
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

 

1. Spišská Nová Ves 

1.1. Diabetik pre nevidiacich 

     [Diabetik; 05/2017,06/2017; 22/05/2017; s.: 6; Mgr. Gabriela Rerková ; Zaradenie: infoservis] 

1.2. Dočkáme sa konečne? Štát vynoví desiatky nemocníc: Pozrite sa, či má šancu aj tá vaša 

     [pluska.sk; 23/05/2017; fd ; Zaradenie: Rady a tipy] 

1.3. Pomajba uvidíte v Zoznamke 

     [Podtatranské noviny; 21/2017; 23/05/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.4. Pod Tatrami pribudli tri nové knihy 

     [Podtatranské noviny; 21/2017; 23/05/2017; s.: 4; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Kultúra] 

1.5. V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

     [dobrenoviny.sk; 24/05/2017; TASR ] 

1.6. V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

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

1.7. V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

     [teraz.sk; 24/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.8. Cíger ho nečakane vyradil z nominácie, Liberec ho chce opäť získať 

     [sport.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.9. Cíger ho nečakane nevzal na šampionát. O Bakoša má záujem Slovan či Liberec 

     [sport.sme.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Ďalšie súťaže] 

1.10. Naša stratená a zabudnutá misska z roku 1998: Až teraz sa o nej dozviete to, čo nikto netušil! Pred rokmi 

sa stalo toto... 

     [pluska.sk; 24/05/2017; dd ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

1.11. Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

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

1.12. Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

     [teraz.sk; 24/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.13. Výsledky externých maturít sú už vonku: Takto dopadli stredné školy v Spišskej! 

     [spisska.dnes24.sk; 24/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Martin Polaček: Pozvánka do repre je pre mňa zadosťučinenie za roky driny 

     [sport.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.15. Pred rokmi pôsobil v nižších ligách, teraz ho Kozák povolal proti Litve 

     [sport.sme.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Futbal - Reprezentácie] 

1.16. Štát by mal prispieť nemocniciam miliónmi eur: V hre sú aj Nové Zámky 

     [novezamky.dnes24.sk; 24/05/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.17. Rely pod Tatrami ponúkne zaujímavý sprievodný program 

     [poprad.dnes24.sk; 24/05/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.18. Korene súťaže logicky mysliacich detí sú na Orave 

     [nasaorava.sme.sk; 24/05/2017; Nadežda Kališová ; Zaradenie: Orava / Zaujímavosti] 

1.19. Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase (+FOTO) 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

     [nasanitra.sme.sk; 24/05/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

1.20. PARASPORT24 TOUR sa na svoje 10. výročie zlúči s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 

     [lenprezeny.sk; 24/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Charita] 

1.21. Kto postúpi do Fortuna ligy? Do konca súťaže zostávajú dve kolá 

     [ta3.com; 24/05/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

1.22. Gymnázium Veľká Okružná na majstrovstvách Slovenska s bronzom 

     [nasazilina.sme.sk; 24/05/2017; Milan Rožánek ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

1.23. Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

     [dobrenoviny.sk; 24/05/2017; TASR ] 

1.24. Debutant Polaček: Pozvánka je pre mňa zadosťučinenie 

     [osporte.sk; 24/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

1.25. BLESKOM 

     [Zdravotnícke noviny; 21/2017; 25/05/2017; s.: 3; tasr, kl ; Zaradenie: AKTUÁLNE, INZERCIA] 

1.26. Rely obmedzí dopravu hneď v troch okresoch 

     [Plus jeden deň; 119/2017; 25/05/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.27. Na Spiši idú prekonať rekord 

     [Plus jeden deň; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.28. Kiná zostanú cez sviatky otvorené 

     [SME; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; Jana Trebulová ; Zaradenie: ekonomika] 

1.29. ATU boli najlepší aj bez reprezentantov 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Anton Onder ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.30. Na Čertovici dominovali podtatranskí bežci 

     [spis.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.31. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 25. mája 

     [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.32. Kam za kultúrou - štvrtok 25. mája 

     [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.33. Tipy na dnes - štvrtok 25. mája 

     [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.34. ATU boli najlepší aj bez reprezentantov 

     [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 17; ao ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.35. ZO SVETA HOKEJA 

     [Šport; 119/2017; 25/05/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.36. Kapela Smola a Hrušky sa teší z nového klipu, je to experiment 

     [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 13; sita ; Zaradenie: KULTÚRA] 

1.37. Lídra súťaže vykúpil gól v závere 

     [Šport; 119/2017; 25/05/2017; s.: 5; jač ; Zaradenie: FUTBAL] 

1.38. Zatvoria sa počas sviatkov aj nákupné centrá a kiná? 

     [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; JANA TREBULOVÁ ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Diabetik pre nevidiacich 

 [Diabetik; 05/2017,06/2017; 22/05/2017; s.: 6; Mgr. Gabriela Rerková ; Zaradenie: infoservis] 

 

Nemali by ste záujem o časopis Diabetik? S touto otázkou sa na mňa začiatkom februára 2011 obrátila vtedajšia 

šéfredaktorka časopisu. 

 

Viedla ju k tomu informácia o nás a o našej redakcii v Slovenskej knižnici pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči, ktorá 

vydáva knihy a časopisy pre zrakovo znevýhodnených ľudí. Keďže Diabetik je špecializovaný časopis zaoberajúci sa 

rozšírenou civilizačnou chorobou - diabetes mellitus, ktorá postihuje aj mnohých nevidiacich a slabozrakých ľudí, 

zareagovali sme kladne. 

 

Časopis na CD 

 

Už je to šiesty rok, čo v redakcii odoberáme dvojmesačník Diabetik, z ktorého šesťkrát do roka vyberám články pre 

našich čitateľov. Časopis vydávame vo zvukovom formáte na CD nosičoch a keďže má obmedzenú minutáž, do jedného 

čísla sa musí zmestiť výber v rozsahu 75 minút. Ten potom putuje do našich zvukových štúdií, kde spíker časopis načíta, 

technici ho spracujú, ďalšia pracovníčka skopíruje na cédečká, ktoré expedícia posiela k našim čitateľom po celom 

Slovensku a do Česka. 

 

Okruh priaznivcov 

 

Keď som sa na začiatku našich abonentov pýtala, či chcú čítať aj časopis Diabetik, odpovedali kladne. Dnes má Diabetik 

svoj stály okruh priaznivcov a ako sú s ním spokojní, posúďte sami: ,,Vždy si tam nájdem to, čo ma zaujíma a po 

prečítaní ho ešte pošlem môjmu nevidiacemu kamarátovi do Levíc." ,,Je tam veľa odborných vecí, a tak som v rodine za 

múdreho a môžem šíriť osvetu ďalej." ,,Zaujímajú ma rozhovory, príbehy známych ľudí, ktorí tiež trpia cukrovkou." ,,Pre 

našu komunitu má časopis Diabetik hodnotu, pretože mnohí z nás prišli o zrak aj kvôli diabetu." 

 

Rôzne periodiká 

 

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vydáva pre zrakovo znevýhodnených ľudí 17 periodík s 

rôznym zameraním a vo formátoch im prístupných - v tzv. Braillovom (slepeckom) písme, vo zvuku na cédečkách, vo 

zväčšenej čiernotlači pre slabozrakých a elektronicky cez internet. Náš najstarší časopis Nový život píše už svoju 68-

ročnú históriu. 

 

Vydávanie kníh 
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Okrem časopisov levočská knižnica ako jediná inštitúcia svojho druhu na Slovensku vydáva v Braillovom písme a vo 

zvuku aj knihy. V knižničnom fonde máme v súčasnosti vyše 9,5 tisíca titulov rôznych žánrov. Medzi nimi sú aj obidva Dia 

šlabikáre obsahujúce desaťročné skúsenosti zo života detských diabetikov a členov Združenia rodičov a priateľov 

diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Mgr. Gabriela Rerková, šéfredaktorka, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Dočkáme sa konečne? Štát vynoví desiatky nemocníc: Pozrite sa, či má šancu aj tá vaša 

 [pluska.sk; 23/05/2017; fd ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/dockame-konecne-stat-vynovi-desiatky-nemocnic-pozrite-ci-ma-sancu-aj-ta-vo-vasom-meste.html 

 

Zriadenie nových urgentných príjmov, rekonštrukcia starých budov či nákupy nových CT prístrojov a zariadení 

magnetickej rezonancie. To sú veľkolepé plány ministra zdravotníctva na obnovu slovenských nemocníc. 

 

V hre o milióny je 44 nemocníc z celého Slovenska. Ilustračné foto 

 

Autor - archív 

 

Tomáš Drucker ich predstavil spolu s podpredsedom vlády pre investície Petrom Pellegrinim. Práve z eurofondov, ktoré 

má Pellegriniho rezort pod palcom, pôjdu peniaze na tento účel. "Pre aktuálne programové obdobie má rezort 

zdravotníctva k dispozícii 278 miliónov eur," informoval vicepremiér.  

 

V prvom kole výzvy, ktoré rezort spúšťa už túto stredu, ponúknu 70 miliónov eur. V hre o milióny je 44 nemocníc z celého 

Slovenska, ktoré vybralo Druckerovo ministerstvo podľa kritérií Európskej únie. Rozhodovali spádovosť nemocnice, počet 

chirurgických zákrokov a pôrodov, transporty pacientov, ale aj kapacita lôžok a personálu. 

 

Každá z nemocníc môže dostať z eurofondov najviac 15 miliónov eur. "Zdravotnícke zariadenia musia pri žiadaní o 

eurofondy myslieť aj na kofinancovanie," pripomenul Drucker. Okrem nemocníc, ktoré patria priamo pod ministerstvo, sa 

o peniaze môžu uchádzať aj zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, neziskovky, či súkromné subjekty. 

 

Bratislavské nemocnice sa o eurofondy uchádzať nemôžu. Tie chce štát vynoviť z peňazí daňových poplatníkov, ktoré 

získal zrušením maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní. Ide o sumu od 50 

do 70 miliónov eur.  

 

Vo väčších obciach a menších mestách by mali pribudnúť tzv. integrované centrá zdravotnej starostlivosti, ktoré ľudia 

poznajú ako zdravotné strediská. Na ne vyhlási ministerstvo výzvu ešte túto jeseň, k dispozícii bude 125 miliónov eur. 

 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/dockame-konecne-stat-vynovi-desiatky-nemocnic-pozrite-ci-ma-sancu-aj-ta-vo-vasom-meste.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

Kompletný zoznam nemocníc, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy 

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  

 

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica  

 

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

 

Nemocnice s poliklinikami n.o. Levice  

 

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

 

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu  

 

Nemocnice a polikliniky, a.s. Žiar nad Hronom 

 

Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany  

 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Košice  

 

Ľubovnianska nemocnica, n. o.  

 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s  

 

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

 

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

 

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.  

 

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
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Fakultná nemocnica Nitra 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica  

 

Nemocnica Alexandra Wintera n.o 

 

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

 

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

 

Univerzitná nemocnica Martin 

 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

 

Nemocnice a polikliniky, a.s. Rimavská Sobota  

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

 

Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s.  

 

Vranovská nemocnica, a.s. 

 

Nemocnica Košice - Šaca a.s.  

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

 

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

 

Všeobecná nemocnica Komárno 

 

Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

 

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca  

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 
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Nemocnica Poprad, a.s. 

 

Fakultná nemocnica Trenčín 

 

Nemocnica Zvolen a. s.  

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 

 

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

 

Fakultná nemocnica Trnava 

 

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok  

 

Autor - fd 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Pomajba uvidíte v Zoznamke 

 [Podtatranské noviny; 21/2017; 23/05/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Už tento piatok o 18.00 h v Zlatej pivničke v Spišskej Novej Vsi uvidíte Oľgu Belešovú a Romana Pomajba v hre 

Zoznamka. Príbeh sa odohráva na "spoznávacom" zájazde v Bulharsku, kde si účastníci môžu nájsť partnera, prípadne si 

preveriť toho svojho. Aby sme nezabudli – Bulharsko je krajinou, kde v neverbálnom prejave nie znamená áno a áno 

znamená nie. Herci si neodpustia ani dávku improvizácie. Vstupné je 20 eur, rezervácie v Zlatej pivničke alebo na t. č. 

0907 514 608. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Pod Tatrami pribudli tri nové knihy 

 [Podtatranské noviny; 21/2017; 23/05/2017; s.: 4; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Uplynulý týždeň bol v regióne netradične bohatý na prezentácie kníh. Predstavili sa traja autori. 

 

Obsahovo i formátom najviac zaujala reprezentatívna publikácia Michala Liptáka a Jána Mateja s názvom Poklady zeme 

a klenoty Spiša. Autor je bývalý spišskosobotský rímskokatolícky farár, ktorý pripravil ojedinelé dielo nielen v regióne 
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Spiša. Kniha približuje čitateľovi zlatnícke diela z územia Spiša v časovom rozmedzí 14. až 19. storočia, zlatníkov, ich 

znaky, cechové pravidlá a zvyklosti. "Bol som na jednej výstave klenotov, čo boli vlastne cirkevné liturgické predmety, a 

to ma inšpirovalo. Ak sa toto vystavuje, tak by bolo dobré to zmapovať. Počas svojej kňazskej služby som prešiel 

niekoľko farností a každá z nich mala svoju klenotnicu a boli to vždy vzácne predmety," povedal o inšpirácii k napísaniu 

tejto knihy Michal Lipták. 

 

Kniha predstavuje prácu zlatníkov 

 

Prvá časť knihy je venovaná zlatu, jeho objavovaniu a spracovaniu vo svete, v Európe, na území Slovenska a špeciálne 

na Spiši. Druhá časť je už venovaná liturgickým predmetom, ako sú kalichy, monštrancie, relikviáre, cibóriá či kríže zo 

Spiša. Počas mapovania a prípravy knihy navštívili autori okolo 80 obcí, v ktorých zdokumentovali okolo 300 predmetov. 

Len kalichov bolo takmer 200, monštrancií bolo približne 70. V knihe je okolo 700 fotografií, ktoré dokumentujú prácu 

zlatníkov. Príprave publikácie predchádzalo štúdium množstva iných kníh, ktoré písali o týchto pamiatkach. Hoci Michal 

Lipták je sám kňaz, veľmi často sa stretával s obavou svojich kolegov, či nemôže dôjsť k zneužitiu údajov a fotografií. 

Viacerí sa báli vôbec ukázať tieto vzácne predmety. List od biskupa mu však nakoniec otvoril zatvorené dvere. Na druhej 

strane ho v niektorých prípadoch sklamala až neúcta k týmto predmetom vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú. Z 

knihy sa dozviete, že na Spiši sa nachádza aj kalich z roku 1350 či tri zaujímavé gotické monštrancie zo Spišskej Novej 

Vsi, Popradu-Veľkej a Starej Ľubovne, z ktorých každá má viac ako jeden meter. Kniha vyšla v reprezentatívnom 

formáte, rozsah je 415 strán. Náklad bol iba 400 kusov. Záujemcovia si ju môžu objednať na farskom úrade v Ľubici. 

Kniha nebude v bežnej distribúcii. 

 

Nový pohľad na názvoslovie obcí a miest 

 

V distribúcii po celom Slovensku však bude kniha Antona Mareca Spišské nomen omen. "Knižka je pokusom o otvorenie 

nového pohľadu na pôvod názvov obcí a miest na Spiši. Otvoriť možno preto, že sa čitateľom objavia nové súvislosti, 

nové nomen omen alebo kus histórie. Ten zostáva ukrytý, pretože sme tento názor, možno romanticky, možno tendenčne 

vysvetlili či interpretovali. Ja sa snažím držať starej nemeckej etymológie a najstarších známych záznamov o jednotlivých 

obciach a mestách," uviedol Anton Marec. Ako sám autor hovorí, kniha sa netvári ako odborná publikácia a jediné 

pravdivé vysvetlenie pôvodu názvov obcí, ale ponúka svoj pohľad na túto problematiku, ktorá sa v mnohých prípadoch 

odlišuje od doteraz prezentovaných názorov. Kniha vyšla v náklade 1 500 kusov vo vydavateľstve Matice slovenskej. 

Kúpiť sa dá v bežnej distribučnej sieti. Anton Marec pripravuje podobnú publikáciu aj o názvosloví Vysokých Tatier. Svoju 

najnovšiu publikáciu pod názvom Nezabúdame prezentoval aj Marcel Maniak. Kniha približuje pamätníky, pomníky, 

tabule a náhrobné kamene venované obetiam druhej svetovej vojny v okresoch Poprad a Kežmarok. O tejto publikácii 

sme písali prednedávnom. Aj túto knihu si môžete kúpiť v kníhkupectvách alebo u autora. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 
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1.5.  V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

 [dobrenoviny.sk; 24/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101469/v-spisskej-novej-vsi-sa-pokusia-prekonat-slovensky-cyklisticky-rekord 

 

Cyklistické podujatie má aj charitatívny rozmer. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 24. mája (TASR) - V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia o prekonanie slovenského rekordu v počte 

bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí. V nedeľu 28. mája sa tak stane pred štartom prvej etapy 

charitatívneho cyklopelotónu Parasport24 Tour, počas ktorého hendikepovaní športovci a osobnosti spoločne upozornia 

na potrebu pomáhať sociálne slabým a znevýhodneným športovcom. 

 

Cyklistické benefičné podujatie odštartuje v Spišskej Novej Vsi a 2. júna dorazí do cieľa v Trenčianskych Tepliciach. 

Účasť na prvej etape podľa pracovníka pre styk s médiami v meste Spišská Nová Ves Tomáša Repčiaka prisľúbil aj 

prezident SR Andrej Kiska. 

 

"Termín akcie bol naplánovaný ešte v minulom roku. Museli sme pristúpiť k riešeniu zosúladenia tohto podujatia s ďalším, 

nakoľko práve počas tejto nedele prebieha v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie prvé sväté 

prijímanie," uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Počas cyklistickej akcie bude centrum mesta pre dopravu 

uzavreté. "Nechtiac sme sťažili Spišskonovovešťanom prístup do kostola. Našli sme kompromisné riešenie. Príjazd na 

parkovisko na Letnej ulici bude pre účastníkov prvého svätého prijímania do 10.30 h sprístupnené," doplnil primátor. 

 

Cyklistické podujatie má aj charitatívny rozmer. "Počas akcie odovzdáme bielu techniku pre sociálne slabé rodiny v 

našom meste. Jednu z týchto rodín má možnosť vybrať Rímskokatolícky dekanský a farský úrad v Spišskej Novej Vsi, 

ak sa tak nestane, poputuje technika do nového zariadenia Spišskej katolíckej charity," povedal Volný. Charitatívna akcia 

bude doplnená aj o kultúrny program. Na pódiu vystúpia domáce tanečné a hudobné skupiny, ale aj majster sveta v 

cyklotriale Ján Kočiš či speváčka Celeste Buckingham. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

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

http://www.24hod.sk/v-spisskej-novej-vsi-sa-pokusia-prekonat-slovensky-cyklisticky-rekord-cl514033.html 

 

V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia o prekonanie slovenského rekordu v počte bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom 

námestí. V nedeľu 28. mája sa tak stane pred ... 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101469/v-spisskej-novej-vsi-sa-pokusia-prekonat-slovensky-cyklisticky-rekord
http://www.24hod.sk/v-spisskej-novej-vsi-sa-pokusia-prekonat-slovensky-cyklisticky-rekord-cl514033.html
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Spišská Nová Ves 24. mája (TASR) - V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia o prekonanie slovenského rekordu v počte 

bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí. V nedeľu 28. mája sa tak stane pred štartom prvej etapy 

charitatívneho cyklopelotónu Parasport24 Tour, počas ktorého hendikepovaní športovci a osobnosti spoločne upozornia 

na potrebu pomáhať sociálne slabým a znevýhodneným športovcom. 

 

Cyklistické benefičné podujatie odštartuje v Spišskej Novej Vsi a 2. júna dorazí do cieľa v Trenčianskych Tepliciach. 

Účasť na prvej etape podľa pracovníka pre styk s médiami v meste Spišská Nová Ves Tomáša Repčiaka prisľúbil aj 

prezident SR Andrej Kiska. 

 

"Termín akcie bol naplánovaný ešte v minulom roku. Museli sme pristúpiť k riešeniu zosúladenia tohto podujatia s ďalším, 

nakoľko práve počas tejto nedele prebieha v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie prvé sväté 

prijímanie," uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Počas cyklistickej akcie bude centrum mesta pre dopravu 

uzavreté. "Nechtiac sme sťažili Spišskonovovešťanom prístup do kostola. Našli sme kompromisné riešenie. Príjazd na 

parkovisko na Letnej ulici bude pre účastníkov prvého svätého prijímania do 10.30 h sprístupnené," doplnil primátor. 

 

Cyklistické podujatie má aj charitatívny rozmer. "Počas akcie odovzdáme bielu techniku pre sociálne slabé rodiny v 

našom meste. Jednu z týchto rodín má možnosť vybrať Rímskokatolícky dekanský a farský úrad v Spišskej Novej Vsi, 

ak sa tak nestane, poputuje technika do nového zariadenia Spišskej katolíckej charity," povedal Volný. Charitatívna akcia 

bude doplnená aj o kultúrny program. Na pódiu vystúpia domáce tanečné a hudobné skupiny, ale aj majster sveta v 

cyklotriale Ján Kočiš či speváčka Celeste Buckingham. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia prekonať slovenský cyklistický rekord 

 [teraz.sk; 24/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/vspisskej-novej-vsi-sa-pokusia-preko/261454-clanok.html 

 

Cyklistické podujatie má aj charitatívny rozmer. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 24. mája (TASR) - V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia o prekonanie slovenského rekordu v počte 

bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí. V nedeľu 28. mája sa tak stane pred štartom prvej etapy 

charitatívneho cyklopelotónu Parasport24 Tour, počas ktorého hendikepovaní športovci a osobnosti spoločne upozornia 

na potrebu pomáhať sociálne slabým a znevýhodneným športovcom. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/vspisskej-novej-vsi-sa-pokusia-preko/261454-clanok.html
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Cyklistické benefičné podujatie odštartuje v Spišskej Novej Vsi a 2. júna dorazí do cieľa v Trenčianskych Tepliciach. 

Účasť na prvej etape podľa pracovníka pre styk s médiami v meste Spišská Nová Ves Tomáša Repčiaka prisľúbil aj 

prezident SR Andrej Kiska. 

 

"Termín akcie bol naplánovaný ešte v minulom roku. Museli sme pristúpiť k riešeniu zosúladenia tohto podujatia s ďalším, 

nakoľko práve počas tejto nedele prebieha v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie prvé sväté 

prijímanie," uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. Počas cyklistickej akcie bude centrum mesta pre dopravu 

uzavreté. "Nechtiac sme sťažili Spišskonovovešťanom prístup do kostola. Našli sme kompromisné riešenie. Príjazd na 

parkovisko na Letnej ulici bude pre účastníkov prvého svätého prijímania do 10.30 h sprístupnené," doplnil primátor. 

 

Cyklistické podujatie má aj charitatívny rozmer. "Počas akcie odovzdáme bielu techniku pre sociálne slabé rodiny v 

našom meste. Jednu z týchto rodín má možnosť vybrať Rímskokatolícky dekanský a farský úrad v Spišskej Novej Vsi, 

ak sa tak nestane, poputuje technika do nového zariadenia Spišskej katolíckej charity," povedal Volný. Charitatívna akcia 

bude doplnená aj o kultúrny program. Na pódiu vystúpia domáce tanečné a hudobné skupiny, ale aj majster sveta v 

cyklotriale Ján Kočiš či speváčka Celeste Buckingham. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Cíger ho nečakane vyradil z nominácie, Liberec ho chce opäť získať 

 [sport.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/278190/ciger-ho-necakane-vyradil-z-nominacie-liberec-ho-chce-opat-ziskat/ 

 

- O hokejového útočníka Martina Bakoša má záujem Liberec. Dvadsaťsedemročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý v 

uplynulej sezóne hrával v mužstve Kontinentálnej hokejovej ligy Červená hviezda Kchun-lun, si pod Ještědom urobil 

počas pôsobenia v období rokov 2014 až 2016 dobré meno. 

 

Hokejista, ktorého tréner Zdeno Cíger vyradil z nominácie na majstrovstvá sveta 2017 deň pred odchodom, rozhodol v 

ročníku 2015/16 svojím presným zásahom do siete Sparty Praha o titule pre Liberec. Potom prestúpil do mužstva z 

Pekingu, kde však už podľa českého denníka Sport nebude pokračovať. 

 

"Potrebovali by sme útočníka s pravým držaním hokejky," povedal pre Sport asistent trénera Liberca Karel Mlejnek. 

Bakoš je pravák. V hre o služby krídelníka, ktorý môže hrať aj na pozícii centra, je podľa informácií z hokejového zákulisia 

aj bratislavský Slovan, kde už pôsobil v rokoch 2007 až 2014, vylúčená nie je ani iná zahraničná štácia. 

 

Bakoš v minulej sezóne v drese Kchun-lunu, na ktorom nosil aj asistentské áčko, nazbieral v 52 stretnutiach 23 bodov za 

12 gólov a 11 asistencií. 

 

Späť na obsah 
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1.9.  Cíger ho nečakane nevzal na šampionát. O Bakoša má záujem Slovan či Liberec 

 [sport.sme.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Ďalšie súťaže] 

https://sport.sme.sk/c/20540888/ciger-ho-necakane-nevzal-na-sampionat-o-bakosa-ma-zaujem-slovan-ci-liberec.html 

 

Slovenský hokejista strávil uplynulú sezónu v KHL, kde hral za Červenú hviezdu Kchun-lun. 

 

LIBEREC. O hokejového útočníka Martina Bakoša má záujem český Liberec. Dvadsaťsedemročný rodák zo Spišskej 

Novej Vsi, ktorý v uplynulej sezóne hrával v KHL za klub Červená hviezda Kchun-lun, si v Liberci urobil počas pôsobenia 

v období rokov 2014 až 2016 dobré meno. 

 

Hokejista, ktorého reprezentačný tréner Zdeno Cíger vyradil z nominácie na MS v hokeji 2017 deň pred odchodom, 

rozhodol v ročníku 2015/2016 svojím presným zásahom do siete Sparty Praha o titule pre Liberec. 

 

Potom prestúpil do mužstva z Pekingu, kde však už podľa českého denníka Sport nebude pokračovať. 

 

"Potrebovali by sme útočníka s pravým držaním hokejky," povedal pre Sport asistent trénera Liberca Karel Mlejnek. 

Bakoš je pravák. 

 

V hre o služby krídelníka, ktorý môže hrať aj na pozícii centra, je podľa informácií z hokejového zákulisia aj bratislavský 

Slovan, kde už pôsobil v rokoch 2007 až 2014, vylúčená nie je ani iná zahraničný angažmán. 

 

Bakoš v minulej sezóne v drese Kchun-lunu, na ktorom nosil aj asistentské áčko, nazbieral v 52 stretnutiach 23 bodov za 

dvanásť gólov a jedenásť asistencií. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Naša stratená a zabudnutá misska z roku 1998: Až teraz sa o nej dozviete to, čo nikto 

netušil! Pred rokmi sa stalo toto... 

 [pluska.sk; 24/05/2017; dd ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/nasa-stratena-zabudnuta-misska-z-roku-1998-az-teraz-nej-dozviete-co-nikto-netusil-

pred-rokmi-stalo-toto.html 

 

Hoci bývalé missky ako Andrea Verešová, Ivana Christová, Silvia Lakatošová sú dodnes všetkým veľmi dobre známe, 

iné, ktoré tiež vyhrali korunku krásy pred rokmi, akoby zmizli z povrchu zemského. Medzi takými je aj Miss Slovenskej 

republiky 1998 Zuzana Fábryová (38). Čo je s ňou dnes a čo ste o nej doteraz vôbec netušili? 

 

Miss z roku 1998 Zuzana Fábryová. 

 

https://sport.sme.sk/c/20540888/ciger-ho-necakane-nevzal-na-sampionat-o-bakosa-ma-zaujem-slovan-ci-liberec.html
http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/nasa-stratena-zabudnuta-misska-z-roku-1998-az-teraz-nej-dozviete-co-nikto-netusil-pred-rokmi-stalo-toto.html
http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/nasa-stratena-zabudnuta-misska-z-roku-1998-az-teraz-nej-dozviete-co-nikto-netusil-pred-rokmi-stalo-toto.html
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Autor - archív z.f. 

 

Nádherná Zuzka Fábryová získala titul Miss Slovenskej republiky v roku 1998. Po tomto víťazstve sa jej začali ponuky len 

tak kopiť a po boku odborníka na krásu Jozefa Oklamčáka dokonca odišla na čas do slnečného Miami, kde z nej bol 

každý doslova hotový. Málokto však vie, že táto krásna blondínka sa môže pýšiť aj niečím oveľa iným ako len korunkou 

zo súťaže Miss.  

 

,,Z doteraz všetkých mojich 25 víťaziek miss ako jediná Zuzana Fábryová uspela v svetovej súťaži Top Model Of The 

World a získala tam v roku 1999 prvé miesto. Podarilo sa jej to ako jedinej z pomedzi všetkých missiek. Je to naozaj 

veľký úspech," zaspomínal si na krásku Jozef Oklamčák. Blondínka v tej dobe patrila k neuveriteľným kráskam a dokonca 

sa stretla aj s top modelkou Claudiou Schiffer. Kariéru modelky však zavesila na klinec. Dôvod? Zaľúbenosť. Zuzana bola 

totiž v čase, ako vycestovala do Miami zamilovaná do svojho priateľa a práve pre neho sa rozhodla pre rodinný život. A z 

dnešného pohľadu sa zrejme rozhodla správne. Za svoju lásku sa nakoniec vydala, majú spolu krásne deti, deväťročnú 

Zuzku a ročného Peťka a dodnes sú spolu šťastní.  

 

Zuzana Fábryová - MISS SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1998. Finále sa konalo v Spišskej Novej Vsi v priamom prenose 

STV. V porote okrem Jozefa Oklamčáka sedela aj MISS ČESKOSLOVENSKO 1989 Ivana Christová a jednou s finalistiek 

bola aj sestra Silvii Šuvadovej Andrea. Zuzana Fábryová sa neskôr stala víťazka svetovej súťaže modeliek TOP MODEL 

OF THE WORLD 1999. Finále sa konalo vo Frankfurte nad Mohanom. Okrem toho získala aj čestný medzinárodný titul 

MISS UKRAJINY - ZLATÁ  

FORTUNA 1999. 

 

Autor - dd 
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1.11.  Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

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

http://www.24hod.sk/vysledky-10-kola-druhej-futbalovej-ligy-o-postup-do-fl-cl514205.html 

 

Ilustračná fotografia. 

 

Bratislava 24. mája (TASR) - Druhá futbalová liga mala v stredu na programe zápasy 10. kola skupiny o postup do 

Fortuna ligy. 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:2 (2:1) 

 

Góly: 31. Jasenovský, 39. Laco, 60. Staš - 38. Sojka, 47. Blahút. Rozhodoval: Weiss, ŽK: Matič, Andrič - Paraj, Sojka, 

Urminský, 231 divákov 

http://www.24hod.sk/vysledky-10-kola-druhej-futbalovej-ligy-o-postup-do-fl-cl514205.html
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FK Spišská Nová Ves - FC Nitra 0:3 (0:1) 

 

Góly: 26. Zekucia (vlastný), 51. Balaj, 54. Valenta. Rozhodoval: Pavlík, 300 divákov 

 

MŠK Žilina B - MFK Lokomotíva Zvolen 7:2 (4:1) 

 

Góly: 9., 53. Gerebenits, 9. Jankauskas, 30. Hancko, 35. Klec, 63. Jánošík, 90.+ Letič (z 11 m) - 43. Popovič, 61. Staško. 

Rozhodoval: Ježík, 125 divákov 

 

Partizán Bardejov - MFK Skalica 1:2 (0:0) 

 

Góly: 78. Santos - 66. Šebesta, 68. Ulrich. Rozhodoval: Glova, ŽK: Andraščík, Grohoľ, Pyda - Mizerák, 407 divákov 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín - FC VSS Košice 0:1 (0:0) 

 

Gól: 89. Bilič. Rozhodoval: Kráľovič, 385 divákov 

 

ŠKF Sereď - FC Lokomotíva Košice 2:2 (0:1) 

 

Góly: 66. Jankto, 73. Paukner - 3. a 82. Karaš, Rozhodoval: Cvengroš, ŽK: Paukner, Morong, Ventúra - Gáll, Šuľák, 

Zajac, Dický, 326 divákov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.12.  Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

 [teraz.sk; 24/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-druha-liga-vysledky-zapasy/261604-clanok.html 

 

Pozrite si súhrn výsledkov stretnutí. 

 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 

 

Bratislava 24. mája (TASR) - Druhá futbalová liga mala v stredu na programe zápasy 10. kola skupiny o postup do 

Fortuna ligy. 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:2 (2:1) 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-druha-liga-vysledky-zapasy/261604-clanok.html
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Góly: 31. Jasenovský, 39. Laco, 60. Staš - 38. Sojka, 47. Blahút. Rozhodoval: Weiss, ŽK: Matič, Andrič - Paraj, Sojka, 

Urminský, 231 divákov 

 

FK Spišská Nová Ves - FC Nitra 0:3 (0:1) 

 

Góly: 26. Zekucia (vlastný), 51. Balaj, 54. Valenta. Rozhodoval: Pavlík, 300 divákov 

 

MŠK Žilina B - MFK Lokomotíva Zvolen 7:2 (4:1) 

 

Góly: 9., 53. Gerebenits, 9. Jankauskas, 30. Hancko, 35. Klec, 63. Jánošík, 90.+ Letič (z 11 m) - 43. Popovič, 61. Staško. 

Rozhodoval: Ježík, 125 divákov 

 

Partizán Bardejov - MFK Skalica 1:2 (0:0) 

 

Góly: 78. Santos - 66. Šebesta, 68. Ulrich. Rozhodoval: Glova, ŽK: Andraščík, Grohoľ, Pyda - Mizerák, 407 divákov 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín - FC VSS Košice 0:1 (0:0) 

 

Gól: 89. Bilič. Rozhodoval: Kráľovič, 385 divákov 

 

ŠKF Sereď - FC Lokomotíva Košice 2:2 (0:1) 

 

Góly: 66. Jankto, 73. Paukner - 3. a 82. Karaš, Rozhodoval: Cvengroš, ŽK: Paukner, Morong, Ventúra - Gáll, Šuľák, 

Zajac, Dický, 326 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Výsledky externých maturít sú už vonku: Takto dopadli stredné školy v Spišskej! 

 [spisska.dnes24.sk; 24/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vysledky-externych-maturit-su-uz-vonku-takto-dopadli-stredne-skoly-v-spisskej-270822 

 

 Je to už vonku. Svetlo sveta uzreli výsledky externých maturít. Ako sa darilo študentom na spišskonovoveských školách? 

 

Pokiaľ maturanti predstúpia so svojimi vedomosťami pred komisie, čaká ich okrem písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky aj externá časť maturity a teda testy. V tomto roku bolo do písomných maturít zapojených 702 

stredných škôl, celkovo 39 670 žiakov. A my už vieme, ako zvládli testy stredoškoláci v našom meste. 

 

http://spisska.dnes24.sk/vysledky-externych-maturit-su-uz-vonku-takto-dopadli-stredne-skoly-v-spisskej-270822
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Zaostrili sme teda na novoveské stredné školy a konkrétne sme sa zamerali na výsledky zo slovenského jazyka a 

literatúry a z matematiky. Kde napísali testy najlepšie? 

 

Prečítajte si aj 

 

Zo slovenského jazyka a literatúry malo najvyššiu priemernú úspešnosť spomedzi škôl v Spišskej Novej Vsi Gymnázium 

-Javorová, pričom jeho žiaci dosiahli priemerne 71,7%. A čo ďalšie školy? 

 

Rebríček novoveských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

 

Poradie Škola Ulica Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom 

predmete (v %) 

1. Gymnázium Javorová 16 71,7 

2. Gymnázium Školská 7 69,9 

3. Cirkevné gymnázium Štefana 

Mišíka 

Radničné námestie 

271/8 

64,7 

4. Hotelová akadémia Radničné námestie 1 57,2 

5. Technická akadémia Hviezdoslavova 6 53,3 

6. Stredná odborná škola 

ekonomická 

Stojan 1 48,5 

7. Stredná odborná škola Markušovská cesta 4 48,1 

8. Stredná odborná škola 

drevárska 

Filinského 7 45,5 

 

 

Prečítajte si aj 

 

Prejdime teraz na matematiku. Ako sa darilo novoveským maturantom pri tomto predmete? V tomto o niečo menej 

početnom rebríčku, patrí prvenstvo Gymnáziu – Školskej s priemernou úspešnosťou 48,5%. 

 

Rebríček novoveských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky 

 

Poradie Škola Ulica Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom 

predmete (v %) 

1. Gymnázium Školská 7 48.5 

2. Gymnázium Javorová 16 38.9 

3. Cirkevné gymnázium Štefana Radničné námestie 34.7 
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Mišíka 271/8 

4. Stredná odborná škola 

ekonomická 

Stojan 1 33.3 

5. Technická akadémia Hviezdoslavova 6 28.9 

6. Stredná odborná škola 

drevárska 

Filinského 7 14.4 

 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Martin Polaček: Pozvánka do repre je pre mňa zadosťučinenie za roky driny 

 [sport.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/278223/martin-polacek-pozvanka-do-repre-je-pre-mna-zadostucinenie-za-roky-driny/ 

 

- Zdravotné problémy brankárskej jednotky Matúša Kozáčika s lýtkovým svalom spôsobili, že v 24-člennej nominácii 

trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na blížiaci sa duel vo Vilniuse proti domácej Litve (hrá sa 10. 

júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska figuruje až kvarteto 

gólmanov. 

 

Okrem spomenutého Kozáčika z Viktorie Plzeň (26 štartov za A-tím SR), Martina Dúbravku zo Slovana Liberec (2 štarty, 

účasť v januárovom stretnutí proti Ligovému výberu Švédska v Abú Zabí sa neráta do oficiálnych duelov, pozn.) a Miloša 

Volešáka z MŠK Žilina (0 štartov) sa v kádri "áčka" objavil premiérovo Martin Polaček z poľského klubu Zaglebie Lubin. 

 

"Táto pozvánka do národného tímu je pre mňa zadosťučinenie za roky driny. Futbal mi to vrátil. Ako každý športovec som 

vždy sníval, že raz budem reprezentovať svoju krajinu," uviedol Polaček v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku 

Slovenského futbalového zväzu (SFZ). 

 

Prešovský rodák na začiatku seniorskej kariéry po nevydarenej anabáze v Zbrojovke Brno (2009 - 2011) sa musel na 

Slovensku tvrdo prebíjať v nižších súťažiach v drese Spišskej Novej Vsi a Moldavy nad Bodvou. "Po návrate z Česka 

som začínal v podstate odznova. Ďakujem rodine, že ma podržala v najťažších časoch. Musel som urobiť reštart vo 

svojej kariére a tvrdo makať." 

 

http://sport.aktuality.sk/c/278223/martin-polacek-pozvanka-do-repre-je-pre-mna-zadostucinenie-za-roky-driny/
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Dvadsaťsedemročný robustný brankár (nar. 2. apríla 1990) sa v domovine postupne dostal až do najvyššej súťaže - 

chytal za Dunajskú Stredu i Slovan Bratislava, s "belasými" v sezóne 2013/2014 získal majstrovský titul. Jeho výkony si 

následne všimli v Poľsku, kde už dva roky účinkuje v klube Zaglebie Lubin. 

 

Polaček tam začínal ako dvojka, no neskôr sa stal jasnou jednotkou medzi žrďami. V hodnotení brankárov tamojšej 

najvyššej futbalovej súťaže Ekstraklasy patrí medzi najlepších. Polaček si počas svojho angažmánu v Poľsku vybudoval 

výborné meno, a to nielen výkonmi, ale aj svojou svalnatou postavou - vyslúžil si preto aj prezývku Gladiátor zo 

Slovenska. 

 

"Tá vznikla ešte v roku 2016. Makám na sebe každý deň na 300 percent. Trénujem trikrát viac ako predtým. Mňa to baví 

a psychicky mi to pomáha. Po dobrej zaberačke mám skvelý pocit," dodal takmer dvojmetrový brankár Martin Polaček 

(199 cm/100 kg) pre web SFZ. 

 

"Polaček dlhodobo chytá a dobre chytá v Poľsku, kde vyzrel. Má vysokú postavu, je dobre stavaný. Chceme ho vidieť v 

akcii i v kolektíve, ako v ňom bude pôsobiť," vyjadril sa kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na utorkovom 

brífingu v Bratislave k nominácii Martina Polačeka a na brankársku tému pred spomenutým júnovým kvalifikačným 

súbojom vo Vilniuse dodal: "V tejto chvíli nemám jasno, kto by išiel chytať v Litve, ak Kozáčik nebude môcť." 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Pred rokmi pôsobil v nižších ligách, teraz ho Kozák povolal proti Litve 

 [sport.sme.sk; 24/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Futbal - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20541063/pred-rokmi-posobil-v-nizsich-ligach-teraz-ho-kozak-povolal-proti-litve.html 

 

Pozvánka do národného tímu je pre mňa zadosťučinenie za roky driny. Futbal mi to vrátil, vraví Martin Polaček. 

 

BRATISLAVA. Zdravotné problémy brankárskej jednotky Matúša Kozáčika s lýtkovým svalom spôsobili, že v 24-člennej 

nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na duel vo Vilniuse proti domácej Litve (hrá sa 10. 

júna o 20.45 h) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska figurujú až štyria 

gólmani. 

 

Okrem Kozáčika z Viktorie Plzeň (26 štartov za A-tím), Martina Dúbravku zo Slovana Liberec (2 štarty, účasť v 

januárovom stretnutí proti Ligovému výberu Švédska sa neráta do oficiálnych duelov, pozn.) a Miloša Volešáka z MŠK 

Žilina (0 štartov) sa v kádri objavil premiérovo Martin Polaček z poľského klubu Zaglebie Lubin. 

 

So Slovanom získal titul 

 

https://sport.sme.sk/c/20541063/pred-rokmi-posobil-v-nizsich-ligach-teraz-ho-kozak-povolal-proti-litve.html
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"Táto pozvánka do národného tímu je pre mňa zadosťučinenie za roky driny. Futbal mi to vrátil. Ako každý športovec som 

vždy sníval, že raz budem reprezentovať svoju krajinu," uviedol Polaček v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku 

Slovenského futbalového zväzu (SFZ). 

 

Prešovský rodák sa na začiatku seniorskej kariéry po nevydarenej anabáze v Zbrojovke Brno (2009 - 2011) musel na 

Slovensku prebíjať v nižších súťažiach v drese Spišskej Novej Vsi a Moldavy nad Bodvou. 

 

"Po návrate z Česka som začínal v podstate odznova. Ďakujem rodine, že ma podržala v najťažších časoch. Musel som 

urobiť reštart vo svojej kariére a tvrdo makať." 

 

Dvadsaťsedemročný brankár sa na Slovensku postupne dostal až do najvyššej súťaže - chytal za Dunajskú Stredu i 

Slovan Bratislava, s bratislavským mužstvom v sezóne 2013/2014 získal majstrovský titul. 

 

Podľa Kozáka vyzrel 

 

Jeho výkony si následne všimli v Poľsku, kde už dva roky účinkuje v klube Zaglebie Lubin. Polaček tam začínal ako 

dvojka, no neskôr sa stal jasnou jednotkou. V hodnotení brankárov tamojšej najvyššej futbalovej súťaže Ekstraklasy patrí 

medzi najlepších. 

 

Polaček si počas svojho angažmánu v Poľsku vybudoval výborné meno, a to nielen výkonmi, ale aj svojou svalnatou 

postavou - vyslúžil si preto aj prezývku Gladiátor zo Slovenska. 

 

"Tá vznikla ešte v roku 2016. Makám na sebe každý deň na 300 percent. Trénujem trikrát viac ako predtým. Mňa to baví 

a psychicky mi to pomáha. Po dobrej zaberačke mám skvelý pocit," dodal takmer dvojmetrový brankár Martin Polaček. 

 

"Polaček dlhodobo chytá a dobre chytá v Poľsku, kde vyzrel. Má vysokú postavu, je dobre stavaný. Chceme ho vidieť v 

akcii i v kolektíve, ako v ňom bude pôsobiť," uviedol tréner Kozák na utorkovom brífingu v Bratislave. 

 

"V tejto chvíli nemám jasno, kto by išiel chytať v Litve, ak Kozáčik nebude môcť," dodal. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Štát by mal prispieť nemocniciam miliónmi eur: V hre sú aj Nové Zámky 

 [novezamky.dnes24.sk; 24/05/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/stat-by-mal-prispiet-nemocniciam-milionmi-eur-v-hre-su-aj-nove-zamky-270817 

 

 Časť slovenských nemocníc by mala do dvoch rokov prejsť modernizáciou. Medzi vybranými figuruje aj tá novozámocká. 

 

http://novezamky.dnes24.sk/stat-by-mal-prispiet-nemocniciam-milionmi-eur-v-hre-su-aj-nove-zamky-270817
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Dôvodom na modernizáciu sú eurofondy, o ktoré sa môžu zdravotnícke zariadenia uchádzať. Z takmer 280-miliónového 

balíka pôjde časť – asi 153 miliónov eur aj na zdravotné strediská. O peniaze sa môže uchádzať 44 zariadení, jednou z 

podmienok je, aby nemali podnikové ťažkosti. 

 

V prvom kole výzvy chce minister zdravotníctva Tomáš Drucker ponúknuť nezadĺženým nemocniciam na modernizáciu 

70 miliónov eur. Následne chce oddlžiť nemocnice bojujúce s finančnými problémami a spustiť pre ne druhé kolo výzvy. 

 

V hre je sú aj Nové Zámky 

 

Financie môžu v prvom kole získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva či obrany, ale aj 

tie, ktoré patria pod VÚC a obce. "Zdravotnícke zariadenia musia pri žiadaní o eurofondy myslieť aj na kofinancovanie, v 

rámci jedného projektu možno žiadať maximálne 15 miliónov eur," povedal na tlačovej konferencii Drucker. 

 

Medzi zariadeniami, ktoré môžu žiadať o dotácie sa nachádza aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. 

 

Financie na rekonštrukcie aj techniku 

 

Podľa Druckera možno peniaze použiť na rekonštrukciu budov, budovanie urgentných príjmov či na nákup zdravotníckej 

techniky. Prvá výzva na rozvoj nemocníc je viazaná na tri mesiace, druhú chce rezort spustiť v budúcom roku. 

Spomínaných 44 nemocníc vybral štát na základe istých pravidiel. Zohľadňoval napríklad spádovosť či kapacitu lôžok a 

personálu. 

 

Rezort zdravotníctva má pre toto programové obdobie k dispozícii takmer 280 miliónov eur (2014–2020). Eurofondy, 

ktoré nepôjdu do rekonštrukcie nemocníc, plánuje Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR investovať do integrovaných 

centier zdravotnej starostlivosti. Výzvu na ich budovanie chce rezort zverejniť na jeseň tohto roka. Štát od tohto roka 

zrušil maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov zo zdravotných poisťovní. Desiatky miliónov eur, ktoré takto 

získa, chce takisto použiť do obnovy nemocníc. 

 

Zoznam oprávnených žiadateľov o financie z eurofondov: 

 

- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

- Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

- Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

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

- Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Košice 

- Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

- NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

- Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 
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- Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 

- Fakultná nemocnica Nitra 

- Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 

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

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 

- Vranovská nemocnica, a.s. 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., 

- Všeobecná nemocnica Komárno 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 

- Fakultná nemocnica Trenčín 

- Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 

- Fakultná nemocnica Trnava 

- Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

- Nemocnice s poliklinikami n.o. Levice 

- Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 

- Nemocnice s poliklinikami n.o. Topoľčany 

- Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

- Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s 

- Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

- Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 

- Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 

- Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

- Univerzitná nemocnica Martin 

- Nemocnice a polikliniky, a.s. Rimavská Sobota 

- Nemocnica s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. 

- Nemocnica Košice – Šaca a.s. 

- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., 

- Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

- Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

- Nemocnica Poprad, a. s 

- Nemocnica Zvolen a. s. 

- Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

- ÚVN Ružomberok 

 

Foto: ilustračné 
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Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24/TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Rely pod Tatrami ponúkne zaujímavý sprievodný program 

 [poprad.dnes24.sk; 24/05/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/rely-pod-tatrami-ponukne-zaujimavy-sprievodny-program-270844 

 

 Organizátori Rallye Tatry z AOS klubu Poprad v spolupráci s mestom Poprad pripravili pre návštevníkov najstaršej 

slovenskej automobilovej súťaže bohatý sprievodný program. 

 

Všetko odštartovala v Dome kultúry v Poprade, pondelok 22. mája, vernisáž výstavy prác detí z troch popradských ZUŠ 

na tému Nakresli rallye. V predvečer štartu sa uskutoční veľká autogramiáda popredných posádok slovenských 

šampionátu a bývalého majstra sveta Stiga Blomqvista v priestoroch Obchodného centra Forum a vyvrcholí počas 

samotnej rely vystúpením kapiel Smola a Hrušky a Bon Jovi Revival. Klub filatelistov prišiel s iniciatívou vytvoriť pečiatku 

Rallye Tatry, ktorá bude počas súťaže k dispozícii na Hlavnej pošte v Poprade. 

 

Hlavnou hviezdou tohtoročnej tatranskej rely bude švédsky jazdec Stig Blomqvist, majster sveta z roku 1984. Legenda 

svetového motoršportu sa predstaví fanúšikom rallyšportu na Slovensku už vo štvrtok 25. mája od 18. hodiny na 

autogramiáde v OC Forum. Okrem Blomqvista rozdá podpisy i trojnásobný víťaz Rallye Tatry Leo Pavlík, ktorý sa zapísal 

nezmazateľným písmom do histórie československého motoršportu. Rodák z Kdyně sa stal päťnásobným majstrom 

Československa a v Poprade predstaví svoju knihu s názvom Od škodovky po quattro. Organizátori pozvali desať 

posádok z čela zoznamu prihlásených, fanúšikom rozdajú podpisy Pavel Valoušek – Veronika Havelková, Martin Koči – 

Filip Schovánek, Grzegorz Grzyb, Tomáš Ondrej – Adam Gömöri, Vlastimil Majerčák – Michaela Vejačková, Igor Drotár – 

Tomáš Plachý, Jaroslav Melichárek – Erik Melichárek , Mattias Adielsson – Andreas Johansson a ďalší. 

 

Hodinu pred slávnostným štartom v piatok 26. mája o 15. hodine, na pódiu pred OC Forum, sa so svojim programom 

predstaví kapela Smola a Hrušky a v sobotu 27. mája od 13. hodiny zaspieva svetoznáme hity skupina Bon Jovi Revival s 

frontmanom Radom. Predstavme si jednotlivé kapely bližšie. Smola a Hrušky je slovenská reggae-punková hudobná 

kapela zo Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla pred dvadsiatimi rokmi. Skupinu preslávili najmä hity Svokra, Fajčiť treba, 

Pridaj si ma, Na čom záleží, Čierny Biely a ďalšie. Pri svojej tvorbe sa inšpirovali kapelami The Clash, Nirvana, Ramones, 

Madness, SKA-P, The Cure, Bob Marley, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, Cypress Hill a Dáši. V 

Poprade vystúpia traja členovia kapely Spoko, Matus a Jahn. 

 

V Poprade zahrá aj kapela Bon Jovi Revival, spevákom kapely je dvadsaťosemročný Košičan Rado. Piesne legendárnej 

skupiny Bon Jovi začal spievať už ako malý chlapec. Profesionálne začal spievať na rôznych verejných podujatiach od 

http://poprad.dnes24.sk/rely-pod-tatrami-ponukne-zaujimavy-sprievodny-program-270844
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trinástich rokov. Bolo to v čase, keď letel vo svete megahit skupiny It 'my life. Ako pätnásťročný dostal ponuku nahrať 

hymnu slovenskéj hokejovej reprezentácie Nech bože dá, s ktorou sa predstavil na vyhodnotení ankety osobnosť 

televíznej obrazovky pod názvom OTO 2003. V apríli 2004 vyšiel tento CD singel oficiálne vo vydavateľstve BMG, Rado 

za ňu získal zlatú platňu. "Všetky kultúrne podujatia usporiadame spoločne s organizátormi rely na námestí, kde bude 

najväčšia koncentrácia fanúšikov. Rallye Tatry nie je len motoristický šport, ale aj spoločenské vyžitie. Ako 

spoluorganizátori rely si želáme, aby akcia mala úspešný nielen športový, ale aj vydarený kultúrný priebeh," povedal Ing. 

Jozef Švagerko, primátor mesta Popradu. 

 

Popradský klub filatelistov prišiel s iniciatívou vytvoriť pečiatku Rallye Tatry, ktorá bude počas súťaže k dispozícii na 

Hlavnej pošte 1 v Poprade. Naposledy bola pečiatka s motívom Rallye Tatry vyrobená pred dvadsiatimi rokmi pri 

príležitosti konania súťaže v roku 1997. Navrhol ju Adrián Ferda, zamestnanec slovenskej pošty po konzultácii s 

popradským filatelistom Rastislavom Ovšonkom. Ide o príležitostnú poštovú pečiatku, ktorú bude používať pošta Poprad 

1 v piatok 26. mája počas celého dňa od 7. do 18. hodiny, kedy je hlavná pošta otvorená. V tento deň ju môže pošta 

používať pre pečiatkovanie bežných zásielok. Ak by niekto nestihol prísť v piatok, pečiatka bude na pošte aj v sobotu, 

avšak už nie na pečiatkovanie bežných zásielok, ale len na požiadanie. Ide o poštovú pečiatku s konkrétnym dátumom, 

čiže nemožno ju používať v ďalších dňoch na bežné pečiatkovanie zásielok. V minulosti bola príležitostná pečiatka 

pravidelnou súčasťou Rallye Tatry, slúžila na propagáciu akcie podobne ako v tomto roku, pričom prvýkrát bola k 

dispozícii už v roku 1971. 

 

Ďalší spravodajský servis o 44. Rallye Tatry 2017 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Postupne budú 

uveřejněné ai na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na jej facebookovej mutácii. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Korene súťaže logicky mysliacich detí sú na Orave 

 [nasaorava.sme.sk; 24/05/2017; Nadežda Kališová ; Zaradenie: Orava / Zaujímavosti] 

https://nasaorava.sme.sk/c/20538990/korene-sutaze-logicky-mysliacich-deti-su-na-orave.html 

 

Nadaní žiaci z rôznych kútov Slovenska sa stretli na Oravskom hrade, aby si zmerali sily v IQ olympiáde. 

 

ORAVSKÝ PODZÁMOK. Postaviť čo najvyššiu medenú vežu, vystrihnúť pyramídu z jedného kusu papiera, úlohy na 

postreh, logiku, krátkodobú pamäť, priestorová predstavivosť. Z kedysi školskej IQ olympiády je po siedmich ročníkoch 

celoslovenská súťaž. Do školských kôl sa zapojilo až 14 114 detí od piateho po deviaty ročník zo 706 základných škôl a 

osemročných gymnázií v 372 slovenských obciach a mestách. Do finále, ktoré sa konalo v priestoroch Oravského hradu, 

postúpilo 60 najlogickejšie mysliacich detí. 

 

Najskôr iba v meste 

https://nasaorava.sme.sk/c/20538990/korene-sutaze-logicky-mysliacich-deti-su-na-orave.html
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Prvého ročníka pred siedmimi rokmi sa zúčastnilo len 48 detí z Námestova. Pripravené úlohy sa školákom tak zapáčili, že 

sa organizátori rozhodli pozvať aj ďalšie ročníky. Postupne súťaž rozširovali na okresnú, regionálnu, až do tohtoročnej 

celoslovenskej s takmer tristonásobným nárastom súťažiacich. 

 

Tí museli prejsť školským kolom a regionálnym, najlepší postúpili do celoslovenského finále. Celkovo vyriešili finalisti až 

dvesto rôznych úloh z rôznych oblastí. "Boli zamerané na rôzne formy intelektu," hovorí Daniela Metesová, členka Mensa 

Slovensko, ktorá súťaž organizuje. "Boli tam klasické logické úlohy, úlohy na postreh, testovali sme ich krátkodobú 

pamäť, v ľahkej matematike bolo dôležité v krátkom čase spočítať rozličné jednotky." 

 

Každý za seba 

 

Miesto konania celoslovenského finále organizátori dlho nevyberali. "Kde si viete predstaviť veľkolepejšie finále ako v 

priestoroch najnavštevovanejšieho hradu? Zostali sme doma," hovorí Daniela Metesová. "V spolupráci s Oravským 

múzeum sa nám podarilo vyčariť neopakovateľnú atmosféru nielen pre deti, ale aj učiteľov a hostí." 

 

Kedysi žiaci súťažili v trojčlenných tímoch. Pre množstvo detí museli organizátori tento rok družstvá zrušiť. Každé dieťa 

súťažilo samé za seba. Predsa však pre ne pripravili aj úlohy, na splnenie ktorých sa museli spojiť so súpermi, ktorých  

nikdy predtým nevideli. "V úlohe na praktickú inteligenciu sme vytvorili trojice. Deti sa spoznali, nadviazali kontakty, 

museli hľadať riešenie s úplne neznámymi deťmi. Zvládli to bravúrne." 

 

Inteligencia malých súťažiacich organizátorov opäť milo prekvapila. "Boli veľmi šikovní, zdravo sebavedomí, veľmi 

inteligentní." 

 

Krátko o najlepších 

 

Prvé tri miesta po spočítaní všetkých bodov obsadili chlapci. Richard Kramár má pätnásť rokov, pochádza z Martina a 

študuje na Gymnáziu Jozefa Letricka. Z Oravy si odniesol prvé miesto. "Rád lúštim hlavolamy, staviam lego a puzzle, 

zbieram modely," povedal po súťaži. "Vo voľnom čase jazdím na bicykli a sledujem seriály. Ešte som sa nerozhodol, čo 

by som chcel v budúcnosti študovať. Ale určite to bude chémia, fyzika alebo psychológia." 

 

Štrnásťročný Bruno Jakubov navštevuje Základnú školu Ing. Ondreja Kožucha v Spišskej Novej Vsi. V IQ olympiáde mu 

patrí druhá priečka. "K mojim koníčkom patrí skauting, rád chodím plávať a bicyklovať sa. Chcel by som študovať 

prírodné vedy." 

 

Bronzový napokon skončil štrnásťročný Dario Mikuš zo Základnej školy Mariánska v Prievidzi. Hrá na klavíri, má rád 

bedminton, bicyklovanie, je numizmatik. "Ešte neviem, čo budem študovať, najskôr matematiku a fyziku, možno chémiu," 

povedal. 
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Súťaž aj tento rok pripravovala Mensa Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. 

Hlavnými organizátormi boli dobrovoľníci z organizácie Daniela Metesová, Miroslav Macko a Marián Metes. Práve oni ju 

pred siedmimi rokmi založili. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase (+FOTO) 

 [nasanitra.sme.sk; 24/05/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

https://nasanitra.sme.sk/c/20541545/nitra-rozhodla-na-spisi-v-druhom-polcase-foto.html 

 

V desiatom kole nadstavbovej časti sa v Spišskej Novej Vsi stretli dve mužstvá z opačných pólov druholigovej tabuľky. 

 

Nitre výrazne pomohol nešťastný domáci "vlastenec". V prvom polčase hostia nevedeli nájsť ten správny zápasový 

rytmus. Až po zmene strán sa celé mužstvo naladilo na tú správnu nótu a ich rýchle protiútoky boli pre domácich veľkým 

nebezpečenstvom. Po dvoch rýchlych akciách viedli s prehľadom 3:0 a to ešte domáci brankár bravúrne zneškodnil dve-

tri čisté vyložené šance. 

 

Tretíkrát v rade 

 

"Podarilo sa nám už tretíkrát v rade zvíťaziť a bez inkasovaného gólu. Mám nejaké výhrady k prvému polčasu a našej 

hre. V súčasnosti sa sústreďujeme na výsledky. Sú už len dve kolá do konca a treba výsledkovo nadviazať. Máme veľa 

mladých hráčov a sme radi, že nadstavbovú časť vedieme. Chlapci sa naučili vyhrávať, a sedem z nich bolo vlani ešte v 

dorasteneckom veku. Snažím sa im vštepovať, aby mali radi futbal, aby malo zmysel to, čo robia," zhodnotil zápas na 

Spiši tréner Nitry Ivan Galád. 

V stredu počasie na Spiši na futbal veľmi nelákalo. Samotné stretnutie malo svoju kvalitu. 

 

Novovešťania veľa gólových šancí nemali, ale pri troške šťastia mohli Nitru potrápiť. Po zápase na oboch stranách vládla 

priateľská futbalová atmosféra. Na strane hostí bola najčastejšia pozápasová otázka: ako hrali Košice? 

 

"S vysokým rešpektom hodnotím domácich. Dostali sa do tejto časti a už u nás sa predstavili ako vysoko inteligentné 

mužstvo. Majú pekné otváranie hry a mladých hráčov. Môžem len im popriať, nech sa im darí a napredujú," povedal I. 

Galád. 

 

Škola pre mladíkov 

 

Vyše tristo divákov neodchádzalo zo zápasu Spišská Nová Ves – Nitra sklamaných. Videli dobrý druholigový futbal a 

hlavne v druhom polčase hostia sa prezentovali šikovnými gólovými akciami, rýchlym pohybom, no ani domáci sa nedali 

zahanbiť. Dobre bojovali a tréner Ondáš dal opäť príležitosť mladíkom, pre ktorých to bola veľká futbalová škola. 

https://nasanitra.sme.sk/c/20541545/nitra-rozhodla-na-spisi-v-druhom-polcase-foto.html
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"Pre nás je veľká česť, že sa môžeme konfrontovať s mužstvami, ktoré ašpirujú na ligu. Roky to u nás nebolo. Na rozdiel 

od Nitry body nezbierame, naopak, sme vo výsledkovej kríze. Máme na to objektívne príčiny. Tieto zápasy nám dávajú 

veľa. Prvý polčas z našej strany nebol zlý. Držali sme súpera na dištanc. Mali sme po štandardke gólovú šancu, brankár 

Nitry zachránil. Na začiatku druhého polčasu sme mali brejkovú akciu a náš hráč v gólovej pozícii prekopol. Potom prišla 

taká nepríjemná päťminútovka a v nej inkasované góly. Nitra má kvalitu na to, aby si už takýto výsledok postrážila. 

Prajem Nitre všetko dobré, nech sa im darí," skonštatoval tréner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš. 

 

FK Spišská Nová Ves - FC Nitra 0:3 (0:1) 

 

Góly: 26. vlastný (Zekucia), 52. Balaj, 54. Valenta. R Pavlík, 300 divákov. 

FK: Huszárik - Kunzo, Zekucia, Sedláček, Baranyi, Kováč, Labanc (79. Augustín), Šoltés (63. Hudran), Sirko (81. Regec), 

Palutka, Kavulič 

FC: Hroššo - Ďurek, Križan, Vencl, Chovanec - Valenta (66. Lupčo), Šimončič, Kotrík, A. Fábry (80. Abrahám), Lola (76. 

Kuník) - Balaj. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  PARASPORT24 TOUR sa na svoje 10. výročie zlúči s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 

 [lenprezeny.sk; 24/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Charita] 

http://www.lenprezeny.sk/parasport24-tour-sa-na-svoje-10-vyrocie-zluci-s-koncertom-hudba-bez-barier/ 

 

Okrúhle 10te narodeniny oslavuje tento rok najznámejšie cyklistické benefičné podujatie na Slovensku. Parasport24 Tour 

odštartovalo charitatívny cyklopelotón poprvýkrát pred desiatimi rokmi pod názvom Cez Slovensko na bicykli. Svoje 

desiate výročie oslávi tým, že sa výrazne rozrastie – uprostred cyklotýždňa Parasport24 Tour 2017 zorganizuje tiež veľký 

benefičný koncert Hudba bez bariér 2017. Už druhý rok po sebe sa podujatie teší z oficiálnej záštity prezidenta Andreja 

Kisku, ktorý ho podporí i svojou osobnou účasťou. 

 

FOTO: Ján Vlk Dreamwolf | ZDROJ: SOUL FOR SHOW 2017 

 

Pod záštitou a s osobnou účasťou prezidenta 

,,Je neuveriteľné, že sme už spoločne prešli cestu dlhú desať rokov. Začiatky neboli jednoduché, začínali sme z ničoho, 

iba s tromi ľuďmi, až sme postupne prišli k desiatemu ročníku, v ktorom sme Parasport24 Tour spojili s ďalším veľkým 

projektom Hudba bez bariér," bilancuje zakladateľ a organizátor oboch podujatí Miroslav Buľovský, ktorý stojí v čele OZ 

Parasport24. 

 

,,Parasport24 to sú silné príbehy hendikepovaných ľudí, ktorí spolu s nami a so známymi ľuďmi bicyklujú naprieč 

Slovenskom a spoločnými silami pomáhajú sociálne slabším ľuďom, ktorí to potrebujú. Za tých desať rokov sme urobili 

http://www.lenprezeny.sk/parasport24-tour-sa-na-svoje-10-vyrocie-zluci-s-koncertom-hudba-bez-barier/
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množstvo dobrých vecí a ja som veľmi rád, že môžem pomáhať tam, kde treba s dobrými ľuďmi, lebo, keď chcete robiť 

dobré veci, tak ich musíte robiť s dobrými ľuďmi," dodáva Miroslav Buľovský. 

 

Ako upresnil na nedávnej tlačovej konferencii v prítomnosti médií, aktuálny ročník Parasport24 Tour sa začne už v závere 

tohto týždňa. Hneď v prvej etape sa k pelotónu pridá vzácna návšteva, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

,,Začíname 28. mája v Spišskej Novej Vsi a môžem potvrdiť, že v tejto etape s nami opäť pôjde aj pán prezident Andrej 

Kiska. Ďalší deň budeme pokračovať zo Svitu cez Tatranskú Štrbu, potom cez Východnú a tento deň ukončíme v Gino 

Paradise Bešeňová. Ďalší etapový deň ide cez Donovaly do Banskej Bystrice, kde práve 30. mája na konci tretej etapy 

budeme mať večer na zimnom štadióne skvelý koncert Hudba bez bariér, ktorý je už teraz v predpredaji cez Ticketportal. 

Ďalej pokračujeme cez Žiar nad Hronom, Vyhne, Žarnovicu a Partizánske, a posledný šiesty etapový deň sa skončí v 

Trenčianskych Tepliciach," opisuje priebeh tohtoročnej cyklistiky Miroslav Buľovský a dodáva, že celkovo bude tento rok v 

pelotóne Parasport24 Tour až 38 cyklistov. 

 

Přemysl Boublík: Dáva mi to zmysel života 

Od úplneho začiatku, teda celých desať rokov je súčasťou Parasport24 Tour herec Přemysl Boublík. Ani on nechýbal na 

tlačovej konferencii, aby tak osobnou účasťou podporil Parasport24 a hendikepovaných športovcov, ktorých toto OZ 

spája. ,,Musím povedať, že aj mne to dáva zmysel života každý rok sa zúčastniť takejto fantastickej týždňovej dovolenky," 

hovorí Přemysl Boublík. ,,Keď Mirko rozbiehal prvý ročník, stálo ho to veľa úsilia a peňazí a my ako prví účastníci ešte aj 

s Tulim Vojtekom a Peťom Čamborom sme dostali bicykle ako honoráre, pretože tie honoráre boli jediná možnosť ako 

nás presvedčiť, keďže ešte nešlo o známu akciu. Za desať rokov sa z toho stala naozaj prestížna akcia – mnohí známi 

ľudia by sa jej chceli zúčastniť, ale Mirko má vždy plný stav, čo je skvelé. Nie je to už len o tom, kto s nami ide, ale či sa 

hodí do našej partie. Sme partia ľudí, ktorí si veľmi dobre rozumejú, máme sa radi, dokážeme sa aj pohádať, ale vzápätí 

sa aj udobriť, a hlavne sa dokážeme všetci neuveriteľným spôsobom podporovať a tolerovať. Musím povedať, že už po 

prvom ročníku som si k tejto cyklistike vybudoval taký silný vzťah a puto, ktoré by som prirovnal k pocitu, keď sa mi 

narodilo dieťa. Za nič na svete by som sa nechcel tejto cyklistiky vzdať. A dúfam, Mirko, že to je len blaf, že bude mať len 

24 ročníkov!" 

 

Sima Martausová: Pieseň pre Parasport24 Tour 

Vlani pribudla do pelotonu Parasport24 Tour speváčka Sima Martausová. Tento rok nebude len šliapať do pedálov, ale aj 

si zaspieva na koncerte Hudba bez bariér. ,,Nikdy by mi nenapadlo, že keď pôjdem domov po tejto cyklistike, že budem 

plakať za všetkými tými ľuďmi. Tak veľmi mi prirástli k srdcu, že som o nich dokonca zložila pesničku, ktorú aj zaspievam 

na tomto koncerte," zaspomínala si na svoje minuloročné zoznámenie sa s Parasport24 Tour obľúbená speváčka. 

 

Celeste Buckingham: Na bicykel si sadnem po šiestich rokoch 

Tohtoročným vzácnym prírastkom v pelotóne Parasport24 Tour je speváčka Celeste Buckingham, ktorá sa s OZ 

Parasport24 zoznámila vlani, keď podporila svojím vystúpením koncert Hudba bez bariér. Ako prezradila na tlačovej 

konferencii, už niekoľko ročníkov sa chcela cyklistiky osobne zúčastniť, no v jej termíne bola vždy pracovne mimo 

Slovenska. Tento rok sa to konečne podarilo. ,,Tak dúfam, že už som vaša. Veľmi sa na to teším a modlím sa, že sa 
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nestrápnim, lebo som asi 6 rokov nesedela na bicykli a kvôli Parasport24 Tour som po rokoch vytiahla bicykel, tak 

uvidíme ako to dopadne. Teším sa, že môžem byť súčasťou cyklistiky a opäť aj koncertu Hudba bez bariér." 

 

Martin Harich: Parasport24 sú ľudia, po ktorých vidno výsledky 

Pravidelným členom pelotónu je spevák Martin Harich, pre ktorého je už taktiež samozrejmosťou, že počas cyklistiky 

nielen šliape do pedálov, ale aj spieva. ,,Parasport24 Tour je jediná akcia z celého roka, kde chodím naozaj zo srdca rád 

a viem, že tam budem nielen hrať, ale aj robiť niečo fajn a pomáhať. Na Slovensku je veľa organizácií, ktoré pomáhajú a 

človek musí naozaj často zapojiť nielen srdce ale aj rozum, keď si vyberá, do čoho pôjde a do čoho nie. Parasport24 je 

pre mňa skupinka ľudí, po ktorých vidno výsledky, preto som tu už tretí rok a som veľmi rád, že som zapadol medzi týchto 

skvelých ľudí. Je to také moje poslanie, po ktorom vidím výsledky." 

 

Peter Bič Project: Tento projekt doslova búra bariéry a obmedzenia 

Novým menom, ktoré prvýkrát podporí svojím vystúpením koncert Hudba bez bariér je formácia Peter Bič Project. Čo 

hovorí na margo svojho vzťahu k benefičným podujatiam líder skupiny Peter Bič? "Náš vzťah k takýmto podujatiam je 

veľmi kladný. Snažíme sa podporovať benefície, ako je v našich silách. Ľudia si musia pomáhať, schválne hovorím, že 

musia! A nielen mali by si… Mnohokrát to totiž ostáva len pri slovnej rovine a "skutek utek". Ponúk na vystupovanie na 

charitatívnych projektoch je veľmi veľa a nedá sa to všetko stíhať. Hudbu bez bariér sme sa rozhodli podporiť aj z 

dôvodu, že presne vieme, koho OZ Parasport24 podporuje a kam výťažok z podujatia poputuje. Tento projekt má 

dlhoročnú tradíciu a máme pocit, že doslova búra bariéry a obmedzenia." 

 

Ján Mečiar: Najsilnejší príbeh za 7 rokov na bicykli 

Moderátor a dlhoročná tvár TV JOJ bicykluje s Parasport24 Tour už 7 rokov. Počas tlačovej konferencie si zaspomínal na 

svoj najsilnejší okamih, ktorý na cyklistike zažil. ,,Pamätám si na príbeh chlapca, ktorý skončil na vozíčku, pretože sa 

pokúsil o samovraždu. Priatelia ho presvedčili, aby šiel s nami na cyklistiku. Po týždni na bicykli povedal, že vďaka tým 

dňom s nami sa mu chce opäť žiť. Nie je o čom debatovať. Toto je zmysel tej akcie." 

 

Samuel Migaľ: Láska na prvý pohľad Ďalšia tvár TV JOJ, Samuel Migaľ bicykluje s Parasport24 Tour už štvrtý rok. 

Neskrýva emócie a priznáva, že v jeho prípade to bola láska na prvý pohľad. ,,Pamätám si, ako som po prvej cyklistike 

sedel v aute, telefonoval som Mirovi, plakal som a kričal som na neho, čo mi to urobil, a že to chcem zažiť znova. Bola to 

neskutočná energia najmä z tých hendikepovaných športovcov. Máme sa od nich čo učiť. Dávajú nám silu tým, ako 

dokázali zabojovať so svojím hendikepom. Som rád, že opäť s nimi strávim ten týždeň a že sa budeme ťahať navzájom." 

 

Ján Žgravčák: Jednou nohou na bicykli, druhou v pôrodnici 

Športový komentátor a tvár RTVS Ján Žgravčák prezradil, že nadchádzajúci desiaty ročník Parasport24 Tour bude pre 

neho už piatym, no jednoznačne tým najdramatickejším. ,,S manželkou sme totiž v očakávaní, tak verím, že junior si ešte 

chvíľu počká a že dodrží termín, ktorý má byť týždeň po cyklistike, lebo inak budem musieť narýchlo odísť do pôrodnice," 

vysvetľuje so smiechom. 
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Martin Šmahel: Aj tuhšie povahy po tom týždni vyronia slzu 

Pre Martina Šmahela je blížiaci sa ročník šiestym rokom s Parasport24 Tour, no piatym rokom na bicykli. 

 

,,Môžem potvrdiť, že aj tuhšie povahy po tom týždni vyronia slzu," priznáva. ,,Celé to má hlbší význam, než sa navonok 

môže zdať. A že sa nejdeme len bicyklovať, to každý zistí veľmi rýchlo." 

 

Miroslav Buľovský a jeho OZ Parasport24 v priebehu roka pravidelne organizuje celú paletu benefičných aktivít, medzi 

nimi i galakoncerty Hudba bez bariér. Desiate výročie cyklistiky a svojho občianskeho združenia sa rozhodol spestriť tým, 

že Parasport24 Tour a Hudbu bez bariér spojí do jediného týždňa. Výsledkom je najdôležitejšia zastávka na tohtoročnej 

trase pelotónu – 30. máj, Banská Bystrica. Práve tam sa uskutoční tohtoročná edícia Hudby bez bariér. Vstupenky sú v 

predaji v sieti Ticketportal: www.ticketportal.sk/event.aspx?id=65225 

 

Podujatie Parasport24 Tour sa tento rok oficiálne spojí s projektom Banská Bystrica Európske mesto športu 2017. 

 

Trasa podujatia Parasport24 Tour 2017 : 

28.5. Spišská Nová Ves – Spišský Štvrtok – Jánovce – Vlková – Vrbov – Žakovce – Huncovce – Veľká Lomnica – 

Poprad – Svit 

29.5. Svit – Tatranská Štrba – Východná – Hybe – L. Hrádok – L Mikuláš – Partizánska Ľupča – Gino Paradise Bešeňová 

30.5. 9:00 Gino Paradise Bešeňová – Partizánske Ľupča Liptovská Osada – Donovaly – Banská Bystrica 

31.5. Banská Bystrica – Sliač – Zvolen – Budča – Hronská Dúbrava – Trnavá Hora – Žiar nad Hronom – Hliník nad 

Hronom – Vyhne 

1.6. Vyhne – Žarnovica – Horné hámre – Píla – Veľké Pole – Horná Ves – Partizánske – Žabokreky nad Nitrou – 

Topoľčany 

2.6. Topoľčany – Rybany – Bánovce nad Bebravou – Bobot – Motešice – Trenčianske Teplice 

 

Viac info o trase : http://parasport24.com/index.php/projekty/2017/242-parasport24-tour-2017-10-rocnik 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Kto postúpi do Fortuna ligy? Do konca súťaže zostávajú dve kolá 

 [ta3.com; 24/05/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

http://www.ta3.com/clanok/1106052/kto-postupi-do-fortuna-ligy-do-konca-sutaze-zostavaju-dve-kola.html 

 

Ani dve kolá pred koncom našej druhej najvyššej futbalovej súťaže nepoznáme postupujúceho do Fortuna ligy. VSS 

Košice síce získali všetky tri body v Šamoríne, lenže Nitra kontrovala na ihrisku Spišskej Novej Vsi, kde zvíťazila hladko 

3:0. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.ta3.com/clanok/1106052/kto-postupi-do-fortuna-ligy-do-konca-sutaze-zostavaju-dve-kola.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

1.22.  Gymnázium Veľká Okružná na majstrovstvách Slovenska s bronzom 

 [nasazilina.sme.sk; 24/05/2017; Milan Rožánek ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

https://nasazilina.sme.sk/c/20541431/gymnazium-velka-okruzna-na-majstrovstvach-slovenska-s-bronzom.html 

 

Basketbalisti – stredoškoláci si zmerali sily na turnaji v Seredi. 

 

V závere basketbalovej sezóny sa basketbaloví stredoškoláci stretli v Seredi na majstrovstvách Slovenska. 

 

Cez dva kvalifikačné turnaje – majstrovstvá okresov a krajov, sa do finále prebojovalo najlepších osem družstiev 

Slovenska. Žilinské školy na týchto majstrovstvách nielenže nechýbavajú, ale vždy bojujú o popredné umiestnenia. 

 

Majstrom Slovenska sa stalo družstvo Gymnázia Kukučínová z Popradu, ktoré obhájilo vlaňajšie prvenstvo. Vo finále 

porazilo Gymnázium Považská Bystrica (Žilina zvíťazila v skupine nad Považskou Bystricou o bod). Gymnázium Veľká 

Okružná Žilina síce neobhájilo vlaňajší titul vicemajstra, ale v súboji o 3. miesto zvíťazilo nad Gymnáziom Spišská Nová 

Ves, a tak získalo bronzové medaily. 

 

Na ďalších miestach sa umiestnili – 5. Gymnázium Suleka Komárno, 6. Gymnázium Banská Bystrica, 7. Gymnázium 

Trnava, 8. SOŠOŠ M.C. Sklodov Bratislava. 

 

Výsledky Gymnázia VO Žilina – v skupine: 

– Komárno 49:39 (12:10, 26:22, 40:25) 

Body Žiliny: Slávik 15, Borik 13, Dusa 9, Rožánek 6, Václavík 4, Hurnik 2. 

– Gymnázium Považská Bystrica 53:52 (19:16, 36:26, 36:36 ) 

Body Žiliny: Slávik 19, Borik 12, Dusa 10, Václavík 7, Rožánek 5 

– SOŠOŠ M.C. Sklodov Bratislava 52 : 36 ( 15:6, 31:15, 36:31 ) 

Body Žiliny: Borik 12, Rožánek a Slávik po 10, Dubeň, Dusa, Václavík po 6, Hurnik 2 

 

Semifinále: Gymnázium Kukučínová Poprad 36:44 (4:15, 15:23, 26:32) 

Body Žiliny: Dusa a Rožánek 10, Borik 8, Slávik 4, Dubeň 3, Hurnik 1 

 

O 3. miesto: Gymnázium Spišská Nová Ves 46:38 (15:7, 22:11, 33:28) 

Body Žiliny: Dusa 12, Borik 9, Slávik 8, Rožánek 5, Dubeň 4 

 

Družstvo Gymnázia VO Žilina tvorili hráči: Matúš Borik, Jaroslav Drgoňa, Jakub Dubeň, Andrej Dusa, Jaroslav Hurnik, 

Oliver Mahrik, Adam Radvan, Richard Rožánek – kapitán družstva, Michal Slávik, Peter Václavík. 

Družstvo viedla pedagogička telesnej výchovy Zuzana Ihnatišinová. 

 

Späť na obsah 
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1.23.  Výsledky 10. kola druhej futbalovej ligy o postup do FL 

 [dobrenoviny.sk; 24/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101548/vysledky-10-kola-druhej-futbalovej-ligy-o-postup-do-fl 

 

Pozrite si súhrn výsledkov stretnutí. 

 

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR 

 

Bratislava 24. mája (TASR) - Druhá futbalová liga mala v stredu na programe zápasy 10. kola skupiny o postup do 

Fortuna ligy. 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:2 (2:1) 

 

Góly: 31. Jasenovský, 39. Laco, 60. Staš - 38. Sojka, 47. Blahút. Rozhodoval: Weiss, ŽK: Matič, Andrič - Paraj, Sojka, 

Urminský, 231 divákov 

 

FK Spišská Nová Ves - FC Nitra 0:3 (0:1) 

 

Góly: 26. Zekucia (vlastný), 51. Balaj, 54. Valenta. Rozhodoval: Pavlík, 300 divákov 

 

MŠK Žilina B - MFK Lokomotíva Zvolen 7:2 (4:1) 

 

Góly: 9., 53. Gerebenits, 9. Jankauskas, 30. Hancko, 35. Klec, 63. Jánošík, 90.+ Letič (z 11 m) - 43. Popovič, 61. Staško. 

Rozhodoval: Ježík, 125 divákov 

 

Partizán Bardejov - MFK Skalica 1:2 (0:0) 

 

Góly: 78. Santos - 66. Šebesta, 68. Ulrich. Rozhodoval: Glova, ŽK: Andraščík, Grohoľ, Pyda - Mizerák, 407 divákov 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín - FC VSS Košice 0:1 (0:0) 

 

Gól: 89. Bilič. Rozhodoval: Kráľovič, 385 divákov 

 

ŠKF Sereď - FC Lokomotíva Košice 2:2 (0:1) 

 

Góly: 66. Jankto, 73. Paukner - 3. a 82. Karaš, Rozhodoval: Cvengroš, ŽK: Paukner, Morong, Ventúra - Gáll, Šuľák, 

Zajac, Dický, 326 divákov. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101548/vysledky-10-kola-druhej-futbalovej-ligy-o-postup-do-fl
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1.24.  Debutant Polaček: Pozvánka je pre mňa zadosťučinenie 

 [osporte.sk; 24/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/debutant-polacek-pozvanka-je-pre-mna-zadostucinenie/100233783 

 

BRATISLAVA - Zdravotné problémy brankárskej jednotky Matúša Kozáčika s lýtkovým svalom spôsobili, že v 24-člennej 

nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána Kozáka na blížiaci sa duel vo Vilniuse proti domácej Litve (hrá 

sa 10. júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska figuruje až kvarteto 

gólmanov. Okrem spomenutého Kozáčika z Viktorie Plzeň (26 štartov za A-tím SR), Martina Dúbravku zo Slovana 

Liberec (2 štarty, účasť v januárovom stretnutí proti Ligovému výberu Švédska v Abú Zabí sa neráta do oficiálnych 

duelov, pozn.) a Miloša Volešáka z MŠK Žilina (0 štartov) sa v kádri "áčka" objavil premiérovo Martin Polaček z poľského 

klubu Zaglebie Lubin. 

 

"Táto pozvánka do národného tímu je pre mňa zadosťučinenie za roky driny. Futbal mi to vrátil. Ako každý športovec som 

vždy sníval, že raz budem reprezentovať svoju krajinu," uviedol Polaček v rozhovore pre oficiálnu internetovú stránku 

Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Prešovský rodák na začiatku seniorskej kariéry po nevydarenej anabáze v 

Zbrojovke Brno (2009 - 2011) sa musel na Slovensku tvrdo prebíjať v nižších súťažiach v drese Spišskej Novej Vsi a 

Moldavy nad Bodvou. "Po návrate z Česka som začínal v podstate odznova. Ďakujem rodine, že ma podržala v 

najťažších časoch. Musel som urobiť reštart vo svojej kariére a tvrdo makať." 

 

Dvadsaťsedemročný robustný brankár (nar. 2. apríla 1990) sa v domovine postupne dostal až do najvyššej súťaže - 

chytal za Dunajskú Stredu i Slovan Bratislava, s "belasými" v sezóne 2013/2014 získal majstrovský titul. Jeho výkony si 

následne všimli v Poľsku, kde už dva roky účinkuje v klube Zaglebie Lubin. Polaček tam začínal ako dvojka, no neskôr sa 

stal jasnou jednotkou medzi žrďami. V hodnotení brankárov tamojšej najvyššej futbalovej súťaže Ekstraklasy patrí medzi 

najlepších. Polaček si počas svojho angažmánu v Poľsku vybudoval výborné meno, a to nielen výkonmi, ale aj svojou 

svalnatou postavou - vyslúžil si preto aj prezývku Gladiátor zo Slovenska. "Tá vznikla ešte v roku 2016. Makám na sebe 

každý deň na 300 percent. Trénujem trikrát viac ako predtým. Mňa to baví a psychicky mi to pomáha. Po dobrej 

zaberačke mám skvelý pocit," dodal takmer dvojmetrový brankár Martin Polaček.(199 cm/100 kg) pre web SFZ. 

 

"Polaček dlhodobo chytá a dobre chytá v Poľsku, kde vyzrel. Má vysokú postavu, je dobre stavaný. Chceme ho vidieť v 

akcii i v kolektíve, ako v ňom bude pôsobiť," vyjadril sa kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák na utorkovom 

brífingu v Bratislave k nominácii Martina Polačeka a na brankársku tému pred spomenutým júnovým kvalifikačným 

súbojom vo Vilniuse dodal: "V tejto chvíli nemám jasno, kto by išiel chytať v Litve, ak Kozáčik nebude môcť." 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/debutant-polacek-pozvanka-je-pre-mna-zadostucinenie/100233783
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1.25.  BLESKOM 

 [Zdravotnícke noviny; 21/2017; 25/05/2017; s.: 3; tasr, kl ; Zaradenie: AKTUÁLNE, INZERCIA] 

 

Laureáti piateho ročníka Ceny Dávida sú známi. Lekárske odborové združenie ocenilo in memoriam Martina Filka, 

lekárov Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice (KAIM FN) Nitra a podpredsedu LOZ Pavla 

Oravca. Ceny na základe nominácie výboru odborového zväzu udelil celoslovenský Klub predsedov LOZ. 

 

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská dostala vlani 466 podaní. Vybavených bolo 212 z 

nich a v 49 prípadoch komisárka konštatovala porušenie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Vyplýva 

to zo Správy o činnosti komisárky za minulý rok. 

 

Primár chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá je prevádzkovaná neziskovou organizáciou 

FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, MUDr. Gustáv Škodáček získal ocenenie Zdravotník roka 2016 

v kategórii lekár. Ocenenie získal od Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

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

nemocnici na Spiši hospitalizovaná s príznakmi infekcie od 1. apríla, začiatkom mája zomrela. Nemocnica už pri prvom 

prípade vykonala všetky protiepidemické opatrenia, aby nedošlo k šíreniu nákazy na ostatných pacientov. 

 

(tasr, kl) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Rely obmedzí dopravu hneď v troch okresoch 

 [Plus jeden deň; 119/2017; 25/05/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Motoristické podujatie Rallye Tatry prinesie od štvrtka do soboty veľké obmedzenia v doprave, uzavreté budú niektoré 

úseky ciest. 

 

Najkritickejším dňom má byť piatok, hlavne rýchlostná skúška v Poprade. Rallye Tatry odštartuje v piatok 26. mája a 

povedie okresmi Poprad, Spišská Nová Ves a Rožňava. sita 
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1.27.  Na Spiši idú prekonať rekord 

 [Plus jeden deň; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 
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V Spišskej Novej Vsi sa pokúsia o slovenský rekord v počte bicyklujúcich sa na najdlhšom šošovkovitom námestí. 

 

V nedeľu 28. mája sa tak stane pred štartom 1. etapy cyklopelotónu Parasport24 Tour, počas ktorého upozornia na 

potrebu pomáhať sociálne slabým a znevýhodneným športovcom. tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kiná zostanú cez sviatky otvorené 

 [SME; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; Jana Trebulová ; Zaradenie: ekonomika] 

 

Niektoré shopping centrá ponechajú v prevádzke aj reštaurácie a kaviarne, prípadne to zvažujú 

 

Veľké obchody zvažujú, ako sa postavia k zákazu predaja počas sviatkov, ktorý začne platiť od začiatku júna. 

 

BRATISLAVA. Nákupné centrá sa v týchto dňoch rozhodujú, v akom režime budú fungovať počas sviatkov. To znamená, 

či ostanú úplne zatvorené, alebo pre zákazníkov ponechajú sprístupnené aspoň kiná, reštaurácie a ďalšie prevádzky so 

službami. Od júna totiž začína platiť zákaz sviatočného predaja, výnimku majú služby a predajne, v ktorých obsluhuje 

samotný majiteľ. V nákupných centrách naprieč Slovenskom sú však obchody aj služby, preto sa musia dohodnúť, čo a či 

vôbec ostane otvorené. Denník SME oslovil vybrané obchodné centrá a na to, ako budú fungovať počas sviatkov, 

napokon odpovedalo osem z nich. 

 

Europa Shopping Center Banská Bystrica 

 

Jana Seleštianska, marketingová koordinátorka 

 

"Centrum bude počas sviatkov uzavreté a jedinú výnimku bude mať kino. To bude fungovať podľa aktuálne platného 

programu a zákazník si pri ňom bude môcť kúpiť aj občerstvenie. Iné prevádzky so službami, ako aj stravovacie 

zariadenia nebudú počas sviatkov v prevádzke." 

 

Mirage Shopping Center Žilina 

 

Ivan Solenský, manažér centra 

 

"Multikino bude otvorené aj počas štátnych sviatkov. V súčasnosti zvažujeme, že ponecháme otvorené aj reštaurácie a 

kaviarne." 

 

Eurovea Bratislava 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

 

Oľga Hammer, PR manažérka 

 

"Reštaurácie otvorené budú. Prevádzky, ako je napríklad kino, sa musia samy rozhodnúť, ako sa ich zákon týka a či budú 

otvorené." 

 

OC Max Poprad 

 

Igor Treskoň, manažér centra 

 

"O fungovaní počas sviatkov ešte nie je úplne rozhodnuté. Prevádzkam so službami sme dali dotazník, v ktorom majú 

napísať, či vôbec majú záujem byť otvorené. V súčasnosti tento dotazník vyhodnocujeme a podľa výsledkov sa 

rozhodneme. Čo však vieme povedať, je, že kino bude otvorené a bude poskytovať svoj kompletný servis vrátane plného 

sortimentu občerstvenia z bufetu. Určite budeme mať v prevádzke aj bowling, ktorý má vlastnú reštauráciu, a taktiež 

herňu Admiral, ktorá má veľkú kaviarenskú miestnosť. Všetky tieto prevádzky majú vlastný vchod, a teda nie sú závislé 

od otváracích hodín centra. Keďže to nie sú prevádzky maloobchodu, novela Zákonníka práce sa na ne nevzťahuje." 

 

Jasna Shopping City Liptovský Mikuláš 

 

Martin Martančík, manažér centra 

 

"Počas sviatkov budeme mať celé nákupné centrum pravdepodobne zatvorené." 

 

OC Madaras Spišská Nová Ves 

 

Mária Kaľavská, správa obchodného centra 

 

"Obchodné centrum bude počas štátnych sviatkov zatvorené. Výnimku má iba kino Ster Century Cinemas, ktoré bude 

fungovať počas svojich prevádzkových hodín." 

 

Aupark Shopping Center Košice 

 

Marcel Boroš, riaditeľ 

 

"Naše zábavné centrum bude počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené s platnosťou pre všetky 

prevádzky. Týka sa to aj stravovacích zariadení." 

 

Atrium Optima Košice 
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Peter Šimkanin, manažér centra "Obchodné centrum bude počas štátnych sviatkov uzatvorené pre verejnosť, s výnimkou 

kina Cinemax." 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  ATU boli najlepší aj bez reprezentantov 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Anton Onder ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20541411/atu-boli-najlepsi-aj-bez-reprezentantov.html 

 

V malokarpatských lesoch sa uskutočnili dva celoslovenské preteky. 

 

KOŠICE. V malokarpatských lesoch sa uskutočnili dva celoslovenské preteky INOV-8 Cup 2017 súčasne ako 60. ročník 

Pohára oslobodenia Pezinok. 

 

Preteky na strednej trati boli situované pri meste Modra v čistom, prehľadnom, nie príliš kopcovitom teréne, ale preteky 

na dlhej trati v Kučišdorfskej doline boli už výrazne kopcovité. 

 

Celkové prvenstvo v súťaži klubov dosiahol Klub OB Akademik Technická univerzita Košice s 30 bodmi pred KOB Sokol 

Pezinok – 28 b. a TJ Farmaceut Bratislava – 21 b., pričom sa bodovali prvé tri miesta vo všetkých rankingových 

kategóriách. 

 

Víťazstvo Košičanov je cenné najmä tým, že neštartovali ich reprezentanti z rôznych dôvodov a to: J. Macinská i M. 

Krajčík kvôli zraneniam a D. Sláma i T. Mušinský boli v rovnakom termíne na pretekoch v Česku. 

 

Uvádzame víťazov a najlepších východniarov v elitných kategóriách po dvoch etapách: 

 

M21E: 1. Marián Dávidík (Kobra Bratislava),...7. Miroslav Papuga (ATU Košice), W21-E: 1. Tereza Miklušová (Rapid 

Bratislava), ...3. Andrea Papugová,...5. Katarína Papugová (obe ATU Košice). 

 

V mládežníckych i veteránskych kategóriách z východniarov boli ocenení a body pre svoje kluby vybojovali: M-12A: 2. 

Jakub Janšo, W-16A: 1. Ľuboslava Weissová,...3. Michaela Velgosová, M40-A: 1. Zdenko Roháč (všetci ATU Košice) 2. 

Igor Porubčan (KOB Kysak), W45-A: 2. Valéria Kuráková (ATU Košice), 3. Alena Barillová, M45-A: 3. Róbert Miček 

(obaja Čingov Spišská Nová Ves), M50-A: 1. Jozef Pollák, 2. Mikuláš Novota, W50-A: 2. Eva Mušinská, 3. Elena 

Papugová, M55-A: 1. Csaba Takács, W55-A: 1. Elena Belicová, M65-A: 1. Igor Roháč (všetci ATU Košice). 

 

V kategórii K3 bez rozdielu veku i pohlavia zvíťazil Ján Hanzely (Čingov Spišská Nová Ves). 

 

Späť na obsah 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20541411/atu-boli-najlepsi-aj-bez-reprezentantov.html
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1.30.  Na Čertovici dominovali podtatranskí bežci 

 [spis.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20538249/na-certovici-dominovali-podtatranski-bezci.html 

 

Absolvovali trať dlhú 7 050 m s prevýšením 474 metrov. 

 

VYŠNÁ BOCA. Nový ročník Slovenského pohára v behu do vrchu 2017 pokračoval predposlednú májovú sobotu druhým 

kolom – Behom na Čertovicu. 

 

Štart súťaže bol pred Obecným úradom vo Vyšnej Boci, cieľ pri Chate pod sedlom Čertovica. 

 

Bežci absolvovali trať dlhú 7 050 m s prevýšením 474 m. 

 

Od štartu ich sprevádzalo slnečné počasie, ktoré však vyhovovalo viac divákom a organizátorom ako väčšine pretekárov. 

 

Muži 

 

Medzi mužmi dominoval 30-ročný Jaroslav Szabo. Popradčan bežiaci v drese TJ Obalservis Košice si hneď po štarte 

vytvoril výraznejší náskok, ktorý udržal až do konca. 

 

Dobehol s úsmevom: "Pracujem na letisku v Poprade, súťažím však za TJ Obalservis Košice, pretože tento klub mi 

poskytuje určité výhody. Doteraz som súťažil väčšinou na dráhe. Túto zimu som behal kopce a zapáčilo sa mi to. Teraz 

som si šiel skúsiť beh do vrchu i súťažne, pretože by som sa rád kvalifikoval na európsky šampionát v tejto disciplíne." 

 

Druhú priečku v celkovom poradí si vybehal 22-ročný Pavol Orolin zo Spišského Bystrého v drese Bežeckého klubu 

Poprad. 

 

Predminuloročný bežecký kráľ Tatier bol so svojím výkonom i umiestnením spokojný, i keď pôvodne plánoval zabehnúť o 

pár sekúnd lepší čas. 

 

"Pred týždňom som bol chorý, preto som teraz od seba veľa nečakal. Napodiv, šlo sa mi dobre. Začal som pomalšie, 

víťaz mi ušiel hneď po štarte, ja som bežal v skupinke s juniormi. V závere som zrýchlil, ale na vedúceho pretekára som 

sa nedotiahol. Parádne počasie, som rád, že som tu mohol prísť." 

 

Ženy 

 

Medzi ženami premožiteľku nenašla 24-ročná Lucia Kovalančíková z Banskej Bystrice. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20538249/na-certovici-dominovali-podtatranski-bezci.html
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"Som tu prvýkrát. Profil trate som podrobne neštudovala. Bežalo sa mi celkom dobre, hoci som na štart nastúpila z 

plného tréningu a po vysokoškolských štátniciach. Zrejme mi pomohla čistá hlava..." 

 

Z regionálnych pretekárok bola najrýchlejšia Sviťanka Marcela Bartková, štvrtá veteránka z minuloročného svetového 

šampionátu v Spartan Race konanom v jeseni v USA. 

 

"V tomto roku Spartan Race vynechávam. Chcela by som absolvovať všetky kolá behov do vrchu a nominovať sa na 

veteránske majstrovstvá sveta v tejto disciplíne, ktoré budú na Slovensku. Neviem, či sa mi to podarí, ale pokúsim sa. 

Tento beh bol pre mňa testom – zvládla som to podľa mojich predstáv. Som celkom spokojná, hoci som zaostala za 

stupňom víťazov o jednu priečku." 

 

Z výsledkov: 

 

Muži do 39 rokov: 

 

1. Jaroslav Szabo – Popradčan v drese TJ Obalservis Košice – 30:48 min (celkový víťaz medzi mužmi bez rozdielu 

veku), 2. Pavol Orolin – Bežecký klub Poprad/Spišské Bystré – 31:23 min (celkovo 2.), 3. Ondrej Tuka – KBL Jasná – 

33:12 min...12. Adam Jancura – Tatrnská Lomnica – 37:45 min. 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 

 

1. Ján Jurčík – KKM Čadca – 32:13 min. 

 

Muži od 50 do 59 rokov: 

 

1. Ervín Pákeník – Trenčín – 34:00 min...9. Bohuš Brajer –Spišská Nová Ves, 9. Štefan Žugec – Batizovce – 53:58 min. 

 

Muži od 60 rokov: 

 

1. Bohuslav Melicherčík – Banská Štiavnica – 35:34 min...5. Peter Pavol . Spišská Nová Ves – 45:08 min, 6. Jaroslav 

Tekely – Spišké Tomášovce – 45:15 min. 

 

Ženy do 34 rokov: 

 

1. Lucia Kovalančíková – VŠC Dukla Banská Bystrica – 35:38 min, 2. Eszter Hortobágyová – Atléti Banská Štiavnica – 

36:38 min, 3. Aneta Smerčiaková – KBL Jasná – 39:25 min...7. Veronika Volnárová – Tatranská šelma – 46:48 min. 
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Ženy od 35 do 49 rokov: 

 

1. Iveta Hulvátová – Jogging Dubnica – 38:43 min...4. Marcela Bartková – Patriot team/ Svit – 45:25 min, 5. Paulína 

Dunčková – Smižany – 48:53 min...7. Zuzana Kartusková – 51:58 min. 

 

Ženy od 50 do 59 rokov: 

 

1. Danica Božová – Bežecký klub Poprad/Svit – 44:26 min, 2. Oľga Jancová – Jogging Dubnica – 46:28 min, 3. 

Drahomíra Popracová – Kežmarok – 47:28 min. 

 

Ženy od 60 rokov: 

 

1. Eva Budinská – OU Poluvsie – 45:58 min. 

 

Juniori: 

 

1. Peter Ursiny – Atléti Banská Štiavnica – 31:41 min (spolu s mužmi 3.). 

 

Súčasťou tohto podujatia bola kvalifikácia na svetový šampionát v behu do vrchu dorastu do 17 rokov (pretekári bežali 

skrátenú trať). Prvenstvá vybojovali Ján Marko z Banskej Štiavnice a Zuzana Balažoviechová (MAC Rača). 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 25. mája 

 [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20539830/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-25-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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20539830/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-25-maja.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň ZDRAVIE, Hviezdoslavova 19/18A 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

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

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 
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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 

 

Anett, Levočská 59/1808 

 

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

 

Poprad 

 

PRIMA, Huszova 4994/6 

 

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

 

Humenné 

 

Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, 056/6522207 

 

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

 

Trebišov 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18, +421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kam za kultúrou - štvrtok 25. mája 

 [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20539827/kam-za-kulturou-stvrtok-25-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 18.00, 20.10, 20.40, 3D o 16.40, 19.20, Baby šéf o 16.10, 3D o 

15.40, Kráľ Artuš o 18.20, 20.30, Votrelec: Covenant o 17.50, 19.50, 21.00, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.30, 

3D o 15.00, Strážcovia Galaxie o 17.00, 20.20, Chatrč o 17.30, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 15.45, Cuky Luky 

film o 17.40 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.30, 20.00, 3D o 17.30, Votrelec: Covenant o 15.20, 

18.00, 20.20, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 20.10, Strážcovia galaxie 2 o 17.40, 19.50, Baby šéf o 15.40, Chatrč o 17.10 

hod., 

 

ÚSMEV - Globsec City Talks o 17.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta 3D o 17.30, Piráti Karibiku: 

Salazarova pomsta o 15.30, 20.00, Votrelec: Covenant o 15.20, 18.00, 20.20, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 20.10, 

Strážcovia Galaxie 2 o 17.40, Baby šéf o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Zoznamka o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Sloník o 9.00, 10.30 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20539827/kam-za-kulturou-stvrtok-25-maja.html
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MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Motýle exotických trópov (do 30. 6.), 

 

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

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstavy: Ars 

cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), V mene krásy - zberateľstvo Vojtecha Löfflera (do 28. 

5.), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Výstava: Až na kov - záchrana zbierok z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), Sedím na vedení a je mi dobre (do 30. 

6.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej 

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky 

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Štyri generácie Schusterovcov cez 

vnútrozemie Brazílie (do 16. 6.), Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), 

 

MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a 

galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky 

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

 

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

 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Od symbolizmu ku konštruktivizmu - vernisáž o 18.00 hod. (do 26. 6.), 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Hana Hutníková - Stopa po živote (do 26. 6.), Workshop - Viktor Suszter 

(HU) - Prezi od 10.00 do 18.00 hod., 

 

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

architektúry (do 31. 5.), 
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KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

 

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

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

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

- so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

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

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (workshop, koncert) MusicLab o 17.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 18.00, 20.40, 3D o 16.40, 19.20, Baby šéf o 15.40, 

16.10, Chatrč o 18.20, Votrelec: Covenant o 17.50, 21.00, Kráľ Artuš o 17.10, 20.30, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou 

o 15.00, Strážcovia Galaxie o 19.50 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 16.10, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.00, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 

20.20, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 20.50, 3D o 18.10, Strážcovia Galaxie 2 o 17.10, Votrelec: Covenant o 

18.20, 21.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Ochrancovia o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Všetko najlepšie! o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) Klub priateľov Šarišskej galérie (KPŠG) a 

verejnosť o 16.00 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.), HLAVNÁ 53: SUTERÉN (Hlavná 53): Výstava prác žiakov SUŠ: Zamerané na 

figúru (do 28. 5.), 

 

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

Bárkányovej zbierky, 

 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

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

 

ART KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku, vernisáž o 16.00 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 

 

Späť na obsah 
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1.33.  Tipy na dnes - štvrtok 25. mája 

 [korzar.sme.sk; 25/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20538207/tipy-na-dnes-stvrtok-25-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Steel Aréna Fest 

 

KOŠICE. Dnes o 18.00 hod. prídu zagratulovať Steel Aréne k jedenástym narodeninám Železiar, Ander z Košíc a 

Kollárovci. 

 

Slávnostné otvorenie Cassovia Classic 

 

KOŠICE. Od 16.30 do 19.00 hod. si dnes môžete pozrieť výstavu historických vozidiel. Zaparkované budú na Hlavnej 

ulici. 

 

Od symbolizmu ku konštruktivizmu 

 

KOŠICE. Akadémia Rovás, Združenie historikov moderného výtvarného umenia a Škola úžitkového výtvarníctva v 

Košiciach pozývajú na vernisáž k výstave Od symbolizmu ku konštruktivizmu. Výstava je pripravená pri príležitosti 135. 

výročia narodenia Eugena Krona. Začiatok vernisáže je dnes o 18.00 hod. v akadémii Rovás. 

 

Všetko najlepšie 

 

PREŠOV. Komédiu Všetko najlepšie prinesie kolektív Divadla Jonáša Záborského v historickej budove vo štvrtok o 10.00 

hod. 

 

Čert a Káča 

 

PREŠOV. V rámci festivalu Komika zahrá Bábkové divadlo Košice rozprávku Čert a Káča. Vo štvrtok o 9.00 hod. v PKO 

Čierny orol. 

 

Jak śe šuster dostane do parlamentu 

 

PREŠOV. Ako sa môže dostať obyčajný šuster do parlamentu? Divadlo Komika to ukáže počas rovnomenného festivalu 

vo štvrtok o 11.00 hod. v PKO Čierny orol. 

 

Klub priateľov Šarišskej galérie a verejnosť 

https://korzar.sme.sk/c/20538207/tipy-na-dnes-stvrtok-25-maja.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 5. 2017 

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

 

PREŠOV. Autorský a kurátorský sprievod výstavou Biedermeier C+S spojený s prezentáciou katalógu k výstave. 

Sprevádzajú: Edita Vološčuková, Stano Šalko a Jozef Ridilla. Vo štvrtok o 16.00 hod. v Šarišskej galérii. 

 

Dve sestry 

 

PREŠOV. Vernisáž výstavy akademickej maliarky T. Žitňanovej a beseda s autorkou Mgr. Julianou Labudovou. Hudobný 

hosť bude Rusínske trio. Vo štvrtok o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Eugen Bárkány 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov výtvarného umenia na vernisáž výstavy akvarelov a kresieb, ako aj na 

stretnutie s Ing. Eugenom Bárkánym. Konať sa bude vo štvrtok o 17.00 hod. v Ortodoxnej synagóge. Premiéra prvého 

dokumentárneho filmu o Ing. Eugenovi Bárkánym bude o 19.00 hod. 

 

Hans Jahn, stojaci, bdiaci 

 

PREŠOV. Divadelná komédia o tom, čo sa stalo po odhalení pamätníka pre dobrého nemeckého antifašistu Hansa 

Jahna a čo sa stane, keď zabudneme. Hru uvedie divadlo KĽUD na Festivale Komika vo štvrtok o 19.00 hod. v PKO 

Čierny orol. 

 

Open Mic #4 

 

PREŠOV. Príležitosť stretnúť sa pri prezentácii tvorby začínajúcich alebo menej známych autorov, či prezentovať pred 

publikom vlastnú tvorbu, ktorú dramaturgicky zastrešuje legendárny pesničkár Edo Klena. Vo štvrtok o 19.30 hod. v 

Christianii. 

 

Mike Oldfield 

 

PREŠOV. Výber zaujímavostí zo života a hudobnej tvorby M. Oldfielda pod umelou hviezdnou oblohou planetária. Vo 

štvrtok o 18.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Slávnostná akadémia 

 

SABINOV. Slávnostná akadémia k 35. výročiu otvorenia ZŠ na Ulici 17. novembra bude vo štvrtok o 15.00 hod. v 

kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. 

 

Viacboj všestrannosti 
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LIPANY. Záujem o šport, pohyb, beh, hod a skok preverí 18. ročník viacboja všestrannosti detí predškolského veku. 

Konať sa bude vo štvrtok o 9.30 hod. v športovej hale na ihrisku ŠK Odeva Lipany. 

 

Kráľ moderného tanca 

 

LIPANY. Tanečná prehliadka detí spojených škôl regiónu. Konať sa bude vo štvrtok o 9.30 hod. v Mestskej galérii. 

 

Mesiac a magnólie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra o 19.30 h ponúka brilantnú komédiu 

 

o vzniku Odviate vetrom, jedného z najslávnejších filmov všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista 

nečítal predlohu? Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu vo svojej 

kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu. 

 

Ďaleký a blízky orgován 

 

STARÝ SMOKOVEC. Vo Vile Flóra v Galérii Tatranský šperk sa o 18.00 h uskutoční podujatie v rámci cyklu Krásy Tatier 

spodobené v slove. O vôňach života porozpráva Mgr. Dalibor Kotaba. 

 

Cestovanie časom 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V knižnici sa o 8.30 h uskutoční beseda so spisovateľkou Janou Šimulčíkovou. 

 

Fíha tralala 

 

SNINA. V kinosále Domu kultúry bude o 17.00 hod. výchovné divadelné predstavenie Divadla na kolesách pre deti v 

predškolskom veku pod názvom Fíha tralala. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  ATU boli najlepší aj bez reprezentantov 

 [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 17; ao ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V malokarpatských lesoch sa uskutočnili dva celoslovenské preteky INOV-8 Cup 2017 súčasne ako 60. ročník Pohára 

oslobodenia Pezinok. 
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KOŠICE. Preteky na strednej trati boli situované pri meste Modra v čistom, prehľadnom, nie príliš kopcovitom teréne, ale 

preteky na dlhej trati v Kučišdorfskej doline boli už výrazne kopcovité. Celkové prvenstvo v súťaži klubov dosiahol Klub 

OB Akademik Technická univerzita Košice s 30 bodmi pred KOB Sokol Pezinok – 28 b. a TJ Farmaceut Bratislava – 21 

b., pričom sa bodovali prvé tri miesta vo všetkých rankingových kategóriách. Víťazstvo Košičanov je cenné najmä tým, že 

neštartovali ich reprezentanti z rôznych dôvodov a to: J. Macinská i M. Krajčík kvôli zraneniam a D. Sláma i T. Mušinský 

boli v rovnakom termíne na pretekoch v Česku. Uvádzame víťazov a najlepších východniarov v elitných kategóriách po 

dvoch etapách: M21E: 1. Marián Dávidík (Kobra Bratislava),...7. Miroslav Papuga (ATU Košice), W21E: 1. Tereza 

Miklušová (Rapid Bratislava), ...3. Andrea Papugová,... 5. Katarína Papugová (obe ATU Košice). V mládežníckych i 

veteránskych kategóriách z východniarov boli ocenení a body pre svoje kluby vybojovali: M-12A: 2. Jakub Janšo, W-16A: 

1. Ľuboslava Weissová,...3. Michaela Velgosová, M40-A: 1. Zdenko Roháč (všetci ATU Košice) 2. Igor Porubčan (KOB 

Kysak), W45-A: 2. Valéria Kuráková (ATU Košice), 3. Alena Barillová, M45-A: 3. Róbert Miček (obaja Čingov Spišská 

Nová Ves), M50-A: 1. Jozef Pollák, 2. Mikuláš Novota, W50-A: 2. Eva Mušinská, 3. Elena Papugová, M55-A: 1. Csaba 

Takács, W55-A: 1. Elena Belicová, M65-A: 1. Igor Roháč (všetci ATU Košice). V kategórii K3 bez rozdielu veku i pohlavia 

zvíťazil Ján Hanzely (Čingov Spišská Nová Ves). (ao) 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  ZO SVETA HOKEJA 

 [Šport; 119/2017; 25/05/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

HLINKA A BAČIK ZOSTÁVAJÚ V SLOVANE 

 

Aj v sezóne 2017/18 budú za Slovan Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige hrať útočník Michal Hlinka a obranca 

Patrik Bačik. Dvadsaťtriročný Trenčan Hlinka v ročníku 2016/17 odohral za Slovan 43 zápasov s bilanciou 7 gólov a 4 

asistencie, záver sezóny absolvoval v Dukle Trenčín. S bratislavským klubom podpísal kontrakt do apríla 2018. O dva 

roky mladší zadák Bačik je odchovanec Slovana, s ktorým sa dohodol na ďalšej spolupráci na dve sezóny. V uplynulom 

ročníku zaznamenal 45 štartov v KHL (1+2), neskôr v MHC Martin v 24 dueloch nazbieral 5 bodov (1+4). 

 

O BAKOŠA MÁ ZÁUJEM LIBEREC 

 

O hokejového útočníka Martina Bakoša má záujem Liberec. Dvadsaťsedemročný rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý v 

uplynulej sezóne hrával v mužstve Kontinentálnej hokejovej ligy Červená hviezda Kchunlun, si pod Ještědom urobil počas 

pôsobenia v období rokov 2014 až 2016 dobré meno. Hokejista, ktorého tréner Zdeno Cíger vyradil z nominácie na 

majstrovstvá sveta 2017 deň pred odchodom, rozhodol v ročníku 2015/16 svojím presným zásahom do siete Sparty 

Praha o titule pre Liberec. Potom prestúpil do mužstva z Pekingu, kde však už nebude pokračovať. "Potrebovali by sme 

útočníka s pravým držaním hokejky," povedal asistent trénera Liberca Karel Mlejnek. Bakoš je pravák. V hre o služby 

krídelníka, ktorý môže hrať aj na pozícii centra, je aj bratislavský Slovan, kde už pôsobil v rokoch 2007 až 2014, vylúčená 
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nie je ani iná zahraničná štácia. Bakoš v minulej sezóne v drese Kchun-lunu, na ktorom nosil aj asistentské áčko, 

nazbieral v 52 stretnutiach 23 bodov za 12 gólov a 11 asistencií. 

 

AJ SAINT JOHN V SEMIFINÁLE MEMORIAL CUPU 

 

Klub Saint John Sea Dogs si vybojoval miestenku v semifinále prestížneho Memorial Cupu, na ktorom štartujú víťazi 

juniorských súťaží OHL (Erie Otters), WHL (Seattle Thunderbirds), QMJHL (Saint John Sea Dogs) a domáci tím (Windsor 

Spitfires). Sea Dogs po dvoch prehrách v utorok zabrali naplno a zdolali Thunderbirds vysoko 7:0 aj zásluhou šesťgólovej 

druhej tretiny. Pre Seattle sa turnaj už skončil. Včerajší nočný duel medzi dvojicou zatiaľ nezdolaných klubov Erie Otters 

a Windsor Spitfires rozhodol, ktorý z týchto tímov postúpi priamo do finále a na ktorý čaká semifinálový zápas so Sea 

Dogs. Za Erie Otters hrá slovenský obranca Erik Černák. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Kapela Smola a Hrušky sa teší z nového klipu, je to experiment 

 [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 13; sita ; Zaradenie: KULTÚRA] 

 

Kapela Smola a Hrušky predstavila videoklip ku skladbe Only Love. Známym Spišiakom sa podarilo stvoriť skutočne 

nevšedný a zaujímavý kúsok. Z klipu je totiž akýsi sociálny experiment. 

 

Novinka je predposledným singlom z albumu Čiernobiely a kapela na nej spolupracovala s francúzskym multižánrovým 

trubkárom, raggamuffinistom Tribumanom a slovenským sesterským duom Alžbeta & Júlia. 

 

Letná nálada a veľký odkaz 

 

"Skladba mieša rôzne štýly a bola to výzva spojiť môj raggamuffin so štýlom kapely. Posolstvo skladby je o láske a 

jednote. Láska sa začína susedstvom a pokračuje po celom svete prostredníctvom našich textov a hudby s pozitívnymi 

vibráciami. Myšlienka tejto spolupráce vznikla v roku 2014, keď som navštívil Slovensko a koncertoval som aj v Spišskej 

Novej Vsi. Vtedy som sa zoznámil s manažérom kapely Martinom, ktorý mi pomohol a vzišlo z toho medzinárodné 

spojenie a priateľstvo," povedal o spolupráci francúzsky muzikant. "Pieseň Only Love sa nám páči svojou melódiou, 

letnou náladou a odkazom, ktorý hovorí o tom, že len láska dokáže zachrániť svet," dodali sestry. 

 

Sonda ľudskej empatie 

 

V takmer štvorminútovom videu možno vidieť hudobníkov, ktorí sa prechádzajú ulicami veľkomesta. Kapela ho nakrúcala 

v Londýne, Štrasburgu aj na Spiši. "Zábery z Londýna sme snímali, ešte keď som mal roztrhnutú achilovku, ako dôsledok 

môjho pôsobenia v slovenskej basketbalovej extralige a musel som sa pohybovať na invalidnom vozíku. Využili sme tento 

hendikep a klip je v podstate sociálny experiment. Zachytili sme rôzne reakcie ľudí a okolia ako sa správajú k človeku na 
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vozíku a v núdzi. Zaujímavé bolo, že pomáhali skôr ľudia na pohľad z nižších sociálnych vrstiev a inej farby pleti, alebo 

dievčatá, ako takzvaní slušní bieli ľudia. No zažili sme aj agresiu počas natáčania v doubledeckri. Jeden arabský 

cestujúci sa nám vyhrážal smrťou, ak neodložíme kamery. Pozorný divák si určite všimne multikultúrny rozmer snímky. 

Nečakaná bola práve prebiehajúca demonštrácia proti vojne na Trafalgar Square. Úplne nám zapadla do celého 

konceptu a umocnila ústrednú myšlienku, ktorou je parafráza výroku Martina Luthera Kinga, že láska je jediná sila, ktorá 

môže zmeniť nepriateľa na priateľa," opísal nakrúcanie videa frontman kapely Spoko Kramár. (sita) 

 

foto: 

 

Smola a Hrušky v Londýne Natočili tam zaujímavé časti nového klipu. FOTO: FACEBOOK 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Lídra súťaže vykúpil gól v závere 

 [Šport; 119/2017; 25/05/2017; s.: 5; jač ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

- Nitrania v nadstavbe ešte neprehrali. Pri troch remízach dosiahli včera siedme víťazstvo a nádej postúpiť stále majú. 

Vlastným gólom im pomohli Spišiaci a triumf spečatili dvoma "zlepenými" gólmi. 

- Pod Dubňom sa ozývala kanonáda. O víťazovi bolo rozhodnuté v priebehu polhodiny, sympatické na Zvolenčanoch 

bolo, že nerezignovali a góly dali aj oni. 

- Po štyroch prehrách sa z výhry tešili aj Mikulášania. Hráči Pohronia dvakrát vyrovnali, tretíkrát už nie a tak z Liptova 

odcestovali bez bodu. 

- Najväčšia dráma sa odohrávala v Šamoríne. Lídrovi súťaže – VSS Košice – celý zápas hrozilo, že sa jeho náskok na 

špici tabuľky scvrkne na tri body (hrá sa ešte o šesť). V samom závere ho gólom vykúpil Chorvát Karlo Bilič. 

- Na Hornom Šariši rozhodli Záhoráci o osude zápasu v priebehu dvoch minút. Striedajúci 24-ročný Brazílčan Romulo 

Silva Santos stihol už len znížiť. 

- V Seredi skóre otvoril i uzavrel Košičan Kamil Karaš. Matúš Paukner v domácom drese v 43. min z jedenástky 

nevyrovnal, no o polhodinu dal na 2:1. 

 

Najväčšiu pozornosť spomedzi včerajších šiestich zápasov nadstavby pútal duel Šamorína s lídrom súťaže VSS Košice. 

Domáci sa dostali do výbornej športovej formy, keď sa im podarilo zvíťaziť v posledných piatich stretnutiach. Nebezpečný 

pre obrany súperov bol najmä brazílsky kanonier Peu, ktorý je s 22 gólmi na čele tabuľky o kráľa strelcov. Lenže proti 

Košiciam sa Peu strelecky nepresadil a rovnako tak celé mužstvo Šamorína, ktoré napokon prehralo 0:1. Jediný gól 

stretntuia strelil v poslednej minúte riadneho hracieho času chorvátsky legionár Karlo Bilič. Zverenci kormidelníka Jozefa 

Majoroša tak majú dve kolá pred koncom nadstavbovej časti stále náskok päť bodov pred druhou Nitrou. V posledných 

dvoch kolách si Košičania zmerajú sily doma so Sereďou a na záver sa predstavia v Skalici. 
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Košičanov môže stále predbehnúť Nitra, ktorá ešte ani raz neprehrala v nadstavbovej časti. Včera zvíťazili zverenci 

trénera Ivana Galáda v Spišskej Novej Vsi poľahky 3:0. Ako autor prvého presného zásahu je vedený hráč domácich 

Kamil Zekucia, ten si v prvom polčase strelil vlastný gól. Po zmene strán sa presadil aj najlepší strelec nitrianskeho 

mužstva 19-ročný Filip Balaj, ktorý poslal hostí do dvojgólového vedenia. Krátko na to spečatil výsledok na 3:0 Róbert 

Valenta. Druhý celok súťaže tak pokračuje v skvelej defenzívnej forme, v nadstavbe totiž inkasoval dovedna len päť 

gólov. Na Nitru čaká vo víkendovom kole Liptovský Mikuláš, tento zápas odohrajú Nitrania na domácom ihrisku. Záver 

nadstavbovej časti absolvujú "galádovci" v Bardejove. Ak sa chcú dostať na prvé miesto v tabuľke a postúpiť do najvyššej 

súťaže, musia v týchto dvoch zápasoch bezpodmienečne zvíťaziť. (jač) 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Zatvoria sa počas sviatkov aj nákupné centrá a kiná? 

 [Korzár; 119/2017; 25/05/2017; s.: 7; JANA TREBULOVÁ ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Nákupné centrá zvažujú, ako sa postavia k zákazu predaja počas sviatkov, ktorý začne platiť od júna. 

 

BRATISLAVA. Nákupné centrá sa v týchto dňoch rozhodujú, v akom režime budú fungovať počas sviatkov. Či ostanú 

úplne zatvorené, alebo pre zákazníkov ponechajú sprístupnené aspoň kiná, reštaurácie a ďalšie prevádzky so službami. 

Od júna totiž začína platiť zákaz sviatočného predaja, výnimku majú služby a predajne, v ktorých obsluhuje samotný 

majiteľ. V nákupných centrách naprieč Slovenskom sú však obchody aj služby, preto sa musia dohodnúť, čo a či vôbec 

ostane otvorené. Denník SME oslovil vybrané obchodné centrá a na to, ako budú fungovať počas sviatkov, napokon 

odpovedalo osem z nich. 

 

Eurovea Bratislava 

 

Oľga Hammer, PR manažérka "Reštaurácie otvorené budú. Prevádzky, ako je napríklad kino, sa musia samy rozhodnúť, 

ako sa ich zákon týka a či budú otvorené." 

 

OC Max Poprad 

 

Igor Treskoň, manažér centra "O fungovaní počas sviatkov ešte nie je úplne rozhodnuté. Prevádzkam so službami sme 

dali dotazník, v ktorom majú napísať, či vôbec majú záujem byť otvorené. V súčasnosti tento dotazník vyhodnocujeme a 

podľa výsledkov sa rozhodneme. Čo však vieme povedať je, že kino bude otvorené a bude poskytovať svoj kompletný 

servis vrátane plného sortimentu občerstvenia z bufetu. Určite budeme mať v prevádzke aj bowling, ktorý má vlastnú 

reštauráciu, a taktiež herňu Admiral, ktorá má veľkú kaviarenskú miestnosť. Všetky tieto prevádzky majú vlastný vchod, a 

teda nie sú závislé od otváracích hodín centra. Keďže to nie sú prevádzky maloobchodu, novela Zákonníka práce sa na 

ne nevzťahuje." 
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OC Madaras Spišská Nová Ves 

 

Mária Kaľavská, správa obchodného centra "Obchodné centrum bude počas štátnych sviatkov zatvorené. Výnimku má 

iba kino Ster Century Cinemas, ktoré bude fungovať počas svojich prevádzkových hodín." 

 

Aupark Shopping Center Košice 

 

Marcel Boroš, riaditeľ "Naše zábavné centrum bude počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené s 

platnosťou pre všetky prevádzky. Týka sa to aj stravovacích zariadení." 

 

Atrium Optima Košice 

 

Peter Šimkanin, manažér centra "Obchodné centrum bude počas štátnych sviatkov uzatvorené pre verejnosť, s výnimkou 

kina Cinemax." JANA TREBULOVÁ 

 

ČO A KEDY PRESNE BUDE ZATVORENÉ 

 

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov začne platiť od júna. 

 

Dotkne sa všetkých štátnych sviatkov, čiže 1. januára, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra a 17. novembra. 

 

Zamestnanci ostanú doma aj počas dní pracovného pokoja, teda 6. januára, na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu a 

Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 15. septembra, 1. novembra, 24. decembra popoludní, 25. decembra a 26. 

decembra. 

 

Prevádzky so službami môžu ostať otvorené, na ne sa zmena nevzťahuje. 

 

Výnimku majú aj čerpacie stanice, lekárne, predajne na letiskách, v prístavoch, vo verejnej doprave, v nemocniciach, 

predajne cestovných lístkov a suvenírov. Môžu fungovať ako v bežný deň. 

 

Kvetinárstva môžu byť otvorené 8. mája, 1. septembra a 1. novembra. 

 

Pokuta za otvorenie počas sviatku sa môže vyšplhať do 10-tisíc eur. 

 

Nákupné centrá Počas sviatkov zrejme preplnené nebudú. FOTO: ARCHÍV SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK 

 

Späť na obsah 
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