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland. 

 

 Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom 

nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland 

spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. 

 

Na jeho slová nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne 

zrealizovali úspešný projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a 

najnovšie v júli nás čaká jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného 

prostredia," povedal riaditeľ Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. 

 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/961534-startujeme-zmenu-systemovej-prace-vyhlasil-kohut-slovensky-hokej-ma-noveho-generalneho-partnera
http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/961534-startujeme-zmenu-systemovej-prace-vyhlasil-kohut-slovensky-hokej-ma-noveho-generalneho-partnera
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"Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej 

zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Slovenský zväz ľadového hokeja má nového generálneho partnera 

 [sport.sme.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

https://sport.sme.sk/c/20534956/slovensky-zvaz-ladoveho-hokeja-ma-noveho-generalneho-partnera.html 

 

Martin Kohút i Richard Lintner spoluprácu vítajú. 

 

BRATISLAVA. Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland. 

Obchodný reťazec bude v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom 

nadstavbovej časti najvyššej súťaže - Tipsport Ligy. 

 

Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v 

Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play-off Tipsport Ligy. 

 

"Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že 

podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových 

slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland 

Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. 

 

Na jeho slová nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne 

zrealizovali úspešný projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a 

najnovšie v júli nás čaká jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného 

prostredia," povedal šéf Tipsport Ligy. 

 

Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom hokeji 

kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, chceme 

dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

https://sport.sme.sk/c/20534956/slovensky-zvaz-ladoveho-hokeja-ma-noveho-generalneho-partnera.html
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1.22.  Novoveské volejbalistky bojovali o medailu: Takto dopadli Majstrovstvá SR kadetiek 

 [spisska.dnes24.sk; 17/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novoveske-volejbalistky-bojovali-o-medailu-takto-dopadli-majstrovstva-sr-kadetiek-270183 

 

 Po juniorkách sa o čo najlepšie umiestnenie pokúsili aj novoveské kadetky. Na majstrovstvách SR v Žiline bojovalo o titul 

osem družstiev. 

 

Dvanásť novoveských kadetiek pod vedením trénera Martina Roška vycestovalo do Žiliny na majstrovstvá SR počas 

uplynulého víkendu. V Žiline sa v dvoch halách odohralo spolu 20 zápasov, pričom každé zo zúčastnených družstiev  

odohralo spolu 5 zápasov. 

 

Skupina, ktorá vyšla našim kadetkám na základe umiestnenia v dlhodobých súťažiach dávala podľa slov trénera nádej na 

postup medzi najlepšiu štvorku kadetských tímov na Slovensku. A naše dievčatá šancu jednoznačne využili. Postúp ili 

sme do prvej štvorky po 2 vyhratých zápasoch nad Levicami i Žilinou a po prehre so Sláviou UK Bratislava. 

 

Prečítajte si aj 

 

Žiaľ, ako sa ukázalo, potom sme už nevyhrali ani jeden zápas, pretože sme v nadstavbe podľahli Bilíkovej Bratislava, čím 

sme sa kvalifikovali do nedeľňajšieho zápasu o 3. miesto so Sninou. 

 

"Dievčatá skončili na 4. mieste, podobne ako vlani, ale dnes na 3. miesto jednoznačne mali. Je na škodu, že v priebehu 

zápasu sa zranila Ema Kubičárová. Chcem pochváliť všetky dievčatá za výkon i za srdce, ktoré nechali na ihrisku. V 5-

tich zápasoch predviedli volejbalovému Slovensku, že toho vedia dosť a že právom patria na M-SR, aj keď sa im tento 

rok ušlo opäť "iba" to nepopulárne 4. miesto. Ale aj o to bolo treba veľa bojovať," zhodnotil svoje zverenkyne tréner. 

 

Konečné poradie M SR kadetiek v súťažnom ročníku 2016/17: 

 

- 1. VK Slávia UK Bratislava – Majster SR 

- 2. ŠŠK Bilíkova Bratislava 

- 3. MVK Snina 

- 4. VK Spišská Nová Ves 

- 5. MVK Frigolog Nové Mesto nad Váhom 

- 6. ŠKM Liptovský Hrádok 

- 7. VA UNIZA Žilina 

- 8. Palas VK Levice 

 

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

http://spisska.dnes24.sk/novoveske-volejbalistky-bojovali-o-medailu-takto-dopadli-majstrovstva-sr-kadetiek-270183
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Zdroj - Dnes24.sk 
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1.23.  Slovenský zväzu ľadového hokeja má nového partnera, Kohút: "Štartujeme zmenu 

systémovej práce" 

 [hlavnespravy.sk; 17/05/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/slovensky-zvazu-ladoveho-hokeja-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-

prace/1005780 

 

Bratislava 17. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 

 

Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland 

 

Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom 

nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže – Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland 

spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Na snímke zľava generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Paulis, prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja (SZĽH) Martin Kohút a výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný 

projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká 

jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ 

Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom 

hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, 

chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

http://www.hlavnespravy.sk/slovensky-zvazu-ladoveho-hokeja-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/1005780
http://www.hlavnespravy.sk/slovensky-zvazu-ladoveho-hokeja-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/1005780


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

18. 5. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.24.  SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

 [24hod.sk; 17/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace-cl512684.html 

 

Na snímke zľava generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Paulis, prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja (SZĽH) Martin Kohút a výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner počas tlačovej konferencie ... 

 

Bratislava 17. mája (TASR) - Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala 

spoločnosť Kaufland. Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a 

generálnym partnerom nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-

Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný 

projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká 

jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ 

Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom 

hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, 

chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.25.  SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

 [teraz.sk; 17/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-szlh-ma-noveho-partnera-kohu/260161-clanok.html 

http://www.24hod.sk/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace-cl512684.html
http://www.teraz.sk/sport/hokej-szlh-ma-noveho-partnera-kohu/260161-clanok.html
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Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v 

Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Na snímke zľava generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Paulis, prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja (SZĽH) Martin Kohút a výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner počas tlačovej konferencie Pro-

hokeja a spoločnosti Kaufland v priestoroch Sieni slávy na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 17. mája 2017. Foto: 

TASR/Pavel Neubauer 

 

Bratislava 17. mája (TASR) - Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala 

spoločnosť Kaufland. Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a 

generálnym partnerom nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-

Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný 

projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká 

jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ 

Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom 

hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, 

chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

 [dobrenoviny.sk; 17/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/100887/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace 

 

Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v 

Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/100887/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace
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Na snímke zľava generálny riaditeľ Kaufland Slovenská republika Paul Paulis, prezident Slovenského zväzu ľadového 

hokeja (SZĽH) Martin Kohút a výkonný riaditeľ spoločnosti Pro-hokej Richard Lintner počas tlačovej konferencie Pro-

hokeja a spoločnosti Kaufland v priestoroch Sieni slávy na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 17. mája 2017. — Foto: 

TASR/Pavel Neubauer 

 

Bratislava 17. mája (TASR) - Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala 

spoločnosť Kaufland. Obchodný reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a 

generálnym partnerom nadstavbovej časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-

Hokej a Kaufland spečatili dohodu v stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na 

Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný 

projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká 

jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ 

Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom 

hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, 

chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Diaľnice: Pôda chýba aj na Spiši a v Šariši 

 [pravda.sk; 17/05/2017; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/429715-dialnice-poda-chyba-aj-na-spisi-a-v-

sarisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Nové pravidlá vyvlastňovania sa najprv použijú na získanie pozemkov pod bratislavským obchvatom, neskôr možno aj v 

iných regiónoch Slovenska. Autor - Ľuboš Pilc, Pravda 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/429715-dialnice-poda-chyba-aj-na-spisi-a-v-sarisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/429715-dialnice-poda-chyba-aj-na-spisi-a-v-sarisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Vyvlastňovanie pozemkov pod diaľnicami sa bude riadiť novými pravidlami. Parlament včera schválil novelu zákona, ktorý 

umožní štátu požiadať o stavebné povolenie aj na pozemky, ktoré ešte nevyvlastnil. 

 

Dôvodom bleskovej zmeny zákona sú problémy s výkupom pozemkov pod nultým obchvatom hlavného mesta na diaľnici 

D4. Novelu zákona ešte musí podpísať prezident Andrej Kiska. 

 

Nové pravidlá vyvlastňovania sa však môžu uplatniť aj na iných diaľničných úsekoch v prípade, že vlastníci sa so štátom 

nebudú chcieť na predaji svojich pozemkov dohodnúť. V súčasnosti podľa informácií na internetovej stránke Národnej 

diaľničnej spoločnosti (NDS) prebieha výkup pozemkov pod druhou etapou severného obchvatu Prešova na rýchlostnej 

ceste R4. 

 

Diaľničiari v súčasnosti vykupujú pozemky aj pod plánovaným diaľničným privádzačom zo severnej diaľnice D1 smerom 

na Spišskú Novú Ves. Rovnako tak v prípade komplikácií sa po novom môžu vyvlastňovať pozemky aj pod diaľnicou D1 

v úseku Turany – Hubová. Ministerstvo dopravy však tvrdí, že v súčasnosti je predčasné hovoriť o tom, kde všade sa 

bude podľa nových pravidiel vyvlastňovať. 

 

Novela zákona o vyvlastňovaní zavádza aj nový pojem predčasnej držby, ktorý umožní začať štátu práce aj na 

pozemkoch, ktoré ešte nevyvlastnil. Majitelia pozemkov pod diaľnicou D4 totiž ohrozujú celý projekt podľa rezortu 

dopravy z dôvodu neúmerných požiadaviek. 

 

Približne 10 majiteľov neakceptuje ponuku štátu, ktorá vznikla na základe znaleckých posudkov, a požadujú viac. 

"Uzatvorili sme 11-tisíc zmlúv a väčšina z nich súhlasila s cenou určenou znaleckým posudkom. Potom sme sa zasekli. 

Náš znalecký posudok a znalecký posudok niektorých vlastníkov bol úplne odlišný," povedal v rozhovore pre Pravdu 

minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Šéf rezortu dopravy tvrdí, že urobil všetko preto, aby zákon bol v súlade s 

ústavou. Pripravoval ho tím niekoľkých právnikov. 

 

Štát vyplatil vlastníkom pôdy 40 eur za štvorcový meter, pričom poslední desiati vlastníci požadujú až 120 eur. V kauze 

má figurovať aj firma, ktorá vlastní pozemky pod nitrianskym závodom automobilky Jaguar Land Rover. Kontroverzná 

spoločnosť na otázky Pravdy neodpovedala. Opozícia zmeny vo vyvlastňovaní spochybnila a hovorí o rozpore s ústavou. 

 

Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že zákon je v poriadku. Obchvat Bratislavy spolu s rýchlostnou cestou R7 v smere 

na Dunajskú Stredu má v roku 2020 odblokovať hlavné mesto od nekonečných dopravných zápch. Rezort dopravy 

nechce uviesť, čo hrozí v prípade, ak štát nedokáže vykúpiť pozemky pod už podpísaným verejno-súkromným PPP 

projektom s hodnotou 1,7 miliardy, ktorý má realizovať a 30 rokov prevádzkovať španielska spoločnosť Cintra. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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1.28.  Video: Do slovenského hokeja vstupuje nový veľký partner 

 [webnoviny.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/video-do-slovenskeho-hokeja-vstupuje-novy-velky-partner/ 

 

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martin Kohút. 

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) – Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa 

stane nadnárodný obchodný reťazec Kaufland, ktorý zároveň bude jedným z hlavných partnerov základnej časti 

slovenskej najvyššej hokejovej súťaže a tiež generálnym partnerom nadstavbovej časti (play-off). 

 

Prvým krokom k budúcej dohode o spolupráci bol slávnostný podpis memoranda o budúcej spolupráci. Prišlo k nemu na 

významnom mieste – v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. 

 

"Stretli sme v tejto Sieni slávy, teda na mieste, ktoré je symbolom slovenského hokeja. Myslím si, že je to správne miesto, 

na ktorom by sme mohli naštartovať zmenu systému v práci slovenského hokeja, ku ktorému musí prísť," povedal pred 

podpisom memoranda prezident SZĽH Martin Kohút a pokračoval: "Som veľmi rád, že sme od spoločnosti Kaufland 

dostali dôveru a máme v nej silného partnera, ktorý mám pomôže urobiť zmeny v hokeji, o aké sa usilujeme."  

 

Nadnárodný obchodný reťazec chce vzájomnou spoluprácou pomôcť najmä detskému a mládežníckemu hokeju, lebo 

podpora juniorov a talentov je v slovenskom hokeji kľúčovou otázkou najbližších rokov, zdôraznil generálny riaditeľ 

spoločnosti Paul Pauls. 

 

Vzájomnú spoluprácu si vyskúšali už na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov, ako aj pri partnerstve počas All Star 

víkendu v Poprade a počas play-off Tipsport ligy. "Veríme, že svojím úsilím podporíme také projekty, ktoré pomôžu 

mládežníckej základni slovenského hokeja, aby sa opäť dostal na pozície, na ktorých v minulosti už bol," pokračoval 

Pauls. 

 

"Dnes sme sa stretli, aby sme podpísali memorandum o ďalšej spolupráci. Nadväzujeme tak na projekty, ktoré sme s 

týmto partnerom už dávnejšie rozbehli. V minulosti sme napríklad odštartovali projekt predaja vymeniteľných kartičiek. 

Hoci sme ich vydali v náklade 240 000 kusov, za niekoľko týždňov boli vypredané. Kaufland nám tiež pomáhal počas MS 

hráčov do 18 rokov v Poprade a v Spišskej Novej Vsi," vyzdvihol Kohút. 

 

Prezident Pro-Hokeja Richard Lintner pripomenul, že spolu s Kauflandom urobia v lete unikátny projekt, ktorý v 

najvyšších súťažiach okolitých krajín nemá obdobu. 

 

"Spolu chystáme prázdninový výcvikový kemp pre malých hokejistov z ekonomicky a sociálne limitovaného prostredia. 

Bude to v júli a je to prvýkrát v dejinách slovenského hokeja, že do takého projektu spolu ideme," zdôraznil šéf riadiaceho 

orgánu najvyššej slovenskej súťaže. Podľa neho aj takéto akcie môžu pomôcť slovenskému mládežníckemu hokeju. 

https://www.webnoviny.sk/video-do-slovenskeho-hokeja-vstupuje-novy-velky-partner/
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Prezident SZĽH v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že slovenskému hokeju momentálne pomáhajú najmä 

zahraničné firmy a spoločnosti. "Máme generálneho partnera z Česka, Francúzska a Nemecka, verím, že príde obdobie, 

keď nadviažeme úzku spoluprácu s nejakou veľkou slovenskou firmou. To by bol tiež signál, že náš hokej opäť nadobúda 

v našej spoločnosti vážnosť, akú si určite zaslúži," zdôraznil prezident SZĽH Martin Kohút. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Tour Chránime vaše srdcia: 22. mája – 2. júna 2017 

 [informuje.com; 17/05/2017; obzorvt ; Zaradenie: Spoločnosť] 

http://informuje.com/obzorvt/tour-chranime-vase-srdcia-22-maja-2-juna-2017 

 

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce združuje pacientov, ktorí už zakúsili nepriazeň a obmedzenia vyplývajúce z 

poškodeného srdca. Pilotným edukačno-preventívnym projektom tour s názvom "Chránime vaše srdcia" chcú preventívne 

pomôcť chrániť srdce pred vážnejšími ochoreniami. 

 

Mobilné ambulancie zavítajú do 12 okresných miest. "Návštevníci budú mať možnosť v priestoroch mobilnej ambulancie 

od 12:00 h do maximálne 20:00 h absolvovať bezplatné meranie krvného tlaku, fibrilácie predsiení, tuku v tele, cukru 

alebo cholesterolu a tak preventívne si "chrániť svoje srdce" pred vážnejšími ochoreniami. Taktiež bude na mieste 

možnosť zaregistrovať sa do OZ Únia pre zdravšie srdce a získavať celoročne jedinečné benefity, ktoré občianske 

združenie ponúka len svojim registrovaným členom. Bezplatne budú pre návštevníkov v dispozícii aj užitočné materiály – 

brožúrky o rôznych druhoch kardiovaskulárnych ochorení," uviedol Ing. Peter Kollárik, prezident a zakladajúci člen 

občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce. Na webovej stránke únie www.presrdce.eu sú dostupné komplexné 

informácie o všetkých rozšírených kardiovaskulárnych ochoreniach vrátane praktických rád pre pacientov a ich blízkych. 

 

Úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia sú stále vysoké. Často, žiaľ, zbytočné. V mužskej populácii na Slovensku najviac 

zabíja vysoký krvný tlak, v USA je to fajčenie. V ženskej populácii na Slovensku je rovnaká situácia, avšak vo svete – 

napr. USA, Austrália, najviac žien zomiera na obezitu. 

 

Podľa Prof. MUDr. Róberta Hatalu, PhD., vyše 80 percent chorobnosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia majú v 

rukách pacienti. Zradné je, že vysoký krvný tlak nebolí. Nie je ho cítiť a o to je nebezpečnejší. I keď ho naši odborní lekár i 

vedia liečiť, nedarí sa nepriaznivý stav zvrátiť. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Chýba disciplína v dodržiavaní liečebného 

režimu vrátane pravidelného užívania predpísaných liekov. Pritom napríklad normálna hodnota tlaku krvi vo veku 50 

rokov života znamená predĺženie zdravia o 7 rokov. Znamená to život bez potreby užívania liekov a návštevy lekárov. 

 

Tour Únie pre zdravšie srdce - Chránime vaše srdcia 

 

22.5.2017 Trnava, pri Tescu, Veterná ul. 

 

http://informuje.com/obzorvt/tour-chranime-vase-srdcia-22-maja-2-juna-2017
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23.5.2017 Piešťany, Námestie slobody, oproti Auparku pri fontáne 

 

24.5.2017 Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľudovíta Štúra 

 

25.5.2017 Nitra, pri malom Tescu 

 

26.5.2017 Partizánske, Námestie SNP, oproti mestskému úradu 

 

27.5.2017 Trenčín, OC Laugaricio, pri zastávke autobusu 

 

28.5.2017 Martin, OC Turiec pri Tescu 

 

29.5.2017 Liptovský Mikuláš, Parkovisko pri Tescu 

 

30.5.2017 Brezno, na námestí pri zvonici 

 

31.5.2017 Spišská Nová Ves, pri Tescu - parkovisko oproti hlavnému 

 

vchodu 

 

1.6.2017 Prešov, pešia zóna na námestí, Levočská ulica pri Kauflande 

 

2.6.2017 Michalovce, parkovisko pri OC Zemplín 

 

vt 

 

In.: Obzor/Meropolitan, č. 17/2017, str. 10. 
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1.30.  Európa u nás 

 [Život; 20/2017; 17/05/2017; s.: 52,53; DAN HIMIČ ; Zaradenie: OPÝTALI SME SA] 

 

HOCI ĽUDIA UZNÁVAJÚ VIACERÉ POZITÍVA EÚ, NECÍTIA S ŇOU SILNÚ SPÄTOSŤ 

 

,,Snažíme sa, aby Slováci cítili, že sú Európania, že sú súčasťou európskeho domu, o ktorý je potrebné sa starať," 

zdôrazňuje DUŠAN CHRENEK (49). 
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Zastúpeniu Európskej komisie (EK) na Slovensku šéfujete šiesty rok. Nie je to pre vás už rutina? 

 

Vôbec nie. Všetko sa vyvíja a každý rok prichádzame s novými aktivitami a tie, ktoré opakujeme, prispôsobujeme 

konkrétnej situácii. Napríklad 9. mája sme mali Deň Európy - pripomenuli sme si, že práve vtedy, v roku 1950 francúzsky 

politik Robert Schumann vo svojej deklarácii vyzval európske krajiny, aby sa spojili a silnou spoluprácou zabezpečili mier 

v Európe. Tento rok sa živo diskutuje o budúcnosti Európy, akým smerom by sme sa mali pohnúť. Na bratislavskom 

Hlavnom námestí sme preto dali ľuďom možnosť vyjadriť, čo pre nich Európa znamená a ako by ju chceli zmeniť. Takmer 

42 percent z nich by chcelo v rámci EÚ robiť viac a spoločne. Deň Európy to neboli iba koncerty a zábava, ale 

predovšetkým možnosť získať nové informácie. Hoci som tu už šiesty rok, situácia sa vyvíja, sám pociťujem, že je 

potrebná zmena. 

 

* Azda nie miesta... 

 

Je to možné, že sa v januári budúceho roka vrátim do Bruselu, lebo z Bruselu som prišiel. Moja pozícia je zaujímavá tým, 

že vlastne zastupujem Brusel doma na Slovensku. Mám silný vzťah ku svojej krajine, no zároveň zastupujem Európsku 

komisiu, takže musím brať ohľad aj na moju inštitúciu, aj na záujmy Slovenska. Vo väčšine prípadov sa tieto záujmy 

prekrývajú. 

 

* Jednou z úloh Zastúpenia EK na Slovensku je aj podávanie informácií o politickom, hospodárskom a sociálnom vývoji 

Slovenska. Zo zjednodušeného pohľadu to vyzerá ako žalovanie na spôsob ,,oni nerobia to, čo my chceme, aby robili". 

Nestráca tým Slovensko svoju identitu? 

 

Nie, je to skôr pohľad Európskej komisie na Slovensko, aké otázky treba riešiť. Európska únia je o spolupráci a 

odstraňovaní prekážok tak, aby sme sa spoločne mali lepšie, aby sme zaručili dva základné ciele: mier a prosperitu. V 

Európe už máme viac než sedemdesiat rokov mier, je to veľký úspech, najmä, keď si spomenieme na minulé storočie, 

keď bola dvakrát spustošená svetovými vojnami, v ktorých zahynuli milióny ľudí. Keď si zoberieme odstraňovanie 

prekážok, je to vo všetkých oblastiach; napríklad v ekonomike zaručuje jednotný trh voľný pohyb ľudí, tovaru, kapitálu a 

služieb. Pre Slovensko je to výhodné, pretože naša ekonomika je založená na exporte - 85 percent exportu ide na 

európske trhy. 

 

* Spomínali ste rôzne akcie. Čo všetko spadá pod vašu inštitúciu? 

 

Máme štyri základné úlohy. Reprezentujeme Európsku komisiu na Slovensku, sme v kontakte s vládou, parlamentom, so 

samosprávou a aj s občianskou spoločnosťou. Vystupujeme v mene Európskej komisie a zúčastňujeme sa na podujatí. 

Médiám sprostredkujeme informácie, čo robí, a snažíme sa, aby sa tak dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí. Sledujeme 

vývoj na Slovensku, Komisia raz za rok pripraví s našou pomocou správu o krajine a zároveň pripraví aj odporúčania, kde 

by malo Slovensko prijať reformy. Napríklad v minulom roku to bolo v oblasti školstva, zamestnanosti a verejných financií. 

Poukázali sme aj na to, čo by sa malo zmeniť v zdravotníctve. Treťou oblasťou je kvalita podnikateľského prostredia, kde 
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by malo Slovensko prijať reformy. Štvrtá časť nášho pôsobenia je práca s verejnosťou. Organizujeme plno odborných 

konferencií, seminárov, kde riešime pálčivé témy, ako rozvoj zaostávajúcich regiónov, školstvo, energetiku, zdravotníctvo 

a ďalšie. 

 

* A kde sa s vami môžu stretnúť bežní ľudia? 

 

Na rôznych podujatiach, ako bol spomínaný Deň Európy, ktorý sme oslavovali aj v Košiciach. Po celom Slovensku máme 

veľa akcií. Absolvovali sme Trenčín, Lučenec, pôjdeme do Žiliny, Bardejova, Popradu, Spišskej Novej Vsi, snažíme sa 

ísť do regiónov a informovať ľudí o rôznych európskych programoch a možnostiach financovania. Pre Slovensko je 

dôležité, aby ľudia vedeli, aké príležitosti im prináša EÚ a vedeli ich aj využívať. Máme programy pre mladých, ako je 

Erasmus, ktorý využilo už viac než 108-tisíc Slovákov. Sú programy pred vedcov, pre malé a stredné podniky, pre 

umelcov a kreatívcov i pre mestá a obce. Je tu program Európa pre občanov, aby mali partnerské mestá, aby si vymieňali 

skúsenosti. Máme plno projektov pre študentov, súťaže ako Mladý Európan, Supertrieda, Mladý digitálny Európan, 

chodíme na festivaly, mávame veľký Európa stan na Pohode. Vždy prídu zaujímaví hostia, pred tromi rokmi sme tam mali 

v diskusii aj prezidenta Kisku. Snažíme sa aj s mladými ľuďmi diskutovať na európske témy, máme tam veľký informačný 

stan. 

 

* Zaujímajú sa mladí ľudia o tieto vaše akcie? 

 

Náš stan býva stále plný, aj na diskusiách, aj na koncertoch. Veľa ľudí chodí tiež do našej informačnej zóny, snažíme sa 

ich informovať zábavnou formou - sú tam súťaže, kde môžu vyhrať zaujímavé ceny a dozvedieť sa viac o programoch pre 

mladých. Môžu sa pýtať na všetko, čo súvisí s EÚ, môžu sa vyjadriť, čo im prekáža na EÚ, čo by sa malo zlepšiť. 

 

* Stretli ste sa tam aj s negatívnymi reakciami alebo slovnými útokmi? 

 

Stáva sa to. Niektorí poukazujú na to, že ich život nie je dobrý, alebo sa nezlepšil a myslia si, že v niektorých oblastiach 

by mala EÚ robiť viac. Sú aj ľudia, ktorí ju odmietajú a chápu to ako zasahovanie do národných záležitostí, iní si myslia, 

že je to byrokracia. Počúvajú bájky o zakrivených uhorkách a banánoch. Je to zjednodušovanie, ktoré, žiaľ, používajú aj 

politici. 

 

* Pred mesiacom ste sa pre médiá vyjadrili, že vaša inštitúcia organizuje málo projektov zameraných na bezpečnostné a 

obranné problémy. Čo sa v tomto smere v budúcnosti chystá? 

 

Je to tak, že posledné roky sa EÚ zamerala najmä na riešenie ekonomickej krízy, zníženie nezamestnanosti, ozdravenie 

verejných financií a na investície. Menej sme sa sústredili na zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu, pretože sú to 

najmä národné kompetencie. Teraz sa EÚ musí viac upriamiť práve na bezpečnosť a obranu. Európska komisia prišla s 

viacerými návrhmi ako zlepšiť spoluprácu v tejto oblasti, mať lepšie kapacity na pôsobenie v krízových oblastiach. Myslím 

si, že v budúcnosti bude mať EÚ v týchto oblastiach väčšie právomoci. 
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* V úvode ste spomínali, že by ste od januára budúceho roka mali byť naspäť v Bruseli. Ak by ste sa teraz mali obzrieť na 

tých takmer päť a pol roka, ste spokojný, alebo možno sa dalo urobiť ešte niečo viac? 

 

Vždy sa dá urobiť viac. Vždy vidím priestor na zlepšenie a to ma poháňa dopredu. Možno by som niektoré veci spravil 

inak, ale som spokojný s tým, ako Zastúpenie EK na Slovensku funguje. Keď to porovnávam, tak viaceré veľvyslanectvá 

majú oveľa viac ľudí, no ja mám taký skvelý tím, že sme viditeľnejší a robíme oveľa viac aktivít, čo je oceňované zo strany 

politikov a odborníkov. Otvárame témy, ktoré sú dôležité pre slovenskú spoločnosť. Minulý rok sme otvorili tému legálnej 

migrácie. Totiž, aby naša ekonomika bola ešte výkonnejšia, potrebujeme ľudí zo zahraničia. V tom čase to bola citlivá 

téma, no myslím si, že je to dobre, otvárať takéto dráždivé, no dôležité témy a robíme to už niekoľko rokov. Mrzí ma, že 

pohľad na EÚ je na Slovensku oveľa kritickejší ako po vstupe do nej, a hoci ľudia uznávajú viaceré pozitíva, necítia s ňou 

silnú spätosť. 

 

* A v Bruseli by ste robili čo? 

 

Sú rôzne možnosti, zatiaľ ešte nepadlo finálne rozhodnutie. 

 

DAN HIMIČ 

 

foto: 

 

Na oslavách Dňa Európy čakali nielen mládež rôzne vedomostné súťaže so zaujímavými cenami. 

 

DUŠAN CHRENEK si myslí, že Európska únia bude mať väčšie právomoci. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Trpezlivý právnik 

 [Život; 20/2017; 17/05/2017; s.: 18,19; ERIKA SZALAYOVÁ ; Zaradenie: ZO SÚDNEJ SIENE] 

 

NECHCELI ÍSŤ NA VOJNU, OPAKOVANE ICH POSIELALI DO VÄZENIA 

 

Je extrémne sledovaným českým advokátom, pretože sa mu darí meniť justíciu. Dokonca dokázal vyvolať vojnu medzi 

Najvyšším a Ústavným súdom ČR. LUBOMÍR MÜLLER (62). 

 

Len na Najvyššom súde ČR mal doteraz 270 prípadov, v ktorých figurovali aj Slováci ako súčasť niekdajšieho spoločného 

štátu. Stretávame sa s ním na bratislavskom súde, pricestoval z Prahy, aby vymohol od nášho štátu odškodnenie za 

nemajetkovú ujmu svojho klienta. Pojednávanie trvá krátko, hoci rétoricky zdatný právnik dôvodí precedensom, jeho 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

18. 5. 2017 

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

žiadosť nemá oporu v našich zákonoch. Lubomír Müller, ktorý je neprehliadnuteľný pre svojho motýlika a aj preto, že v 

aktovke nosí stále Bibliu, ktorú často vyťahuje a cituje, priznáva, že aj takto niekedy končia jeho dlhoročné boje. Väčšinou 

sa mu však darí dosiahnuť rehabilitáciu a odškodnenie pre mužov, ktorí celé roky, a na dôvažok opakovane, museli 

znášať útrapy väzenia. Často sa delili o cely s vrahmi a inými ťažkými zločincami, pretože ich socialistické zriadenie 

považovalo za recidivistov, hoci nič zlé neurobili. Lubomír Müller sa vo svojej advokátskej praxi zameriava takmer výlučne 

na klientov, ktorých systém odsúdil za to, že z náboženských a iných dôvodov odmietli nastúpiť na základnú vojenskú 

službu. Jeho najstarší prípad pochádza ešte z dvadsiatych rokov minulého storočia. Ide o dávno mŕtveho muža Martina 

Boora, ktorého odsúdili v roku 1925 a rehabilitovali až v roku 2015! O očistenie jeho mena súdnou cestou sa najprv 

pokúšala jeho dcéra, ktorá je tiež už dnes nebohá, rodinnú štafetu prebrala vnučka a po nej pravnučka. Alebo prípad 

Aloisa Vocáska, ktorý oslovil právnika ako 105-ročný. Po vypuknutí prvej svetovej vojny ho povolali do rakúsko-uhorského 

vojska. Počas vojny prešiel do ruských légií a domov sa vrátil ako hrdina. Druhá svetová vojna však mala v jeho živote iný 

scenár. Odsúdili ho za údajnú kolaboráciu, Alois Vocásek tvrdil, že je nevinný, vo väzení bol do roku 1954. Omilostil ho až 

vtedajší prezident. O zrušenie rozsudku sa znova začal usilovať v roku 2001, dva roky nato ako 107-ročný však zomrel. 

Aj pre takéto historické prípady, ktoré sa vlečú celé roky, dostal Lubomír Müller vo svojej krajine prívlastok najtrpezlivejší 

právnik. 

 

Mali sa horšie ako vrahovia 

 

Z množstva podobných prípadov nám pražský právnik opisuje životný príbeh 61-ročného Michala Habiňáka zo Spišskej 

Novej Vsi. ,,V roku 1975, keď mal 19 rokov, ho prvýkrát odsúdili na trinásť mesiacov odňatia slobody. V roku 1978 ho 

znova pre ten istý skutok - odopretie vojenskej základnej služby - odsúdili na 22 mesiacov. V roku 1981 to bolo už 36 

mesiacov a po štvrtý raz v roku 1985 ho odsúdili na 42 mesiacov. Všetko si odsedel do posledného dňa, pretože ho 

nezastihla žiadna amnestia a aj preto, že systém ho pokladal za nenapraviteľného. Medzi druhým a tretím väzením sa 

oženil, s manželkou sú stále spolu, je to skromný a vytrvalý človek, ktorý sa nesťažuje." Branná povinnosť trvala totiž od 

osemnástich do šesťdesiatich rokov muža, preto tí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov odmietli absolvovať ,,povinnosť vlasti", 

čelili opakovanému väzeniu, pričom najvyššia sadzba bola päť rokov. ,,Bol to pre nich neskutočný psychický tlak, 

zaobchádzalo sa s nimi horšie ako s vrahmi. Človek predsa nemôže byť niekoľkokrát trestaný za tú istú vec." Lubomírovi 

Müllerovi sa v roku 1995 podarilo dosiahnuť na Ústavnom súde ČR zrušenie opakovaného trestu. Slovenské súdnictvo 

následne tiež prebralo do praxe tento český model. Lenže nález spôsobil búrku na Najvyššom súde ČR, dvaja sudcovia 

odmietli zmenu rešpektovať, musel zasiahnuť vtedajší minister spravodlivosti, aby sa podvolili. ,,Niektorí sudcovia, ktorí 

pracovali v socialistickom zriadení celé roky, súdili takýchto mužov a zrazu sa to malo zmeniť, ba dokonca ich mali 

rehabilitovať," vysvetľuje právnik, prečo vznikla medzi dvomi českými súdmi vojna a prečo musí niekedy boj o očistenie 

mena viesť celé dlhé roky. ,,Aj sudcovia sú len ľudia, niektorí boli predsedovia organizácií komunistickej strany, iní lektor i 

marxizmu a leninizmu a napriek tomu stále sú tu. Sťažoval som sa preto na ústavnom súde, chcel som dosiahnuť, aby 

sudcovia, ktorí sľúbili, že budú obhajovať socializmus, nemohli pojednávať takéto prípady. Neuspel som však. Sudcovia 

totiž po zmene režimu skladali nový sľub, takže ten prvý je už neplatný. Po rozdelení republiky nasledoval ďalší sľub, 

ktorý opäť negoval ten úplne prvý. Zmení sa však skladaním sľubu aj charakter človeka?" 
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Prefíkaní právnici 

 

Z iného súdka, už úspešného, je ďalší boj so štátnou mašinériou. Ide o prípad Jozefa Stasiuka z Prahy, ktorý nedávno 

zomrel vo veku 87 rokov. Vyučeného kuchára pre odopretie vojenskej služby odsúdili celkovo trikrát, z toho dvakrát dostal 

najvyšší trest päť rokov. Celých trinásť rokov sa pokúšal o rehabilitáciu. Súd mu však dokonca vyrubil povinnosť vyplatiť 

18-tisíc českých korún špeciálnemu advokátovi, ktorého si najala protistrana - ministerstvo práce a sociálnych vecí. 

,,Ústavný súd napokon rozhodol, že pán Stasiuk nemá nič platiť. Dôvod je jasný, ministerstvo má dosť právnikov a 

nemajú preto vyhadzovať peniaze daňových poplatníkov na drahých externistov. Preto, ak dnes chce akékoľvek 

ministerstvo či iná štátna inštitúcia, aby im obyčajní ľudia platili za ich prefíkaných právnikov, môže sa odvolať na nález 

ústavného súdu." Má tiež veľkú zásluhu na tom, že po zdĺhavých súdnych rokovaniach nakoniec v roku 2003 Ústavný 

súd ČR rozhodol, že ľudia mali za totality právo na odopretie vojenskej služby, a to nielen z dôvodu náboženského 

presvedčenia, ale hlavne z dôvodu svedomia. 

 

Žiadny boháč 

 

Za jeden mesiac strávený za mrežami má rehabilitovaný väzeň nárok na 83 eur. Ide o náhradu majetkovej ujmy. Nie sú to 

teda horibilné sumy, či dokonca ťažké milióny. Na dôvažok súdy trvajú neraz dlhé roky, dotyčným ľuďom tak ide viac o 

očistenie mena ako o peniaze. Právnik, ktorý sa niekomu môže zdať podivný, úprimne priznáva, že honoráre z neho 

nerobia boháča. Obhajovať nevinných ľudí sa rozhodol, pretože sám sa ocitol za mrežami a následky niesol celý život. 

Koncom 60. rokov sa jeho rodina pridala k náboženskej skupine Jehovovi svedkovia. Po maturite v roku 1973 začal na 

Karlovej univerzite študovať právo, o dva roky ho však zatkla Štátna bezpečnosť a odsúdili ho na pol roka väzenia. Dnes 

hovorí, že pobyt za mrežami bol síce náročný, no na druhej strane išlo o cennú životnú skúsenosť. ,,Mal som 21 rokov a 

bol som na návšteve u starších manželov, vyučoval som ich z Biblie. Zrazu zazvonil zvonček, domáca pani išla otvoriť a 

dnu vtrhla Štátna bezpečnosť. Obvinili ma, že vediem ilegálne zhromaždenia a vykonávam duchovnú činnosť bez 

štátneho súhlasu." Po prepustení z väzenia ho vylúčili zo štúdií, na právo sa vrátil až po revolúcii ako 35-ročný muž. Celé 

roky pracoval ako robotník, aby sa vyhol vojenskej službe, pracoval v baniach. 

 

Na Slovensku zanikla základná vojenská služba po profesionalizácii armády v roku 2006. V čase totality sa jej dalo 

vyhnúť pomocou modrej knižky, prácou v baniach a prácou pri stavbe pražského metra. Lubomír Müller má však ešte 

stále na Ministerstve spravodlivosti ČR 50 prípadov, ktoré čakajú na prejednávanie. Pred pár dňami minister zatiaľ vybavil 

niekoľko podnetov a podal sťažnosť na Najvyšší súd ČR. Ide aj o štyroch už zosnulých Slovákov - Júliusa Babica, Josefa 

Buriána, Jozefa Darfáša a Gejzu Mikloša. Aj po smrti čakajú na spravodlivosť. Trpezlivo, ako ich právnik. 

 

ERIKA SZALAYOVÁ 

 

foto: 

 

Stretli sme sa na súde v Bratislave, kvôli svojim klientom k nám pravidelne cestuje z Prahy. 
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Za socializmu dostávali tisícky mladých mužov ročne povolávacie rozkazy. 

 

Obhajoval aj muža, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne. 

 

Dnes má väčšina krajín profesionálnu armádu. 

 

Niektorým ľuďom nedovoľuje použiť zbraň viera, iným svedomie. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Stále vyšetrujú smrť 12-ročnej školáčky Mišky, ktorá zahynula počas lyžiarskeho 

výcviku 

 [Rádio Regina BA, 14:00; Správy RTVS; 17/05/2017;  Martina Gapčová; Zaradenie: z domova] 

 

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: "Od smrti 12-ročnej školáčky Mišky z Košíc, ktorá zahynula na Plejsoch počas 

lyžiarskeho výcviku, uplynulo vyše roka. Policajný vyšetrovateľ síce ukončil vyšetrovanie prípadu a predložil na 

prokuratúru návrh na podanie obžaloby, prokurátorka zo Spišskej Novej Vsi však spis vrátila a požiadala doplniť 

vyšetrovanie. Hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko." 

 

Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach: "Zadovážené dôkazy nepostačujú na postavenie obvinenej pred 

súd. Vo vyšetrovaní zistila prokurátorka viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania vyšetrovacieho pokusu, 

ďalej výsluchov maloletých svedkov, výsluchov ďalších svedkov a výsluchu znalca z odboru zdravotníctva. Prokurátorka 

uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej vo veci konať." 

 

Martina Gapčová: " K tragédii došlo 3. marca 2016 v stredisku Krompachy – Plejsy. Počas večernej sánkovačke bez 

dozoru na neosvetlenom lyžiarskom svahu dve dievčatá na klzáku v rýchlosti narazili do stromov a skál vedľa zjazdovky. 

Miška po prevoze do košickej nemocnice na následky poranení zomrela." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Zuzana Vačková: Už si neviem si predstaviť, že by som nešiapala do pedálov 

 [lenprezeny.sk; 17/05/2017; Anna Olvecká ; Zaradenie: Rozhovory] 

http://www.lenprezeny.sk/zuzana-vackova-uz-si-neviem-si-predstavit-ze-som-nesiapala-pedalov/ 

 

Herečka, moderátorka, speváčka, ktorá excelovala v televíznej šou, kde sa menila na na rôzne spevácke osobnosti, má 

veľmi blízko aj k športu. Jednou z jej obľúbených aktivít je charitatívna cyklistika, ktorú už po desiatykrát organizuje OZ 

Parasport24. Nielen o tom sme však hovorili so sympatickou Zuzanou Vačkovou. 

http://www.lenprezeny.sk/zuzana-vackova-uz-si-neviem-si-predstavit-ze-som-nesiapala-pedalov/
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Čo vás zamestnáva v tieto dni? 

Tieto krásne slnečné dni prežívam v našom milovanom divadle La Komika, v ktorom netušíme, či vonku prší, svieti 

slniečko alebo čo sa vôbec deje. Chystáme totiž pre divákov novú premiéru, krásny príbeh z pera Karola Vosátka a volá 

sa Slovak gejša story – je to o jednom mužovi a troch ženách, ktoré sa živia najstarším remeslom. 

 

Všetci dnes hovoria o tom, akí sú vyťažení, ako nič nestíhajú, dokážete si nájsť čas na svoje záľuby? 

Samozrejme mám svoje priority, pre rodinu, ktorá je na prvom mieste si čas vždy nájdem. No a Parasport24 sa stal tiež 

mojou rodinou, cyklistika, ktorá sa chystá o pár dní – vypukne 28. mája v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ štartujeme päťdňový 

maratón na bicykloch spoločne s handikepovanými rekreačnými športovcami, je už neoddeliteliteľnou súčasťou mojich 

aktivít. Neviem si predstaviť, že by som s mojimi už kamarátmi, nešliapala do pedálov a veľmi sa na to teším. Rovnako sa 

teším aj na milú prestávku v podobe koncertu, ktorý sa uskutoční 30. mája v Banskej Bystrici, kde vystúpia Sima 

Martausová, Celeste Buckinham, Martin Harich, ktorí tiež s nami aj bicyklujú a samozrejme ďalší umelci ako Desmod, 

Polemic a ďalší. Keď sme v Bratislave robili prvý koncert na podporu cyklistiky bolo to úžasné, vznikli perfektné 

kamarátstva a neviem sa dočkať, kedy sa s touto skvelou zmesou úžasných ľudí opäť stretnem. 

 

Budete bicyklovať celých päť dní? 

Snažila som sa v mojom pracovnom kalendári všetko zabezpečiť tak, aby som mohla v pohode absolvovať celú trať, 

nemám tam žiadne predstavenie. Zaujímavé je, že ani neviem presne, ktorý ročník už idem s nimi, predpokladám, že 

piaty? 

 

Ako ste sa dostali do toho prvého, ktorý teda bol prvý pre vás? 

Vydali sme knižku Rozprávky z ôsmeho svetadielu, ktorou sme sa snažili pomáhať autistickým deťom tak, že celý 

výťažok putoval na dostavbu stacionára pre autistické deti. Túto našu aktivitu zachytil Mirko Buľovský, zakladateľ OZ 

Parasprt24, ktorý rád pomáha. Pozval nás do pelotónu, vraj ak chceme zvesť o knihe povedať celému Slovensku, môžete 

o nej rozprávať na miestach a mestách, kde sa zastavíme, spojíme príjemné s užitočným. Myšlienka sa nám veľmi 

pozdávala, bola to pre nás obrovská šanca, ktorej sme sa chytili a zapadli sme do pelotónu tak, že už nechceme z neho 

von. 

 

Spomínate si na svoju prvú jazdu v tomto čarokrásnom pelotone? 

Práveže moja účasť na prvom ročníku bola skôr o moderovaní a prezentácii knihy, kým druhý ročník som už poctivo 

odbicyklovala a okrem toho som všetkých natierala, aby sa nespálili, lebo to slnko na bicykli riadne spaľuje. Moja úloha v 

tomto pelotóne je nielen prísť do cieľa, ale som hlavná natieračka. Dbám o svoju pleť, aby bola hebká, krásna jemná, 

mladá, nespálená, ale rovnako dbám aj o pleť mojich kamarátov. 

 

Po cyklistike sa chystáte aj niekam na dovolenku? 

Určite áno, leto sa blíži, milujem more, v minulom živote som určite bola čajka, takže nejaké bude, hoci sme ho ešte 

nenaplánovali podrobne. 
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Máte rovnaký vzťah aj k zimným športom? 

Veľmi rada lyžujem, ale nesmú to byť extrémne veci, som lyžiarka, ktorá potrebuje mať pekne upravený svah, slniečko, 

pohodu. 

 

Pozvánku na záver pre všetých spoluobčanov? 

Sleduje dianie 10. ročníka najväčšej charitatatívnej cyklistiky Parasport24 Tour, na ktorej si s nami zabicykluje a pán 

prezident Andrej Kiska, a ktorá sa začne štartom 28.5. Spišská Nová Ves – Spišský Štvrtok – Jánovce Vlková – Vrbov – 

Žakovce – Huncovce – Veľká Lomnica – Poprad – Svit 29.5. Svit – Tatranská Štrba – Východná – Hybe – L. Hrádok – L 

Mikuláš – Partizánska Ľupča – Gino Paradise Bešeňová 30.5. 9:00 Gino Paradise Bešeňová – Partizánske Ľupča 

Liptovská Osada – Donovaly – Banská Bystrica 31.5. Banská Bystrica – Sliač – Zvolen – Budča – Hronská Dúbrava – 

Trnavá Hora – Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom – Vyhne 1.6. Vyhne – Žarnovica – Horné hámre – Píla – Veľké Pole 

– Horná Ves – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou – Topoľčany a končí etapou 2.6. Topoľčany – Rybany – Bánovce nad 

Bebravou – Bobot – Motešice – Trenčianske Teplice. 

 

Medzitým čaká na na všetkých už spomínaný skvelý 30.mája Koncert bez bariér v Banskej Bystrici, na ktorý si môžete 

kúpiť lístky v sieti Ticketportal. 

 

Autor - Anna Olvecká 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Nechala dieťa zomrieť v skrini. Obvinili ju 

 [spis.korzar.sme.sk; 17/05/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20535494/nechala-dieta-zomriet-v-skrini-obvinili-ju.html 

 

Otrasný prípad sa stal v obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves. 

 

ODORÍN. Vlani v novembri našla polícia v obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves v skrini rodinného domu mŕtveho 

novorodenca. Jeho matka Terézia ho porodila doma vo vani. 

 

Podľa dedinčanov sa dieťa päťnásobnej matke narodilo životaschopné. 

 

No po domácom pôrode mu matka neposkytla potrebnú starostlivosť. Policajti túto informáciu zatiaľ nepotvrdili. 

 

Uviedol to portál noviny.sk. Krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová pre neho potvrdila, že policajný vyšetrovateľ 

vzniesol obvinenie matke novorodenca za prečin usmrtenia. 

 

Žene tiež odobrali deti a boli umiestnené do náhradnej starostlivosti. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20535494/nechala-dieta-zomriet-v-skrini-obvinili-ju.html
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1.35.  Prípadmi salmonelovej infekcie na východe Slovenska sa zaoberá Národné referenčné 

cenrum 

 [netky.sk; 17/05/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/pripadmi-salmonelovej-infekcie-na-vychode-slovenska-sa-zaobera-narodne-referencne-cenrum 

 

POPRAD – Podľa regionálnej hygieničky Renáty Hudákovej je v súvislosti s dvoma prípadmi salmonelovej infekcie v 

nemocnici v Spišskej Novej Vsi potrebné počkať na výsledky vyšetrenia vzoriek, až po nich bude jasné, o aký typ 

salmonely ide. 

 

Ako dnes potvrdil hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, ešte začiatkom apríla bola v nemocnici s príznakmi infekcie 

hospitalizovaná 61-ročná pacientka, ktorá po mesiaci zomrela. Od 19. apríla tam naďalej ostáva hospitalizovaný aj ďalší 

64-ročný pacient v kritickom stave. Odobraté vzorky skúma Národné referenčné centrum. " V každom prípade, ak by tu 

bolo riziko ohrozenia verejného zdravia alebo šírenia infekcie, určite by sme o tom dopredu informovali alebo prijali 

opatrenia," povedala. 

 

"Aj napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala infekcia závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka 3. mája 

zomrela," uviedol Kráľ na margo prvého prípadu. U druhého pacienta je podľa neho priebeh taktiež veľmi závažný a 

komplikovaný. "Momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej 

starostlivosti," dodal. 

 

O oboch prípadoch bol podľa Kráľa riadne informovaný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Opakovane 

tiež bolo preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. "Bolo potvrdené, že obidvaja pacienti sa vzájomne nestretli, a to 

ani počas hospitalizácie, a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze. RÚVZ preveruje možný zdroj nákazy u týchto 

pacientov," informoval. 

 

Nemocnica podľa hovorcu už pri prvom prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy 

na ostatných pacientov. Súčasne zaslala Národnému referenčnému centrum odobraté vzorky. "Mikrobiologické 

vyšetrovanie materiálu pokračuje, ešte nie je ukončené. O ukončení a o výsledkoch vyšetrovania bude informovať Úrad 

verejného zdravotníctva v Bratislave, pod ktoré patrí Národné referenčné centrum," povedala Hudáková z RÚVZ so 

sídlom v Spišskej Novej Vsi. 

 

Regionálna hygienička pripomenula, že každá jedna infekcia sa môže prejaviť rôzne, platí to aj v prípade salmonely. 

"Každý infekčný agent, čiže mikroorganizmus, ktorý môže spôsobiť u človeka infekciu, vyvoláva v organizme nejaké 

zmeny, a to od tých jednoduchších až po tie najzávažnejšie, ktoré sa môžu skončiť aj smrťou," vysvetlila. Veľa záleží 

http://www.netky.sk/clanok/pripadmi-salmonelovej-infekcie-na-vychode-slovenska-sa-zaobera-narodne-referencne-cenrum
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najmä od organizmu. "Napríklad taká chrípka, niekto ju prechodí, niekto ju odleží s teplotami a u niekoho sa skončí s 

ťažkým zápalom pľúc alebo prípadne aj smrťou. Každý infekčný agent má rozličný vplyv na organizmus," povedala. 

Rovnako aj salmonela tak podľa jej slov môže mať jednoduchšie prejavy až po tie najviac komplikované. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Prípadmi salmonelovej infekcie sa zaoberá Národné referenčné cenrum, skúma vzorky. 
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1.36.  SZĽH má nového partnera, Kohút: Štartujeme zmenu systémovej práce 

 [hokejportal.net; 17/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/73378 

 

Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stala spoločnosť Kaufland. Obchodný 

reťazec bude takisto v nasledujúcom ročníku hlavným partnerom základnej časti a generálnym partnerom nadstavbovej 

časti najvyššej domácej súťaže - Tipsport Ligy. Zástupcovia SZĽH, spoločností Pro-Hokej a Kaufland spečatili dohodu v 

stredu podpisom Memoranda o spolupráci v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v 

Bratislave. 

 

Kaufland si spoluprácu so SZĽH vyskúšal už počas nedávnych MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi, 

počas All-stars víkendu Tipsport Ligy i play off TL. "Nová dohoda predstavuje pre nás unikátny projekt, pretože spája 

podporu extraligy aj reprezentácie. Veríme, že podporíme systémové zmeny, ktoré okrem iného povedú ku 

kvalitatívnemu rastu mládežníckej základne a nových slovenských hokejových nádejí," uviedol na stredajšej tlačovej 

konferencii Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika. 

 

Dohodu s novým partnerom uvítal aj prezident SZĽH Martin Kohút. "Myslím si, že Sieň slávy je to správne miesto, kde by 

sme mali odštartovať zmenu systémovej práce. Som veľmi rád, že sme dostali od spoločnosti Kaufland dôveru a máme v 

nej silného generálneho partnera, aby sa nám v budúcnosti tie zmeny podarilo uskutočniť," vyhlásil Kohút. Na jeho slová 

nadviazal šéf Pro-Hokej-a Richard Lintner. "Vítame túto spoluprácu. S Kauflandom sme už spoločne zrealizovali úspešný 

projekt predaja hokejových kartičiek, spolupracovali sme aj pri projekte All-Stars Tipsport Ligy a najnovšie v júli nás čaká 

jedna charitatívna akcia, keď usporiadame letný kemp pre deti z ekonomicky limitovaného prostredia," povedal riaditeľ 

Tipsport Ligy. Kaufland by chcel pomôcť aj pri rozvoji mládežníckeho hokeja. "Podpora juniorov je aktuálne v slovenskom 

hokeji kľúčová pre dlhodobý rozvoj a zlepšenie výsledkov. V rámci spoločnej zodpovednosti, ktorú dlhodobo rozvíjame, 

chceme dať dôraz práve na mládež," dodal Pauls. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/szlh-ma-noveho-partnera-kohut-startujeme-zmenu-systemovej-prace/73378
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Stručne z domova – Vyšetrovanie smrti školáčky na lyžiarskom výcviku pokračuje 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 17/05/2017;  Marta Výbošteková; Zaradenie: z domova] 

 

Marta Výbošteková, redaktorka: "Od smrti dvanásťročnej školáčky z Košíc, ktorá zahynula na Plejsoch počas lyžiarskeho 

výcviku, uplynulo už vyše roka. Policajný vyšetrovateľ síce ukončil vyšetrovanie prípadu a predložil na prokuratúru návrh 

na podanie obžaloby, prokurátorka zo Spišskej Novej Vsi však spis vrátila a požiadala doplniť vyšetrovanie. Hovorca 

Krajskej prokuratúry v Košiciach, Milan Filičko." 

 

Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach: "Zadovážené dôkazy nepostačujú na postavenie obvinenej pred 

súd. Vo vyšetrovaní zistila prokurátorka viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania vyšetrovacieho pokusu, 

ďalej výsluchov maloletých svedkov, výsluchov ďalších svedkov a výsluchu znalca z odboru zdravotníctva. Prokurátorka 

uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej vo veci konať." 

 

Marta Výbošteková: "Tretieho marca 2016 počas večernej sánkovačky bez dozoru a na neosvetlenom lyžiarskom svahu 

dve dievčatá na klzáku narazili do stromov a skál vedľa zjazdovky. Jedna po prevoze do košickej nemocnice na následky 

zranení umrela." 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Na VSS Košice ani Zvolen futbalisti Pohronia nestačili 

 [Žiarske ECHO; 10/2017; 18/05/2017; s.: 6; IVAN MRIŠKA ; Zaradenie: šport, inzercia] 

 

NA VÝCHODE SLOVENSKA PREHRALI 0:1, V STREDOSLOVENSKOM DERBY ZAS 1:2 

 

Posledné dva zápasy zverencom trénera Foltána nevyšli. 

 

IVAN MRIŠKA 

 

7. kolo o postup do Fortuna ligy: 

 

VSS Košice - Pohronie 1:0 (1:0) 
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Do zápasu vstúpili Pohrončania výborne, už v 4. min. prešiel po ľavej strane Frimmel a jeho center poslal hlavou Ďungel 

do brvna. Prvá akcia domácich však skončila v sieti, keď po ľavej strane cez štyroch hráčov prešiel Morgan a jeho center 

po zemi prepálil Kolbas. V 21. min. po prihrávke Ďungela vypálil Frimmel. Krásna akcia sa zrodila po osi Frimmel, Ďungel, 

no Sekereš na päťke zakončil vedľa. V 64. min. vystrelil pod brvno Andreev, ale Packo loptu vyrazil. V 67. min. strieľal 

Kubik, Packo vyrazil a odrazenú loptu poslal do spojnice žrdi. V 71. min. po rohu Frimmela nádherný volej Garaja 

robinzonádou vyrazil Kotera. V 80. min. po pravej strane poslal center Tóth, ale Kubík dal hlavou vedľa. Pohrončanom 

chýbali z rôznych dôvodov: Urminský, Sojka, Hudák, Pelegríni, ale výkon podali dobrý a boli domácim úplne vyrovnaným 

súperom. 

 

8. kolo o postup do Fortuna ligy: Zvolen - Pohronie 2:1 (0:0) 

 

Po dobrom výkone prišla zaslúžená facka a celé mužstvo vo Zvolene vybuchlo. V13. min. Páraj vybojoval loptu, posunul 

ju Ďungelovi, ten prekonal brankára, ale na čiare loptu vykopol Memič. V 35. min. vyslal bombu na bránu Páraj, Gabriš 

loptu len vyrazil a sám Ďungel pred ním prestrelil bránu. V druhom polčase za päť minút Páraj strieľal aj hlavičkoval 

vedľa. V 56. min. domáci podnikli rýchly brejk, Čery našiel Sombata a bolo 1:0. Potom hostia domácich pritlačili a v 78. 

min. po centri Gregáňa dal Frimmel do bočnej siete. O minútu po dlhej lopte Garaj našiel Frimmela a ten strelou k žrdi 

vyrovnal - 1:1. V 82. min. zahodil tutovku hlavou Sojka po centri Pelegríniho. Trest Pohrončanov neminul, v 88. min. po 

brejku fauloval Sekereš Staška a Sombat z penalty strhol víťazstvo na stranu Zvolena - 2:1. V nedeľu hostia Pohrončania 

doma Spišskú Novú Ves. 
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1.39.  Stavebné firmy - pozemné stavby 

 [Trend; 20/2017; 18/05/2017; s.: 10,11; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v stavebníctve a realitách] 

 

Construction Companies - Building Construction 

 

  Spoločnosť Tržby 

spolu 1 

(tis. eur) 

  Zmena 

(%) 

Pridaná 

hodnota 

(tis. eur) 

  Zmena 

(%) 

Zisk po 

zdanení 

(tis. eur) 

Spolu 

majetok 

(tis. eur) 

Záväzky/ 

majetok 

(%) 

  Company Sales 

revenue 1 

(EUR 

'000) 

  Change 

(%) 

Value 

added 

(EUR 

'000) 

  Change 

(%) 

After-tax 

profit 

(EUR 

'000) 

Assets 

(EUR 

'000) 

Liabilities/ 

assets (%) 

    2016 2015 2016/15 2016 2015 2016/15 2016 2016 2016 

1. Strabag Pozemné a 

inžinierske 

staviteľstvo, s.r.o., 

326 064 456 

318 

-28,5 27 323 45 

339 

-39,7 6 752 182 017 72,6 
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Bratislava 

2. Goldbeck, s.r.o., 

Bratislava 2 

102 778 55 

683 

84,6 n 6 

402 

n n n n 

3. Ingsteel, s.r.o., 

Bratislava 3 

78 504 68 

763 

14,2 5 928 5 

669 

4,6 168 47 412 62,0 

4. Chemkostav, a.s., 

Michalovce 3 

56 012 58 

815 

-4,8 7 612 7 

569 

0,6 2 266 38 327 89,5 

5. In Vest, s.r.o., Šaľa 

4 

40 870 53 

280 

-23,3 7 161 7 

309 

-2,0 -985 34 780 44,1 

6. Dynamik Holding, 

a.s., Nitra 3 

40 138 38 

903 

3,2 4 543 4 

724 

-3,8 1 022 19 578 42,2 

7. YIT Slovakia, a.s., 

Bratislava 4 

36 646 40 

130 

-8,7 5 231 8 

719 

-40,0 -343 80 445 39,3 

8. Keraming, a.s., 

Trenčín 

35 875 22 

930 

56,5 6 226 2 

933 

112,3 1 366 22 792 68,7 

9. Metrostav Slovakia, 

a.s., Bratislava 

25 570 26 

558 

-3,7 4 059 2 

441 

66,3 492 20 989 94,9 

10. Ismont, s.r.o., 

Trnava 

19 069 12 

897 

47,9 2 272 1 

360 

67,0 1 070 13 409 68,5 

11. HSF System SK, 

s.r.o., Žilina 

18 448 15 

861 

16,3 1 363 1 

366 

-0,2 728 5 227 79,0 

12. Stabil, a.s., Žilina 17 753 12 

819 

38,5 1 305 870 50,1 32 4 159 84,2 

13. Betpres, s.r.o., 

Vranov nad Topľou 

15 700 13 

149 

19,4 3 084 2 

135 

44,4 874 4 973 68,7 

14. Vod-Eko, a.s., 

Trenčín 

15 683 16 

543 

-5,2 2 338 2 

470 

-5,3 310 8 870 62,7 

15. Konti, a.s., 

Bratislava 

15 450 16 

345 

-5,5 1 694 1 

665 

1,7 42 5 725 78,2 

16. PSJ Hydrotranzit, 

a.s., Bratislava 

14 561 34 

871 

-58,2 2 320 4 

197 

-44,7 -3 496 16 192 70,5 

17. Hornex, a.s., 

Bratislava 

13 490 17 

690 

-23,7 3 417 4 

275 

-20,1 39 12 050 73,2 

18. Čentéš Slovakia, 

s.r.o., Nitra 

9 809 8 

876 

10,5 1 644 2 

031 

-19,1 10 2 627 83,6 

19. I.K.M. Reality-

Staving, a.s., 

9 354 16 

897 

-44,6 1 200 1 

170 

2,6 379 8 723 53,5 
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Banská Bystrica 

20. Monolit Slovakia, 

s.r.o., Trenčín 

8 913 6 

790 

31,3 971 818 18,7 55 8 616 55,3 

21. Promto, a.s., Žilina 8 380 10 

055 

-16,7 1 062 1 

504 

-29,4 388 4 406 45,0 

22. Martifer Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 

8 364 9 

997 

-16,3 292 353 -17,1 37 784 52,8 

23. Darton, s.r.o., 

Komárno 

7 606 10 

476 

-27,4 422 1 

005 

-58,0 73 2 198 96,4 

24. Invex, s.r.o., Trnava 7 454 4 

016 

85,6 1 963 759 158,7 950 1 859 41,4 

25. HBH, a.s., 

Považská Bystrica 

7 443 9 

675 

-23,1 1 774 1 

758 

0,9 8 5 351 67,5 

26. Otyk invest, s.r.o., 

Bratislava 

7 205 2 

677 

169,2 459 434 5,8 89 3 495 78,8 

27. Sestav, s.r.o., Ilava 7 046 6 

201 

13,6 2 868 2 

697 

6,3 92 7 417 18,8 

28. SimKor, s.r.o., 

Banská Štiavnica 

6 467 7 

193 

-10,1 1 309 1 

881 

-30,4 -288 6 071 80,3 

29. Bala, a.s., Holice 6 044 7 

102 

-14,9 731 589 24,2 24 2 726 53,1 

30. Reinter, s.r.o., 

Humenné 

6 043 4 

474 

35,1 950 595 59,8 2 1 354 76,0 

31. RBR, s.r.o., Žilina 5 962 6 

027 

-1,1 1 087 643 69,0 215 2 181 52,5 

32. Stavizol, s.r.o., 

Žilina 

5 872 5 

526 

6,3 905 594 52,3 120 1 789 87,3 

33. BAU holding - 

rodinné domy, 

s.r.o., Bratislava 

5 844 3 

682 

58,7 n n n 1 243 2 644 5,2 

34. Kami Profit, s.r.o., 

Bratislava 

5 841 5 

776 

1,1 1 291 1 

173 

10,1 414 3 528 85,1 

35. Milanko, s.r.o., 

Spišská Nová Ves 

5 735 5 

735 

-0,0 735 543 35,3 68 3 065 93,0 

36. OSP Danubius DS, 

s.r.o., Šamorín 

5 716 5 

651 

1,1 601 498 20,7 110 2 240 70,8 

37. Steelmont 5 469 2 118,8 501 395 26,9 46 2 692 93,6 
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Construction, a.s., 

Bratislava 

499 

38. Prospect, s.r.o., 

Nové Zámky 

5 448 6 

612 

-17,6 1 111 1 

167 

-4,8 162 6 049 63,4 

39. Skeleton, a.s., 

Bratislava 

5 300 4 

502 

17,7 266 -180 -247,8 51 2 698 78,0 

40. HS HSV, s.r.o., 

Košice 

5 079 4 

030 

26,0 1 073 511 109,9 126 1 046 83,7 

41. Dennon, s.r.o., 

Michalovce 

4 918 12 

406 

-60,4 1 505 3 

004 

-49,9 1 373 10 480 39,6 

42. GMT Plus, s.r.o., 

Košice 

4 859 5 

525 

-12,1 555 959 -42,2 108 4 076 76,1 

43. STAS - stavby a 

sanácie, s.r.o., 

Trnava 

4 816 4 

314 

11,6 1 984 1 

741 

14,0 254 4 509 27,5 

44. ise, s.r.o., 

Bratislava 

4 788 4 

731 

1,2 738 529 39,6 157 2 343 57,0 

45. Roko gips, s.r.o., 

Prievidza 

4 750 6 

092 

-22,0 528 358 47,4 44 1 980 71,0 

46. DAK, s.r.o., 

Prievidza 

4 486 2 

400 

86,9 1 351 1 

008 

34,1 411 1 389 19,7 

47. Pozemné 

staviteľstvo Žilina, 

a.s., Žilina 

4 241 1 

697 

149,9 709 400 77,3 365 3 470 26,8 

48. Matep, s.r.o., 

Bratislava 

4 230 6 

668 

-36,6 461 509 -9,4 192 4 042 78,9 

49. Stabilit, s.r.o., Nové 

Mesto nad Váhom 

4 203 4 

413 

-4,8 1 275 1 

534 

-16,9 42 6 514 71,3 

50. Record TK, s.r.o., 

Bratislava 

3 609 5 

037 

-28,4 724 513 41,1 119 1 857 37,4 

51. MV staving, a.s., 

Prievidza 

3 533 3 

351 

5,4 1 297 1 

180 

9,9 -12 3 757 43,0 

52. Pehaes, a.s., 

Ľubotice 

3 422 7 

657 

-55,3 1 398 1 

867 

-25,1 55 4 647 41,1 

53. Remeslo stav, 

s.r.o., Žiar nad 

Hronom 

3 246 5 

231 

-38,0 751 900 -16,5 43 4 985 37,5 
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54. AGS, s.r.o., 

Prievidza 

3 088 3 

873 

-20,3 875 -69 -1 364,6 4 1 500 103,1 

55. Chemkostav HSV, 

a.s., Humenné 

2 977 3 

557 

-16,3 853 1 

412 

-39,6 7 5 257 42,2 

56. Novosedlík, s r.o., 

Nitra 

2 844 2 

241 

26,9 574 535 7,4 18 1 056 90,2 

57. Izotech Group, 

s.r.o., Nové Mesto 

nad Váhom 

2 777 7 

028 

-60,5 249 217 15,0 17 1 067 27,3 

58. PKB invest, s.r.o., 

Prešov 

2 776 5 

219 

-46,8 660 1 

306 

-49,5 7 3 285 36,6 

59. Pur - stav KB, s.r.o., 

Lieskovec 

2 735 3 

752 

-27,1 951 837 13,7 43 1 904 68,9 

60. Mijas, s.r.o., 

Banská Bystrica 

2 602 4 

052 

-35,8 502 647 -22,4 -170 1 023 89,3 

 

 

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and 

merchandise) 

 

2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2017, uvedené sú predbežné výslekdy (Figures for the financial 

year ending March 31, 2017, preliminary figures are shown) 

 

3 Uvedené sú konsolidované údaje (Consolidated figures are shown) 

 

4 Údaje za rok 2016 sú predbežné (Preliminary figures 2016 are shown) 

 

n - nedostupný údaj (not available) 

 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / 

 

SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by 

TREND Analyses 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Zmutovaná salmonela má prvú obeť 

 [Plus jeden deň; 113/2017; 18/05/2017; s.: 6; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 
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V nemocnici v Spišskej Novej Vsi zomrela žena +++ Ďalší pacient leží vo vážnom stave 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Regiónom Spiša sa šíri obava z rozšírenia nebezpečnej salmonelózy. V tejto súvislosti sa hovorí 

o úmrtí ženy (+ 61), ktorá skonala v spišskonovoveskej nemocnici. Vo vážnom stave leží v nemocnici ešte jeden pacient. 

Ide o agresívny typ baktérie, konkrétne aký, sa ešte zisťuje. 

 

Zatiaľ čo pri bežnom priebehu ochorenia je salmonelóza dobre liečiteľná, v prípade obidvoch pacientov bol jej priebeh 

veľmi dramatický. "V prvom prípade išlo o pacientku, ktorú sme hospitalizovali začiatkom apríla pre rozvrat vnútorného 

prostredia so začínajúcim ochorením obličiek súvisiacim s týmto akútnym ochorením a príznakmi hnačky," informoval 

Martin Šimo, námestník riaditeľa pre lekársku starostlivosť. Napriek nasadenej liečbe sa stav pacientky zhoršoval. "Došlo 

k odumretiu časti hrubého čreva, čo si vyžiadalo urgentnú operáciu. Pacientka skončila na oddelení anestézie a 

intenzívnej medicíny s potrebou umelej pľúcnej ventilácie," vysvetľuje odborník. Napriek všetkej snahe personálu 

pacientka zomrela. Podľa zdroja blízkeho rodine pani trpela nadváhou a mala aj onkologické problémy. To všetko sa tak 

mohlo podpísať pod smrť pacientky. Vo vážnom stave leží v nemocnici ešte jeden pacient (64). Podľa Šima muž nebol v 

žiadnom kontakte s nebohou a ani ich neošetroval rovnaký nemocničný personál. "Jediné, čo majú spoločné, je rovnaký 

agresívny typ baktérií, ten istý stupeň citlivosti na antibiotiká a veľmi závažný a komplikovaný priebeh choroby," dodáva 

Martin Šimo. Nemocnica okamžite prijala prísne opatrenia. "Pacienti boli preložení do izolačného boxu, ktorý má 

samostatný hygienicko-epidemický režim zo strany personálu i postupu pri ošetrovaní. Zároveň sme vydali interný pokyn 

pre ostatné oddelenia okamžite hlásiť výskyt hnačkového ochorenia a prijať v danom prípade špeciálne ochranné 

opatrenia," uzavrel Šimo. Daniela Pirschelová, FOTO: archív 

 

Salmonelóza 

 

Ochorenie sa nešíri vzdušnou cestou. Je potrebné dbať na dostatočnú tepelnú úpravu napríklad mäsa a dodržiavať 

zásady hygieny. Nepožívať rovnaké kuchynské náčinie pri spracovaní rôznych druhov potravín nôž na mäso pri krájaní 

zeleniny. Dbať na hygienu rúk. Vtedy by nemalo dôjsť k prenosu nákazy. 

 

Foto: 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi. 

 

Námestník riaditeľa pre lekársku starostlivosť Martin Šimo. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Salmonelózu vyšetrujú 

 [Nový Čas; 113/2017; 18/05/2017; s.: 12; tasr, lud, kov ; Zaradenie: REGIÓNY] 
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SPIŠSKÁ N. VES - Úmrtie pacientky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi na salmonelózu vyvolalo veľké obavy. 

Momentálne tam s podobnou diagnózou a vo veľmi vážnom stave leží aj ďalší pacient. Žena mala zjesť kuracinu, ale či 

bola nakazená, to zatiaľ nie je známe. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová Novému Času 

potvrdila, že odobrané vzorky ešte skúmajú a výsledky budú známe až v priebehu budúceho týždňa. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Kedy potrestajú vinníka? 

 [Plus jeden deň; 113/2017; 18/05/2017; s.: 8; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Zúfalý otec Mišky (+ 12), ktorá zomrela pred rokom na lyžiarskom výcviku: 

 

Šikovná školáčka zahynula 13. marca 2016 v stredisku Krompachy-Plejsy na školskom lyžiarskom výcviku. Ani po vyše 

roku za jej smrť nikto nepyká. A zrejme ani tak skoro nebude. 

 

Prokuratúra totiž vrátila prípad polícii. "Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vrátila vec 

vyšetrovateľovi na doplnenie vyšetrovania," uviedol hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko. "Dôkazy 

nepostačujú na postavenie obvinenej Petry S. pred súd. Prokurátorka zistila viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu 

vykonania vyšetrovacieho pokusu a výsluchov. Uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej vo veci konať," spresnil. 

Prokuratúra viní učiteľku Petru S., že si riadne nesplnila povinnosti pedagogického vedúceho lyžiarskeho výcviku a 

umožnila pohyb deťom v okolitom teréne. Dve školáčky pri sánkovaní vo vysokej rýchlosti narazili do stromov a skál pri 

zjazdovke. Miška po náraze zomrela, jej kamarátka sa ťažko zranila. Rodičov Mišky postup prokuratúry zaskočil. "Boli by 

sme najšťastnejší, keby už padol rozsudok. Mali sme možnosť nahliadnuť do spisu. Vyšetrovateľ vypočul svedkov, 

zisťoval aj meteorologické podmienky, aké boli v daný deň, preveroval školský poriadok, ktorým sa na lyžiarskom riadili," 

povedali. "Sme znechutení. Naše krásne, šikovné a nadané dieťa nežije a vinníčka stále učí, ako keby sa nič nestalo," 

povedal pre Plus JEDEN DEŇ Miškin otec Juraj. Daniela Pirschelová, FOTO: autorka 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Spišiačky majú za sebou premiérové vystúpenie 

 [spis.korzar.sme.sk; 18/05/2017; db ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20532412/spisiacky-maju-za-sebou-premierove-vystupenie.html 

 

Slovenská atletická liga družstiev odštartovala. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenská atletická liga družstiev odštartovala druhý májový pondelok v Košiciach za účasti 7 

mužských a 7 ženských družstiev. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20532412/spisiacky-maju-za-sebou-premierove-vystupenie.html
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Premiéru v tejto celosezónnej súťaži zažili ženy, vekom väčšinou ešte juniorky a dorastenky, zo Spišskej Novej Vsi. A 

nesklamali. 

 

V celkovom súčte bodov obsadili 5. miesto. 

 

Skvelá Garčárová 

 

Absolutórium si zaslúži 18-ročná juniorka Patrícia Garčárová. Účastníčka minuloročného európskeho šampionátu do 17 

rokov vybojovala dve individuálne medailové umiestnenia. 

 

Najskôr dobehla tretia v šprinte na 100 m, potom obsadila druhú priečku na štvornásobnej trati. 

 

Medailové umiestnenie získala i Zuzana Durcová – Myjavčanka hosťujúca za družstvo Tatran Spišská Nová Ves preťala 

cieľovú pásku v behu na 1500 m ako tretia. 

 

Celých 1300 m bežala na čele, v závere sa však prejavila únava zo slovenského šampionátu v behu na 10 km, ktorý 

absolvovala predchádzajúci deň (so strieborným leskom). 

 

Z výsledkov: 

 

Beh na 100 m (vietor 2,0 m/sek): 

 

1. Iveta Putalová 12,04 sek, 2. Vladimíra Šibová (obe VŠC Dukla) 12,14 sek, 3. Garčárová (Tatran Sp. Nová Ves) 12,17 

sek 

 

Beh na 400 m: 

 

1. Martina Šamudovská (Spartak Dubnica) 59,86 sek, 2. Patrícia Garčárová (Tatran Sp. Nová Ves) 1:00,53 min, 3. Miriam 

Cidoríková (Slávia STU) 1:00,64 min 

 

Beh na 1500 m: 

 

1. Lucia Keszeghová (Slávia STU Bratislava) 4:47,65 min, 2. Sofia Debnáriková (VŠC Dukla Banská Bystrica 4:51,69 

min, 3. Zuzana Durcová (Tatran Sp. Nová Ves) 4:54,05 min 

 

Poradie družstiev žien: 
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1. VŠC Dukla Banská Bystrica 189 bodov, 2. ŠK ŠOG Nitra 151 bodov, 3. Spartak Dubnica 99 bodov, 4. Slávia UK 

Bratislava 98 bodov, 5. Tatran Spišská Nová Ves 70 bodov, 6. Slávia ŠG Trenčín 48 bodov, 7. Slávia STU Bratislava 47 

bodov. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Tipy na dnes - štvrtok 18. mája 

 [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20532380/tipy-na-dnes-stvrtok-18-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

PREŠOV. Nádherná organová hudba J. S. Bacha doplnená jeho životopisom bude znieť vo Hvezdárni a planetáriu dnes 

o 18.00 hod. 

 

Veľká štvorka 

 

PREŠOV. Zábavná talkshow so scénkami a pesničkami, účinkujú I. Adamec, R. Piško, Š. Skrúcaný, J. Snopko. Dnes od 

19.00 hod. v Kine Scala. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV. Príď si potrápiť hlavu a zabaviť sa spolu s priateľmi. Čaká ťa 51 otázok, tímová práca a nenormálne ceny. 

Dnes od 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Igor Kucer Emotion group 

 

PREŠOV. Koncert piesní matky Andyho Warhola Júlie Varcholovej a premietanie dokumentárneho filmu o zakladateľovi 

pop-artu Andym Warholovi. Dnes o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. Vstup voľný. 

 

Chovateľský deň hospodárskych zvierat 

 

PREŠOV. Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka v spolupráci s firmou Bioservis s.r.o. Prešov, Vás srdečne 

pozýva na 16. ročník Chovateľského dňa hospodárskych zvierat ktorý sa uskutoční dnes od 10.00 do 14.00 hod. v 4Sport 

areál (bývalý jazdecký areál, Sídlisko III) v Prešove. Voľný vstup. 

 

Nezabudnutí 

https://korzar.sme.sk/c/20532380/tipy-na-dnes-stvrtok-18-maja.html
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SABINOV. Otvorenie výstavy Anny Nagyovej. Výstava potrvá do 7. 6. 2017. Výstava o deportáciách Židov na území 

dnešného Prešovského kraja bude pripravená v koncertnej sále KC Na korze. 

 

Charleyho teta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najslávnejšiu bulvárnu komédiu všetkých čias si môžete pozrieť dnes o 19.00 h. 

 

Macbeth 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra dnes o 19.00 h. uvedie hru W. Shakespeara. Strhujúca adaptácia nadčasového 

príbehu o ľudských vášňach, túžbe po moci, zločine a treste. Hypnotizujúce predstavenie, ohromujúce svojou silou. Hru si 

môžete pozrieť aj v piatok o 19.00. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 18. mája 

 [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20533956/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-18-maja.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20533956/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-18-maja.html
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Stropkov 

 

Lekáreň KAPPA, Akad. Pavlova 312/11 

 

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 

 

SIGNUM, Nábrežie Hornádu 3416/11 +421 0534410192 

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Cannabis - M. R. Štefánika 

 

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 

 

Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

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

 

Poprad 
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LIMBA, Podtatranská 2501+421 527722657 

 

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

 

Humenné 

 

Pri fontáne, Námestie slobody 28/26+421 577880360 

 

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

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, 56 6522330 

 

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

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1, 056/ 6283 484 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Kam za kultúrou - štvrtok 18. mája 

 [korzar.sme.sk; 18/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20534143/kam-za-kulturou-stvrtok-18-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20534143/kam-za-kulturou-stvrtok-18-maja.html
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Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 16.10, 17.10, 3D o 15.10, Votrelec: Covenant o 18.20, 19.40, 

20.10, 21.00, Baby šéf o 17.20, Strážcovia Galaxie 2 o 15.00, 20.30, 3D o 17.40, Kráľ Artuš o 18.00, 19.20, 20.40, Baby 

šéf 3D o 15.30, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 16.00, 18.10, Chatrč o 17.50, Cuky Luky Film o 15.20, 20.35 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Votrelec: Covenant o 15.20, 18.00, 20.20, DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou o 16.00, 

Kráľ Artuš: Legenda o meči o 17.50, 20.10, Strážcovia Galaxie 2 o 17.40, 20.00, 3D o 15.30, Baby šéf o 15.40, Chatrč o 

17.30, Uteč o 20.30 hod., 

 

ÚSMEV - Denník rušňovodiča o 17.00, Votrelec: Covenant o 19.00, Olli Mäki o 21.30 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Votrelec: Covenant o 18.00, 20.20, Deep: Dobrodružstvo pod 

hladinou o 16.00, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 17.50, 20.10, Strážcovia Galaxie 2 3D o 15.30, Strážcovia Galaxie 2 o 

20.00, Baby šéf o 15.40, Chatrč o 17.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Carmen o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Voľnomyšlienkar o 19.00 

hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Charleyho teta 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), Výstavy: Ars 

cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), V mene krásy - zberateľstvo Vojtecha Löfflera (do 28. 

5.), 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.), Sedím na vedení a je mi dobre (do 30. 

6.), (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; Štyri generácie Schusterovcov cez vnútrozemie Brazílie (do 16. 6.), Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), 

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 
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letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24; Prezentácia výsledkov 

reštaurovania lietadla MESSERSCHMITT Bf-109 G-I4/AS o 14.00 hod., AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 

18) Výstava: Peter Ilčík: Semat, ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Plagáty 

Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry (do 31. 5.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) 

- LitPark - Animačný expres BAB - vernisáž o 10.00 hod. (do 30. 6.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 

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

expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. 

Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a 

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

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

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

od 9.00 do 16.30 hod. (tvorivé dielne, fotoateliér, filmy), 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 

 

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.), (komunity) Language Café o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 15.30, 17.40, Chatrč o 17.20, Cuky Luky Film o 15.20, Deep: Dobrodružstvo pod 

hladinou o 16.10, 3D o 15.10, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 18.00, 20.40, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 16.00, 

Strážcovia Galaxie 2 o 17.50, 20.30, Votrelec: Covenant o 18.20, 19.40, 20.00, 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby 

šéf o 15.40, Cuky Luky Film o 17.30, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 16.00, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 17.40, 

20.20, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 15.30, Strážcovia Galaxie 2 o 20.00, Votrelec: Covenant o 18.10, 20.50 

hod., HUMENNÉ: FAJN - Votrelec: Covenant o 19.30 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) 
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HLAVNÁ 51: Biedermeier C+S (do 18. 6.), MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo 

zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Biedermeier C+S / Traditio illusio aeternitatis est (do 

18. 6.), HLAVNÁ 53: SUTERÉN (Hlavná 53): Výstava prác žiakov SUŠ: Zamerané na figúru (do 28. 5.), 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; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 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 

 

1.47.  Chorí na salmonelu sa nestretli 

 [Korzár; 113/2017; 18/05/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Žena zomrela, muž je v kritickom stave. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi eviduje za posledné obdobie dva prípady salmonelovej infekcie. 

Pacientka, ktorá bola v nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. 

 

Dva vážne prípady 

 

"Infekcia napriek adekvátnej liečbe, ktorej správnosť bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými 

komplikáciami a potrebou opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka zomrela," 

uviedol hovorca Sveta zdravia Tomáš Kráľ, pod ktorú nemocnica v Spišskej Novej Vsi patrí. V druhom prípade ide o 64-

ročného pacienta, ktorý je v nemocnici hospitalizovaný od 19. apríla. "U pacienta je priebeh taktiež veľmi závažný a 

komplikovaný a momentálne je v kritickom stave hospitalizovaný na oddelení anestéziológie a multiodborovej intenzívnej 

starostlivosti," doplnil. 

 

Súvis nenašli 

 

"Mikrobiologické vyšetrovanie nie je ukončené. Biologický materiál bol odoslaný do Národného referenčného centra. Je 

potrebné počkať na závery vyšetrenia vzoriek," povedala hygienička Renáta Hudáková z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Podľa Kráľa bolo opakovane preverované, či oba prípady klinicky nesúvisia. 
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"Pacienti sa vzájomne nestretli ani počas hospitalizácie a teda nedošlo k ich vzájomnej nákaze." Nemocnica už pri prvom 

prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby sa nákaza nešírila na ostatných pacientov. (tasr) 

 

Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, 

vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Zdroj nákazy salmonelou na Spiši ešte nepoznajú 

 [Pravda; 113/2017; 18/05/2017; s.: 8; Števo Rimaj ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Števo Rimaj Spišská Nová Ves 

 

Jeden pacient zomrel, druhý je v kritickom stave. Závažné prípady ochorenia na salmonelózu zaznamenali v uplynulých 

dňoch v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Aký typ baktérií salmonely v Spišskej Novej Vsi zabíjal, bude jasné po 

laboratórnych vyšetreniach v Národnom referenčnom centre. Zatiaľ nie je známy ani pôvod nákazy, nie je však vylúčené, 

že by to mohlo byť kuracie mäso. 

 

Prvý prípad sa týkal 61-ročnej pacientky, ktorú hospitalizovali s príznakmi infekcie ešte 1. apríla. "Infekcia napriek 

adekvátnej liečbe, ktorá bola laboratórne potvrdená, mala závažný priebeh s početnými komplikáciami a potrebou 

opakovanej brušnej operácie. Napriek intenzívnej a komplexnej liečbe pacientka 3. mája, žiaľ, zomrela," uviedol Tomáš 

Kráľ, hovorca spoločnosti Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Spišskej Novej Vsi prevádzkuje. 

 

Druhým pacientom je 64-ročný muž, ktorý je v spišskonovoveskej nemocnici od 19. apríla. Kráľ potvrdil, že aj u tohto 

pacienta je priebeh ochorenia veľmi závažný a komplikovaný a momentálne je v kritickom stave na oddelení 

anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. 

 

Tieto dva prípady nemajú podľa Kráľa medzi sebou žiadny súvis. "Opakovane bolo preverované, či oba pripády klinicky 

nesúvisia. Bolo potvrdené, že obidvaja pacienti sa vzájomne nestretli, a to ani počas hospitalizácie, a teda nedošlo k ich 

vzájomnej nákaze. Nemocnica už pri prvom z prípadov vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu 

nákazy na ostatných pacientov. Súčasne poslala Národnému referenčnému centru odobraté vzorky, aby ten určil 

prípadnú zhodu fagotypu nákazy," dodal hovorca. Nemocnica informovala o prípadoch ochorenia Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Spišskej Novej Vsi, ktorý už preveruje možný zdroj nákazy u oboch pacientov. Mohlo 

ním byť kuracie mäso. "Toto podozrenie bolo vyslovené na základe údajov získaných od samotnej pacientky a jej 

príbuzných," povedal pre TV Markíza námestník riaditeľa pre lekársku starostlivosť v nemocnici v Spišskej Novej Vsi 

Martin Šimo. 
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O tom, či sa obaja ľudia naozaj nakazili z kuracieho mäsa a aj o tom, či nebolo dovezené z Brazílie, sa dá do zverejnenia 

výsledkov rozborov a odhalenia zdroja nákazy iba špekulovať. Regionálna hygienička RÚVZ v Spišskej Novej Vsi 

Renáta Hudáková pre Pravdu povedala, že o prípade budú môcť informovať až vtedy, keď budú mať v rukách výsledky 

vyšetrení Národného referenčného centra. Podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva Zuzany Drobovej by výsledky 

z referenčného centra mohli byť známe začiatkom budúceho týždňa. 

 

Drobová informovala, že laboratórnym vyšetrovaním biologických materiálov oboch pacientov, ktoré sa robilo v klinickom 

laboratóriu, bola zistená prítomnosť Salmonelly enteritidis, čo je postačujúce na zabezpečenie samotnej liečby pacienta. 

Vzorky salmonel od pacientov z diagnostického laboratória klinickej mikrobiológie poslali do Národného referenčného 

centra pre salmonelózy na potvrdenie a typizáciu. "V Národnom referenčnom centre pre salmonelózy Úradu verejného 

zdravotníctva realizujeme verifikáciu izolovaných kmeňov salmonel a ďalšiu nadstavbovú diagnostiku, ktorá je dôležitá 

pre povinné epidemiologické hlásenie aj do medzinárodných systémov," podčiarkla Drobová.  

 

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENE 

 

foto: 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi, kde liečili pacientov nakazených salmonelou. FOTO: SVET ZDRAVIA 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  FOTO Šokujúci zvrat v prípade školáčky (†12), ktorá zomrela na lyžiarskom výcviku: 

Nešťastní rodičia sú zúfalí! 

 [pluska.sk; 18/05/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/sokujuci-zvrat-pripade-skolacky-12-ktora-zomrela-lyziarskom-vycviku-nestastni-

rodicia-su-zufali.html 

 

Šikovná školáčka zahynula 13. marca 2016 v stredisku Krompachy - Plejsy na školskom lyžiarskom výcviku. Ani po vyše 

roku za jej smrť nikto nepyká. A zrejme ani tak skoro nebude. 

 

Miška zomrela na lyžiarskom výcviku. 

 

Autor - archív 

 

Prokuratúra totiž vrátila prípad polícii. 

 

Pochybenia 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/sokujuci-zvrat-pripade-skolacky-12-ktora-zomrela-lyziarskom-vycviku-nestastni-rodicia-su-zufali.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/sokujuci-zvrat-pripade-skolacky-12-ktora-zomrela-lyziarskom-vycviku-nestastni-rodicia-su-zufali.html
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"Prokurátorka Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi vrátila vec polícii na doplnenie vyšetrovania," uviedol hovorca 

Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. "Dôkazy nepostačujú na postavenie obvinenej učiteľky Petry S. pred súd. 

Prokurátorka zistila viaceré pochybenia, ktoré sa týkajú spôsobu vykonania vyšetrovacieho pokusu a výsluchov 

maloletých svedkov a výsluchu znalca z odboru zdravotníctva. Prokurátorka preto uložila vyšetrovateľovi urýchlene ďalej 

vo veci konať," spresnil Filičko. 

 

Neplnenie povinnosti 

 

Prokuratúra kladie učiteľke za vinu, že si nesplnila riadne povinnosti pedagogického vedúceho lyžiarskeho výcviku, 

umožnila pohyb viacerým deťom v okolitom teréne, dve školáčky pri sánkovaní vo vysokej rýchlosti narazili do stromov a 

skál pri zjazdovke, následkom čoho jedno dieťa utrpelo smrteľné poranenia a druhé sa ťažko zranilo. 

 

Príbuzní sú zúfalí  

 

Rodičov Mišky (†12) postup prokuratúry zaskočil. "Boli by sme najšťastnejší, keby už padol rozsudok. Mali sme možnosť 

nahliadnuť do spisu. Vyšetrovateľ vypočul svedkov, ale zisťoval aj meteorologické podmienky, aké boli v daný deň, 

preveroval aj školský poriadok, ktorým sa na lyžiarskom riadili," povedali. "Sme znechutení. Naše krásne, šikovné a 

nadané dieťa nežije a vinníčka stále učí, ako keby sa nič nestalo," povedal pre Plus JEDEN DEŇ Miškin otecko Juraj. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

-END 
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