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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Zdroj nákazy salmonelou na Spiši ešte nepoznajú 

 [pravda.sk; 17/05/2017; Pravda ; 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 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi, kde liečili pacientov nakazených salmonelou. Autor - Svet zdravia 

 

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 

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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súvis. "Opakovane 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. 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. 

 

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 SR realizujeme verifikáciu izolovaných kmeňov salmonel a ďalšiu nadstavbovú diagnostiku, ktorá je 

dôležitá pre povinné epidemiologické hlásenie aj do medzinárodných systémov," podčiarkla Drobová. 

 

Agentúrnu správu sme nahradili článkom z denníka Pravda. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  INTERSPORT PODPORUJE PARASPORT24 TOUR 2017 

 [webnoviny.sk; 18/05/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/intersport-podporuje-parasport24-tour-2017/ 

 

Bratislava, 18.5.2017 ( WBN/PR ) – INTERSPORT je hrdým partnerom najväčšieho charitatívneho podujatia svojho druhu 

na Slovensku – Parasport24 Tour 2017. Jeden z popredných predajcov podporuje toto podujatie už deviaty rok. 

 

https://www.webnoviny.sk/intersport-podporuje-parasport24-tour-2017/
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Peter Andel, konateľ INTERSPORT Slovensko: "Tak ako každý rok, vyzbrojil INTERSPORT aj v tomto roku 

handicapovaných športovcov cyklistickou výbavou. Športovcom poputujú softshellové bundy, dresy, cyklistické rukavice, 

helmy, športové tašky a ďalšie doplnky v hodnote viac ako 8000 eur. Tešíme sa, že sme mohli zapožičať aj elektrobicykel 

GENESIS, na ktorom si tento rok v peletóne zabicykluje súčasný podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) 

Ján Grexa. Výbavou chceme prispieť k naplneniu spoločného cieľa občianskeho združenia Parasport24. To už 10. rok 

organizuje cyklistický peletón a počas jeho trvania rozdáva dary od partnerov akcie, ktoré sa vyzbierali v priebehu roka. 

Okrem toho sme sa rozhodli venovať aj vybraným obciam a základným školám poukážky na nákup v našich predajniach." 

 

Cyklistický peletón handicapovaných športovcov vyráža 28.5. zo Spišskej Novej Vsi a spraví počas svojej cesty približne 

40 zastávok po celom Slovensku. Do poslednej zastávky, Trenčianskych Teplíc, športovci dorazia 2. júna. Podujatie 

podporujú okrem pána prezidenta SR Andreja Kisku aj mnohé osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života. 

 

"Pre INTERSPORT je dôležité podporovať takéto podujatia. Nielen zdravotne postihnutí ľudia, ale aj ich najbližší a 

sociálne slabšie rodiny v odľahlejších kútoch Slovenska potrebujú našu pomoc. Preto by sme radi pokračovali v 

spolupráci s OZ Parasport24 aj v budúcnosti", dodáva Peter Andel. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Agresívna salmonelóza útočí: Podľahli jej už prvé obete 

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

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/agresivna-salmoneloza-utoci-podlahli-jej-prve-obete.html 

 

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. 

 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi. 

 

Autor - archív 

 

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. 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/agresivna-salmoneloza-utoci-podlahli-jej-prve-obete.html
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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. 

 

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. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Spišský Jeruzalem vypukne o niekoľko dní: Prinášame vám kompletný program festivalu 

 [spisska.dnes24.sk; 18/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spissky-jeruzalem-vypukne-o-niekolko-dni-prinasame-vam-kompletny-program-festivalu-270282 

 

 V Spišskom Podhradí už onedlho odštartuje ďalší ročník známeho kultúrno-duchovného festivalu. Počas štyroch dní 

čaká na jeho návštevníkov bohatý program. 

 

V regióne stredného Spiša, ktorý je známy nádherným kultúrnym a prírodným dedičstvom sa nachádza starobylé 

mestečko, kde sa už niekoľko rokov odohráva príbeh objavu symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je pravdepodobne 

najstaršou kalváriou na Slovensku a jej počiatky výstavby siahajú do roku 1666. 

 

Piaty ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem nadväzuje na predchádzajúce roky a bude sa 

konať v dňoch 25. až 28. mája 2017 v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule. 

 

Podujatie zastrešuje Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj, s partnermi Spišským biskupstvom, 

mestom Spišské Podhradie, Združením Podbranisko, Spišským osvetovým strediskom a Košice región. Projekt sa 

realizuje s finančnou podporou programu Terra Incognita. 

 

http://spisska.dnes24.sk/spissky-jeruzalem-vypukne-o-niekolko-dni-prinasame-vam-kompletny-program-festivalu-270282
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Prečítajte si aj 

 

Medailón pútnika 

 

Zaujímavý kultúrny program ponúka pestrú paletu viac žánrových vystúpení, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so 

súčasnou kultúrou, prostredníctvom prednášok, hudobných koncertov, či divadelných predstavení, ale aj výstav, či 

duchovného sprievodného programu. 

 

Festival otvorí svoje brány vo štvrtok 25. mája. Jeho začiatok bude patriť výstave reštaurátorskej tvorby akademickej 

maliarky Márie Spoločníkovej a zamysleniu nad jej tvorbou v podaní historika a archivára Ivana Chalupeckého. 

Rozprávku zo snehu návštevníkom na divadelných doskách predstaví Detský divadelný súbor "J" z Košíc v réžii Marici 

Harčaríkovej. Nielen domácich určite poteší slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské 

Vlachy, ktoré bude sprevádzané vystúpením Dychovej hudby Ordzovianka a vystúpi tiež Detský folklórny súbor Branisko. 

 

Nemenej atraktívny bude aj posledný deň festivalu, kedy je pre návštevníkov podujatia pripravený koncert miešaného 

gréckokatolíckeho speváckeho zboru Chrystostomos či stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. 

Jurajovi a sv. Mikulášovi v podaní spoločnosti VIA CASSA. Koncertnú bodku poduajtia napíše speváčka Janais – 

skladateľka a interpretka spievajúca v slovenčine, angličtine a francúzštine. Počas kultúrno-duchovného festivalu majú 

možnosť návštevníci – pútnici získať Medailón pútnika a magnetku Spišského Jeruzalema. 

 

Prečítajte si aj 

 

Kompletný program 

 

ŠTVRTOK, 25. máj 2017 

 

17:00 – Reštaurátorská tvorba akad. mal. Márie Spoločníkovej, vernisáž výstavy. Zamyslenie nad tvorbou akad. mal. 

Márie Spoločníkovej: Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, historik, archivár. Kultúrny program: ZUŠ, Spišské Podhradie 

 

PIATOK, 26. máj 2017 

 

- 09:00, 11:00 – Krížová cesta – Mariez – Mládežnícky spevácky zbor, Vranov nad Topľou, hudobno-slovné pásmo pre 2. 

stupeň ZŠ 

- 10:00, 12:00 Rozprávka zo snehu (Na motívy rozprávky H. Ch. Andersena O snehovej kráľovnej ) – pre 1. stupeň ZŠ 

Účinkuje: Detský divadelný súbor "J" – ZUŠ Jantárová, Košice 

- 10:30 – Spišský Jeruzalem očami detí, vernisáž výtvarnej a literárnej výstavy. Kultúrny program: žiaci ZUŠ, Spišské 

Podhradie 

- 15:00 – Pobožnosť krížovej cesty v Spišskom Jeruzaleme 
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- 17.30 – Slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem, účinkujú: Miloslav Vanc – Páni Spiša, Šimon Kubovčík, 

klavírny sprievod Silvia Kubovčíková, Trio zo Spišského Podhradia: Štefan Genčúr, Dis. art . – alt, saxofón, gitara, Anton 

Fuchs – piano, Zdenka Poklembová, Dis. art. – spev 

- 19:00 – Joel Worship Band, koncert chválovej kapely zo Sabinova 

 

SOBOTA, 27. máj 2017 

 

- 09:00 – Pútnická sv. omša v Spišskom Jeruzaleme 

- 10:30, 13:30 – Pamiatky UNESCO Terénne exkurzie – prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v 

Spišskom Jeruzaleme 

- 10:15 – Prehliadka speváckych zborov, účinkujú: Zbor Gregoriana, Košice, Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, 

Spišská Nová Ves, Miešaný spevácky zbor Egídius, Bardejov, Komorný spevácky zbor VOCALS pri PKO, Prešov 

- 14:30 – Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA , Spišská Kapitula – železničná stanica Spišské Podhradie a späť 

- 15:00 – Návrat "Haničky" pod Spišský hrad. Slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské 

Vlachy 

- Kultúrny program: Dychová hudba Ordzovianka, DFS Branisko – ZUŠ Spišské Podhradie 

- 17: 00 – Projekt populárnej hudby – ZUŠ Spišské Podhradie 

- 18:00 – Mystériá, spoločnosť VIA CASSA – stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. 

Mikulášovi 

- 20:30 – Sakrálna krajina – prednáška o Spišskom Jeruzaleme, kalváriách, sakrálnych krajinách 

 

NEDEĽA, 28. máj 2017 

 

- 09:00 – Pontifikálna sv. omša 

- 10:30, 13:30 – Pamiatky UNESCO Terénne exkurzie – prehliadka národných, prírodných a kultúrnych pamiatok v 

Spišskom Jeruzaleme 

- 10:30 – Mária s učeníkom pod krížom Lauda (hudobná forma z čias sv. Františka z Asissi) 

- 13:00 – Christos voskrese iz mertvych – Kristus vstal z mrtvých (Chrysostomos, Miešaný gréckokatolícky spevácky zbor 

Vranov nad Topľou) 

- 14:00 – Historický sprievod, spoločnosť VIA CASSA. Spišská Kapitula – Mariánske námestie, Spišské Podhradie a späť 

- 15:00 – Mystériá, spoločnosť VIA CASSA – Stredoveké divadelné predstavenia o sv. Alžbete, sv. Jurajovi, sv. 

Mikulášovi 

- 16:30 – Od jasieľ po Golgotu – Mária Kotorová Hudobno-poetický recitál 

- 17:00 – Janais (koncertné vystúpenie) 

- 18:00 – Záver festivalu Spišský Jeruzalem 

 

Prečítajte si aj 
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Sprievodné aktivity 

 

Sobota a nedeľa od 10:00 – 17:00 

 

- Premietanie filmu Spišský Jeruzalem, scenár: Pavel Dvořák 

- Prezentácia audiovizuálneho pásma – Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule 

- Razenie medailónov pútnika 

- Predajné remeselné stánky – Domov sociálnych služieb, Spišské Podhradie 

- Prezentačný stánok KOCR 

- Prezentačný stánok SOS s propagačnými materiálmi Spišského Jeruzalema 

- Stredoveký stanový tábor – spoločnosť VIA CASSA 

- Tvorivé dielne pre deti i dospelých, výtvarníčky OZ Bottega z Košíc 

- Spišský Jeruzalem z konského povozu 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Naj mesto Slovenska 2017: Rožňava aktuálne na 11. priečke 

 [roznava.dnes24.sk; 18/05/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2017-roznava-aktualne-na-11-priecke-270350 

 

 Od 1. apríla majú Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Ako sa aktuálne darí metropole horného Gemera? 

 

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. Ako je na tom momentálne metropola horného Gemera? 

 

Po takmer dvoch mesiacoch hlasovania sa Rožňava priebežne nachádza na peknej 11. priečke. 

 

V aktuálnom rebríčku TOP 15 však môžeme nájsť aj ďalšie mestá východného Slovenska. Na 2. mieste sa drží Spišská 

Nová Ves, na 5. mieste sa nachádza Bardejov, na 6. Levoča, na 8. Sabinov a 15. priečka sa aktuálne ušla Košiciam. 

 

Prečítajte si aj 

 

http://roznava.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2017-roznava-aktualne-na-11-priecke-270350
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Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. Zahlasovať 

za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí kompletne vyplnia 

registračné údaje. 

 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov 

odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 6. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na našom 

facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Naj mesto Slovenska 2017: Košice aktuálne v TOP 15! 

 [kosice.dnes24.sk; 18/05/2017; Lenka Fedorová ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2017-kosice-aktualne-v-top-15-270312 

 

 Od 1. apríla majú Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Ako sa aktuálne darí metropole východu? 

 

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. Ako je na tom momentálne metropola východu? 

 

Po takmer dvoch mesiacoch hlasovania sa Košice priebežne nachádzajú na peknej 15. priečke. 

 

V aktuálnom rebríčku TOP 15 však môžeme nájsť aj ďalšie mestá východného Slovenska. Na 2. mieste sa drží Spišská 

Nová Ves, na 5. mieste sa nachádza Bardejov, na 6. Levoča, na 8. Sabinov a 11. priečka sa aktuálne ušla Rožňave. 

 

Prečítajte si aj 

 

Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. Zahlasovať 

za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí kompletne vyplnia 

registračné údaje. 

 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov 

odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 6. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na našom 

facebookovom profile. 

 

Foto: Ilustračné 

http://kosice.dnes24.sk/naj-mesto-slovenska-2017-kosice-aktualne-v-top-15-270312
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska? Trnava potrebuje podporu, nevyzerá to s nami slávne 

 [trnava.dnes24.sk; 18/05/2017; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

http://trnava.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-trnava-potrebuje-podporu-nevyzera-to-s-nami-slavne-270331 

 

 Prvého apríla odštartovala internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska. Ale Trnava v nej zatiaľ pokrivkáva. Na takomto 

mieste sme priebežne... 

 

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 Trnava v súťaži našliapnuté, napovedajú priebežné výsledky. A pohľad na ne nedokáže dostatočne 

potešiť oči obyvateľov nášho mesta. Z celkového počtu 140 miest totiž patrí Trnave momentálne 48. 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. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

http://trnava.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-trnava-potrebuje-podporu-nevyzera-to-s-nami-slavne-270331
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1.8.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska? Sledujte, ako sa darí Michalovciam... 

 [michalovce.dnes24.sk; 18/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sledujte-ako-sa-dari-michalovciam-270321 

 

 Prvého apríla odštartovala internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska. A Michalovce v nej nechýbajú. Ako sa nám 

aktuálne darí? 

 

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 mesto Michalovce v súťaži našliapnuté, napovedajú priebežné výsledky. A pohľad na ne hovorí, že z 

celkového počtu 140 miest patrí Michalovciam momentálne 48. priečka. Aktuálne sa tak naše mesto nachádza v prvej 

päťdesiatke. 

 

Prečítajte si aj 

 

Momentálne na prvom mieste tróni 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. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Za dva dni chytili v Košickom kraji päť opitých šoférov, dvaja havarovali 

 [kosice.korzar.sme.sk; 18/05/2017; SITA ; Zaradenie: Košice Korzár / Dopravný servis z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20536085/za-dva-dni-chytili-v-kosickom-kraji-pat-opitych-soferov-dvaja-havarovali.html 

 

Prípadov alkoholu za volantom neubúda. 

http://michalovce.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sledujte-ako-sa-dari-michalovciam-270321
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20536085/za-dva-dni-chytili-v-kosickom-kraji-pat-opitych-soferov-dvaja-havarovali.html
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KOŠICE. Päť opitých vodičov počas dvoch dní chytili policajti v Košickom kraji, dvaja z nich havarovali. 

 

Na Južnej triede 

 

Poriadne pod čapicou mal 48-ročný vodič Fabie, ktorý v stredu popoludní nezvládol riadenie na košickej Južnej triede. 

 

Košičan narazil do pred ním idúceho auta, namerali mu 3,58 promile. 

 

Nehoda vo Valalikoch 

 

V utorok večer 32-ročný vodič Opla Vectra nabúral v obci Valaliky. 

 

Najskôr zišiel z cesty, narazil do zvodidla a odtrhlo mu koleso. Neovládateľné vozidlo sa odrazilo a šmykom pokračovalo 

v jazde. 

 

Ako informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, nezastavil ho ani náraz do vstupnej brány predajne 

stavebnín. 

 

Auto sa odrazilo a spadlo do kanála. Košičan mal 1,88 promile. 

 

Nafúkali aj ďalší 

 

Skoro 1,5 promile namerali 49-ročnému vodičovi Fordu Fiesta, ktorého v stredu nadránom kontrolovali na Ulici Rešov 

Majer v Košiciach. 

 

Vyše 2,6 promile zistili vodičovi Felicie, ktorého zastavili na ceste pred Tibavou. 

 

V Spišskej Novej Vsi zase nafúkal 57-ročný vodič Peugeotu 206, mal viac ako 1,6 promile. 

 

Nezodpovedných šoférov obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, skončili v policajných celách. 

 

Od začiatku roka do konca apríla v Košickom kraji zistili alkohol u vinníka dopravnej nehody v 65 prípadoch, čo je v 

porovnaní s vlaňajškom o deväť nehôd menej. 

 

Vyžiadali si jeden ľudský život, štyria ľudia sa zranili ťažko a 26 utrpelo ľahké zranenia. 
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Najviac nehôd, pri ktorých asistoval alkohol, zaevidovali v okrese Košice - 16, naopak najmenej v Sobranskom okrese - 

tri. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska? Spišskej sa darí naozaj krásne! 

 [spisska.dnes24.sk; 18/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-spisskej-sa-dari-naozaj-krasne-270299 

 

 Prvého apríla odštartovala internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska. A Spišskej sa v nej zatiaľ darí naozaj krásne! 

 

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 Spišská Nová Ves v súťaži našliapnuté, napovedajú priebežné výsledky. A pohľad na ne dokáže 

potešiť oči obyvateľov nášho mesta. Z celkového počtu 140 miest totiž patrí Spišskej momentálne veľmi pekná 2. priečka. 

 

Prečítajte si aj 

 

Aktuálne sa na prvom mieste nachádza Brezno a prvú trojicu v priebežnom poradí uzatvára mesto Púchov. V prvej 

desiatke sa nachádza aj susedná Levoča. 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. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Známy medzinárodný festival bude aj v našom meste: Uvidíme i klip o Michalovciach 

 [michalovce.dnes24.sk; 18/05/2017; Veronika Ondo-Cholewová ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/znamy-medzinarodny-festival-bude-aj-v-nasom-meste-uvidime-i-klip-o-michalovciach-270297 

 

http://spisska.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-spisskej-sa-dari-naozaj-krasne-270299
http://michalovce.dnes24.sk/znamy-medzinarodny-festival-bude-aj-v-nasom-meste-uvidime-i-klip-o-michalovciach-270297
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 Aj v našom meste sa bude konať medzinárodný festival Zlatý žobrák. Obyvateľov určite zaujme i sprievodné podujatie v 

podobe premiéry videoklipu o Michalovciach. 

 

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 bude v tomto roku aj v Michalovciach. Filmy v našom meste 

premietnu v stredu 7. júna v kine Centrum v Mestskom kultúrnom stredisku. Sprievodným podujatím bude premiéra 

videoklipu o Michalovciach z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu. 

 

Prečítajte si aj 

 

Aj v našom meste 

 

Festival Zlatý žobrák tohto roku zavíta aj do Michaloviec. V našom mesta sa naň môžeme tešiť 7. júna. Najstarší a stále 

jediný festival svojho druhu v Európe je považovaný za jedno z najväčších mediálnych podujatí. Rozšírením premietania 

filmov do troch okresných miest Košického kraja, medzi ktorými sú aj Michalovce, má podporiť rozvoj regiónu v sociálnej 

a kultúrnej oblasti. 

 

V tomto roku je na festival prihlásených celkovo 280 filmov z 53 krajín. Zastúpenie majú mladí autori, produkčné 

spoločnosti aj lokálne televízie. 

 

Prečítajte si aj 

 

Videoklip o srdci Zemplína 

 

V Michalovciach sa budú filmy premietať v stredu 7. júna v kine Centrum v Mestskom kultúrnom stredisku. Sprievodným 

podujatím bude premiéra videoklipu o našom meste z produkcie mladého rapera Tomáša Jaspera Vajdu. Jeho klip o 

srdci Zemplína sa bude prezentovať počas celého dňa pred každým premietaním o 9.00, 11.00, 13.00 hodine, aj pred 

večerným premietaním o 19. hodine. 

 

Záverečný ceremoniál odovzdávania ocenení v jednotlivých kategóriách bude v sobotu 10. júna 2017 v Dome umenia v 

Košiciach. Ocenenia niektorým víťazom odovzdajú primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný, primátor Michaloviec Vilam 

Zahorčák a viceprimátor Rožňavy Dionýz Kémeny. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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Späť na obsah 

 

1.12.  Prezident Kiska vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia 

 [24hod.sk; 18/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia-cl513052.html 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval sudcov bez časového obmedzenia 18. mája 2017 v Prezidentskom paláci v 

Bratislave. Na snímke pohľad na sudcov. 

 

Bratislava 18. mája (TASR) – Do slovenskej justície prídu ďalšie sudcovské posily. Prezident SR Andrej Kiska dnes v 

Bratislave slávnostne vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia. Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a 

do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub. 

 

Novými sudcami sa stali Mária Bačová (Okresný súd Trenčín), Martin Bekeš (OS Martin), Miroslava Belašičová (OS 

Pezinok), Lenka Benčová (OS Prešov), Renata Ďurková (OS Trebišov), Michal Eliaš, Marek Filo (obaja OS Trnava), 

Ľudmila Hricková (OS Piešťany). Tiež Barbara Michalková (OS Bardejov), Katarína Petráň Vinczeová (OS Rimavská 

Sobota), Miroslava Šibíková (OS Nové Mesto nad Váhom), Eva Širilová (OS Trenčín), Pavol Uhrík (OS Pezinok) a 

Rastislav Žigo (OS Malacky). 

 

Bratislavské súdy ďalej posilní deväť nových sudcov - Martina Bollová, Katarína Mužilová (obe OS Bratislava II), Nina 

Dubovská, Ľudmila Jančovičová, Juraj Kapinaj (všetci OS Bratislava III), Alžbeta Marková, Martina Vančová (obe OS 

Bratislava IV), Mária Moskvičová, Eva Vallová (obe OS Bratislava V). 

 

Kiska v prejave pripomenul, že štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, 

ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Uviedol, že by bolo pre spoločnosť nešťastím, 

keby nastupujúca sudcovská generácia nenašla spôsob, ako zmeniť pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov. 

 

"Je pred vami množstvo práce. Slovenská justícia sa, žiaľ, nevie dostať zo začarovaného kruhu hlbokej nedôvery 

verejnosti, ktorá je nepochybne aj dôsledkom širšej nedôvery ľudí v systém spravodlivosti, fungovanie štátu a jeho 

inštitúcií na Slovensku," pripomenul. Táto výzva podľa hlavy štátu od nových sudcov vyžaduje byť generáciou 

otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom k občanom komunikujúcich profesionálov. 

 

Prezident aj dnes zopakoval výzvu, ktorú už predniesol pri príležitosti vymenovania nových sudcov minulý mesiac. 

Pripomenul, že už na budúci týždeň slovenskú justíciu čaká udalosť roka – keď sudkyne a sudcovia budú voliť svojich 

zástupcov v Súdnej rade SR – najvyššej inštitúcii všeobecného súdnictva. Na týchto voľbách sa pritom zúčastnia už aj 

dnes menovaní sudcovia. 

 

"Budete si vyberať ľudí, ktorí vás budú reprezentovať smerom k verejnosti. Podľa ich konania, správania sa, podľa ich 

rozhodnutí v Súdnej rade, podľa ich rešpektu k zákonom a pravidlám bude verejnosť na Slovensku posudzovať vás 

http://www.24hod.sk/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia-cl513052.html
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všetkých," zdôraznil novým tváram justície prezident. "Myslím, že najlepšou odpoveďou na nedôveru verejnosti aj snahu 

politikov neprimerane zasahovať do vašej práce preto bude, keď nám pôjdete príkladom. A zvolíte si reprezentantov, ktorí 

budú vašej profesii rodiť česť a dobré meno," doplnil. 

 

Dnes vymenovaní sudcovia tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním 

sudcovskej spôsobilosti. V prevažnej miere neobsadia nové sudcovské miesta, ale posty uvoľnené najčastejšie odchodmi 

do dôchodku. Naposledy prezident SR menoval 18 sudcov bez časového obmedzenia 24. apríla tohto roka. 

 

Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a 

predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Medzi vymenovanými nie sú dvaja sudcovia, ktorí majú nastúpiť 

na Okresný súd Spišská Nová Ves. Tu prezident konštatoval nezákonnosť pri výberovom konaní a kandidátov vrátil 

naspäť Súdnej rade. 

 

Rade sa nepodarilo koncom apríla prijať v tejto veci platné uznesenie. Návrh na menovanie dvojice kandidátov mala jej 

kancelária opätovne doručiť hlave štátu. Podľa riaditeľa Tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR 

Romana Krpelana tak však zatiaľ ešte neurobila. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Prezident Kiska vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia 

 [teraz.sk; 18/05/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez/260494-clanok.html 

 

Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval sudcov bez časového obmedzenia 18. mája 2017 v Prezidentskom paláci v 

Bratislave. Na snímke pohľad na sudcov. Foto: TASR - Dano Veselský 

 

Bratislava 18. mája (TASR) – Do slovenskej justície prídu ďalšie sudcovské posily. Prezident SR Andrej Kiska dnes v 

Bratislave slávnostne vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia. Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a 

do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub. 

 

Novými sudcami sa stali Mária Bačová (Okresný súd Trenčín), Martin Bekeš (OS Martin), Miroslava Belašičová (OS 

Pezinok), Lenka Benčová (OS Prešov), Renata Ďurková (OS Trebišov), Michal Eliaš, Marek Filo (obaja OS Trnava), 

Ľudmila Hricková (OS Piešťany). Tiež Barbara Michalková (OS Bardejov), Katarína Petráň Vinczeová (OS Rimavská 

Sobota), Miroslava Šibíková (OS Nové Mesto nad Váhom), Eva Širilová (OS Trenčín), Pavol Uhrík (OS Pezinok) a 

Rastislav Žigo (OS Malacky). 

http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez/260494-clanok.html
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Bratislavské súdy ďalej posilní deväť nových sudcov - Martina Bollová, Katarína Mužilová (obe OS Bratislava II), Nina 

Dubovská, Ľudmila Jančovičová, Juraj Kapinaj (všetci OS Bratislava III), Alžbeta Marková, Martina Vančová (obe OS 

Bratislava IV), Mária Moskvičová, Eva Vallová (obe OS Bratislava V). 

 

Kiska v prejave pripomenul, že štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, 

ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Uviedol, že by bolo pre spoločnosť nešťastím, 

keby nastupujúca sudcovská generácia nenašla spôsob, ako zmeniť pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov. 

 

"Je pred vami množstvo práce. Slovenská justícia sa, žiaľ, nevie dostať zo začarovaného kruhu hlbokej nedôvery 

verejnosti, ktorá je nepochybne aj dôsledkom širšej nedôvery ľudí v systém spravodlivosti, fungovanie štátu a jeho 

inštitúcií na Slovensku," pripomenul. Táto výzva podľa hlavy štátu od nových sudcov vyžaduje byť generáciou 

otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom k občanom komunikujúcich profesionálov. 

 

Prezident aj dnes zopakoval výzvu, ktorú už predniesol pri príležitosti vymenovania nových sudcov minulý mesiac. 

Pripomenul, že už na budúci týždeň slovenskú justíciu čaká udalosť roka – keď sudkyne a sudcovia budú voliť svojich 

zástupcov v Súdnej rade SR – najvyššej inštitúcii všeobecného súdnictva. Na týchto voľbách sa pritom zúčastnia už aj 

dnes menovaní sudcovia. 

 

"Budete si vyberať ľudí, ktorí vás budú reprezentovať smerom k verejnosti. Podľa ich konania, správania sa, podľa ich 

rozhodnutí v Súdnej rade, podľa ich rešpektu k zákonom a pravidlám bude verejnosť na Slovensku posudzovať vás 

všetkých," zdôraznil novým tváram justície prezident. "Myslím, že najlepšou odpoveďou na nedôveru verejnosti aj snahu 

politikov neprimerane zasahovať do vašej práce preto bude, keď nám pôjdete príkladom. A zvolíte si reprezentantov, ktorí 

budú vašej profesii rodiť česť a dobré meno," doplnil. 

 

Dnes vymenovaní sudcovia tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním 

sudcovskej spôsobilosti. V prevažnej miere neobsadia nové sudcovské miesta, ale posty uvoľnené najčastejšie odchodmi 

do dôchodku. Naposledy prezident SR menoval 18 sudcov bez časového obmedzenia 24. apríla tohto roka. 

 

Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a 

predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Medzi vymenovanými nie sú dvaja sudcovia, ktorí majú nastúpiť 

na Okresný súd Spišská Nová Ves. Tu prezident konštatoval nezákonnosť pri výberovom konaní a kandidátov vrátil 

naspäť Súdnej rade. 

 

Rade sa nepodarilo koncom apríla prijať v tejto veci platné uznesenie. Návrh na menovanie dvojice kandidátov mala jej 

kancelária opätovne doručiť hlave štátu. Podľa riaditeľa Tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR 

Romana Krpelana tak však zatiaľ ešte neurobila. 
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1.14.  SPIEVANKY - krajská súťaž v ľudovom speve žiakov špeciálnych škôl 

 [teraz.sk; 18/05/2017; Laura Legátová a Sofia Dobranská ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/spievanky-krajska-sutaz-v-ludovom/34710-clanok.html 

 

Nielen v našom meste, ale aj v našej spoločnosti, aj keď sa neustále hovorí o búraní bariér, sú žiaci so zdravotným 

postihnutím stále na okraji záujmu. 

 

 Spišské Vlachy 18. mája (SkolskyServis.sk) - Spojená škola internátna v Spišských Vlachoch už 14 rokov organizuje 

okresnú a 8 rokov krajskú súťaž v ľudovom speve pre žiakov špeciálnych škôl s názvom Spievanky. Vyhlasovateľom 

súťaže je Okresný úrad Košice - odbor školstva. Hlavnou usporiadateľkou a koordinátorkou tejto súťaže je pani 

zástupkyňa SŠI v Spišských Vlachoch, Mgr. Jana Bekešová. Tejto krajskej speváckej súťaže sa na konci apríla 

zúčastnilo spolu 22 žiakov zo škôl SŠI Rožňava, SŠI Ždaňa, ŠZŠ Košice – Rovníková, SŠ Gelnica, SŠ Spišská Nová 

Ves, SŠ Rudňany, ŠZŠ Markušovce, ŠZŠ Letanovce a samozrejme aj SŠI Spišské Vlachy.  

 

 Súťažilo sa v týchto troch kategóriách:  

 

 1. kategória: 1. – 5. ročník A variant - ľahké pásmo mentálnej retardácie 

 2. kategória: 6. – 9. ročník A variant - ľahké pásmo mentálnej retardácie 

 3. kategória B a C variant - stredné a ťažké pásmo mentálnej retardácie 

 

 Pred začiatkom súťaže sa o svoje pocity s nami podelila neskoršia víťazka 2. kategórie Ľubomíra Šarišská: "Pani 

učiteľka mi vybrala takú pesničku, ktorá sa mi tiež páčila a bola to pesnička Idzem po valale." Výber piesne a hlavne jej 

interpretácia v súťaži znamenal pre ňu úspech. "Súťažím každý rok," pochválila sa ešte súťažiaca. 

 

 "Dám do toho všetko!" povedal nám pred súťažou otvorene Patrik Jano, ktorý bol odhodlaný zvíťaziť.  

 

 Počas súťaže zazneli známe ľudové pesničky, ako napríklad: Po nábreží koník beží, V záhradôčke pod okienkom, A ja 

taká čarna alebo Nebola som veselá. Niektorí učitelia sprevádzali svojich žiakov na akordeone či gitare.  

 

 Do poroty zasadli: riaditeľka školy Mgr. Monika Koperdáková ako predsedníčka, Mgr. Viliam Grega Dis.art - zástupca 

miestnej ZUŠ svätého Jána Krstiteľa ako odborný porotca a zástupkyňa špeciálnych škôl Mgr. Katarína Mrázová.  

 

 "Som rád, že som sa mohol zúčastniť takejto prehliadky. Ľudové piesne vyjadrujú všetky emócie, medzi ktoré patrí ako 

radosť, tak aj smútok. Umelci boli vyrovnaní. Hodnotilo sa veľmi ťažko ale nakoniec sme udelili dve tretie miesta a dve 

druhé miesta a víťaz bol vždy ten najlepší. V takýchto súťažiach sú víťazmi všetci, ktorí sa zúčastnili. Klobúk dole pred 

učiteľmi, že dokázali vzbudiť u mladých ľudí záujem o piesne. " zhodnotil súťaž porotca Viliam Grega. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/spievanky-krajska-sutaz-v-ludovom/34710-clanok.html
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 Výsledky v jednotlivých kategóriách boli nasledovné:  

 

 1.KATEGÓRIA 

 

 1. Martinka Holubová 

 2. Valentína Mižigárová a Katarína Žigová 

 3. Dominik Horváth a Dominika Beharová 

 

 2. KATEGÓRIA 

 

 1. Ľubomíra Šarišská 

 2. Dávid Tulej a Eva Tulejová 

 3. Patrik Jano a Milena Mlejneková 

 

 3. KATEGÓRIA  

 

 1. Maximián Holub 

 2. Janka Pechová a Ivana Klempárová 

 3. Lívia Lončáková 

 

 Aj zástupkyňa školy bola spokojná s celým priebehom súťaže: "Každý rok sa snažím do organizácie tejto súťaže dať 

všetko. Som rada, že aj spätná väzba od učinkujúcich a ich učiteľov je pozitívna. Žiaci aj so svojimi pedagógmi k nám radi 

prichádzajú a už teraz sa tešia na budúci rok." Súťaž sa ukončila spoločne zaspievanými piesňami A od Prešova a tiež A 

dze idzeš Heľenko, ktoré sprevádzal na husliach Mgr. Viliam GregaDis.art .  

 "V našej škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím s pridruženými poruchami hybnosti, reči, správania. Naším 

cieľom je, aby každý žiak zažil v škole úspech. Snažíme sa deťom ukázať, že život nekončí za hranicami nášho mesta. 

Zúčastňujeme sa celonárodných súťaží v ľahkej atletike, v stolnom tenise, ktorý organizuje SHŠO (Slovenské hnutie 

špeciálnych olympiád) v Bratislave. Organizujeme krajskú súťaž aj vo vybíjanej, stolnom tenise a futbale, kde sa deti 

zdokonaľujú po fyzickej stránke a nadväzujú priateľské vzťahy. Naše deti nemôžu súťažiť so zdravými deťmi v 

pytagoriádach či olympiádach, preto sa zameriavame na rozvíjanie osobnosti našich detí, v ktorých môžu dosiahnuť 

úspech" vyjadrila sa riaditeľka školy a zároveň aj predsedníčka poroty Mgr. Monika Koperdáková. 

 

 Laura Legátová a Sofia Dobranská  

 (ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy – redaktorky školského časopisu SRDCE) 

 FOTO: Nikola Balušinská - ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy – redaktorka školského časopisu SRDCE 
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1.15.  Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia 

 [hlavnespravy.sk; 18/05/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/prezident-sr-andrej-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia/1007198 

 

Bratislava 18. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP) 

 

Do slovenskej justície prídu ďalšie sudcovské posily. Prezident SR Andrej Kiska dnes v Bratislave slávnostne vymenoval 

23 sudcov bez časového obmedzenia. Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk prezidenta zložili 

slávnostný sľub 

 

Na snímke prezident SR Andrej Kiska 

 

Novými sudcami sa stali Mária Bačová (Okresný súd Trenčín), Martin Bekeš (OS Martin), Miroslava Belašičová (OS 

Pezinok), Lenka Benčová (OS Prešov), Renata Ďurková (OS Trebišov), Michal Eliaš, Marek Filo (obaja OS Trnava), 

Ľudmila Hricková (OS Piešťany). Tiež Barbara Michalková (OS Bardejov), Katarína Petráň Vinczeová (OS Rimavská 

Sobota), Miroslava Šibíková (OS Nové Mesto nad Váhom), Eva Širilová (OS Trenčín), Pavol Uhrík (OS Pezinok) a 

Rastislav Žigo (OS Malacky). 

 

Bratislavské súdy ďalej posilní deväť nových sudcov – Martina Bollová, Katarína Mužilová (obe OS Bratislava II), Nina 

Dubovská, Ľudmila Jančovičová, Juraj Kapinaj (všetci OS Bratislava III), Alžbeta Marková, Martina Vančová (obe OS 

Bratislava IV), Mária Moskvičová, Eva Vallová (obe OS Bratislava V). 

 

Kiska v prejave pripomenul, že štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, 

ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Uviedol, že by bolo pre spoločnosť nešťastím, 

keby nastupujúca sudcovská generácia nenašla spôsob, ako zmeniť pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov. 

 

"Je pred vami množstvo práce. Slovenská justícia sa, žiaľ, nevie dostať zo začarovaného kruhu hlbokej nedôvery 

verejnosti, ktorá je nepochybne aj dôsledkom širšej nedôvery ľudí v systém spravodlivosti, fungovanie štátu a jeho 

inštitúcií na Slovensku," pripomenul. Táto výzva podľa hlavy štátu od nových sudcov vyžaduje byť generáciou 

otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom k občanom komunikujúcich profesionálov. 

 

Prezident aj dnes zopakoval výzvu, ktorú už predniesol pri príležitosti vymenovania nových sudcov minulý mesiac. 

Pripomenul, že už na budúci týždeň slovenskú justíciu čaká udalosť roka – keď sudkyne a sudcovia budú voliť svojich 

zástupcov v Súdnej rade SR – najvyššej inštitúcii všeobecného súdnictva. Na týchto voľbách sa pritom zúčastnia už aj 

dnes menovaní sudcovia. 

 

"Budete si vyberať ľudí, ktorí vás budú reprezentovať smerom k verejnosti. Podľa ich konania, správania sa, podľa ich 

rozhodnutí v Súdnej rade, podľa ich rešpektu k zákonom a pravidlám bude verejnosť na Slovensku posudzovať vás 

http://www.hlavnespravy.sk/prezident-sr-andrej-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia/1007198
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všetkých," zdôraznil novým tváram justície prezident. "Myslím, že najlepšou odpoveďou na nedôveru verejnosti aj snahu 

politikov neprimerane zasahovať do vašej práce preto bude, keď nám pôjdete príkladom. A zvolíte si reprezentantov, ktorí 

budú vašej profesii rodiť česť a dobré meno," doplnil. 

 

Dnes vymenovaní sudcovia tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním 

sudcovskej spôsobilosti. V prevažnej miere neobsadia nové sudcovské miesta, ale posty uvoľnené najčastejšie odchodmi 

do dôchodku. Naposledy prezident SR menoval 18 sudcov bez časového obmedzenia 24. apríla tohto roka. 

 

Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a 

predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Medzi vymenovanými nie sú dvaja sudcovia, ktorí majú nastúpiť 

na Okresný súd Spišská Nová Ves. Tu prezident konštatoval nezákonnosť pri výberovom konaní a kandidátov vrátil 

naspäť Súdnej rade. 

 

Rade sa nepodarilo koncom apríla prijať v tejto veci platné uznesenie. Návrh na menovanie dvojice kandidátov mala jej 

kancelária opätovne doručiť hlave štátu. Podľa riaditeľa Tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR 

Romana Krpelana tak však zatiaľ ešte neurobila. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 [egoodwill.sk; 18/05/2017; Redakcia ] 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/spolocne-chranime-vase-srdcia-aj-pomocou-kampane/ 

 

Bratislava, Admin – Dňa 16. mája 2017 sa konala tlačová konferencia "Chránime Vaše srdcia" v priestoroch Austria 

Trend hotel, ktorú zorganizovali zástupcovia Únie pre zdravšie srdce. Tlačovej konferencie sa zúčastnili Ing. Peter 

Kollárik z Občianskeho združenia Únia pre zdravšie srdce, odborníci špecializovaného ústavného zdravotníckeho 

zariadenia NÚSCH prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD., doc. MUDr. Slavomíra Filipová PhD., doc. MUDr. Eva 

Gonçalvesová, CSc., PhDr. Pavla Nôtová, PhD.  

 

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce informovalo novinárov, že tento mesiac zrealizuje pri príležitosti Svetového 

dňa hypertenzie pilotný edukačno-preventívny projekt s názvom Chránime vaše srdcia. V priebehu trvania projektu 

navštívi ich mobilná ambulancia od 22. mája do 2. júna dvanásť slovenských miest. Mobilná ambulancia sa zastaví v 12 

okresných mestách (Trnava, Piešťany, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Partizánske, Trenčín, Martin, Liptovský Mikuláš, 

Brezno, Spišská Nová Ves, Prešov a Michalovce). Návštevníci mobilnej ambulancie budú mať možnosť absolvovať 

bezplatné merania krvného tlaku, fibrilácie predsiení, tuku, cukru alebo cholesterolu, aby tak mohli preventívne chrániť 

svoje srdce pred vážnejšími ochoreniami. 

 

Zámerom tlačovej konferencie bolo aj poskytnutie relevantných informácií novinárom o benefitoch znižovania krvného 

tlaku včasnou, intenzívnou a účinnou liečbou (kombinovaním viacerých liekov), ktorá významne znižuje mortalitu a 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/spolocne-chranime-vase-srdcia-aj-pomocou-kampane/
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morbiditu, redukuje výskyt závažných kardiovaskulárnych komplikácií, zlepšuje výsledky a predlžuje život pacientov s 

hypertenziou. 

 

O škodlivosti a dôsledkoch vysokého krvného tlaku už počul vari každý. Naozaj ale platí, že čím nižší tlak, tým lepšie? Je 

znižovanie krvného tlaku liečbou skutočne prospešné? Odpoveď približuje štúdia SPRINT, ktorej výsledky rozprúdili 

diskusie medzi odborníkmi a sú natoľko presvedčivé a jednoznačné, že môžu zmeniť celkový pohľad na liečbu 

hypertenzie 

 

Vysoký krvný tlak, odborne hypertenzia, postihuje celosvetovo viac ako miliardu dospelých. Odborníci tvrdia, že sa 

rozvinie prakticky u každého človeka, ktorý žije dostatočne dlho. Je najsilnejším rizikovým faktorom pre rozvoj 

srdcovocievnych chorôb. Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok 

hypertenzie. Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s 

hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. 

 

Prof. Hatala 300x200 Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 

Úvodnú prezentáciu mal Prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD. s názvom: Hypertenzia a Slováci! – Sme zodpovední voči 

sebe? Pán profesor prezentoval výsledky medzinárodných štatistických porovnaní, z ktorých vyplýva, že Slovenská 

republika aj napriek všetkým snahám zdravotníkov v úspešnosti prevencie a liečby kardiovaskulárnych ochorení voči 

vyspelým krajinám Európy naďalej zaostáva. Uviedol závery z odborných štúdií IMPACT a SPRINT a citoval niektoré 

fakty súvisiace s hypertenziou z odbornej publikácie The Lancet. 

 

Doc. Filipova 300x200 Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 

Druhú prednášku mala pani doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc. s názvom: Vedci zistili aké "číslo" môže zachrániť 

životy, v ktorej sa venovala diagnostike a liečbe hypertenzie a prezentovala výsledky štúdie SPRINT. Doc. MUDr. Eva 

Gonçalvesová, CSc., spolu PhDr. Pavlou Nôtovou, PhD. sa spolu venovali krehkej a zložitej problematike "intímnemu" 

vzťahu lekára a pacienta. Obe odborníčky opakovane zdôrazňovali, že tento vzťah môže dobre fungovať len na základe 

vzájomnej dôvery. Pani docentka uviedla aj niekoľko príkladov komunikácie s pacientmi z osobnej praxe, zdôrazňovala 

potrebu pripravenosti pacienta na kontakt s lekárom špecialistom, aby odborné vyšetrenie u špecialistu prebehlo v 

optimálnej forme, bez zbytočného predlžovania. 

 

Špecialisti z odboru kardiológovia vo svojich prednáškach vymenovali hlavné rizikové faktory kardiovaskulárnych 

ochorení, uviedli nebezpečenstvá a riziká vysokého krvného tlaku a jeho príznaky a spomenuli čo všetko môže pacient 

urobiť pre zdravé srdce. Z prednášok vyplynulo, že celosvetovo trpí vysokým krvným tlakom 20 – 50 % dospelej 

populácie, čo je najmenej miliarda dospelých ľudí. Systolický krvný tlak ("horný") sa považuje za dôležitejší ako 

diastolický, keďže je nezávislým rizikovým faktorom cievnych mozgových príhod, srdcového i obličkového zlyhávania. 

Podľa najnovších výsledkov sa hypertenzia rozvinie takmer u všetkých ľudí, ktorí žijú dostatočne dlho. Zároveň ale v 
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primitívnych kultúrach tlak vekom nestúpa, čo potvrdzuje významný vplyv moderného životného štýlu. Až 54 % prípadov 

cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie. Ľudia s hypertenziou majú 2,5krát 

vyššie riziko rozvoja cukrovky. Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a 

diastolického o 5mmHg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38%, úmrtnosti na 

kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10%. Vysoký krvný tlak nebolí ani ho nijak necítiť, preto by si 

mal každý dospelý kontrolovať tlak aspoň raz ročne. Až u tretiny až polovice pacientov s vysokým tlakom sa napriek 

liečbe nedarí dosiahnuť hodnoty tlaku nižšie ako 140/90 mmHg. 

 

Typy hypertenzie 

 

 primárna (esenciálna) – zvýšený tlak nie je dôsledkom iného ochorenia; tvorí viac ako 90 % všetkých prípadov 

 sekundárna – ako dôsledok iného ochorenia, tvorí menej ako 10 % prípadov 

 

Rizikové faktory hypertenzie 

 

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku a tiež zhoršujú prognózu hypertenzie, patria: obezita – najmä v oblasti brucha 

(abdominálna obezita), vysoký vek, nevhodný spôsob života – najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné 

zloženie stravy, dedičné faktory, zvýšený cholesterol – rizikovým faktorom pre vznik hypertenzie je celkový cholesterol > 

6,5 mmol/l, LDL cholesterol ? 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ? 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien a iné ochorenia – 

niektoré majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok – napr. ochorenie obličiek, mozgovocievne a 

kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním… 

 

Komplikácie hypertenzie 

 

Vysoký TK môže spôsobiť rôzne komplikácie. Pokiaľ je tlak na vnútornú stranu ciev zvýšený dlhodobo, poškodzuje sa ich 

výstelka, steny ciev hrubnú a znižuje sa ich poddajnosť, čo môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy – 

kôrnateniu tepien. Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu viesť k prasknutiu tepny a 

krvácaniu – cievnej mozgovej príhode či srdcovému infarktu. Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, 

mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky. 

 

Farmakologická liečba 

 

Lieky proti vysokému krvnému tlaku sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa svojho mechanizmu účinku. Typy liečby sa 

ďalej líšia podľa toho, či pacient užíva jeden liek alebo viacero súčasne. Užívanie jedného lieku sa nazýva monoterapia, 

ktorá umožňuje dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku len u obmedzeného počtu pacientov – je úspešná asi u 20-40 % z nich. 

Preto sa užívanie jedného lieku odporúča len pri počiatočnej liečbe u pacientov s miernou hypertenziou a nízkym 

kardiovaskulárnym rizikom. 
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Účinnejšou formou farmakologickej liečby je kombinovaná liečba, pri ktorej lieky často kombinujú, aby sa posilnil ich 

účinok a znížil sa výskyt nežiaducich účinkov. Ideálne je, ak sa lieky vyberú pacientovi "na mieru" – podľa výskytu ďalších 

ochorení a iných faktorov. Liečba artériovej hypertenzie musí byť dlhodobá, väčšinou je celoživotná. Riešením by mohli 

byť takzvané fixné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liekov do jednej tablety. Majú niekoľko výhod: znižuje sa tým 

počet tabliet, ktoré musí pacient denne užiť, zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa a zároveň sa zlepšuje kontrola tlaku 

krvi – stúpa efektivita liečby. Zároveň klesá počet nežiaducich vedľajších účinkov, pretože obsiahnuté lieky vo vhodnej 

fixnej kombinácii navzájom priaznivo ovplyvňujú svoje vedľajšie efekty. 

 

Najčastejšie používané antihypertenzíva 

 

V súčasnej dobe na liečbu hypertenznej choroby je dostupná široká paleta účinných liekov: diuretiká, beta-blokátory 

blokátory kalciových kanálov (BKK, ACE-inhibítory, sartány – AT1 blokátory (blokátory angiotenzinových receptorov typu 

I), alfa1 blokátory, centrálne pôsobiace lieky a antihypertenzíva s priamym vazodilatačným účinkom (rozširujúcim tepny). 

 

Kombinovaná liečba 

 

Na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku krvi je u väčšiny pacientov potrebné použiť kombináciu liekov. V súčasnosti 

existuje viacero účinných a dobre znášaných kombinácií antihypertenzív. Pri úvodnej liečbe sa obyčajne používa fixná 

kombinácia dvoch liekov v nízkych dávkach s možnosťou zvýšiť dávku, ak je to potrebné. Kombinácia 2 liekov v nízkych 

dávkach oproti monoterapii sa uprednostňuje u pacientov v 2. alebo 3. štádiu hypertenzie, ktorých riziko hypertenzie a 

rozvoja kardiovaskulárnych ochorení je vysoké. Fixná kombinácia dvoch liekov má jednoduché dávkovanie a lepšiu 

compliance pacienta (= akceptácia, prijatie, ochota dodržiavať liečbu). Pri nekomplikovanej hypertenzii a u starších 

pacientov má byť liečba začatá postupne, no u vysokorizikových pacientov by sa mala kombinovaná terapia použiť už v 

úvode liečby a vyššie dávky dosahovať rýchlejšie. U niektorých pacientov sa cieľový tlak krvi nepodarí dosiahnuť ani 

kombináciou dvoch liekov a vtedy sa odporúča kombinácia troch alebo aj štyroch rôznych antihypertenzív. 

 

doc. Goncalvesova 300x200 Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 

Novinárov oboznámili aj s výsledkami najnovšej štúdie SPRINT, ktorá sledovala rozdiely v mortalite a morbidite 

pacientov. Pacientov liečili v dvoch skupinách: prvá skupina intenzívnou liečbou a druhá štandardnou formou liečby 

znižovania krvného tlaku. Už v minulosti prebiehali štúdie, ktoré potvrdzovali zníženie zdravotného rizika, keď sa liečbou 

krvný tlak znížil. Zároveň sa však objavovali obavy, že benefity znižovania krvného tlaku majú svoju hranicu, pod ktorou 

je už riziko nežiaducich účinkov a poškodenia väčšie, než možný prínos. Preto odborníci viedli diskusie, či je intenzívne 

znižovanie tlaku lepšie ako menej intenzívna terapia a k akým cieľovým hodnotám vlastne krvný tlak znižovať. V 

súčasnosti sa za dobre zvládnuté ochorenie považuje systolický ("horný") tlak nižší ako 140 mmHg. Nedávno publikovaná 

štúdia SPRINT však dokázala, že hypertenziu treba liečiť intenzívnejšie a dosiahnuť cieľové hodnoty tlaku okolo 120-140 

mmHg. Štúdie SPRINT sa zúčastnilo 9361 pacientov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín – intenzívne liečená skupina s 

cieľovou hodnotou systolického tlaku menej ako 120 mmHg a štandardne liečená skupina s cieľovým tlakom nižším ako 
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140 mmHg. Štúdia však bola predčasne ukončená už po 3,3 roku, keďže už za tento čas sa podarilo jednoznačne 

preukázať prínos intenzívnej liečby, ktorá viedla k poklesu rizika infarktu, mozgovej mŕtvice, akútneho koronárneho 

syndrómu a srdcového zlyhania až o 25%! Relatívne riziko srdcového zlyhávania sa podarilo znížiť o 38 %, riziko 

kardiovaskulárneho úmrtia o 43 % a celková mortalita bola v intenzívne liečenej skupine znížená o 27 % v porovnaní s 

bežnou terapiou. Tieto výsledky sa podarilo dosiahnuť aj u pacientov starších ako 50 rokov. Intenzívna liečba síce bola 

spojená s vyšším rizikom nežiaducich účinkov ako je hypotenzia, abnormality elektrolytov, synkopa (náhle krátke 

bezvedomie), či zlyhávanie obličiek, no ich výskyt neprevýšil benefity terapie. Podľa výsledkov štúdie SPRINT aj 

predchádzajúcich metaanalýz je možné pre väčšinu pacientov s hypertenziou odporučiť cieľový systolický tlak 130 

mmHg, časť pacientov môže profitovať aj z nižšieho tlaku, no na ich presné určenie budú potrebné ďalšie štúdie. Podľa 

odborníkov sú však v súčasnosti problémom aj cieľové hodnoty tlaku pod 140 mmHg, ktoré sa napriek liečbe nedarí 

dosiahnuť u tretiny až polovice pacientov. 

 

PhDr. Notova1 300x200 Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 

Častým dôvodom nedostatočnej kontroly tlaku je tzv. terapeutická inercia – necitlivosť pacienta na liečbu, ktorá sa 

objavuje až u tretiny pacientov s vysokým tlakom. Dôvodom je aj príliš neskoré začatie liečby antihypertenzívami a v 

neposlednom rade zlá spolupráca pacienta s lekárom, nízka adherencia pacientov k liečbe, nepravidelné užívanie liekov 

alebo ich neužívanie. Štúdia SPRINT dokázala, že u väčšiny pacientov s hypertenziou nestačí na dostatočnú kontrolu 

tlaku jeden liek, ale musia užívať kombináciu dvoch až troch antihypertenzív, čo prirodzene znižuje ochotu pacienta 

dodržiavať liečbu (adherenciu). Do popredia sa tak dostáva dôležitosť vzťahu medzi pacientom a lekárom. Odborníci 

zdôrazňovali potrebu účinne a pozitívne motivovať hypertonika, aby sa mu dostalo do povedomia, že dodržiavaním 

liečebného režimu si oddiali hroziace komplikácie, predĺži si kvalitu a dĺžku života. Rôznosť osobností a rôzne úrovne 

všeobecného vzdelania pacienta si vyžaduje diferencovaný prístup a úpravu spôsobu edukácie a komunikovania. 

Partnerská komunikácia, spoločné rozhodovanie o užívaných liekoch a porozumenie na oboch stranách je dôležitou 

súčasťou liečby, najmä pri chronickom ochorení ako je hypertenzia, ktoré si vyžaduje dlhodobú, celoživotnú liečbu. Keď 

pacient lekárovi dôveruje a rozumie svojmu ochoreniu, vie lepšie zhodnotiť prínos a zmysel liečby, a preto je preňho 

jednoduchšie ju dodržiavať. Otvorená komunikácia mu dáva istotu, že lekár výber liekov zhodnotí individuálne tak, aby 

mali pre konkrétneho pacienta čo najväčší prínos. Naopak, človek, ktorý lekárovi nedôveruje, bude o liečbe vždy 

pochybovať a pravdepodobne ju ani nebude dodržiavať. Preto je vzťah pacienta s lekárom založený na dôvere, rešpekte, 

zodpovednosti a vzájomnom porozumení rovnako dôležitou súčasťou liečby, ako výber správneho lieku. 

 

Ing. Kollarik 300x200 Spoločne "Chránime Vaše srdcia" aj pomocou kampane 

 

Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce sa tento rok zapojila do projektu svetovej organizácie zameranej na 

prevenciu a kontrolu hypertenzie "World Hypertension League (WHL)". Zástupca Ing. Peter Kollárik Únie pre zdravšie 

srdce sa venoval pilotnému projektu s názvom "Chránime Vaše srdcia" – tour v 12 vybraných mestách v rámci Slovenka, 

ktorý občianske združenie plánuje zrealizovať na Slovensku. Cieľom preventívno – edukačnej akcie bude šírenie 

relevantných informácií rizikových faktoroch vzniku kardiovaskulárnych ochorení a prevencii, diagnostike a liečbe 
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hypertenznej choroby a jej komplikácií. Tour, odštartuje naprieč Slovenskom vo vybraných okresných mestách s prvou 

zastávkou už 22. mája 2017. Mobilná ambulancia bude mať spolu 12 zastávok. Návštevníci budú mať možnosť v 

priestoroch mobilnej ambulancie od 12:00 – do maximálne 20:00 hod. absolvovať bezplatné meranie krvného tlaku, 

fibrilácie predsiení, tuku v tele, cukru alebo cholesterolu a tak mohli preventívne "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. 

 

Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o srdcovocievne ochorenia – pre širokú verejnosť, pacientov, aj ich blízkych je k 

dispozícii web stránka www.presrdce.eu, na ktorej sú dostupné komplexné informácie o všetkých rozšírených 

kardiovaskulárnych ochoreniach, ich príznakoch a príčinách vzniku, prevencii, diagnostike, liečbe, ale tiež praktické rady 

pre pacientov a ich blízkych, ktoré im pomôžu zvládať ochorenie a jeho liečbu. 

 

-END 
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1.17.  INTERSPORT PODPORUJE PARASPORT24 TOUR 2017 

 [nextfuture.sk; 18/05/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/intersport-podporuje-parasport24-tour-2017/ 

 

Bratislava, 18.5.2017 ( WBN/PR ) - INTERSPORT je hrdým partnerom najväčšieho charitatívneho podujatia svojho druhu 

na Slovensku – Parasport24 Tour 2017. Jeden z popredných predajcov podporuje toto podujatie už deviaty rok. 

Peter Andel, konateľ INTERSPORT Slovensko: "Tak ako každý rok, vyzbrojil INTERSPORT aj v tomto roku 

handicapovaných športovcov cyklistickou výbavou. Športovcom poputujú softshellové bundy, dresy, cyklistické rukavice, 

helmy, športové tašky a ďalšie doplnky v hodnote viac ako 8000 eur. Tešíme sa, že sme mohli zapožičať aj elektrobicykel 

GENESIS, na ktorom si tento rok v peletóne zabicykluje súčasný podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) 

Ján Grexa. Výbavou chceme prispieť k naplneniu spoločného cieľa občianskeho združenia Parasport24. To už 10. rok 

organizuje cyklistický peletón a počas jeho trvania rozdáva dary od partnerov akcie, ktoré sa vyzbierali v priebehu roka. 

Okrem toho sme sa rozhodli venovať aj vybraným obciam a základným školám poukážky na nákup v našich predajniach." 

Cyklistický peletón handicapovaných športovcov vyráža 28.5. zo Spišskej Novej Vsi a spraví počas svojej cesty približne 

40 zastávok po celom Slovensku. Do poslednej zastávky, Trenčianskych Teplíc, športovci dorazia 2. júna. Podujatie 

podporujú okrem pána prezidenta SR Andreja Kisku aj mnohé osobnosti zo spoločenského a kultúrneho života. 

"Pre INTERSPORT je dôležité podporovať takéto podujatia. Nielen zdravotne postihnutí ľudia, ale aj ich najbližší a 

sociálne slabšie rodiny v odľahlejších kútoch Slovenska potrebujú našu pomoc. Preto by sme radi pokračovali v 

spolupráci s OZ Parasport24 aj v budúcnosti", dodáva Peter Andel. 

Viac k témam: Intersport , Parasport24 Tour 2017 Zdroj - Webnoviny.sk - INTERSPORT PODPORUJE PARASPORT24 

TOUR 2017 © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/intersport-podporuje-parasport24-tour-2017/
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1.18.  II. LIGA, Felsőház, a rájátszás 9. fordulója: Kelet-Szlovákiába zsákmányért utaztak a 

somorjaiak 

 [parameter.sk; 18/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-9-forduloja-kelet-szlovakiaba-zsakmanyert-utaztak-somorjaiak 

 

Péntek délután a keleti végeken tovább folytatnák menetelésüket a sorozatban immár hét bajnokijukon veretlen, 

zsinórban négy győzelmet produkált somorjaiak.  

 

A csallóköziek ezúttal a tabella 7. lépcsőfokán tanyázó, egykor szebb napokat megélt kassai Lokomotíva csapatával 

mérik össze a tudásukat. 

 

A 9. forduló műsora: 

 

Május 19. (péntek) 

 

17.00: Lokomotíva Košice–FC STK 1914 Somorja (játékvezető: Ochotnícky). 

 

Május 20. (szombat) 

 

17.00: MFK Skalica MFK Tatran Liptovský Mikuláš (J. Straka), FC VSS Košice– MŠK Žilina B (Michlian), MFK 

Lokomotíva Zvolen–FC Nitra (K. Horváth). 

 

Május 21. (vasárnap) 

 

17.00: ŠKF Sereď–Partizán Bardejov (Nemček), FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa–FK Spišská Nová Ves 

(Ziemba). 

 

A bajnokság állása: 

 

1. VSS Košice x 26 x 17 x 4 x 5 x 35:22 55 

 

2. FC Nitra x 26 x 14 x 5 x 7 x 50:31 x 47 

 

3. Skalica x 26 x 13 x 7 x 6 x 38:17 x 46 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-9-forduloja-kelet-szlovakiaba-zsakmanyert-utaztak-somorjaiak
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4. Somorja x 26 x 13 x 7 x 6 x 40:25 x 46 

 

5. Sereď x 26 x 13 x 6 x 7 x 49:25 x 45 

 

6. Bardejov x 26 x 14 x 3 x 9 x 41:28 x 45 

 

7. Lok. Košice x 26 x 12 x 7 x 7 x 49:33 x 43 

 

8. Žilina B x 26 x 12 x 6 x 8 x 57:38 x 42 

 

9. Pohronie x 26 x 12 x 4 x 10 x 29:35 x 40 

 

10. Lipt. Mikuláš x 26 x 11 x 6 x 9 x 36:30 x 39 

 

11. Zvolen x 26 x 9 x 7 x 10 x 35:35 x 34 

 

12. Spišská N. Ves x 26 x 9 x 1 x 16 x 36:56 x 28 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Prezident Kiska vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia 

 [domov.sme.sk; 18/05/2017; TASR ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20536323/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia.html 

 

Tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. 

 

BRATISLAVA. Do slovenskej justície prídu ďalšie sudcovské posily. Prezident Andrej Kiska vo štvrtok v Bratislave 

slávnostne vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia. Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk 

prezidenta zložili slávnostný sľub. 

 

Novými sudcami sa stali Mária Bačová (Okresný súd Trenčín), Martin Bekeš (OS Martin), Miroslava Belašičová (OS 

Pezinok), Lenka Benčová (OS Prešov), Renata Ďurková (OS Trebišov), Michal Eliaš, Marek Filo (obaja OS Trnava), 

Ľudmila Hricková (OS Piešťany). Tiež Barbara Michalková (OS Bardejov), Katarína Petráň Vinczeová (OS Rimavská 

Sobota), Miroslava Šibíková (OS Nové Mesto nad Váhom), Eva Širilová (OS Trenčín), Pavol Uhrík (OS Pezinok) a 

Rastislav Žigo (OS Malacky). 

 

https://domov.sme.sk/c/20536323/prezident-kiska-vymenoval-23-sudcov-bez-casoveho-obmedzenia.html
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Bratislavské súdy ďalej posilní deväť nových sudcov - Martina Bollová, Katarína Mužilová (obe OS Bratislava II), Nina 

Dubovská, Ľudmila Jančovičová, Juraj Kapinaj (všetci OS Bratislava III), Alžbeta Marková, Martina Vančová (obe OS 

Bratislava IV), Mária Moskvičová, Eva Vallová (obe OS Bratislava V). 

 

Kiska: Je pred vami množstvo práce 

 

Kiska v prejave pripomenul, že štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, 

ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Uviedol, že by bolo pre spoločnosť nešťastím, 

keby nastupujúca sudcovská generácia nenašla spôsob, ako zmeniť pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov. 

 

"Je pred vami množstvo práce. Slovenská justícia sa, žiaľ, nevie dostať zo začarovaného kruhu hlbokej nedôvery 

verejnosti, ktorá je nepochybne aj dôsledkom širšej nedôvery ľudí v systém spravodlivosti, fungovanie štátu a jeho 

inštitúcií na Slovensku," pripomenul. 

 

Táto výzva podľa hlavy štátu od nových sudcov vyžaduje byť generáciou otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom 

k občanom komunikujúcich profesionálov. 

 

Voľby do Súdnej rady 

 

Prezident zopakoval výzvu, ktorú už predniesol pri príležitosti vymenovania nových sudcov minulý mesiac. Pripomenul, 

že už na budúci týždeň slovenskú justíciu čaká udalosť roka - keď sudkyne a sudcovia budú voliť svojich zástupcov v 

Súdnej rade SR - najvyššej inštitúcii všeobecného súdnictva. Na týchto voľbách sa pritom zúčastnia už aj dnes menovaní 

sudcovia. 

 

"Budete si vyberať ľudí, ktorí vás budú reprezentovať smerom k verejnosti. Podľa ich konania, správania sa, podľa ich 

rozhodnutí v Súdnej rade, podľa ich rešpektu k zákonom a pravidlám bude verejnosť na Slovensku posudzovať vás 

všetkých," zdôraznil novým tváram justície prezident. 

 

"Myslím, že najlepšou odpoveďou na nedôveru verejnosti aj snahu politikov neprimerane zasahovať do vašej práce preto 

bude, keď nám pôjdete príkladom. A zvolíte si reprezentantov, ktorí budú vašej profesii rodiť česť a dobré meno," doplnil. 

 

Dvoch nevymenoval 

 

Vymenovaní sudcovia tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. V prevažnej miere neobsadia nové sudcovské miesta, ale posty uvoľnené najčastejšie odchodmi do 

dôchodku. Naposledy prezident SR menoval 18 sudcov bez časového obmedzenia 24. apríla tohto roka. 
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Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a 

predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Medzi vymenovanými nie sú dvaja sudcovia, ktorí majú nastúpiť 

na Okresný súd Spišská Nová Ves. Tu prezident konštatoval nezákonnosť pri výberovom konaní a kandidátov vrátil 

naspäť Súdnej rade. 

 

Rade sa nepodarilo koncom apríla prijať v tejto veci platné uznesenie. Návrh na menovanie dvojice kandidátov mala jej 

kancelária opätovne doručiť hlave štátu. Podľa riaditeľa Tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR 

Romana Krpelana tak však zatiaľ ešte neurobila. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Vanda Kračúnová získala štyri zlaté medaily 

 [gemer.korzar.sme.sk; 19/05/2017; Peter Podolinský ; Zaradenie: Gemer Korzár / Šport v Gemeri] 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20533008/vanda-kracunova-ziskala-styri-zlate-medaily.html 

 

Uspela na 2. majstrovstvách Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom. 

 

GOČOVO. Vynikajúci výsledok sa podaril 15-ročnej Vande Kračúnovej. Na druhých majstrovstvách Slovenska v plávaní 

mládeže s Downovým syndrómom získala prvú májovú sobotu v Trenčíne štyri tituly. 

 

Medzi mladšími dorastenkami si prvenstvá vybojovala v disciplínach, 100 metrov prsia, 50 metrov prsia, 50 metrov 

voľným spôsobom a 25 metrov voľným spôsobom. 

 

V každej z disciplín si zlepšila svoje osobné maximá. 

 

Začalo to ako výlet 

 

K plávaniu sa Vanda dostala akosi prirodzene. 

 

"Od malička chodíme radi k vode, či sú to kúpaliská alebo vodné nádrže," začal otec úspešnej športovkyne Martin 

Kračún. 

 

"Na minuloročné majstrovstvá sme šli s tým, že si urobíme výlet a nemali sme žiadne očakávania ohľadom dobrého 

umiestnenia. Po vlaňajšom úspechu, keď dcéra zvíťazila v disciplíne 50 metrom prsia, to začalo Vandu ešte viac baviť. 

Plávaniu sme sa začali venovať intenzívne. V novembri sme sa zúčastnili plaveckých pretekov v Bratislave,kde sa vo 

svojich disciplínach umiestnila na treťom a piatom mieste. Na týchto pretekoch boli spolu hodnotení chlapci aj dievčatá a 

a tiež všetky vekové kategórie." 

 

Tréningy v Spišskej Novej Vsi 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20533008/vanda-kracunova-ziskala-styri-zlate-medaily.html
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V minulom roku po úspechu na majstrovstvách Slovenska strávili Kračúnovci veľa času na kúpalisku. 

 

"Od septembra sme začali riešiť čo ďalej, nakoľko okres Rožňava asi ako jediný na Slovensku nemá krytú plaváreň. Ujala 

sa nás pani trénerka Stanková z klubu ŠK Iglovia Spišská Nová Ves. Vzhľadom k Vandinmu postihnutiu musia tréningy 

prebiehať individuálne. Dochádzame do Spišskej Novej Vsi raz, či dvakrát týždenne. Keďže je to časovo aj finančne 

veľmi náročné, nemôžeme chodiť častejšie, no pred pretekmi sa musí tréning zintenzívniť," povedal Kračún. 

 

Trpezlivosť 

 

Príprava mentálne znevýhodnených športovcov má svoje špecifiká. S akými problémami sa pri nej stretávajú? Majú 

recept na ich prekonávanie? 

 

"Špecifikum je práve v tej individuálnej príprave, nakoľko sa pani trénerka Stanková počas tréningu venuje len Vande. 

Príprava si vyžaduje veľkú trpezlivosť či už nás rodičov, alebo trénerky, aby sa jej plávanie stále páčilo, bavilo ju a mala 

zo športovania radosť. Ťažšie je to aj s motiváciou, lebo preteky pre týchto plavcov sú len dvakrát ročne. Recept je len v 

tom, že treba udržať radosť z plávania. Zdravý športovec si uvedomuje, že musí ísť na tréning aj keď sa mu nechce, ale 

to neplatí pri športovcoch s mentálnym postihnutím, ktorí musia mať radosť zo športu," vysvetlil Kračún. 

 

Úspešné účinkovanie na majstrovstvách Slovenska bolo určite veľkou motiváciou. Kračúnovci tak majú ďalšie plány. 

 

"V polovici júna by sme sa chceli zúčastniť na X. národných pretekoch špeciálnych olympiád v Šamoríne, kde by sme 

chceli znova uspieť," uzavrel Kračún. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Humor od vás, pre vás 

 [korzar.sme.sk; 19/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20529923/humor-od-vas-pre-vas.html 

 

Zopár vtipov na pobavenie. 

 

- Povedzte mi, Kukurička, prečo ste ušli z väzenia? 

- Chcel som sa oženiť. 

- No, to máte naozaj čudnú predstavu o slobode! 

 

Elena Soľáková, Spišská Nová Ves 

 

Blondínka je v kostole na pohrebe: 

https://korzar.sme.sk/c/20529923/humor-od-vas-pre-vas.html
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- Prosím vás, aké je tu heslo na wifi? 

Farár na to: 

- Majte Boha pri sebe! 

- A všetko malými písmenami? 

 

Marek Seliga, Prešov 

 

Pán Novák vidí suseda, ktorý sa vracia z krčmy, ako stojí pri dverách svojho bytu a tichučko na ne škrabká. 

- Pán sused, čo to robíte? 

- Pssst! Žena si bude myslieť, že je to náš pes a pustí ma dnu. 

 

Magda Rozehnalová, Prešov 

 

Fero príde opitý domov a Filoména mu vraví: 

- Ty ožran jeden hnusný! Včera si mi sľúbil, že dnes už budeš iný človek! 

- A môžem ja za to, že aj ten iný človek si rád vypije? 

 

Mária Vdovjáková, Poprad 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Šmahel dostane zabrať, ale výzvy ho motivujú 

 [pravda.sk; 19/05/2017; Pravda.sk ; Zaradenie: Koktail] 

https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/429842-smahel-dostane-zabrat-ale-vyzvy-ho-

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

 

Tréner Martin Šmahel. Autor - Jan Vlk Dreamwolf 

 

Hoci tréner Martin Šmahel žije aktívne, niektoré športové výzvy dajú zabrať aj jemu. 

 

Jedna taká ho čaká už koncom mája, zúčastní sa desiateho ročníka Parasport24 Tour. "Za päť dní prejdeme na bicykloch 

z východu na západ Slovenska, čo je okolo 500 kilometrov, čize sto kilometrov denne," opisuje tréner Martin Šmahel. 

Toto číslo síce vyzerá na prvý pohľad hrozivo, Šmahel sa ho ale nezľakol. "Zdá sa to veľa, ale treba si uvedomiť, že na 

tých sto kilometrov máme v podstate celý pracovný deň. Ale nejde nám o to, aby sme lámali rekordy." 

 

Preda len, trasa nejde len po rovine a napríklad okolie Zázrivej dá účastníkom zabrať. Okrem Šmahela sa totiž spomedzi 

známych tvárí cyklopodujatia zúčastnia aj speváčka Sima Martausová, jej kolega Martin Harich či herci Zuzana Vačková 

a Přemysl Boublík. "Vieme si navzájom aj pomôcť, čo je zvlásť pri náročnejších úsekoch potrebné a keby to bol pre 

niekoho naozaj extrém, sprevádza nás vždy aj záložné vozidlo." 

https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/429842-smahel-dostane-zabrat-ale-vyzvy-ho-motivuju/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/429842-smahel-dostane-zabrat-ale-vyzvy-ho-motivuju/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Pre Šmahela ide o výnimočný týždeň. "Síce športujem, ale za cyklistu sa nepovažujem. Mne ten týždeň na bicykloch robí 

predovšetkým radosť a takéto výzvy ma motivujú." Partia hendikepovaných športovcov a známych tvárí sa 

prostredníctvom podujatia snaží upozorniť na potrebu pomáhať sociálne slabým a tiež znevýhodneným športovcom. 

 

Tento rok vyrazí Parasport24 Tour 28. mája zo Spišskej Novej Vsi a po približne 40-tich zastávkach naprieč Slovenskom 

dorazí 2. júna do cieľa, Trenčianskych Teplíc. Súčasťou podujatia je aj koncert Hudba bez bariér, ktorý sa uskutoční v 

Banskej Bystrici. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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1.23.  Tipy na dnes - piatok 19. mája 

 [korzar.sme.sk; 19/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20532365/tipy-na-dnes-piatok-19-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Štvorylka 

 

KOŠICE. Dnes o 12.00 hod. sa na Hlavnej ulici žiaci a študenti košických škôl pokúsia o rekord v počet tanečníkov 

štvorylky. 

 

Medzinárodný deň korytnačiek 

 

KOŠICE. V zoologickej záhrade si dnes pripomeniete Medzinárodný deň korytnačiek. 

 

Motýle exotických trópov 

 

KOŠICE. Od dnes si v Botanickej záhrade môžete pozrieť výstavu motýľov. 

 

Next step 

 

KOŠICE. Majstrovstvá Slovenska v hip-hope začínajú dnes o 8.00 hod. v Kulturparku. Svoje umenie predvedú tanečníci 

aj zajtra. 

 

Papierové kvety zo starých kníh 

 

https://korzar.sme.sk/c/20532365/tipy-na-dnes-piatok-19-maja.html
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KOŠICE. Vyskúšať svoju šikovnosť pri tvorbe kvetov zo starých kníh si môžete dnes o 16.00 hod. v pobočke verejnej 

knižnice na Terase. 

 

Food Revolution Day 

 

KOŠICE. Festival zdravého jedla v Kulturparku môžete navštíviť v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Športový deň národnostných menšín 

 

KOŠICE. V sobotu so slávnostným otvorením od 10.00 hod. v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici sa uskutoční 

Športový deň národnostných menšín. Pre zástupcov menšín sú pripravené disciplíny futbal, šípky, šach, minigolf, stolný 

tenis, preťahovanie lanom a štafetový beh rodín. Pre deti sú pripravené súťaže zručnosti. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu do Čermeľskej doliny po trase: Jahodná, kopec – cyklochodník – Čermeľská 

a Hlinná dolina – Andrejova skala – Jánošova lúka – chata Hrešná – Kavečany (10 km). Zraz na Havlíčkovej ul., odchod 

MHD č. 14 o 8.18 hod. Akciu vedie V. Šípoš. 

 

Pivný festival 

 

KOŠICE. Dnes a zajtra, vždy od 12.00 na námestí pred OC Galéria môžete ochutnávať rôzne druhy pív na pivnom 

festivale. Podvečer vám ochutnávku spríjemnia vystúpenia hudobných skupín. 

 

Zábavné kynologické popoludnie 

 

KOŠICE. Ukážky práce so psíkmi, canisterapia, psia akrobacie, tombola a zásah policajného psa uvidíte v nedeľu od 

14.00 hod. na lúke nad poliklinikou Terasa. 

 

Hana Zagorová 

 

KOŠICE. V nedeľu o 19.00 hod. v Dome umenia vystúpi Hana Zagorová. 

 

Phil Rudd & His Band 

 

PREŠOV. Phil Rudd- slávny bubeník AC/DC, vystúpi v Prešove a rámci svojho európskeho turné so svojou skupinou a 

zahrá aj najväčšie hity AC/DC. Na koncerte sa predstavia aj česká skupina Stroy a Ľuboslav Petruška so skupinou Satin 

Lead. Dnes od 20.00 hod. v historickej sále PKO. Posledné voľné lístky sú stále v predaji! 
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Jana z Arku 

 

PREŠOV. Pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. Dnes o 18.30 hod. na 

veľkej scéne DJZ. 

 

Burza starožitností 

 

PREŠOV. Tradičnú burzu starožitnosti na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice. Dnes od 8.00 hod. na pešej zóne v Prešove. 

 

Bad Karma Boy + Role (cz) 

 

PREŠOV. BKB skladajú piesne v slovenčine, postavené na gitarových linkách rozlievajúcich sa na psychadelických 

klávesových plochách. Role hrá indie pop so štipkou shoegaze oparu. Neobvykle zrozumitelná a rýdzo česká poetika v 

čele súčasného zvuku. Dnes od 21.00 hod. vo Wave klube. 

 

Modré hory – dobré slohy 

 

PREŠOV. Bene a Lyrik spolu s Rolandom Kánikom tvoria zoskupenie Modré hory a raz si k tomu zodpovedne zasadli a 

všetky skvelé texty aj so zákulisnými komentármi zoskupili do knihy Dobré slohy, z ktorej vám prídu prečítať. Dnes od 

19.00 hod. v Christianii. 

 

Retrospections 13/14 

 

PREŠOV. Amatérsky film o hľadaní legendárnych trailov v Britskej Columbii, natočený prevažne na Go Pro kameru 

zobrazujúci jazdenie na bicykli a rok prežitý v meste Vancouver. Dnes od 20.00 hod. v Kaviarni Libresso. 

 

Noc v múzeu 

 

SABINOV. Netradičná prehliadka expozícií so Sabínou pre dospelých s deťmi aj bez nich. V Mestskom múzeu – Bašte 

dnes od 20.00 hod. 

 

Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle dnes o 19.00 h. si môžete pozrieť hru Jánošik alebo pravda je len jedna. Hra 

s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 
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Kvetinový majáles 

 

ČERVENÝ KLÁŠTOR. V kúpeľoch Smerdžonka dnes od 18.00 h. sa uskutoční kvetinový majáles. Zábava, tanec a 

skvelé jedlo v kúpeľnej reštaurácii, pričom hlavnou témou budú vždy krásne kvety. 

 

Peter Breiner sólo 

 

HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry sa dnes o 18.00 hod. uskutoční ďalší zo série koncertov 56. Humenskej 

hudobnej jari. Tentoraz sa divákom predstaví svetoznámy humenský rodák Peter Breiner so svojim klavírnym koncertom. 

 

Galakoncert Hany Zagorovej 

 

TREBIŠOV. V Mestskej športovej hale sa dnes o 19.00 hod. vystúpi pri príležitosti svojho významného životného jubilea 

jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény Hana Zagorová, ktorá svojich priaznivcov poteší 

narodeninovým galakoncertom. Hosťom koncertu bude Petr Rezek. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za kultúrou - piatok 19., sobota 20. a nedeľa 21. mája 

 [korzar.sme.sk; 19/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20534958/kam-za-kulturou-piatok-19-sobota-20-a-nedela-21-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 16.10, 17.10 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, 3D 

o 15.10 - v sobotu a nedeľu aj o 13.50, Votrelec: Covenant o 18.20, 19.40, 20.10, 21.00, Baby šéf o 17.20 - v sobotu a 

nedeľu aj o 14.00, 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 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, Chatrč o 17.50, Cuky Luky 

Film o 15.20, 20.35, (sobota, nedeľa) Pád o 13.20, Rýchlo a zbesilo 8 o 14.20, 

 

DETSKÉ KINO - Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.00 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20534958/kam-za-kulturou-piatok-19-sobota-20-a-nedela-21-maja.html
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STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Votrelec: Covenant o 15.20, 18.00, 20.20, Deep: Dobrodružstvo 

pod hladinou o 16.00, 3D o 13.40, 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 13.20, 14.10, 15.40, Chatrč o 17.30, Uteč o 20.30, Kráska a zviera o 13.00 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Masaryk o 17.00, Votrelec: Covenant o 19.15, Uteč o 21.45, (sobota) Votrelec: Covenant o 15.00, Twin 

Peaks Night o 19.00, (nedeľa) Chlapec vo svete príšer o 14.00, Úplní cudzinci o 16.30, Chatrč o 18.30, Votrelec: 

Covenant o 21.15 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, 14.10, Chatrč o 17.30, (sobota, nedeľa) 

Deep: Dobrodružstvo pod hladinou 3D o 13.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Chrobák v hlave o 19.00, (sobota) Príbehy obyčajného šialenstva 

o 19.00, (nedeľa) Ronja, dcéra lúpežníka o 16.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (nedeľa) Sloník o 16.30 hod., SP. N. VES: 

 

SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Palculienka o 10.00 hod., Jánošík alebo Pravda je len jedna o 19.00 hod., (nedeľa) Dlhý, 

široký a bystrozraký o 16.00 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), Tvorivé nedele, Výstavy: 

Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), V mene krásy - zberateľstvo Vojtecha Löfflera (do 

28. 5.), (sobota) NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017 - Osobností Košíc 17.00 - 24.00 hod., program: prehliadka stálej expozície 

a výstav aj s lektorským výkladom 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 a 23.00 hod., divadelné predstavenie Eduard a jeho 

zázračná cesta o 17.30 a 19.30 hod., premietanie filmov o významných košických výtvarníkoch, hudobné vystúpenie na 

nádvorí a vo výstavných priestoroch Katka & Rafo (počas celého večera), 
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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 

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Hana Hutníková - Stopa po živote, vernisáž v piatok o 19.00 hod., 

 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Animačný expres BAB (do 30. 6.), 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a 

architektúry (do 31. 5.), 

 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

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; (piatok) Robinsoni 

zo škôl od 9.00 do 16.30 hod. (tvorivé dielne, fotoateliér, filmy), (sobota) Noc múzeí a galérií: Kultúrna plavba od 13.00 do 

22.00 hod., 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 - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka 

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) - párty - Moody w/ PLUSplus o 19.00 

hod., (sobota) - koncert - Exitab tour: Stroon / BIOS / TITTINGUR o 20.00 hod., (nedeľa) - workshop, tanec - DanceFabrik 

pre deti a rodičov II. o 16.00 hod., Filmový klub: Muž menom Ove o 19.00 hod. 
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Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Baby šéf o 15.30, 17.40 - v sobotu a nedeľu aj o 14.00, 3D o 13.00, 

Chatrč o 17.20, Cuky Luky Film o 15.20, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 16.10 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, 

Deep: Dobrodružstvo pod hladinou 3D o 15.10, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 18.00, 20.40, Putovanie tučniakov: Volanie 

oceánu o 16.00 - v sobotu a nedeľu aj o 14.10, Strážcovia Galaxie 2 o 17.50, 20.30, Votrelec: Covenant o 18.20, 19.40, 

20.00, 21.00, (sobota, nedeľa) DETSKÉ KINO - Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.20 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Baby šéf o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, 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, (sobota, nedeľa) Deep: Dobrodružstvo 

pod hladinou 3D o 13.50, DETSKÉ KINO - Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.30 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Votrelec: Covenant o 20.00, (sobota) Lady Macbeth o 18.00, Votrelec: Covenant o 20.00, 

(nedeľa) Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.30, 3D o 17.30, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Jana z Arku o 18.30 hod., (sobota) VS: Galakoncert Hany 

Zagorovej o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, Prešov v praveku a 

dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické paličky - výstava 

prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstava: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) (sobota) Noc v galérii od 16.00 do 22.00 

hod., 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.), SUTERÉN (Hlavná 53): Výstava prác žiakov SUŠ: Zamerané na figúru (do 28. 5.), 
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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, 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Adam Szentpétery - 

Geometrické kódy (do 21. 5.), NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ od 10.00 do 21.00 hod. - "Selfie v TG" súťaž, Tvorivé dielne 10.00 

- 12.00, 14.00 - 16.00, Divadelné predstavenie Darca o 20.00 hod., 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Yaro M. Kupčo - 

Putovanie Aljaškou a Yukonom, alebo ako som na Klondiku ryžoval zlato, výstava fotografií, 

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 

Ferdinanda Katonu, 

 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na 

pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, 

 

SNINA: KAŠTIEĽ - (nedeľa) Symphonic News Quartet - sláčikové kvarteto o 17.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 19., sobota 20. a nedeľa 21. mája 

 [korzar.sme.sk; 19/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20534959/pohotovost-v-lekarnach-piatok-19-sobota-20-a-nedela-21-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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20534959/pohotovost-v-lekarnach-piatok-19-sobota-20-a-nedela-21-maja.html
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Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

19. 5. - 21. 5. Lekáreň KAPPA, Akad. Pavlova 312/11 

 

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

 

Sabinov 

 

19. 5. - 21. 5. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Levoča 

 

20. 5. - 21. 5. Lekáreň U LEVA, Nám. Majstra Pavla 24 

 

Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

19.5. – 21. 5. TESCO, Medza 15 

 

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

 

Rožňava 

 

19. 5. - 21. 5. Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

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

 

19. 5. Benu - Tesco, 20. 5. Cannabis - M. R. Štefánika, 21. 5. Lianela - Muránska 1335/12 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

19. 5. VIVA, Mierová 94, 20. 5. BENU, Levočská 4, +421 4323569, 21. 5. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 

 

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

 

Poprad 

 

19. 5. LIMBA, Podtatranská 2501+421 527722657, 20. 5. Avena, Karpatská 3273/1, 21. 5. Nemocnice Poprad, a. s., 

Banícka 803/28 

 

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

 

Humenné 

 

19. 5. Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29, 20. 5. Pri kaštieli, Mierová 33/1+421 577880181, 21. 5. Don Bosco, 

Námestie slobody 52 

 

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

 

Sobrance 

 

19.5. – 20. 5. 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 

 

19. 5. AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767, 20. 5. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 21. 5. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

19. 5. SALUS, Štefánikova 76, +421 0566889591, 20. 5. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 21. 5. Dr. Max, 

Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Za dva dni chytili v Košickom kraji päť opitých šoférov 

 [Korzár; 114/2017; 19/05/2017; s.: 5; sita ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Prípadov alkoholu za volantom neubúda. 

 

KOŠICE. Päť opitých vodičov počas dvoch dní chytili policajti v Košickom kraji, dvaja z nich havarovali. 

 

Na Južnej triede 

 

Poriadne pod čapicou mal 48ročný vodič fabie, ktorý v stredu popoludní nezvládol riadenie na košickej Južnej triede. 

Košičan narazil do pred ním idúceho auta, namerali mu 3,58 promile. 

 

Nehoda vo Valalikoch 

 

V utorok večer 32-ročný vodič Opla Vectra nabúral v obci Valaliky. Najskôr zišiel z cesty, narazil do zvodidla a odtrhlo mu 

koleso. Neovládateľné vozidlo sa odrazilo a šmykom pokračovalo v jazde. Ako informoval košický policajný hovorca 

Alexander Szabó, nezastavil ho ani náraz do vstupnej brány predajne stavebnín. Auto sa odrazilo a spadlo do kanála. 

Košičan mal 1,88 promile. 

 

Nafúkali aj ďalší 

 

Skoro 1,5 promile namerali 49ročnému vodičovi Fordu Fiesta, ktorého v stredu nadránom kontrolovali na Ulici Rešov 

majer v Košiciach. Vyše 2,6 promile zistili vodičovi felicie, ktorého zastavili na ceste pred Tibavou. V Spišskej Novej Vsi 

zase nafúkal 57-ročný vodič Peugeotu 206, mal viac ako 1,6 promile. Nezodpovedných šoférov obvinili z ohrozenia pod 
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vplyvom návykovej látky, skončili v policajných celách. Od začiatku roka do konca apríla v Košickom kraji zistili alkohol u 

vinníka dopravnej nehody v 65 prípadoch, čo je v porovnaní s vlaňajškom o deväť nehôd menej. Vyžiadali si jeden ľudský 

život, štyria ľudia sa zranili ťažko a 26 utrpelo ľahké zranenia. Najviac nehôd, pri ktorých asistoval alkohol, zaevidovali v 

okrese Košice – 16, naopak najmenej v Sobranskom okrese – tri. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 114/2017; 19/05/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

PIATOK 19. 5. 

 

Štvorylka KOŠICE. Dnes o 12.00 hod. sa na Hlavnej ulici žiaci a študenti košických škôl pokúsia o rekord v počte 

tanečníkov štvorylky. 

 

Medzinárodný deň korytnačiek KOŠICE. V zoologickej záhrade si dnes pripomeniete Medzinárodný deň korytnačiek. 

 

Motýle exotických trópov KOŠICE. Oddnes si v botanickej záhrade môžete pozrieť výstavu motýľov. 

 

Next step KOŠICE. Majstrovstvá Slovenska v hip-hope sa začínajú dnes o 8.00 hod. v Kulturparku. Svoje umenie 

predvedú tanečníci aj zajtra. 

 

Papierové kvety zo starých kníh KOŠICE. Vyskúšať svoju šikovnosť pri tvorbe kvetov zo starých kníh si môžete dnes o 

16.00 hod. v pobočke verejnej knižnice na Terase. 

 

Phil Rudd & His Band PREŠOV. Phil Rudd - slávny bubeník AC/DC, vystúpi v Prešove a rámci svojho európskeho turné 

so svojou skupinou a zahrá aj najväčšie hity AC/DC. Na koncerte sa predstavia aj česká skupina Stroy a Ľuboslav 

Petruška so skupinou Satin Lead. V piatok od 20.00 hod. v historickej sále PKO. 

 

Jana z Arku PREŠOV. Pôvodný slovenský muzikál na motívy legendami opradeného života zbožnej pastierky. V piatok o 

18.30 hod. na veľkej scéne DJZ. 

 

Burza starožitností PREŠOV. Tradičnú burzu starožitností v pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s 

agentúrou Lin ART Košice. V piatok od 8.00 hod. v pešej zóne v Prešove. 

 

Noc v múzeu SABINOV. Netradičná prehliadka expozícií so Sabínou pre dospelých s deťmi aj bez nich. V Mestskom 

múzeu – Bašte v piatok od 20.00 hod. 
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Jánošík alebo pravda je len jedna SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 hod. si môžete pozrieť hru Jánošík 

alebo pravda je len jedna. Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná 

legenda. 

 

Kvetinový majáles ČERVENÝ KLÁŠTOR. V kúpeľoch sa Smerdžonka od 18.00 hod. uskutoční kvetinový majáles. 

Zábava, tanec a skvelé jedlo v kúpeľnej reštaurácii, pričom hlavná téma budú vždy krásne kvety. 

 

Peter Breiner sólo HUMENNÉ. V divadelnej sále Domu kultúry sa o 18.00 hod. uskutoční ďalší zo série koncertov 56. 

Humenskej hudobnej jari. Tentoraz sa divákom predstaví svetoznámy humenský rodák Peter Breiner so svojím klavírnym 

koncertom. 

 

SOBOTA 20. 5. 

 

Noc múzeí a galérií KOŠICE. Na celom východe budú v sobotu od 17.00 hod. do polnoci otvorené múzeá a galérie. 

Okrem stálych výstavných expozícií si pripravili aj množstvo sprievodných programov. 

 

Food Revolution Day KOŠICE. Festival zdravého jedla v Kulturparku môžete navštíviť v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Športový deň národnostných menšín KOŠICE. V sobotu so slávnostným otvorením o 10.00 hod. v športovo-zábavnom 

areáli na Alejovej ulici sa uskutoční Športový deň národnostných menšín. Pre zástupcov menšín sú pripravené disciplíny 

futbal, šípky, šach, minigolf, stolný tenis, preťahovanie lanom a štafetový beh rodín. Pre deti sú pripravené súťaže 

zručnosti. 

 

Turistika KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu do Čermeľskej doliny po trase: Jahodná, kopec – cyklochodník – 

Čermeľská a Hlinná dolina – Andrejova skala – Jánošova lúka – chata Hrešná Kavečany (10 km). Zraz na Havlíčkovej ul., 

odchod MHD č. 14 o 8.18 hod. Akciu vedie V. Šípoš 

 

Pivný festival KOŠICE. Dnes a zajtra, vždy od 12.00 na námestí pred OC Galéria, môžete ochutnávať rôzne druhy pív na 

pivnom festivale. Podvečer vám ochutnávku spríjemnia vystúpenia hudobných skupín. 

 

Kortina a hostia PREŠOV. Obľúbená skupina Kortina vystúpi v sobotu od 17.30 hod. v kine Scala. 

 

Point session PREŠOV. Point session odštartuje vo Wave klube v sobotu od 21.00 hod., tešiť sa možno na dj point & live 

trumpet. 

 

Ako sa Slniečko narodilo PREŠOV. Astronomická rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou pre deti. Začne sa vo 

Hvezdárni a planetáriu v sobotu o 11.00 hod. 
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Letný rez ovocných stromov PREŠOV. Technický podnik mesta Prešov v spolupráci s mestom Prešov vás pozývajú na 

prednášku pod vedením odborných lektorov. V sobotu od 10.00 hod. v Eko Park Holá Hora. 

 

Zemplínska ostrá kosa NIŽNÝ HRUŠOV. 8. ročník súťaže v kosení ručnou kosou sa bude konať v sobotu na Letnej ulici v 

Nižnom Hrušove (okr. Vranov nad Topľou), začne sa o 9.00 hod. prezentáciou súťažiacich. 

 

Spišskosobotský kotlík SPIŠSKÁ SOBOTA. Na hasičskom dvore o 9.00 h sa uskutoční kulinárska zábava s Jadrankou. 

 

Farmársky deň MICHALOVCE. V Parku študentov sa v dňoch 20. a 21. mája uskutoční najväčšia agrovýstava v 

Zemplíne pod názvom Farmársky deň, ktorá bude tentoraz obohatená aj o Zemplínsku výstavu koní a street food festival 

tradičného jedla Jedlá starých materí. V sobotu nebude chýbať ani country koncert Alana Mikušeka. 

 

NEDEĽA 21. 5. 

 

Zábavné kynologické popoludnie KOŠICE. Ukážky práce so psíkmi, canisterapia, psia akrobacie, tombola a zásah 

policajného psa uvidíte v nedeľu od 14.00 hod. na lúke nad poliklinikou Terasa. 

 

Hana Zagorová KOŠICE. V nedeľu o 19.00 hod. v Dome umenia vystúpi Hana Zagorová. 

 

Medzinárodný festival dychových orchestrov PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov dychovej hudby na medzinárodný 

festival dychových orchestrov, ktorý sa bude konať v nedeľu od 13.30 hod. na Hlavnej v Prešove. 

 

Danka a Janka PREŠOV. Kultúrny dom Solivar pripravil na nedeľu od 16.00 hod. predstavenie v podaní bábkového 

divadla Babadlo Danka a Janka. 

 

Máj – lásky čas POPRAD. V Klub Zóne Domu kultúry o 10.00 hod. sa uskutočnia tvorivé dielne pod vedením Marianny 

Ďurasovej pre šikovné deti a ich rodičov. 

 

Dlhý, Široký a Bystrozraký SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 16.00 hod. si môžete pozrieť klasickú ľudovú 

rozprávku trochu inak, plnú napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

 

Dušan Jurkovič : Zrodenie básnika dreva STARÁ ĽUBOVŇA. V Ľubovnianskom múzeu – hrad sa o 13.00 hod. uskutoční 

sprístupnenie výstavy v skanzene. 

 

Nedeľné rozprávkové popoludnie TREBIŠOV. V MsKS sa o 14.00 hod. uskutoční ďalšie Nedeľné rozprávkové 

popoludnie. 
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Symphonic News Quartet SNINA. V kaštieli o 17.00 hod. bude "stretnutie s hudbou", v rámci programu vystúpi sláčikové 

kvarteto Symphonic News Quartet. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


