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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Zbaví sa Šírava nálepky "kontaminovaná"? Štát chce po rokoch hľadať vinníka 

     [aktuality.sk; 24/05/2017; Jana Kubisová ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.2. Krátke správy 

     [Noviny Poprad; 20/2017; 24/05/2017; s.: 3; ppš ; Zaradenie: nezaradené] 

1.3. Naše hory boli veľmocou v ťažbe zlata a striebra 

     [Noviny Poprad; 20/2017; 24/05/2017; s.: 9; kpa ; Zaradenie: nezaradené] 

1.4. Mažoretky zo Staškova si odniesli víťazné vavríny 

     [nasekysuce.sme.sk; 25/05/2017; Edita Sabelová ; Zaradenie: Kysuce / Zaujímavosti] 

1.5. Na Gelnickom kľúči vystúpia mladí umelci z celého Slovenska 

     [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.6. Na Gelnickom kľúči vystúpia mladí umelci z celého Slovenska 

     [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

1.7. Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

     [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.8. Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

     [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.9. Viaceré cesty pod Tatrami budú cez rely uzavreté 

     [aktuality.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.10. Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

     [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

1.11. Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

     [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.12. Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

     [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

1.13. Deň detí v Spišskej a okolí: TOP 5 podujatí, na ktoré si môžete skočiť 

     [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

     [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.15. II. LIGA, Felsőház, a rájátszás 10. fordulója: A Pomléban ért véget a somorjaiak tavaszi szárnyalása 

     [parameter.sk; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.16. O body pripravili futbalistov Pohronia chyby 

     [nasziar.sme.sk; 25/05/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Žiar / Šport] 

1.17. Košickí hasiči sú najlepší v kraji 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Kristián Sabo, Judita Čermáková ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.18. Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

     [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.19. Do Popradu sa po šiestich rokoch vracia Mašlonka 

     [sport.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 
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1.20. Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

     [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

1.21. Každá je iná a jedinečná: Viete aj TOTO o dedinách v okrese Spišská? 

     [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.22. Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

     [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.23. Švehlu by mohol nahradiť Šatan, hokejový zväz povolil rokovania 

     [ta3.com; 25/05/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

1.24. Kohút dostal stopercentnú dôveru od vedenia hokeja. Teraz sa zameria na Šatana 

     [hnonline.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: HNonline.sk] 

1.25. Kohút má poverenie rokovať so Šatanom 

     [pravda.sk; 25/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.26. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú: Spasí Šatan našu repre? 

     [cas.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.27. Členovia SZĽH hodnotili Tipsport ligu či MS do 18 rokov, Kohút môže oficiálne rokovať so Šatanom 

     [webnoviny.sk; 25/05/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

1.28. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

     [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.29. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

     [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.30. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

     [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

1.31. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu so Šatanom o pozícii GM 

     [sportinak.sk; 25/05/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

1.32. Nájdite si dobré miesto v kultúre. Tu sú top ponuky 

     [hnporadna.hnonline.sk; 25/05/2017; (zk) ; Zaradenie: Denník HN] 

1.33. Kapela zo Spišskej má na svete nový klip: Pesnička so silným odkazom, VIDEO 

     [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.34. Do Popradu sa vracia Mašlonka 

     [hokejportal.net; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

1.35. Hral v Kazachstane, Anglicku či Francúzsku. Mašlonka sa vracia do Popradu 

     [sport.sme.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

1.36. Útočník Mašlonka sa vracia do Popradu 

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

1.37. Kohút má poverenie rokovať so Šatanom 

     [osporte.sk; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.38. Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu so Šatanom o pozícii GM 

     [hokejportal.net; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.39. Ak Šatan bude súhlasiť s pozíciou generálneho manažéra, na zväze zaňho zahlasujú 

     [sport.sme.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 
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1.40. Ľudia nadávajú pred vlastnými deťmi. Vyrastú z nich rovnakí primitívi, tvrdí Rančík 

     [sport.sme.sk; 25/05/2017; Matúš Krčmárik ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

1.41. 111 tipov, kam s deťmi v lete po Slovensku 

     [Evita; 06/2017; 26/05/2017; s.: 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101; Ivana Dominová ; Zaradenie: my a deti] 

1.42. Celý rok ma budú rozmaznávať 

     [Plus jeden deň; 120/2017; 26/05/2017; s.: 14; reg ; Zaradenie: ZÁHRADKÁR] 

1.43. Tréner obišiel oblúkom prezidenta 

     [Nový Čas; 120/2017; 26/05/2017; s.: 30,31b; rag ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.44. Slovák formuje v Nemecku tvár vedy budúcnosti 

     [HN; 100/2017; 26/05/2017; s.: 7; Pavel Novotný ; Zaradenie: PUBLICISTIKA] 

1.45. Mladí hasiči odštartovali nový ročník v Martine 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.46. Na Liptove sa bežcom zo Spiša darilo 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.47. Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.48. Tipy na dnes - piatok 26. mája 

     [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.49. Tip na výlet: Festival Spišský Jeruzalem spája duchovný odkaz s kultúrou 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.50. Pohotovosť v lekárňach - piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. mája 

     [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.51. Kam za kultúrou - piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. mája 

     [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.52. Košickí hasiči sú najlepší v kraji 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 11; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.53. Zelená rokovaniu so Šatanom 

     [Šport; 120/2017; 26/05/2017; s.: 25; szľh ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO, SERVIS] 

1.54. Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 19; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.55. Mašlonka sa vracia do Popradu 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 17; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.56. Festival Spišský Jeruzalem spája duchovný odkaz so súčasnou kultúrou 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 6; NOV ; Zaradenie: Pohoda] 

1.57. Kam za kultúrou, športom a zábavou? 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 6; red ; Zaradenie: Pohoda] 

1.58. Šatan o krok bližšie k pozícii generálneho manažéra 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 17; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.59. Kozáka zaujal aj prešovský rodák 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 
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1.60. Čaro veľhôr sa stalo ich celoživotnou vášňou 

     [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 3; NOV ; Zaradenie: Pohoda] 

1.61. Hanička privezie ľudí k Spišskému hradu 

     [Pravda; 120/2017; 26/05/2017; s.: 7; Števo Rimaj ; Zaradenie: Slovensko] 

1.62. Slovák formuje v Nemecku tvár vedy budúcnosti 

     [hnonline.sk; 26/05/2017; Pavel Novotný ; Zaradenie: ekonomika] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Zbaví sa Šírava nálepky "kontaminovaná"? Štát chce po rokoch hľadať vinníka 

 [aktuality.sk; 24/05/2017; Jana Kubisová ; Zaradenie: Cestovanie] 

https://www.aktuality.sk/clanok/489312/zbavi-sa-sirava-nalepky-kontaminovana-stat-chce-po-rokoch-hladat-vinnika/ 

 

Chemický závod Chemko v Strážskom 

Zdroj - Juraj Rizman / Greenpeace 

Jana Kubisová 

Toxické socialistické dedičstvo, s ktorým sme sa nevyrovnali ani po desiatkach rokov. 

 

Na Slovensku máme stovky lokalít zamorených environmentálnym odpadom. Vďaka závodu Chemko je medzi nimi 

Strážske aj Zemplínska šírava. 

 

Najmä tí skôr narodení si iste pamätajú aféru s pcb látkami, ktoré v minulom storočí produkoval chemický závod Chemko 

a tie roky v tonách unikali do blízkeho aj ďalekého okolia. Inak užitočné (a v tom čase aj lacné látky) sú odolné voči 

rozkladu a tak sa v životnom prostredí kumulujú už viac ako 50 rokov. Nebezpečné sú pre akýkoľvek živý organizmus, a 

to už v malých množstvách. 

 

Vinníka tejto ekologickej katastrofy dodnes nepoznáme. To sa však má zmeniť. Ministerstvo životného prostredia chce 

dať areál závodu podrobne preskúmať a určiť aj zodpovednú osobu, ktorá odpad bude musieť odstrániť. 

 

Ako k tomu došlo 

 

Šesťdesiate až osemdesiate roky dvadsiateho storočia. V Strážskom na východe krajiny sa z chemického závodu 

Chemko stáva obrovský chemický kombinát. Vyrába polychlórované bifenyly (pcb látky), vysoko stabilné látky s dobrými 

vlastnosťami, ktoré boli hitom aj vo svete.  

 

Strážske sa za ten čas zmenilo na moderné priemyselné mesto, neďaleká Šírava zase zažívala najväčší turistický ošiaľ. 

Veď ju v roku 1973 navštívilo až 1,7 milióna turistov. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/489312/zbavi-sa-sirava-nalepky-kontaminovana-stat-chce-po-rokoch-hladat-vinnika/
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Únikom látok do životného prostredia neprikladali dôležitosť. Roky si totiž mysleli, že sú neškodné. Potom sa prišlo na to, 

že sa v prírode nerozkladajú a už stopové prvky majú pre živé organizmy nepriaznivé účinky. 

 

Kým v januári 1984 zastavili výrobu, do životného prostredia stihli uniknúť tony látok, najmä do odpadových vôd a sú tam 

dodnes. 

 

Obyvatelia z Michaloviec majú podľa štúdie Slovenskej zdravotníckej univerzity doteraz najvyššie namerané hladiny PCB 

v krvi na svete.  

 

Problém po zániku firmy skončil na pleciach ministerstva životného prostredia a podľa slov jeho hovorcu Tomáša 

Ferenčáka: "ministerstvo o probléme vie a rieši ho v rámci svojich možností".  

 

Čo je pcb látka? 

 

Polichlórované bifenyly alebo chlórované uhľovodíky. 

 

 Vlastnosti: Sú mimoriadne stabilné látky, nehorľavé, nerozpustné vo vode, plastické, cenovo výhodné, odolné voči 

rozkladu. Nájdeme ich napríklad vo voskoch, lepidlách, pesticídoch, farbivách, asfalte, chladiacich kvapalinách, mazacích 

olejoch, najčastejšie v transformátoroch a kondenzátoroch. Sú schopné prenosu aj na veľké vzdialenosti. 

 

 Účinky na zdravie: Nemajú vysokú akútnu toxicitu, ale nebezpečenstvo vzniká pri dlhodobom pôsobení. U človeka sa 

kumulujú najmä v tukovom tkanive a z tukových buniek sa môžu postupne dlhodobo uvoľňovať do krvného obehu. 

Predpokladajú sa toxické účinky na dýchací a tráviaci systém, poruchy pečene, neurologické a vývojové zmeny, 

pigmentácia pokožky až vyrážky typu akné. PCB narúšajú endokrinné funkcie. Karcinogenita pre človeka nebola 

preukázaná, PCB sa však považuje za podozrivý karcinogén. 

 Výroba u nás a vo svete: Vo svete sa medzi rokmi 1929 a 1989 vyrobilo 1,5 milióna ton látok. V Strážskom sa vyrábali 

medzi 1959 a 1984 a za ten čas stihli vyrobiť 21 500 ton látok. Najväčšími odberateľmi boli podniky ako Barvy a laky 

Praha, ZEZ Žamberk, ČKD Praha. 

 Zákaz a zneškodnenie: Ich zneškodnenie je možné spaľovaním pri vysokej teplote, dechloráciou alebo degradáciou. 

 Významný míľnik v riešení problému environmentálneho znečistenia bolo prijatie zákona o envirozáťažiach. Štát ho prijal 

na základe niekoľkoročnej iniciatívy organizácie Greenpeace Slovensko.  

 V roku 2001 bol prijatý Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach, kde sú látky so zákazom používania. 

Od podpísania dohovoru je na zozname aj pcb látka.  

 

Zamorené už vyše 30 rokov 

 

Najviac znečistený je odpadový kanál Chemka, kde si ministerstvo dalo v minulosti robiť geologický prieskum. Ten 

potvrdil výraznú kontamináciu a znečistenie dnových sedimentov. 
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Podľa organizácie Greenpeace predstavuje riziko ohrozenia z hľadiska šírenia kontaminácie do podzemných vôd aj 

povrchových vôd a tým aj do potravového reťazca. Prieskum však toto riziko podľa hovorcu envirorezortu nepotvrdil.  

 

Kontaminované sú aj rieka Laborec naväzujúca na odpadový kanál a Zemplínska šírava. Pravdepodobnou 

environmentálnou záťažou je aj časť samotného závodného areálu, tam však znečistenie ani 32 rokov od ukončenia 

výroby rezort neskúmal.  

 

"Geologický prieskum areálu Chemko Strážske sa doposiaľ nemohol zrealizovať, lebo vlastníci nehnuteľností v areáli 

podniku v minulosti nepovolili vstup na ich pozemky. Bez zistenia stavu kontaminácie tak nemožno dať podnet na určenie 

povinnej osoby, ani vypracovať projekt sanácie tejto environmentálnej záťaže," uvádza Ferenčák. 

 

Chemický závod Chemko v Strážskom 

Zdroj - Juraj Rizman / Greenpeace 

 

Chcú nájsť vinníka 

 

V súčasnosti ministerstvo plánuje urobiť v časti závodného areálu podrobný geologický prieskum (v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia). 

 

Podľa hovorcu envirorezortu má prieskum potvrdiť znečistenie a jeho rozsah. Až potom budú môcť začať konanie o 

určení povinnej osoby, ktorá bude zodpovedná za odstránenie tejto environmentálnej záťaže. 

 

Aktuálne vo verejnom obstarávaní vyberajú zhotoviteľa geologických prác a s prieskumom budú môcť začať po jeho 

ukončení. Vstup do cudzích nehnuteľností a ich užívanie bude už ďalej riešiť (podľa geologického zákona) úspešný 

uchádzač, ktorý vzíde z verejného obstarávania. 

 

Zdroj - Košice region turizmus 

 

Zničená povesť 

 

Aféra spred 50 rokov nezmazateľne pošramotila povesť Zemplínskej šíravy ako vyhľadávanej turistickej atrakcie.  

 

Kvalita vody v Zemplínskej šírave je podľa hygienikov aj pred aktuálnou kúpacou sezónou v poriadku (Biela Hora, Hôrka, 

Medvedia hora, Kamenec a Paľkov, vrátane Vinianskeho jazera). Michalovskí hygienici merajú vo vode aj hodnoty pcb 

látok. 
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"Výsledky chemického vyšetrenia povrchovej vody zo Zemplínskej šíravy v tomto roku preukázali na jednom z odberných 

miest mierne zvýšené hodnoty PCB oproti minulému roku. PCB sú však veľmi málo rozpustné vo vode a preto nehrozí 

riziko z kúpania vo vode Šíravy," uvádza hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová. 

 

Ako ďalej dodáva, pcb látky sa vo vodnom prostredí nachádzajú len minimálne, ich zvýšený výskyt sa predpokladá v 

riečnych sedimentoch okolia. 

 

Viac ako do vody sa však návštevníci Šíravy tešia na aktivity na vode a pri vode. 

 

"Doménou vodnej hladiny by sa mal stať jachting a ďalšie vodné športy, pre ktoré sa v širokom regióne (a to aj za 

hranicami susedných krajín) nenachádza vodná plocha porovnateľná so Zemplínskou šíravou," reaguje Lenka Vargová 

Jurková, riaditeľka organizácie Košice región turizmus. Tento rok finančne podporia viaceré projekty ako napríklad 

piesková pláž, ktoré majú prilákať viac návštevníkov. Ako sme už písali, pred štartom letnej sezóny sem smerujú aj 

viaceré investície. 

Biorafinéria, ilustračný záber 

Zdroj - iStockphoto 

 

Postavia tam biorafinériu 

 

Zaujímavosťou je, že chemická výroba sa na východ ešte vráti a to priamo do areálu bývalého Chemka. Vyrastie tu 

najväčšia biorafinéria v Európe za vyše 100 miliónov eur. 

 

Závod dostal zelenú od ministerstva životného prostredia, pozitívne ho vníma aj Košický samosprávny kraj najmä pre 

vznik nových pracovných miest (viac ako 100) ako aj získanie špičkových technológií na spracovanie biomasy druhej 

generácie. 

 

Postaví ju firma Energochemika trading a.s. zo súkromných aj verejných zdrojov, projekt podporila aj EÚ. Biorafinéria 

však nebude stáť na pozemkoch znečistených pcb látkami a nie je ani určenou povinnou osobou na odstránenie 

environmentálnej záťaže, ktorú v časti areálu závodu ministerstvo predpokladá. 

 

Ekorafinéria bude spracúvať biomasu s kombinovanou vysokoúčinnou výrobou elektriny, tepla, etanolu, etylénu a 

etylénoxidu. Do skúšobnej prevádzky by ju mali spustiť už koncom budúceho roka. 

Tieto envirozáťaže plánujú odstrániť 

 

Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti eviduje 1758 lokalít s environmentálnou záťažou, z toho len 298 z nich je 

potvrdenou environmentálnou záťažou. 
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"Tie najproblematickejšie ide ministerstvo riešiť. V súčasnosti sa pripravujú podklady potrebné na sanáciu najrizikovejších 

environmentálnych záťaží, pre ktoré bolo Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo obrany SR určené ako 

príslušné ministerstvo na ich odstránenie," uvádza Ferenčák. 

 

Sanačné práce môžu začať po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác. Na ich odstránenie majú využiť 180 

miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

 

Najrizikovejšie envioronmentálne záťaže 

 

Ministerstvo životného prostredia už dávnejšie začalo verejné obstarávanie: 

 

- Nové Zámky – Rušňové depo, Komárno – Rušňové depo, Štúrovo – Rušňové depo, Prievidza – rušňové depo nádrže, 

Púchov – DEPO, Leopoldov – rušňové depo, Prešov – rušňové depo, Spišská Nová Ves – rušňové depo, Košice – Juh 

rušňové depo, Poproč – Petrova dolina, Humenné – Rušňové depo, Čadca ŽSSR – depo, Vrútky - rušňové depo, 

Kraľovany – rušňové depo, Dolný Kubín skládka PO stará, Sliač letisko produktovod, Brezno – Rušňové depo a Zlaté 

Moravce – bývalý areál Calexu. 

 

- v apríli tohto roku sa už začalo verejné obstarávanie na environmentálnu záťaž skládka bývalých Chemických závodov 

Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni.  

 

Ministerstvo pripravuje podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania: 

 

- obec Predajná - skládka gudrónov Predajná I a skládka PO Predajná II. 

 

Kompletný zoznam environmentálnych záťaží nájdete na enviroportáli. 

 

Zoznam pravdepodobných environmentálnych záťaží, ktoré Ministerstvo životného prostredia plánuje skúmať:  

 

https://t4.aimg.sk/magaziny/moZkH8dCSMnMvWsiNF0Wyg~Zoznam-pravdepodobn-ch-enviroz-a-ktor-chce-da-

Ministerstvo-ivotn-ho-prostredia-presk-ma-v-geologickom-

prieskume.jpg?t=L2ZpdC1pbi8xOTIweDEwODA%3D&h=PBz3qq3khLI3iYqEFCMpQQ&e=2145916800&v=2 

 

Zoznam pravdepodobných envirozáťaží, ktoré chce dať Ministerstvo životného prostredia preskúmať v geologickom 

prieskume 

Zdroj - MŽP 

 

-END 
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1.2.  Krátke správy 

 [Noviny Poprad; 20/2017; 24/05/2017; s.: 3; ppš ; Zaradenie: nezaradené] 

 

* UŽ pár dní funguje podpisovanie elektronických dokumentov po novom. V tejto súvislosti prišlo k zmenám technických 

požiadaviek. Je potrebné, aby spĺňali počítače daňovníkov pri elektronickej komunikácii. Novinky sa týkajú cca 70 000 

klientov. Z dôvodu tejto zmeny je potrebné, aby si subjekty zrevidovali svoje softwérové vybavenie a nainštalovali 

aktuálne verzie potrebných programov. 

 

* V Galéri ÚĽUV v Tatranskej Lomnici bola včera 23. mája otvorená výstava, ktorá predstavuje tvorbu prvých troch 

talentovaných výrobcov, ktorí získali titul majster ľudovej umeleckej výroby za rok 2016. Milan Kočtúch, Gustáv Virág a 

Mária Čobrdová zaplnili galériu koženými kapsami a opaskami, ľubietovskou keramikou a liptovskou paličkovanou čipkou. 

Ich diela si návštevníci môžu pozrieť do 16. augusta 2017. 

 

* NÁVŠTEVNÍCI Vysokých Tatier budú môcť aj počas tejto letnej turistickej sezóny využiť bezplatnú ekologickú dopravu 

električkami prostredníctvom regionálnej karty Tatry Card. Turistom to zabezpečí komfort a zároveň to pomôže odľahčiť 

dopravu a parkoviská v Tatrách. Ide o cestovanie vlakmi na trasách Tatranskej elektrickej železnice, Ozubnicovej 

železnice a na trati Poprad, Tatry, Studený Potok a Tatranská Lomnica. 

 

* PRIBLIŽNE 65 skautov a skautiek z Podtatranskej skautskej oblasti, zo skautských zborov a oddielov zo Spišskej 

Novej Vsi, Popradu, Kežmarku, Levoče a Vydrníka, v sobotu upratovalo Slovenský raj pred letnou turistickou sezónou. 

Od odpadkov čistili turistické chodníky a rokliny v severnej časti Národného parku Slovenský raj, rovnako aj brehy rieky 

Hornád v Prielome Hornádu. 

 

* LETO pod Spišským hradom ponúkne novinku s cieľom poslniť cestovný ruch, a to obnovenie trate medzi Spišským 

Podhradím a Spišskými Vlachmi, na ktorej bude cez víkendy jazdiť vláčik menom Hanička. Trať slávnostne otvoria v 

sobotu 27. mája o 15. hod., predstaví sa na nej parná lokomotíva 477.013 aj spomínaný motorový vozeň 810 Hanička. 

Na organizácii podujatia spolupracuje aj Klub železničnej historickej techniky Poprad. 

 

* Módna prehliadka Oli Daubner, ktorá sa mala uskutočniť koncom apríla bola presunutá na nový termín. Uskutoční sa v 

piatok 2. júna pred butikom Ola Daubner na Nám. sv. Egídia v Poprade. (ppš) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Naše hory boli veľmocou v ťažbe zlata a striebra 

 [Noviny Poprad; 20/2017; 24/05/2017; s.: 9; kpa ; Zaradenie: nezaradené] 
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V Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote predstavili v utorok minulý týždeň unikátnu knihu Poklady zeme a klenoty 

Spiša. Podrobne mapuje zlatníkov od 14. do 20. storočia, ich znaky, cechové pravidlá, dielo a rôzne zaujímavosti. 

Autormi sú Michal Lipták (bývalý spišskosobotský farár, autor textov) a Ján Matej (autor fotografií). 

 

M. Lipták (na foto) prečítal približne 100 kníh o tejto téme. Autori navštívili 80 kostolov v regióne Spiša, a s povolením 

biskupa fotografovali klenoty. Najvzácnejšie monštrancie má kostol vo Veľkej, v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni. 

 

Kniha vznikala jeden a pol roka a obsahuje zaujímavé údaje o zlatníkoch. Majstri, ktorí vytvárali hodnotné diela sa 

združovali v cechoch. Keď mali miesto, prijali učňa. Tí chodili na študovnú vandrovku po svete. Prinášali tak nové 

myšlienky a pohľady na umenie. Pracovná doba bola od 5. do 22 h. Stalo sa aj to, že umelec nad svojím dielom zaspal. 

Mária Terézia to skrátila o 3 hodiny - od 6. do 20 h. Ak sa člen cechu chcel stať majstrom, čakali ho majstrovské skúšky: 

výroba prsteňa, kalichu a pečate. Na post majstra sa dalo vyšplhať aj usporiadaním veľkej hostiny s 9 chodmi. To by však 

záujemcu finančne zruinovalo a teda aj odradilo. Umelec, ktorý predával na trhu v meste, kde nebol členom cechu bol tzv. 

fušerom, tovar mu vzali a vyhnali z mesta. Ak by mal učeň (hoci aj veľmi talentovaný) problém so svojím šéfom - 

majstrom a prešiel by k inému majstrovi, ako umelec skončil. Bol prípad, že takéhoto učňa verejne prefackal majster 

Brokoff (autor niekoľkých sôch na Karlovom moste v Prahe, narodený v Sp. Sobote). V tom čase boli zaznamenané aj 

"vojny cechov". Nemusíme ísť ďaleko, večné škriepky boli medzi sobotským a veľčianskym cechom. Ničili a kradli si 

navzájom materiál aj tovar. Prestali s tým, až keď z vrchnosti prišiel príkaz, ktorý bol pre nich veľkým trestom - aby sa 

spojili a spolupracovali. 

 

Bohatú tradíciu má v našom regióne aj tkáčstvo (neskôr Tatraľan). O každý nový ročník bol veľký záujem. Do tkáčskej 

školy v Kežmarku každý rok nastúpilo 30 Turkov. 

 

S príchodom manufaktúr boli cechy zrušené, manufaktúry potom vytlačila priemyselná revolúcia a továrne. 

 

Spiš bol v zlatníctve najrozvinutejší na Slovensku. Okrem zlatníkov náš región vynikal aj inými remeslami. Nezastupiteľné 

miesto tu mali kováči, tehlári, zámočníci, klobučníci, ihlári, kušnieri, čipkári, lanári, pekári, mlynári, farbiari, truhlári, 

garbiari a mnoho ďalších. 

 

(kpa) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Mažoretky zo Staškova si odniesli víťazné vavríny 

 [nasekysuce.sme.sk; 25/05/2017; Edita Sabelová ; Zaradenie: Kysuce / Zaujímavosti] 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20540849/mazoretky-zo-staskova-si-odniesli-vitazne-vavriny.html 

 

Staškovské mažoretky vyhrali jedenkrát zlato, štyrikrát striebro a päťkrát bronz. 

 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20540849/mazoretky-zo-staskova-si-odniesli-vitazne-vavriny.html
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Prvý májový víkend sa v Spišskej Novej Vsi konal už 14. ročník Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe. 

Športová hala privítala 31 najlepších súborov z celého Slovenska, ktoré za 2 dni zatancovali okolo 350 choreografií v 

rámci všetkých vekových kategórií. 

 

Prvé miesto a titul majster Slovenska vybojovali s choreografiou "Pingvini" najmenšie mažoretky v kategórii skupín do 7 

rokov. Druhé miesto a titul 1. vicemajster Slovenska získalo duo junioriek s palicou, miniformácia junioriek so strapcami s 

choreografiou "Facebook", ďalej miniformácia mix do 11 rokov a miniformácia senioriek so zástavami. 

 

Tretie miesto a titul 2. vicemajster Slovenska vybojovalo duo kadetiek so strapcami, miniformácia kadetiek s 

choreografiou "Zmrzlina", ďalej sólistka juniorka s palicou a sólistka seniorka s 2 palicami. Bronz vybojovala aj 19-členná 

veľká juniorková formácia s pódiovou choreografiou "Army" a defilé "Žraloky v mori". 

 

Všetkým mažoretkám a trénerkám blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a postupujúcim prajeme veľa šťastia 

na Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú konať v júni v talianskom meste Giulianova. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Na Gelnickom kľúči vystúpia mladí umelci z celého Slovenska 

 [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/kultura-na-gelnickom-kluci-vystupi/261650-clanok.html 

 

V gelnickom Evanjelickom kostole sv. Michala vystúpi viac než 200 hudobníkov. 

 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 

 

Gelnica 25. mája (TASR) - Na festivale komornej hudby Gelnický kľúč, ktorý sa uskutoční v piatok (26.5.), sa predstaví 

celkovo 32 komorných telies a orchestrov zo základných umeleckých škôl (ZUŠ). 

 

V gelnickom Evanjelickom kostole sv. Michala vystúpi viac než 200 hudobníkov z Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi, 

Spišského Podhradia, Kežmarku, Levoče, Sečoviec, Martina, Brezna, Dolného Kubína, Prakoviec a Gelnice. Festival sa 

uskutoční už po trinásty raz. 

 

"Hlavným cieľom je podporovať muzikalitu detí a mládeže, ich vzťah k muzicírovaniu, k hre v komorných telesách a 

orchestroch rôzneho nástrojového obsadenia," priblížila riaditeľka gelnickej ZUŠ Slávka Pacholská, ktorá je 

organizátorom tohto podujatia. 

 

Na festivale zaznejú skladby klasickej hudby od renesancie po súčasnosť, ale aj tanečné či filmové melódie. Samotná 

súťažná prehliadka je rozdelená do niekoľkých kategórií podľa počtu obsadenia jednotlivých telies a štýlového zamerania. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/kultura-na-gelnickom-kluci-vystupi/261650-clanok.html
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"Hodnotiť výkony účinkujúcich bude odborná porota na čele so známym huslistom a pedagógom Karolom Petróczim. 

Hlavnou cenou je Gelnický kľúč, ktorý na návrh výtvarníčky Marcely Vilhanovej každoročne zhotovujú miestni remeselníci 

Vladimír Neupauer a Miroslav Rothmajer," vysvetlil vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času gelnickej radnice Milo 

Janáč. 

 

Súčasťou podujatia bude aj tvorivá dielňa pod vedením dirigenta košického Štátneho divadla Igora Dohoviča. 

 

"Približne 50 až 60 mladých umelcov vytvorí orchester a nacvičí vybranú skladbu, ktorú potom spoločne zahrajú. 

Novinkou je, že tento rok sa ich vystúpenie uskutoční pod holým nebom na Lutherovom námestí," doplnila Pacholská. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Na Gelnickom kľúči vystúpia mladí umelci z celého Slovenska 

 [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101571/na-gelnickom-kluci-vystupia-mladi-umelci-z-celeho-slovenska 

 

V gelnickom Evanjelickom kostole sv. Michala vystúpi viac než 200 hudobníkov. 

 

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR 

 

Gelnica 25. mája (TASR) - Na festivale komornej hudby Gelnický kľúč, ktorý sa uskutoční v piatok (26.5.), sa predstaví 

celkovo 32 komorných telies a orchestrov zo základných umeleckých škôl (ZUŠ). 

 

V gelnickom Evanjelickom kostole sv. Michala vystúpi viac než 200 hudobníkov z Košíc, Prešova, Spišskej Novej Vsi, 

Spišského Podhradia, Kežmarku, Levoče, Sečoviec, Martina, Brezna, Dolného Kubína, Prakoviec a Gelnice. Festival sa 

uskutoční už po trinásty raz. 

 

"Hlavným cieľom je podporovať muzikalitu detí a mládeže, ich vzťah k muzicírovaniu, k hre v komorných telesách a 

orchestroch rôzneho nástrojového obsadenia," priblížila riaditeľka gelnickej ZUŠ Slávka Pacholská, ktorá je 

organizátorom tohto podujatia. 

 

Na festivale zaznejú skladby klasickej hudby od renesancie po súčasnosť, ale aj tanečné či filmové melódie. Samotná 

súťažná prehliadka je rozdelená do niekoľkých kategórií podľa počtu obsadenia jednotlivých telies a štýlového zamerania. 

 

"Hodnotiť výkony účinkujúcich bude odborná porota na čele so známym huslistom a pedagógom Karolom Petróczim. 

Hlavnou cenou je Gelnický kľúč, ktorý na návrh výtvarníčky Marcely Vilhanovej každoročne zhotovujú miestni remeselníci 

Vladimír Neupauer a Miroslav Rothmajer," vysvetlil vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času gelnickej radnice Milo 

Janáč. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101571/na-gelnickom-kluci-vystupia-mladi-umelci-z-celeho-slovenska
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Súčasťou podujatia bude aj tvorivá dielňa pod vedením dirigenta košického Štátneho divadla Igora Dohoviča. 

 

"Približne 50 až 60 mladých umelcov vytvorí orchester a nacvičí vybranú skladbu, ktorú potom spoločne zahrajú. 

Novinkou je, že tento rok sa ich vystúpenie uskutoční pod holým nebom na Lutherovom námestí," doplnila Pacholská. 

 

× 
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1.7.  Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

 [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/pocas-rallye-tatry-budu-viacere-useky-ciest-uzavrete-cl514257.html 

 

Na archívnej snímke diváci sledujú slovenskú posádku Tomáš Ondrej a Adam Gömöri s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO 

IX v prvej rýchlostnej skúške na mestskom okruhu v Poprade počas 40. ročníka Rallye Tatry 2013 v Poprade 26. júla ... 

 

Poprad 25. mája (TASR) – Počas 44. ročníka Rallye Tatry, ktorý štartuje v Poprade v piatok 26. apríla, bude obmedzená 

doprava. Na niektorých úsekoch budú cesty uzavreté. Trať pretekov bude prechádzať okresmi Poprad, Spišská Nová 

Ves a Rožňava v celkovej dĺžke 435 kilometrov, v ktorej sa nachádza deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 kilometrov. 

 

Podľa internetovej stránky mesta Poprad bude dnes od 21.00 h do polnoci uzavretá cesta 1/18 od Tesca po cirkevnú 

školu a Partizánska ulica pre ohliadku trate, v piatok (26.5.) bude tento úsek uzavretý od 21.00 do 1.00 h. Testovacia 

rýchlostná skúška uzavrie v piatok od 9.00 do 14.00 h úsek cesty od Hozelca po Úsvit, od 16.00 do 21.00 h úsek cesty od 

Novoveskej Huty po Mlynky. 

 

V sobotu 27. mája bude pre motoristov uzavretý úsek cesty od Spišského Bystrého do Popradu, cez Visovú, od 8.00 do 

11.30 h a následne aj od 13.00 do 16.00 h. Od 9.00 do 14.00 h bude uzavretý úsek Mlynky – Hnilec a od 9.15 do 14.15 h 

aj cesta od Hnilca po Gemerskú Polomu. Doprava bude na všetkých úsekoch odklonená na iné trasy. 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. Dnes o 18.00 h bude v nákupnom centre na Námestí 

sv. Egídia autogramiáda najlepších jazdcov za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v 

rallye z roku 1984. V piatok od 15.00 h na pódiu pred nákupným centrom vystúpi kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 

13.00 h skupina Bon Jovi Revival. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.8.  Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

 [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/pocas-rallye-tatry-budu-viacere-usek/261637-clanok.html 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. 

 

Na archívnej snímke diváci sledujú slovenskú posádku Tomáš Ondrej a Adam Gömöri s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO 

IX v prvej rýchlostnej skúške na mestskom okruhu v Poprade počas 40. ročníka Rallye Tatry 2013 v Poprade 26. júla 

2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Poprad 25. mája (TASR) – Počas 44. ročníka Rallye Tatry, ktorý štartuje v Poprade v piatok 26. apríla, bude obmedzená 

doprava. Na niektorých úsekoch budú cesty uzavreté. Trať pretekov bude prechádzať okresmi Poprad, Spišská Nová 

Ves a Rožňava v celkovej dĺžke 435 kilometrov, v ktorej sa nachádza deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 kilometrov. 

 

Podľa internetovej stránky mesta Poprad bude dnes od 21.00 h do polnoci uzavretá cesta 1/18 od Tesca po cirkevnú 

školu a Partizánska ulica pre ohliadku trate, v piatok (26.5.) bude tento úsek uzavretý od 21.00 do 1.00 h. Testovacia 

rýchlostná skúška uzavrie v piatok od 9.00 do 14.00 h úsek cesty od Hozelca po Úsvit, od 16.00 do 21.00 h úsek cesty od 

Novoveskej Huty po Mlynky. 

 

V sobotu 27. mája bude pre motoristov uzavretý úsek cesty od Spišského Bystrého do Popradu, cez Visovú, od 8.00 do 

11.30 h a následne aj od 13.00 do 16.00 h. Od 9.00 do 14.00 h bude uzavretý úsek Mlynky – Hnilec a od 9.15 do 14.15 h 

aj cesta od Hnilca po Gemerskú Polomu. Doprava bude na všetkých úsekoch odklonená na iné trasy. 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. Dnes o 18.00 h bude v nákupnom centre na Námestí 

sv. Egídia autogramiáda najlepších jazdcov za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v 

rallye z roku 1984. V piatok od 15.00 h na pódiu pred nákupným centrom vystúpi kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 

13.00 h skupina Bon Jovi Revival. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Viaceré cesty pod Tatrami budú cez rely uzavreté 

 [aktuality.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/491003/viacere-cesty-pod-tatrami-budu-cez-rallye-uzavrete/ 

 

Počas 44. ročníka Rallye Tatry, ktorý štartuje v Poprade v piatok 26. mája, bude obmedzená doprava. 

 

Na niektorých úsekoch budú cesty uzavreté. Trať pretekov bude prechádzať okresmi Poprad, Spišská Nová Ves a 

Rožňava v celkovej dĺžke 435 kilometrov, v ktorej sa nachádza deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 kilometrov. 

 

http://www.teraz.sk/sport/pocas-rallye-tatry-budu-viacere-usek/261637-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/491003/viacere-cesty-pod-tatrami-budu-cez-rallye-uzavrete/
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Podľa internetovej stránky mesta Poprad bude dnes od 21.00 h do polnoci uzavretá cesta 1/18 od Tesca po cirkevnú 

školu a Partizánska ulica pre ohliadku trate, v piatok (26.5.) bude tento úsek uzavretý od 21.00 do 1.00 h. Testovacia 

rýchlostná skúška uzavrie v piatok od 9.00 do 14.00 h úsek cesty od Hozelca po Úsvit, od 16.00 do 21.00 h úsek cesty od 

Novoveskej Huty po Mlynky.  

 NAKA robí razie na západnom Slovensku, ide o miliónové podvody 

 

V sobotu 27. mája bude pre motoristov uzavretý úsek cesty od Spišského Bystrého do Popradu, cez Visovú, od 8.00 do 

11.30 h a následne aj od 13.00 do 16.00 h. Od 9.00 do 14.00 h bude uzavretý úsek Mlynky – Hnilec a od 9.15 do 14.15 h 

aj cesta od Hnilca po Gemerskú Polomu. Doprava bude na všetkých úsekoch odklonená na iné trasy. 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. Dnes o 18.00 h bude v nákupnom centre na Námestí 

sv. Egídia autogramiáda najlepších jazdcov za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v 

rallye z roku 1984. 

 

V piatok od 15.00 h na pódiu pred nákupným centrom vystúpi kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 13.00 h skupina Bon 

Jovi Revival. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Počas Rallye Tatry budú viaceré úseky ciest uzavreté 

 [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101562/pocas-rallye-tatry-budu-viacere-useky-ciest-uzavrete 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. 

 

Na archívnej snímke diváci sledujú slovenskú posádku Tomáš Ondrej a Adam Gömöri s vozidlom Mitsubishi Lancer EVO 

IX v prvej rýchlostnej skúške na mestskom okruhu v Poprade počas 40. ročníka Rallye Tatry 2013 v Poprade 26. júla 

2013. — Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Poprad 25. mája (TASR) – Počas 44. ročníka Rallye Tatry, ktorý štartuje v Poprade v piatok 26. apríla, bude obmedzená 

doprava. Na niektorých úsekoch budú cesty uzavreté. Trať pretekov bude prechádzať okresmi Poprad, Spišská Nová 

Ves a Rožňava v celkovej dĺžke 435 kilometrov, v ktorej sa nachádza deväť rýchlostných skúšok s dĺžkou 103 kilometrov. 

 

Podľa internetovej stránky mesta Poprad bude dnes od 21.00 h do polnoci uzavretá cesta 1/18 od Tesca po cirkevnú 

školu a Partizánska ulica pre ohliadku trate, v piatok (26.5.) bude tento úsek uzavretý od 21.00 do 1.00 h. Testovacia 

rýchlostná skúška uzavrie v piatok od 9.00 do 14.00 h úsek cesty od Hozelca po Úsvit, od 16.00 do 21.00 h úsek cesty od 

Novoveskej Huty po Mlynky. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101562/pocas-rallye-tatry-budu-viacere-useky-ciest-uzavrete
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V sobotu 27. mája bude pre motoristov uzavretý úsek cesty od Spišského Bystrého do Popradu, cez Visovú, od 8.00 do 

11.30 h a následne aj od 13.00 do 16.00 h. Od 9.00 do 14.00 h bude uzavretý úsek Mlynky – Hnilec a od 9.15 do 14.15 h 

aj cesta od Hnilca po Gemerskú Polomu. Doprava bude na všetkých úsekoch odklonená na iné trasy. 

 

V Poprade sa počas Rallye Tatry uskutoční aj sprievodný program. Dnes o 18.00 h bude v nákupnom centre na Námestí 

sv. Egídia autogramiáda najlepších jazdcov za účasti legendy svetového motoršportu Stiga Blomqvista, majstra sveta v 

rallye z roku 1984. V piatok od 15.00 h na pódiu pred nákupným centrom vystúpi kapela Smola a Hrušky a v sobotu od 

13.00 h skupina Bon Jovi Revival. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

 [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/s-podhradie-festival-spissky-jeruzal/261638-clanok.html 

 

Jeho piaty ročník otvorí dnes o 17.00 h výstava reštaurátorskej tvorby maliarky Márie Spoločníkovej a zamyslenie nad jej 

tvorbou priblíži historik Ivan Chalupecký. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 

 

Spišské Podhradie 25. mája (TASR) – Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem sa začne dnes v Spišskom 

Podhradí a Spišskej Kapitule. Jeho piaty ročník otvorí o 17.00 h výstava reštaurátorskej tvorby maliarky Márie 

Spoločníkovej a zamyslenie nad jej tvorbou priblíži historik Ivan Chalupecký. TASR o tom informoval Martin Hlavatý zo 

Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. 

 

V piatok (26.5.) je pre deti pripravená Rozprávka zo snehu, s ktorou sa predstaví Detský divadelný súbor J z Košíc, 

krížové cesty či vernisáž Spišský Jeruzalem očami detí. Slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 17.30 h v 

Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

 

Sobotný (27.5.) program sa začne pútnickou svätou omšou na Pažici pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého, v prípade 

nepriaznivého počasia sa omša uskutoční v Katedrále sv. Martina. O 10.30 a 13.30 h sú pre návštevníkov festivalu 

pripravené exkurzie spojené s prehliadkou historických, prírodných a kultúrnych pamiatok v okolí. Ako uviedol Hlavatý, 

návštevníkov poteší aj znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, ktoré bude sprevádzať 

hudobný program. 

 

http://www.teraz.sk/kultura/s-podhradie-festival-spissky-jeruzal/261638-clanok.html
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"V posledný deň festivalu (28.5.) s Christos voskrese iz mertvych (Kristus vstal z mŕtvych) vystúpi Miešaný 

gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou," povedal Hlavatý. Priestor dostane aj spoločnosť 

Via Cassa a ich stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. Mikulášovi. Záver festivalu 

bude patriť speváčke Janais. 

 

V okolí Spišskej Kapituly na Pažici sa podľa Hlavatého nachádza pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku a jej 

počiatky siahajú do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, teda s vyznačenými 

miestami s udalosťami posledných dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

 

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

mestom Spišské Podhradie, Združením Podbranisko, Spišským osvetovým strediskom a Košice Región Turizmus. 

Projekt sa realizuje aj s finančnou podporou programu Terra Incognita. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

 [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101565/festival-spissky-jeruzalem-prinesie-duchovny-i-kulturny-zazitok 

 

Jeho piaty ročník otvorí dnes o 17.00 h výstava reštaurátorskej tvorby maliarky Márie Spoločníkovej a zamyslenie nad jej 

tvorbou priblíži historik Ivan Chalupecký. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

Spišské Podhradie 25. mája (TASR) – Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem sa začne dnes v Spišskom 

Podhradí a Spišskej Kapitule. Jeho piaty ročník otvorí o 17.00 h výstava reštaurátorskej tvorby maliarky Márie 

Spoločníkovej a zamyslenie nad jej tvorbou priblíži historik Ivan Chalupecký. TASR o tom informoval Martin Hlavatý zo 

Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. 

 

V piatok (26.5.) je pre deti pripravená Rozprávka zo snehu, s ktorou sa predstaví Detský divadelný súbor J z Košíc, 

krížové cesty či vernisáž Spišský Jeruzalem očami detí. Slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 17.30 h v 

Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

 

Sobotný (27.5.) program sa začne pútnickou svätou omšou na Pažici pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého, v prípade 

nepriaznivého počasia sa omša uskutoční v Katedrále sv. Martina. O 10.30 a 13.30 h sú pre návštevníkov festivalu 

pripravené exkurzie spojené s prehliadkou historických, prírodných a kultúrnych pamiatok v okolí. Ako uviedol Hlavatý, 

návštevníkov poteší aj znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, ktoré bude sprevádzať 

hudobný program. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101565/festival-spissky-jeruzalem-prinesie-duchovny-i-kulturny-zazitok
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"V posledný deň festivalu (28.5.) s Christos voskrese iz mertvych (Kristus vstal z mŕtvych) vystúpi Miešaný 

gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou," povedal Hlavatý. Priestor dostane aj spoločnosť 

Via Cassa a ich stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. Mikulášovi. Záver festivalu 

bude patriť speváčke Janais. 

 

V okolí Spišskej Kapituly na Pažici sa podľa Hlavatého nachádza pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku a jej 

počiatky siahajú do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, teda s vyznačenými 

miestami s udalosťami posledných dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

 

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

mestom Spišské Podhradie, Združením Podbranisko, Spišským osvetovým strediskom a Košice Región Turizmus. 

Projekt sa realizuje aj s finančnou podporou programu Terra Incognita. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Deň detí v Spišskej a okolí: TOP 5 podujatí, na ktoré si môžete skočiť 

 [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/den-deti-v-spisskej-a-okoli-top-5-podujati-na-ktore-si-mozete-skocit-270868 

 

 Sviatok detí už pomaly klope na dvere a pri tejto príležitosti nebude núdza ani o rôzne podujatia. My sme vybrali päť, 

ktoré považujeme za najlákavejšie. 

 

JUNILIÁDA 

 

1.júna od 15:30, areál CVČ Adam 

 

Presne 1. júna môžu deti osláviť svoj sviatok v Centre voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi. Tešiť sa môžu na 

popoludnie plné zábavy a športových aktivít. Nebude chýbať ani detský jarmok, kultúrny program či hostia podujatia – 

zabávači z Fidorkova. 

 

MESTO PLNÉ DETÍ 

 

2. júna od 9:00, Radničné námestie 

 

Aj centrum nášho mesta sa naplní deťmi. Tak ako každý rok aj teraz kompetentní pripravili podujatie určené tým 

najmenším. Uskutoční sa v piatok 2. júna. Program potrvá až do tretej popoludnia. Pripravené budú zábavné atrakcie, 

http://spisska.dnes24.sk/den-deti-v-spisskej-a-okoli-top-5-podujati-na-ktore-si-mozete-skocit-270868
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športové súťaže, ukážky horskej záchrannej služby a bohatý kultúrny program. V rámci programu s môžu deti tešiť na 

rôzne tanečné vystúpenia, bublinovú šou, tancujúce psy či obľúbených žltých Mimoňov. 

 

DEŇ DETÍ 

 

3. júna od 13:30, pred Radnicou v Smižanoch 

 

Aj v susedných Smižanoch čaká na deti poriadna oslava ich sviatku. Podujatie odštartuje galaprogram detí MŠ 

Spoločného školského úradu. Nebudú chýbať ani rôzne súťaže či hry, maľovanie na tvár ani maľovanie na chodník. 

Slávnostné popoludnie zakončí detská diskotéka. 

 

PRÍRODNÉ DOBRODRUŽSTVO 

 

3. júna od 9:00, prírodná lokalita Ďurkovec Čingov 

 

Medzinárodný deň detí môžu vaše ratolesti osláviť spolu s vami aj v prekrásnej prírode v prostredí Slovenského raja. 

Čaká na vás pozorovanie a spoznávanie vtáctva či poznávanie a odchyt denných motýľov. Deti sa môžu vyšantiť na 

nafukovacom hrade, pripravené budú aj rôzne skautské hry či občerstvenie. 

 

DEŇ DETÍ V KRÁĽOVSKOM MESTE 

 

4. júna od 14:00, námestie Levoča 

 

Oslavy sviatku všetkých detí si môžete užiť aj v neďalekej Levoči. Tam sa bude deň detí niesť v rozprávkovom duchu. Na 

deti čaká rytierske mestečko, skautský tábor, mini zoo aj množstvo atrakcií a občerstvenie. Svoje umenie predvedú aj 

sokoliari, šermiari a nebude chýbať ani rozprávka. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Festival Spišský Jeruzalem prinesie duchovný i kultúrny zážitok 

 [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/festival-spissky-jeruzalem-prinesie-duchovny-i-kulturny-zazitok-cl514254.html 

 

Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem sa začne dnes v Spišskom Podhradí a Spišskej Kapitule. Jeho piaty ročník 

otvorí o 17.00 h výstava reštaurátorskej ... 

http://www.24hod.sk/festival-spissky-jeruzalem-prinesie-duchovny-i-kulturny-zazitok-cl514254.html
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Spišské Podhradie 25. mája (TASR) – Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem sa začne dnes v Spišskom 

Podhradí a Spišskej Kapitule. Jeho piaty ročník otvorí o 17.00 h výstava reštaurátorskej tvorby maliarky Márie 

Spoločníkovej a zamyslenie nad jej tvorbou priblíži historik Ivan Chalupecký. TASR o tom informoval Martin Hlavatý zo 

Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. 

 

V piatok (26.5.) je pre deti pripravená Rozprávka zo snehu, s ktorou sa predstaví Detský divadelný súbor J z Košíc, 

krížové cesty či vernisáž Spišský Jeruzalem očami detí. Slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 17.30 h v 

Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

 

Sobotný (27.5.) program sa začne pútnickou svätou omšou na Pažici pri Kaplnke sv. Jána Nepomuckého, v prípade 

nepriaznivého počasia sa omša uskutoční v Katedrále sv. Martina. O 10.30 a 13.30 h sú pre návštevníkov festivalu 

pripravené exkurzie spojené s prehliadkou historických, prírodných a kultúrnych pamiatok v okolí. Ako uviedol Hlavatý, 

návštevníkov poteší aj znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy, ktoré bude sprevádzať 

hudobný program. 

 

"V posledný deň festivalu (28.5.) s Christos voskrese iz mertvych (Kristus vstal z mŕtvych) vystúpi Miešaný 

gréckokatolícky spevácky zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou," povedal Hlavatý. Priestor dostane aj spoločnosť 

Via Cassa a ich stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. Mikulášovi. Záver festivalu 

bude patriť speváčke Janais. 

 

V okolí Spišskej Kapituly na Pažici sa podľa Hlavatého nachádza pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku a jej 

počiatky siahajú do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, teda s vyznačenými 

miestami s udalosťami posledných dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

 

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

mestom Spišské Podhradie, Združením Podbranisko, Spišským osvetovým strediskom a Košice Región Turizmus. 

Projekt sa realizuje aj s finančnou podporou programu Terra Incognita. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  II. LIGA, Felsőház, a rájátszás 10. fordulója: A Pomléban ért véget a somorjaiak tavaszi 

szárnyalása 

 [parameter.sk; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-10-forduloja-pomleban-ert-veget-somorjaiak-tavaszi-szarnyalasa 

 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-10-forduloja-pomleban-ert-veget-somorjaiak-tavaszi-szarnyalasa
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Szerdán hétközi fordulóval folytatódott a második vonal Felsőházának a rájátszása. 

 

A 10. forduló slágere a Pomléban zajlott, ahol a bajnokjelölt kassai VSS elleni összecsapáson véget ért a sorozatban 

nyolc bajnokijukon veretlen, zsinórban öt győzelmet produkált somorjaiak parádés szériája. A mezőny kelet-szlovákiai 

éllovasának három pontot érő találatát egyébként Bilič a 89. percben szerezte. 

 

Eredmények: 

 

FC STK 1914 Somorja–FC VSS Košice 0:1 (0:0), g.: Bilič (89.). 

 

FK Spišská Nová Ves–FC Nitra 0:3 (0:1), g.: Zekucia (26. – öngól), Balaj (51.), Valenta (54.). 

 

MŠK Žilina B–MFK Lokomotíva Zvolen 7:2 (4:1), g.: Gerebenits (8., 53.), Jankauskas (9.), Hancko (30.), Klec (35.), 

Jánošík (63.), Letics (90. – 11-esből), ill. Popovič (43.), Staško (61.). 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš–FK Pohronie Žiar n/Hr./Dol. Ždaňa 3:2 (2:1), g.:  

 

Jasenovský (31.), Laco (39.), Andrič (90.), ill. Paraj (44.), Sojka (52.). 

 

Partizán Bardejov–MFK Skalica 1:2 (0:0), g.: Silva (78), ill. Šebesta (66.), Ulrich (68.). 

 

ŠKF Sereď–FC Lokomotíva Košice 2:2 (0:1), g.: Jankto (66.), Paukner (73.), ill. Karaš (3., 82.). 

 

A bajnokság állása: 

 

1. VSS Košice x 28 x 18 x 4 x 6 x 38:25 58 

 

2. FC Nitra x 28 x 16 x 5 x 7 x 54:31 x 53 

 

3. Skalica x 28 x 15 x 7 x 6 x 42:19 x 52 

 

4. Somorja x 28 x 14 x 7 x 7 x 43:28 x 49 

 

5. Žilina B x 28 x 14 x 6 x 8 x 67:42 x 48 

 

6. Sereď x 28 x 13 x 8 x 7 x 54:30 x 47 

 

7. Bardejov x 28 x 14 x 4 x 10 x 45:33 x 46 
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8. Lok. Košice x 28 x 12 x 8 x 8 x 53:38 x 44 

 

9. Pohronie x 28 x 13 x 4 x 11 x 35:38 x 43 

 

10. Lipt. Mikuláš x 28 x 12 x 6 x 10 x 40:34 x 42 

 

11. Zvolen x 28 x 9 x 7 x 12 x 37:43 x 34 

 

12. Spišská N. Ves x 28 x 9 x 1 x 18 x 36:63 x 28 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  O body pripravili futbalistov Pohronia chyby 

 [nasziar.sme.sk; 25/05/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Žiar / Šport] 

https://nasziar.sme.sk/c/20541730/o-body-pripravili-futbalistov-pohronia-chyby.html 

 

Streda patrila na Slovensku futbalu. Hráči Pohronia vycestovali na Liptov. 

 

II. LIGA 

 

10. kolo o postup do Fortuna ligy: 

 

Lipt. Mikuláš – Pohronie 3:2 (2:1) 

 

GÓLY: 31. Jasenovský, 39. Laco, 60. Staš – 38. Sojka, 47. Blahút 

 

ROZHODOVAL: Weiss, 231 divákov. ŽK: 83. Matić, 90. Andrić – 44. Paraj, 52. Sojka, 69. Urminský 

 

POHRONIE: Urminský – Nosko, Pittner, Pelegríni, Ďungel (46. Sekereš), Frimmel, Garaj, Gregáň (81. Orság), Paraj, 

Sojka, Blahút 

 

Na Liptove Pohrončania siahali na bod, ale chybami súpera postavili na nohy. Za chladného počasia sa hral svižný futbal. 

V 8. min. vysunul Nosko Frimmela, ktorý išiel sám, ale Šavol vytisol strelu na roh. V 23. min. sa uvoľnil Jasenovský cez 

Sojku a dve veľké šance domácich zlikvidoval Urminský. V 26. min. nečakane z tridsiatich metrov vystrelil Papaj, ale 

Urminský vytisol loptu na roh. V 31. min. nepokrytý Papaj zacentroval a Jasenovský na dvakrát otvoril skóre - 1:0. V 38. 

min. zacentroval Pelegríni a Sojka hlavou vyrovnal - 1:1. Ale o minútu dával slabú domov Sojka, loptu zachytil Laco a 

https://nasziar.sme.sk/c/20541730/o-body-pripravili-futbalistov-pohronia-chyby.html
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vošiel až do brány - 2:1. Druhý polčas začali hostia dobre, keď po centri Frimmela vyrovnal Blahút - 2:2. V 60. min. zase 

zle nahral v obrane Frimmel a Staš trafil k žrdi - 3:2. V 67. min. po prečíslení Pohrončania minuli bránu Blahútom. V 84. 

min. sa zrodil krásny futbalový moment, keď Urminský vyrazil bombu Kucharčíka. Vyrovnať mohli hostia v 87. min., keď 

pekne zakombinovali, ale strelu Sojku stečovali domáci na roh. 

 

Ostatné zápasy 10. kola: S. N. Ves – Nitra 0:3, Žilina B – Zvolen 7:2, Šamorín – VSS Košice 0:1, Bardejov – Skalica 1:2, 

Sereď – Lok. Košice 2:2 

 

1 

 

FC VSS Košice 

 

28 

 

18 

 

4 

 

6 

 

38:25 

 

58 

 

2 

 

FC Nitra 

 

28 

 

16 

 

5 

 

7 

 

54:31 
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53 

 

3 

 

MFK Skalica 

 

28 

 

15 

 

7 

 

6 

 

42:19 

 

52 

 

4 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín 

 

28 

 

14 

 

7 

 

7 

 

43:28 

 

49 

 

5 

 

MŠK Žilina B 
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28 

 

14 

 

6 

 

8 

 

67:42 

 

48 

 

6 

 

ŠKF Sereď 

 

28 

 

13 

 

8 

 

7 

 

54:30 

 

47 

 

7 

 

Partizán Bardejov 

 

28 

 

14 

 

4 
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10 

 

45:33 

 

46 

 

8 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 

 

28 

 

12 

 

8 

 

8 

 

53:38 

 

44 

 

9 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 

 

28 

 

13 

 

4 

 

11 

 

35:38 

 

43 
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10 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš 

 

28 

 

12 

 

6 

 

10 

 

40:34 

 

42 

 

11 

 

MFK Lokomotíva Zvolen 

 

28 

 

9 

 

7 

 

12 

 

37:43 

 

34 

 

12 

 

FK Spišská Nová Ves 

 

28 
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9 

 

1 

 

18 

 

36:63 

 

28 
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1.17.  Košickí hasiči sú najlepší v kraji 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/05/2017; Kristián Sabo, Judita Čermáková ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20542049/kosicki-hasici-su-najlepsi-v-kraji.html 

 

Desiatky mužov si siahli na dno svojich síl. Bolo jasné, že si navzájom nič nedarujú. 

 

KOŠICE. Hasiči z Košického kraja si v uplynulých dňoch zmerali sily na 21. ročníku Krajskej súťaže hasičských jednotiek 

Košického kraja v hasičskom športe. 

 

Desiatky hasičov z celého kraja si siahli na dno svojich síl. Chceli ukázať, že sú najlepší v kraji. 

 

Už pred súťažou bolo jasné, že si navzájom nič nedarujú. 

 

Prišli poriadne motivovaní z hasičských staníc okresných riaditeľstiev z Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Michaloviec, 

Rožňavy, Košíc a Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v Strážskom. 

 

Sekundovali im aj študenti Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorí sa učia za hasičov. 

 

Najprv liezli na vežu 

 

V stredu si chlapi zmerali sily v areáli hasičskej stanice na Požiarnickej ulici. Čakali na nich individuálne disciplíny, výstup 

do štvrtého podlažia cvičnej veže s hákovým rebríkom a beh na sto metrov cez prekážky. 

 

Po stredajších súťažiach boli na prvom mieste Košice. 

 

"Momentálne prebieha na štadióne TU na Watsonovej ulici súťaž v štafetách súťažných družstiev na 4x100 metrov a 

kráľovská disciplína požiarny útok," povedal nám vo štvrtok jeden z rozhodcov Viktor König. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20542049/kosicki-hasici-su-najlepsi-v-kraji.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 5. 2017 

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

 

Košice niekoľko rokov za sebou vyhrávajú a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev Slovenska. 

 

Všetci s napätím očakávali, či sa im to opäť podarí. 

 

"V minulosti sa najviac darilo chlapcom zo Spišskej Novej Vsi, v posledných rokoch Košičanom. Všetko sa však môže 

zmeniť." 

 

Drága je opäť najlepší 

 

Niektorí súťažiaci by mohli pokojne konkurovať aj atlétom. Pohľad na bežiacich chlapov so štafetovým kolíkom, ktorí 

zdolávali prekážky či hasili hasiacim prístrojom vopred pripravený oheň, pripomínal profesionálne preteky. 

 

"Has, has, dobre a bež, utekaj," hecovali sa chlapi medzi sebou. 

 

Tento rok im vyšlo aj počasie, bolo pod mrakom a neprekážala horúčava. 

 

Nakoniec dopadlo všetko podľa predpokladov. Zvíťazili Košičania pred hasičmi Závodného hasičského útvaru 1. hasičská 

Strážske, tretí skončili hasiči z Michaloviec. 

 

Najlepším jednotlivcom bol opäť hasič Zoltán Drága z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou, ktorý súťažil v družstve 

Košíc. 

 

Víťazi postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

 [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/do-hokejoveho-popradu-sa-vracia-maslonka-cl514418.html 

 

Marek Mašlonka, archívna snímka. 

 

Poprad 25. mája (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho 

materského klubu vracia po šiestich rokoch. 

 

"S Ľudom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa do Popradu 

vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na svojom 

konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. "Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v 

http://www.24hod.sk/do-hokejoveho-popradu-sa-vracia-maslonka-cl514418.html
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Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a zápory možných pôsobísk a nakoniec to 

vyšlo na Poprad." 

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do 

Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford 

Flames. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Do Popradu sa po šiestich rokoch vracia Mašlonka 

 [sport.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/278461/do-popradu-sa-po-siestich-rokoch-vracia-maslonka/ 

 

- Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho materského klubu vracia 

po šiestich rokoch. 

 

"S Ľudom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa do Popradu 

vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na svojom 

konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. 

 

"Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a 

zápory možných pôsobísk a nakoniec to vyšlo na Poprad." 

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do 

Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford 

Flames. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

 [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101638/do-hokejoveho-popradu-sa-vracia-maslonka 

 

Útočník spod Tatier sa do svojho materského klubu vracia po šiestich rokoch. 

 

http://sport.aktuality.sk/c/278461/do-popradu-sa-po-siestich-rokoch-vracia-maslonka/
http://www.dobrenoviny.sk/c/101638/do-hokejoveho-popradu-sa-vracia-maslonka
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Marek Mašlonka, archívna snímka. — Foto: TASR/Lukáš Furcoň 

 

Poprad 25. mája (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho 

materského klubu vracia po šiestich rokoch. 

 

"S Ľudom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa do Popradu 

vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na svojom 

konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. "Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v 

Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a zápory možných pôsobísk a nakoniec to 

vyšlo na Poprad." 

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do 

Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford 

Flames. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Každá je iná a jedinečná: Viete aj TOTO o dedinách v okrese Spišská? 

 [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kazda-je-ina-a-jedinecna-viete-aj-toto-o-dedinach-v-okrese-spisska-270887 

 

 O dedinách v našom najbližšom okolí by sa dalo rozprávať a rozprávať. Okrem toho, že majú čo ponúknuť, píšu aj svoje 

vlastné príbehy. Toto o nich viete? 

 

Máte v malíčku prehľad o svojom najbližšom okolí? Ak ste na túto otázku odpovedali akokoľvek, teraz stojí pred vami 

zaujímavá výzva. Kvíz pozostávajúci z 10 otázok, ktorý je zameraný na dediny v okrese Spišská Nová Ves. Ten vám 

potvrdí alebo vyvráti vašu domnienku o prehľade, aký máte. Ale pozor. Nie je to nič jednoduché a kvíz má pomerne 

vysokú obtiažnosť. 

 

Ku každej otázke máte na výber tri možnosti, správna je vždy len jedna. Na každú máte presne 15 sekúnd. Ak nestihnete 

odpovedať do limitu, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. 

 

Kvíz bude okamžite po tom, ako ho ukončíte, vyhodnotený. Môžete ho kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. 

Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na facebooku a pochváliť sa ním i vašim priateľom. Zistite, 

ako dobre poznáte svoje okolie. 

 

http://spisska.dnes24.sk/kazda-je-ina-a-jedinecna-viete-aj-toto-o-dedinach-v-okrese-spisska-270887
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Hrajte tu: Predveďte sa, ako poznáte okres Spišská: Kvíz o našich dedinách pre skutočných znalcov! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Do hokejového Popradu sa vracia Mašlonka 

 [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-do-popradu-sa-vracia-maslonka/261798-clanok.html 

 

Útočník spod Tatier sa do svojho materského klubu vracia po šiestich rokoch. 

 

Marek Mašlonka, archívna snímka. Foto: TASR/Lukáš Furcoň 

 

Poprad 25. mája (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho 

materského klubu vracia po šiestich rokoch. 

 

"S Ľudom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa do Popradu 

vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na svojom 

konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. "Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v 

Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a zápory možných pôsobísk a nakoniec to 

vyšlo na Poprad." 

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do 

Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford 

Flames. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Švehlu by mohol nahradiť Šatan, hokejový zväz povolil rokovania 

 [ta3.com; 25/05/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

http://www.ta3.com/clanok/1106127/svehlu-by-mohol-nahradit-satan-hokejovy-zvaz-povolil-rokovania.html 

 

Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi 

Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých 

by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-do-popradu-sa-vracia-maslonka/261798-clanok.html
http://www.ta3.com/clanok/1106127/svehlu-by-mohol-nahradit-satan-hokejovy-zvaz-povolil-rokovania.html
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Zahlasovali by za neho 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

Švehla sa nezúčastnil 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. 

 

"Dohodli sme sa, že tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne 

sedem slovenských hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kohút dostal stopercentnú dôveru od vedenia hokeja. Teraz sa zameria na Šatana 

 [hnonline.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: HNonline.sk] 

http://hnonline.sk/sport/966564-kohut-dostal-stopercentnu-doveru-od-vedenia-hokeja-teraz-sa-zameria-na-satana 

 

Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne vyslovili dôveru 

prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o 

podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

http://hnonline.sk/sport/966564-kohut-dostal-stopercentnu-doveru-od-vedenia-hokeja-teraz-sa-zameria-na-satana
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Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. 

 

"Pozitívne ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. 

Navyše sme sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

 Šport 

 

 Šatan. Najlepšia voľba pre náš hokej 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. 

 

"Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte 

zaoberať," vyhlásil Valíček. 

 

"Dohodli sme sa, že tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne 

sedem slovenských hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

 Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne vyslovili dôveru 

prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o 

podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. 

 

"Pozitívne ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. 

Navyše sme sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 
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VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. 

 

"Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte 

zaoberať," vyhlásil Valíček. 

 

"Dohodli sme sa, že tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne 

sedem slovenských hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Kohút má poverenie rokovať so Šatanom 

 [pravda.sk; 25/05/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/430644-kohut-ma-poverenie-rokovat-so-

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

 

Miroslav Šatan. Autor - SITA, Lucia Šimková 

 

Členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí 

jednohlasne odsúhlasili prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi mandát 

rokovať s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej 

hokejovej reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia VV SZĽH zároveň vyhlásili, že v 

prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," uvádza tlačová 

správa vyjadrenie Miroslava Valíčka po skončení zasadnutia. 

 

Výkonnému výboru SZĽH predložili členovia organizačného výboru majstrovstiev sveta do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu mládežníckeho šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj kladne. "Pozitívne 

ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme 

sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátu tejto vekovej kategórie," pokračoval Valíček. 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/430644-kohut-ma-poverenie-rokovat-so-satanom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/430644-kohut-ma-poverenie-rokovat-so-satanom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Zúčastnení sa zaoberali aj hodnotením Tipsport ligy, I. ligy i II. ligy v ročníku 2016/2017. Prijali návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokovali o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport ligou máme ešte na jeden rok. O 

účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa budeme ešte zaoberať. Dohodli sme sa, že tímy z I. ligy budú môcť mať vo 

svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských hokejistov do 23 rokov. Chceme 

týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás," skonštatoval ďalej Valíček. 

 

Na štvrtkovom zasadnutí najvyššieho orgánu SZĽH sa podľa pôvodného programu malo preberať aj vystúpenie 

slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však 

nemohol zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru SZĽH odsúhlasili termín 

mimoriadneho zasadnutia, na ktorom sa zhodnotí účinkovanie A-tímu SR na MS. Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční vo 

štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú: Spasí Šatan našu repre? 

 [cas.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/552578/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-spasi-satan-nasu-repre/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne vyslovili dôveru 

prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o 

podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že 

tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských 

hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

https://www.cas.sk/clanok/552578/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-spasi-satan-nasu-repre/
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Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Foto: 

 

Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu so 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Členovia SZĽH hodnotili Tipsport ligu či MS do 18 rokov, Kohút môže oficiálne rokovať 

so Šatanom 

 [webnoviny.sk; 25/05/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/clenovia-szlh-hodnotili-tipsport-ligu-ci-ms-do-18-rokov-kohut-moze-oficialne-rokovat-so-satanom/ 

 

Prezident SZĽH Martin Kohút. 

BRATISLAVA 25. mája (WebNoviny.sk) – Členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) 

na svojom štvrtkovom zasadnutí jednohlasne odsúhlasili prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu 

sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi mandát rokovať s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu 

generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia VV SZĽH zároveň vyhlásili, že v 

prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," uvádza tlačová 

správa vyjadrenie Miroslava Valíčka po skončení zasadnutia. 

 

Výkonnému výboru SZĽH predložili členovia organizačného výboru majstrovstiev sveta do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu mládežníckeho šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj kladne. "Pozitívne 

ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme 

sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátu tejto vekovej kategórie," pokračoval Valíček. 

 

Zúčastnení sa zaoberali aj hodnotením Tipsport ligy, I. ligy i II. ligy v ročníku 2016/2017. Prijali návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokovali o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport ligou máme ešte na jeden rok. O 

účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa budeme ešte zaoberať. Dohodli sme sa, že tímy z I. ligy budú môcť mať vo 

svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských hokejistov do 23 rokov. Chceme 

týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás," skonštatoval ďalej Valíček. 

 

https://www.webnoviny.sk/clenovia-szlh-hodnotili-tipsport-ligu-ci-ms-do-18-rokov-kohut-moze-oficialne-rokovat-so-satanom/
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Na štvrtkovom zasadnutí najvyššieho orgánu SZĽH sa podľa pôvodného programu malo preberať aj vystúpenie 

slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však 

nemohol zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru SZĽH odsúhlasili termín 

mimoriadneho zasadnutia, na ktorom sa zhodnotí účinkovanie A-tímu SR na MS. Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční vo 

štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

 [24hod.sk; 25/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-s-miroslavom-satanom-cl514399.html 

 

Na snímke bývalý hokejový reprezentant Miroslav Šatan. 

 

Bratislava 25. mája (TASR) – Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok 

jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní 

s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že 

tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských 

hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

http://www.24hod.sk/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-s-miroslavom-satanom-cl514399.html
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Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.29.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

 [teraz.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-vykonny-vybor-szlh-sal-zelen/261786-clanok.html 

 

O služby Miroslava Šatana je záujem na pozícii generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

Na snímke bývalý hokejový reprezentant Miroslav Šatan. Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Bratislava 25. mája (TASR) – Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok 

jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní 

s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že 

tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských 

hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 
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1.30.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu s Miroslavom Šatanom 

 [dobrenoviny.sk; 25/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/101637/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-s-miroslavom-satanom 

 

O služby Miroslava Šatana je záujem na pozícii generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. 

 

Na snímke bývalý hokejový reprezentant Miroslav Šatan. — Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Bratislava 25. mája (TASR) – Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok 

jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní 

s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že 

tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských 

hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu so Šatanom o pozícii GM 
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 [sportinak.sk; 25/05/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-so-satanom-o-pozicii-gm 

 

Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím 

jednomyseľne zahlasovať. Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok 

jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní 

s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by 

Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení 

zasadnutia generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. 

 

Pozitívne ohlasy 

 

"Pozitívne ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. 

Navyše sme sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. 

 

"Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte 

zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch 

zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku 

základňu u nás." 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. 

 

Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia 

výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Miroslav Šatan. FOTO TASR - Martin Baumann 

 

Späť na obsah 
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1.32.  Nájdite si dobré miesto v kultúre. Tu sú top ponuky 

 [hnporadna.hnonline.sk; 25/05/2017; (zk) ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/966467-najdite-si-dobre-miesto-v-kulture-tu-su-top-ponuky 

 

Pozrite si aktuálne pracovné ponuky v oblasti kultúry z portálu ISTP.sk. 

 

 Samostatný odborný reštaurátor s ukončeným VŠVÚ, ŠUP 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1330154/samostatny-odborny-restaurator-s-ukoncenym-vsvu-sup 

Mzda: od 500 do 700 E za mesiac 

Spoločnosť: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Miesto: Bratislava-Staré Mesto 

 

Lektor 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1348647/lektor 

Mzda: od 500 do 600 E za mesiac 

Spoločnosť: Múzeum mesta Bratislavy 

Miesto: Bratislava-Devín 

 

Knihovník/čka 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1354785/knihovnik-cka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Mestská knižnica mesta Piešťany 

Miesto: Piešťany 

 

Reštaurátor starožitného nábytku 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1342266/restaurator-starozitneho-nabytku 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: STOMS, s.r.o. 

Miesto: Holíč, okres Skalica 

 

Manažér kultúry na úseku hudby, spevu, ľud. tanca a folklóru 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1339208/manazer-kultury-na-useku-hudby-spevu-lud-tanca-a-folkloru 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Regionálne osvetové stredisko v Komárne 

Miesto: Komárno 

 

Samostatný kultúrny manažér 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/966467-najdite-si-dobre-miesto-v-kulture-tu-su-top-ponuky
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Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1209775/samostatny-kulturny-manazer 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Dana Tarinová - ŠPECIAL ART 

Miesto: Nitra 

 

Vedúca úseku ateliéry divadla 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1360632/veduca-useku-ateliery-divadla 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici 

Kontakt: Mgr. art. Iveta Škripková PhD., tel.: +421 48 4125513, bdnr@bdnr.sk 

Miesto: Banská Bystrica 

 

Osvetľovač 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1359278/osvetlovac 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Slovenské národné divadlo 

Miesto: Bratislava-Staré Mesto 

 

Stavač scénických dekorácií 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1359537/stavac-scenickych-dekoracii 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Spišské divadlo 

Miesto: Spišská Nová Ves 

 

Tanečník a choreograf 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1295870/tanecnik-a-choreograf-inde-neuvedeny 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: SALSA - DANCE, s.r.o. 

Miesto: Banská Bystrica 

 

Herec/čka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1319055/herec-cka 
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Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Dobšinského svet 

Miesto: Donovaly, okres Banská Bystrica 

 

Fotograf 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1337908/fotograf 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Miroslav Masloviak M-CREATIVE STUDIO 

Miesto: Svit, okres Poprad 

 

Dekoratívny maliar/ka 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1318965/dekorativny-maliar-ka 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Martin Višňovec - Slončo 

Miesto: Lipovec, okres Martin 

 

Člen operného zboru 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1333745/clen-operneho-zboru 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Štátne divadlo Košice 

Miesto: Košice-Staré Mesto 

 

Stavač scénických zariadení 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1359537/stavac-scenickych-dekoracii 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Slovenské národné divadlo 

Miesto: Bratislava-Staré Mesto 

 

Umelecký rezbár a stolár 

 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1330159/umelecky-rezbar-a-stolar 

Mzda: od 500 do 700 E za mesiac 

Spoločnosť: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Miesto: Bratislava-Staré Mesto 
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1.33.  Kapela zo Spišskej má na svete nový klip: Pesnička so silným odkazom, VIDEO 

 [spisska.dnes24.sk; 25/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kapela-zo-spisskej-ma-na-svete-novy-klip-pesnicka-so-silnym-odkazom-video-270809 

 

 Známa novoveská kapela Smola a Hrušky prichádza opäť s novým videoklipom. Je nakrútený v rôznych kútoch sveta a 

to k pesničke so silným odkazom. 

 

Kapela zo Spišskej, ktorú poznáme pod názvom Smola a Hrušky, predstavuje ďalšiu skladbu z nového albumu 

Čiernobiely. Singel Only love má medzinárodný rozmer a silný odkaz. S láskou bojuje proti čoraz väčšej agresivite, 

arogancii a závisti medzi ľuďmi. 

 

V rôznych častiach sveta 

 

Ako hosť v pesničke spieva francúzsky multižánrový trúbkár a raggamuffinista známy pod umeleckým menom Tribuman 

a vokálmi ju príjemne doladili dve mladé speváčky – sesterské duo Alžbeta a Júlia. Na klipe kapela spolupracovala s 

osvedčeným tímom filmárov. Natáčalo sa v uliciach Londýna, francúzskeho Štrasburgu a aj na Spiši. 

 

"Bolo mi potešením spolupracovať s kapelou na singli Only love z ich nového albumu. Skladba mieša rôzne štýly a bola 

to výzva spojiť môj raggamuffin so štýlom kapely. Posolstvo skladby je o láske a jednote. 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," opisuje spoluprácu 

Tribuman. 

 

Prečítajte si aj 

 

Európske reggae 

 

Českí kritici v recenzii na album Čiernobiely podľa slov frotmana kapely Spoka Kramára označili skladbu termínom 

európske reggae, čím sa pekne trafili, hoci ešte nemali možnosť vidieť videoklip, ktorý vznikal na rôznych miestach 

Európy. "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 handicap a klip je 

v podstate sociálny experiment. Zachytili sme rôzne reakcie ľudí a okolia – ako sa správajú k človeku na vozíku a v 

núdzi," dodal Spoko Kramár. 

 

Na pesničke Only Love spolupracovali aj talentované speváčky Alžbeta & Júlia. Ako prezradili, pieseň ich dostala svojou 

melódiou, letnou náladou a odkazom, ktorý hovorí o tom, že len láska dokáže zachrániť svet. "Aj keď to môže znieť ako 

http://spisska.dnes24.sk/kapela-zo-spisskej-ma-na-svete-novy-klip-pesnicka-so-silnym-odkazom-video-270809
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opakované klišé, myslíme si, že túto tému treba neustále šíriť do sveta, keďže je pre všetkých veľmi dôležitá. Láska je to 

najcennejšie čo máme, z lásky sme stvorení, živení a šťastní, tak to vracajme čo najviac späť. Sme vďačné, že sme mohli 

na tomto songu spolupracovať," opísali svoje pocity. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Do Popradu sa vracia Mašlonka 

 [hokejportal.net; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/do-popradu-sa-vracia-maslonka/73523 

 

Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho materského klubu vracia po 

šiestich rokoch. "S Ľudom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa 

do Popradu vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý 

má na svojom konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. "Po ukončení tejto sezóny, ktorú som 

strávil v Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a zápory možných pôsobísk a 

nakoniec to vyšlo na Poprad."  

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Potom sa presunul do 

Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a anglickom klube Guildford 

Flames. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Hral v Kazachstane, Anglicku či Francúzsku. Mašlonka sa vracia do Popradu 

 [sport.sme.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

https://sport.sme.sk/c/20542472/hral-v-kazachstane-anglicku-ci-francuzsku-maslonka-sa-vracia-do-popradu.html 

 

Za jeho návratom stojí aj narodenie dcéry. 

 

POPRAD. Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal útočníka Mareka Mašlonku. Ten sa do svojho materského klubu 

vracia po šiestich rokoch. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/do-popradu-sa-vracia-maslonka/73523
https://sport.sme.sk/c/20542472/hral-v-kazachstane-anglicku-ci-francuzsku-maslonka-sa-vracia-do-popradu.html
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"S pánom Jurinyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som ale ešte nebol úplne rozhodnutý, či sa do Popradu 

vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," uviedol pre oficiálnu stránku klubu 30-ročný hráč, ktorý má na konte 

213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. 

 

"Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a 

zápory možných pôsobísk a nakoniec to vyšlo na Poprad." 

 

Mašlonka začal svoju profesionálnu kariéru v Poprade. Nasledovali dve sezóny do Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a 

práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. 

 

Potom sa presunul do Kazachstanu, kde obliekal dres tímu Arlan Kokšetau. Neskôr pôsobil vo francúzskom Dijone a 

anglickom klube Guildford Flames. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Útočník Mašlonka sa vracia do Popradu 

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

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542537/utocnik-maslonka-sa-vracia-do-popradu.html 

 

Tridsaťročný odchovanec pôsobil doma pod Tatrami naposledy v sezóne 2010/2011. 

 

POPRAD . Staronovou tvárou v slovenskom hokejovom klube HK Poprad je útočník Marek Mašlonka. 

 

Tridsaťročný odchovanec pôsobil doma pod Tatrami naposledy v sezóne 2010/2011, po šiestich rokoch sa rozhodol pre 

návrat. Informuje o tom klubový web. 

 

"S riaditeľom HK Poprad Ľudom Jurínyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som však ešte nebol úplne 

rozhodnutý, či sa vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," opisuje dôvody návratu do materského klubu 

skúsený útočník, ktorý má na svojom konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. 

 

"Po ukončení tejto sezóny, ktorú som strávil v Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a 

zápory možných pôsobísk a napokon to vyšlo na Poprad." 

 

Marek Mašlonka začal svoju seniorskú hokejovú kariéru doma v Poprade. Neskôr si "odskočil" na dve sezóny do 

neďalekého Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. 

 

Práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla zaujímavý angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542537/utocnik-maslonka-sa-vracia-do-popradu.html
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Následne kopíroval cestu viacerých slovenských hokejistov a presunul sa za lepšími podmienkami do ďalekého 

Kazachstanu. 

 

Tam si obliekal dres tímu Arlan Kokšetau, v ktorom sa počas dvoch súťažných ročníkov v štatistikách približoval k 

jednému kanadskému bodu na zápas. 

 

V Mašlonkovom prípade potom nasledoval prestup do francúzskeho Dijonu (36 zápasov, bilancia 16 gólov a 9 asistencií) 

a anglického Guildford Flames (53 duelov, 29+22). 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Kohút má poverenie rokovať so Šatanom 

 [osporte.sk; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/kohut-ma-poverenie-rokovat-so-satanom/100233803 

 

BRATISLAVA - Členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom štvrtkovom 

zasadnutí jednohlasne odsúhlasili prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi 

mandát rokovať s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra 

slovenskej hokejovej reprezentácie. " Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia 

VV SZĽH zároveň vyhlásili, že v prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím 

jednomyseľne zahlasovať," uvádza tlačová správa vyjadrenie Miroslava Valíčka po skončení zasadnutia. 

 

Výkonnému výboru SZĽH predložili členovia organizačného výboru majstrovstiev sveta do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu mládežníckeho šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj kladne. " Pozitívne 

ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme 

sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátu tejto vekovej kategórie," pokračoval Valíček. 

 

Zúčastnení sa zaoberali aj hodnotením Tipsport ligy, I. ligy i II. ligy v ročníku 2016/2017. Prijali návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokovali o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. " Zmluvu s Tipsport ligou máme ešte na jeden rok. O 

účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa budeme ešte zaoberať. Dohodli sme sa, že tímy z I. ligy budú môcť mať vo 

svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských hokejistov do 23 rokov. Chceme 

týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás, " skonštatoval ďalej Valíček. 

 

Na štvrtkovom zasadnutí najvyššieho orgánu SZĽH sa podľa pôvodného programu malo preberať aj vystúpenie 

slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však 

nemohol zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru SZĽH odsúhlasili termín 

mimoriadneho zasadnutia, na ktorom sa zhodnotí účinkovanie A-tímu SR na MS. Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční vo 

štvrtok 15. júna. 

 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/kohut-ma-poverenie-rokovat-so-satanom/100233803
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Zdroj - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Výkonný výbor SZĽH dal zelenú rokovaniu so Šatanom o pozícii GM 

 [hokejportal.net; 25/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-so-satanom-o-pozicii-gm/73522 

 

Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne vyslovili dôveru 

prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o 

podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie. "Som rád, že 

na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by Šatan 

súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po skončení zasadnutia 

generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

Na 12. zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej 

Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. "Pozitívne ohlasy sme mali aj z 

Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme sa umiestnili v top 5 

návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. 

Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte zaoberať," vyhlásil Valíček. "Dohodli sme sa, že 

tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských 

hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás."  

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť 

generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa 

uskutoční vo štvrtok 15. júna. 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Ak Šatan bude súhlasiť s pozíciou generálneho manažéra, na zväze zaňho zahlasujú 

 [sport.sme.sk; 25/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20542428/ak-satan-bude-suhlasit-s-poziciou-generalneho-manazera-na-zvaze-zanho-zahlasuju.html 

 

Na zväze sa budú zaoberať aj účasťou dvadsiatky v Tipsport Lige. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/vykonny-vybor-szlh-dal-zelenu-rokovaniu-so-satanom-o-pozicii-gm/73522
https://sport.sme.sk/c/20542428/ak-satan-bude-suhlasit-s-poziciou-generalneho-manazera-na-zvaze-zanho-zahlasuju.html
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BRATISLAVA. Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) vo štvrtok jednohlasne 

vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s 

Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. 

 

Za Šatana zahlasujú 

 

"Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana," povedal po skončení zasadnutia generálny 

sekretár SZĽH Miroslav Valíček pre oficiálnu zväzovú stránku. 

 

"Členovia zároveň vyhlásili, že v prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím 

jednomyseľne zahlasovať," pokračoval. 

 

Na dvanástom zasadnutí VV SZĽH predložili členovia organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj mimoriadne pozitívne. 

 

"Pozitívne ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. 

Navyše sme sa umiestnili v najlepšej päťke návštevnosti šampionátov tejto vekovej kategórie," uviedol Valíček. 

 

Prvoligisti s maximálne troma legionármi 

 

VV SZĽH sa zaoberal aj hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017, prijal návrhy na nadchádzajúcu 

sezónu a rokoval o účasti reprezentácie do 20 rokov v najvyššej súťaži. 

 

"Zmluvu s Tipsport Ligou máme ešte na jeden rok. Otázkou účasti či neúčasti našej dvadsiatky v nej sa tak budeme ešte 

zaoberať," vyhlásil Valíček. 

 

"Dohodli sme sa, že tímy z 1. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne troch zahraničných hráčov a minimálne 

sedem slovenských hráčov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať hráčsku základňu u nás." 

 

Seniorským šampionátom sa nezaoberali 

 

Výkonný výbor SZĽH ako najvyšší výkonný orgán SZĽH sa podľa pôvodného programu mal zaoberať aj hodnotením 

reprezentácie na MS 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. 

 

Z rodinných dôvodov sa však nemohol na zasadnutí zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia 

výkonného výboru odsúhlasili termín mimoriadneho zasadnutia. To sa uskutoční vo štvrtok 15. júna. 
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1.40.  Ľudia nadávajú pred vlastnými deťmi. Vyrastú z nich rovnakí primitívi, tvrdí Rančík 

 [sport.sme.sk; 25/05/2017; Matúš Krčmárik ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

https://sport.sme.sk/c/20542070/ludia-nadavaju-pred-vlastnymi-detmi-vyrastu-z-nich-rovnaki-primitivi-tvrdi-rancik.html 

 

Najlepší slovenský basketbalista hovorí o titule s Interom, o úrovni slovenskej ligy aj o sebavedomí, ktorému sa naučil v 

Amerike. 

 

Pred rokom ste s Komárnom prehrali v semifinále ligy 0:4 na zápasy, tento rok ste ho vo finále zdolali 4:1 a stali sa 

majstrami. V čom bol tohtoročný Inter iný? 

 

"Každý tím má v sebe niečo iné. Teraz sme mali lepšiu dlhodobú prácu, celú sezónu nás viedol jeden tréner, nemenil i sa 

ani hráči. Vedeli sme, čo od seba očakávať. Navyše, ostalo jadro slovenských hráčov z minulého roka. Boli sme lepšie 

trénovaní a lepšie pripravení, najmä po taktickej stránke." 

 

Inter v tejto sezóne prehral v Spišskej Novej Vsi, ktorá skončila predposledná a funguje viac-menej na amatérskej 

úrovni. Potom ste získali titul po suverénnych výkonoch v play off. Čo to hovorí o lige? 

 

"Počas sezóny sme mali veľa zranených hráčov. Nezáleží na tom, v akých podmienkach v Spišskej Novej Vsi hrajú. 

Pracujú na sebe rovnako tvrdo ako my. Basketbal je nádherný v tom, že ktokoľvek môže prehrať kdekoľvek. Aj tímom z 

NBA sa stalo, že prehrali v Európe, hoci ich súperi možno neboli takí kvalitní. V jednom zápase je možné všetko, aj keď 

to už asi neplatí o celej sérii." 

 

Aká je úroveň slovenskej ligy? 

 

"Sme minimálne na úrovni českej, maďarskej či rakúskej. Slovenská liga vôbec nie je taká zlá, ako si niektorí myslia. 

Samozrejme, nie každý ligový hráč má kvalitu. V zahraničných tímoch býva vyšší počet kvalitných hráčov, v našich 

kluboch majú na ligu tak ôsmi, deviati z dvanástich hráčov na súpiske. 

 

Slovensko v zahraničí nevnímajú ako basketbalovú krajinu, ale skôr ako krajinu hokeja či futbalu. Na futbal pritom 

nechodí toľko ľudí ako na basketbal. Na Slovan príde 500 ľudí, čo je náš priemer. Na finále chodilo možno 2700 ľudí. 

Plné haly sú aj v Prievidzi či v Handlovej." 

 

V slovenskej lige je pravidlo, že v každej chvíli musí byť na palubovke aspoň jeden domáci hráč. Sú tým slovenskí 

basketbalisti zvýhodnení? 

 

"To, že musí hrať jeden Slovák, by mala byť pre hráčov skôr motivácia, aj keď niekoho to uspokojí. Ja som však mentálne 

úplne iný. 

https://sport.sme.sk/c/20542070/ludia-nadavaju-pred-vlastnymi-detmi-vyrastu-z-nich-rovnaki-primitivi-tvrdi-rancik.html
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Tým, že som hral v zahraničí, vidím basketbal inak. Som veľmi súťaživý. Ak by mi niekto zaberal miesto, trénujem toľko, 

aby som ho vytlačil zo zostavy. Nie každý je taký. Ja chcem byť lídrom." 

 

Roky ste hrali v špičkových európskych ligách. Pred dvomi rokmi ste prišli na Slovensko, kde je basketbal na nižšej 

úrovni, počas zápasov u súperov vám ľudia vulgárne nadávajú. Stojí vám to za to? 

 

"Je to o láske k basketbalu. Chcem pomôcť chalanom, s ktorými trénujem. Aby videli, aké veci treba robiť, aby sa zlepšili. 

Chcem, aby ma aj rodina a priatelia videli po rokoch v zahraničí hrať. Nie každému fanúšikovi sa človek zavďačí. 

 

Ja som fyzický hráč, niekedy niekoho udriem, ale dostávam dvakrát toľko rán, koľko rozdám. Keď však niekoho trafím, už 

všetci pískajú, aj keď som predtým dostal tri rany do hrude. 

 

Určite mi nadávali aj vtedy, keď som za Galatasaray hral proti Fenerbahce, len som tomu nerozumel. Fanúšikovia sú, akí 

sú a u nás je to trochu smutnejšie." 

 

V čom? 

 

"Ľudia používajú vulgarizmy pred vlastnými deťmi. Na zápas príde pán so šesťročným synom a začne mi nadávať. Čo učí 

dieťa? Aby z neho vyrástol taký istý primitív ako on." 

 

Máte 37 rokov, ste najstarší hráč ligy, ale stále patríte medzi najlepších. V čom je to? 

 

"Sú za tým dlhé roky práce, nejde o jednu sezónu. Každé leto makám so svojím trénerom Marošom Molnárom, aby som 

mal všetky svaly a šľachy pripravené. 

 

Potom je to o skúsenostiach, o tom, že mám pomerne vysoké sebavedomie a som si vedomý svojich schopností na 

ihrisku." 

 

Práve sebavedomie sa spomína ako vaša silná stránka. Mali ste ho vždy? 

 

"Sebavedomiu ma naučila Amerika, kde som bol na strednej škole a na univerzite. Tam to do mňa vštepovali od začiatku. 

Ak neukážete sebavedomie, za vami stojí ďalších tisíc hráčov, ktorí vám chcú zobrať pozíciu. Keď na ihrisku vidím, že to, 

čo mám natrénované, funguje, sebavedomie sa mi ešte zdvihne." 

 

Funguje to aj opačne, že sa v duchu zľaknete niektorých súperov? 
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"U mňa nie. Pamätám si zápasy z Nymburku, keď sme hrali proti CSKA Moskva. Bránil ma vtedy Viktor Chrjapa, o ktorom 

sa hovorilo, že je najlepším obrancom v Európe. Dal som mu 26 bodov. 

 

Bránil ma Andrej Kirilenko, hviezda NBA, ktorému som v polčase dal 14 bodov. Vždy som sa pozeral na to, že hrám proti 

človeku, nie proti robotovi." 

 

V čom je rozdiel v príprave hráčov v špičkových ligách oproti tým slabším? 

 

"Veľa hráčov by podľa mňa mohlo využiť mentálnu prípravu. Ja si pred zápasmi roky robím vizualizáciu, premietam si v 

hlave, čo robí môj súper, čo musím urobiť, aby som ho obišiel. Urobím to viackrát a na ihrisku to už ide ľahšie, lebo som 

si situáciu predtým mentálne prešiel." 

 

Strelcovi sa stáva, že nepremení sériu pokusov. Mávate vtedy pocit, že by ste mali menej strieľať a možno zmeniť 

taktiku? 

 

"Strelca nerozoznáte podľa toho, koľko dá bodov, ale podľa toho, koľko pokusov má. Ak viem, že v tréningu dávam 

pravidelne sedem z desiatich trojok, v zápase 40 alebo 50 percent pokusov musí padnúť. 

 

Percentá neoklamete. Možno v jednom zápase nedám žiadnu z piatich, ale v ďalšom premením všetkých šesť. 

Neúspešné pokusy netreba vôbec riešiť." 

 

Na ihrisku ste veľmi emotívny. Meníte sa, keď vstúpite na palubovku? 

 

"Úplne, ale to je súťaživosť. Nezaujíma ma, kto je oproti mne. Chcem vyhrať. To je benzín na môj oheň. Po zápase 

nemám problém podať si ruky, ísť na pivo, ospravedlniť sa, ak som niekoho trafil. To platí aj počas tréningu. Som 

zástanca toho, že trénujem rovnako naplno, ako hrám." 

 

Na Slovensku sa často diskutuje o rozhodcoch. Je to v porovnaní s Českom alebo Tureckom taký výrazný problém? 

 

"Nepovedal by som, že problém, ale je to rozdiel. Mám pocit, že finále aj semifinále bolo korektné. Rozhodcovia nechcú 

robiť chyby, možno im chýbajú skúsenosti, popracovať možno treba aj na ich výchove. Treba sledovať, ako sa píska v 

zahraničí. Aj rozhodcovia urobia chybu, často sa stáva, že to potom kompenzujú. Na chybu však treba hneď zabudnúť. 

Rovnako ako my, aj oni robia rozhodnutia v stotinách sekundy. Radšej by si mali priznať chybu a potom urobiť to 

najlepšie, čo vedia, ale nie kompenzovať." 

 

Nikdy ste nehrali v NBA. Je rozdiel medzi špičkovými európskymi ligami a zámorskou súťažou naozaj taký veľký, ako sa 

hovorí? 
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"To je úplne iná liga. Veľa hráčov z NBA sa v Európe nepresadilo a opačne. Hral som napríklad proti Allenovi Iversonovi, 

keď bol v Besiktasi. Bývalý najužitočnejší hráč sezóny v NBA si v Besiktasi ani neškrtol. 

 

Dovolím si tvrdiť, že európske ligy sú fyzickejšie ako NBA. V NBA je to veľmi o politike, kto koho pozná. Nejde len o 

schopnosti." 

 

Ste tvárou európskeho šampionátu hráčov do 18 rokov, ktorý sa bude v júli konať na Slovensku. Majú hráči zo 

slovenského výberu šancu dostať sa do špičkových líg? 

 

"Dostali sa na šampionát, čo je veľký úspech pre nich aj pre trénera Richarda Ďuriša. Zmerajú si sily s európskou špičkou 

a držím im palce. Uvidíme, kto sa z nich presadí. Videl som talentovaných hráčov, ktorí to nezvládli. Z mojich bývalých 

spoluhráčov z mladosti som jediný, kto hrá aj po tridsiatke." 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  111 tipov, kam s deťmi v lete po Slovensku 

 [Evita; 06/2017; 26/05/2017; s.: 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101; Ivana Dominová ; Zaradenie: my a deti] 

 

NEMUSÍME CHODIŤ DO ZAHRANIČIA, ABY SME SPRAVILI DECKÁM PROGRAM. SLOVENSKO PONÚKA KOPEC 

MOŽNOSTÍ. TU JE NÁŠ MENŠÍ PREHĽAD, KAM SA NAOZAJ OPLATÍ ÍSŤ. 

 

Text - Ivana Dominová, Evita Urbaníková Foto: archív miest a podujatí 

 

1. Pohladkajte SI LEVA ČI OPICU 

 

Ani nemusíte chodiť ďaleko, stačí na Liptov. Hneď pri Aquaparku Tatralandia je totiž ZooKontakt, kde chcú umožnením 

kontaktu so zvieratkami u detí vzbudiť pozitívny vzťah ku všetkému živému a ukázať im, že zvieratká sú kamaráti, ktorí si 

zaslúžia lásku a starostlivosť. Otvorené je každý deň, od pondelka do nedele, od 9.00 do 18.00. Viac na 

www.zookontakt.sk. 

 

2. až 6. VEZMITE DETI do ZOO: 

 

* v Bratislave * v Košiciach * v Bojniciach * v Spišskej Novej Vsi * v Stropkove 

 

7. až 11. Slnečné ŠTÚROVO 

 

Najskôr kúpalisko a potom loďou do Ostrihomu. Sú tam skvelé malé reštaurácie a deckám sa cesta po Dunaji bude páčiť. 
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VILA Maria 

 

Zrubové domčeky v Belianskych Tatrách. Ako v inom svete, výborné miesto pre tých, čo majú radi cyklotúry, na blízku je 

aj spiderpark. 

 

BARBORSKÁ cesta 

 

Ak máte radi putovanie prírodou spojené s duchovnom. Viac tu: barborskacesta.com. 

 

Na STROM 

 

Zážitkové prespanie v domčeku na strome v Kačínskej doline v Bratislave. 

 

HVEZDÁREŇ v Michalovciach 

 

Plus prechádzka popri Morskom oku. 

 

12. až 15. S CHLAPCAMI do technického múzea 

 

NAPRÍKLAD DO: * Slovenského technického múzea v Košiciach * Múzea dopravy v Bratislave * Slovenského 

poľnohospodárskeho múzea v Nitre * Múzea ľudovej architektúry v Bardejove 

 

16. Detské DOBRODRUŽSTVÁ 

 

Chcete, aby sa vaše deti krásne báli? Aby pomohli strašidelnej čarodejnici z hrnca plného chrobákov povyberať čarovné 

zaklínadlá a princovi zase zasýtiť hladného draka? Vezmite ich so sebou v sobotu 1. 7. 2017 do rozprávkového lesa. 

Agentúra Detské dobrodružstvá v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves pre vás pripraví les plný strašidiel, vodníkov, 

drakov a princezien, u ktorých budú deti plniť originálne úlohy. Podujatie dňa 1. 7. 2017 je v spolupráci s Mestom 

Spišská Nová Ves, Zoologickou záhradou Spišská Nová Ves a Občianskym združením TARZAN. Viac info o podujatí 

na www.detskedobrodruzstva.sk. 

 

17. KEĎ BUDE PRŠAŤ, tak do kina 

 

Na čo iné ako na pokračovanie rozprávky Ja, zloduch 3?! Premiéra bude už 29. júna. A aj my dospeláci sa nevieme 

dočkať. 

 

18. Ak ste V NITRE 
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Park na Sihoti je super na celé popoludnie. Zvieratká, preliezky, kaviarnička a veľa tieňa, čo sa v lete oplatí. 

 

19. MINIFARMA 

 

Lubina s mini zvieratkami Krásna farmička, kde na vyše jednom hektári spoločne nažívajú miniatúry klasických 

hospodárskych zvierat - ovce, kozy, kone, kravy, lamy, oslíci, prasiatka, kačky, husi alebo sliepky. A navyše! Majitelia 

vám dovolia neobmedzený vstup priamo do ohrady medzi krotké zvieratká. Môžete si ich pozrieť zblízka, pohladkať, 

nakŕmiť... Veľmi milé prostredie. Viac na www.minifarma.sk. 

 

20. až 22. Keď PRŠÍ 

 

* Skvelý je Fun city v Cubicone v Bratislave. Trampolíny pre najmenších aj pubertiakov. Jump aréna pre väčšie deti. 

 

* Centrum vedy Aurélium v Bratislave. Fantasticky a pre deti pochopiteľne vysvetlené fyzikálne javy z bežného života. 

 

* Centrum Emjoy v Bratislave. Vy cvičíte, o deti sa starajú, robia im program aj denné tábory. 

 

23. HABAKUKY 

 

Rozprávková dedinka Habakuky na Donovaloch je perfektným nápadom na rodinný výlet. Vtiahne vás do originálnej 

atmosféry slovenských rozprávok. Laktibrada, Popolvár, Zlatá priadka a ďalší hrdinovia sa postarajú o autentický zážitok. 

Viac na www.habakuky.eu. 

 

24. až 38. Akčné LANOVÉ PARKY 

 

Adrenalín zdvihnú nielen deckám, ale aj dospelým. Lanové parky Tarzania nájdete v Bratislave, vo Vlčkovciach pri 

Trnave, v Skalici, Trenčíne, vo Veľkom Mederi, v Hrabovej, Jasnej, na Táloch, v Slovenskom raji aj v Košiciach. Na 

bratislavskej Kolibe je ešte Lanoland a ďalšie lanové parky sú v Ružomberku, Zuberci, Terchovej a Prešove. 

 

39. JÁNOŠÍKOVE DIERY v Terchovej 

 

Parádna prechádzka. Lezenie po rebríkoch sa starším deťom bude určite páčiť, po ceste sú aj salaše, kde majú čerstvú 

žinčicu 

 

40. OD VODOPÁDU k diviakom 
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Spravte si vychádzku po obci Lúčky. Od obecného úradu po červeno označenom turistickom chodníku, k dominante obce 

- Lúčanskému vodopádu. A odtiaľ popri pamätníku až k zvernici, kde môžete vidieť diviaky, ktoré sa využívajú na výcvik 

poľovných psov. Trasa je vhodná aj pre deti, s kočíkom ju môžete od vodopádu absolvovať po ceste. 

 

41. až 65. ZA HISTÓRIOU na hrad či zámok: 

 

* Bojnický zámok * Oravský hrad * Hrad Devín * Trenčiansky hrad * Nitriansky hrad * Hrad Strečno * Hrad Červený 

Kameň * Starý zámok Banská Štiavnica * Hrad Krásna Hôrka * Hrad Fiľakovo * Smolenický zámok * Hrad Lietava * Hrad 

Tematín * Hrad Slovenská Ľupča * Hrad a kaštieľ Liptovský Hrádok * Bratislavský hrad * Zámok Vígľaš * Hrad Beckov * 

Hrad Likava * Liptovský hrad * Kežmarský hrad * Čachtický hrad * Topoľčiansky hrad * Bytčiansky zámok * Levický hrad 

 

66. ROZPRÁVKOVÝ domček 

 

Nájdete ho vo Švancarovej doline, v obci Jablonka. Navrhol ho pán Viliam Wachsmuth podľa vlastnej fantázie. Všetko je 

asymetrické, pravý uhol by ste hľadali márne. A v koreňoch gaštana, ktorý stojí hneď za bránou, má sídlo troll. Viac na 

rozpravkovydom.sk. 

 

67. Vyrazte si VLASTNÚ MINCU 

 

A spoznajte históriu Mincovne Kremnica. Okrem starých raziacich strojov tu môžete vidieť aj nové, moderné, dokonca 

priamo pri razení mincí. 

 

68. Park MINIATÚR 

 

Šesťdesiatosem modelov slovenských hradov, zámkov, kostolíkov, chát, rozhľadní a rodinných domov nájdete práve tu. 

Mnohé z nich zanikli alebo sú v žalostnom stave, no práve v obci Podolie ožili. 

 

69. Červený Kláštor a PLAVBA NA PLTIACH 

 

Pltníci sú tam vraj obzvlášť veľkí fešáci! 

 

70. VODNÝ SVET pri Prievidzi 

 

Sebedražie je krásnym prírodným areálom na oddych pri vode s deťmi. Nachádza sa medzi obcami Sebedražie a Cigeľ. 

Je určený pre rodiny s deťmi, rybárov i nerybárov, milovníkov príjemného prostredia, prírody, grilovaných pstruhov a 

umenia. Majú tu Pirátsku loď s lokálom u Jacka Sparrowa, miniaturgolf, megalitické ohnisko či netradičné detské ihrisko. 

 

71. ZVEROPARK s losmi 
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Miesto, kde je príroda krásna ako z rozprávky. Kde si môžete niektoré zvieratká pohladkať, dokonca sa k nim pritúliť. 

Zveropark v Žarnovici - Revištskom Podzámčí, to je naozaj jedinečné miesto. A narazíte v ňom aj na skutočného losa. 

Viac tu: www.zveropark.sk. 

 

72. až 78. Vybláznite sa V AQUAPARKOCH! 

 

MY CHODÍME SEM: 

 

* Aquacity Poprad 

 

* Tatralandia 

 

* Aquapark Senec 

 

* Meander Park Oravice 

 

* Gino Paradise Bešeňová 

 

* Vodný raj Vyhne 

 

* Thermal Corvinus Veľký Meder 

 

79. až 81. Nenáročná TURISTIKA 

 

Zvládnu ju aj menšie deti. Skôr ako turistika je to príjemná prechádzka po náučnom chodníku okruhu Prosiecka - 

Kvačianska dolina. Trvá asi 7 hodín a na jej konci vás nadchnú Mlyny Oblazy. 

 

ZA TANKOM do dediny 

 

Konkrétne do Klenovca. Od roku 1969 tu totiž medzi vysokými tujami stojí starý sovietsky tank. Je to pamätník druhej 

svetovej vojny, ale aj atrakcia pre malých turistov. 

 

SPLAV Bodíckych ramien 

 

Zvládnu ho aj malé deti. Užite si asi 5-hodinové blúdenie po Bodíckych ramenách pomedzi ostrovy a ostrovčeky. 

Obdivujte lekná na starom jazere a celkovo prírodu. 
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82. ROZHĽADŇA Slopovo 

 

V blízkosti rozhľadne majú štartovisko aj paraglajdisti, ktorí sa okrem športového bezmotorového lietania zaoberajú aj 

výcvikom pilotov paraglajdingu. A realizujú aj tandemové lety, ktoré môžete absolvovať so skúsenými inštruktormi bez 

toho, aby ste o lietaní čokoľvek vedeli. 

 

83. až 84. Chytanie RÝB 

 

V Bojnej pri Topoľčanoch sa dajú chytať ryby, ktoré vám rovno aj upravia. To isté platí aj v Ekoma Zvolen - veľa atrakcií 

pre deti, dá sa tam stráviť jeden deň, ale aj prespať. A majú aj minizoo. 

 

85. Oáza sibírskeho TIGRA 

 

Neďaleko obce Kostolná pri Dunaji sa už niekoľko rokov nachádza chránené miesto pre tigra ussurijského - sibírskeho. 

Momentálne sa v oáze nachádza 21 tigrov a 2 levy. Otvorené je počas víkendov, sviatkov a školských prázdnin od 12.00 

do 17.00. www.tigre.sk 

 

86. až 97. Dobrodružné BOBOVÉ DRÁHY 

 

Na vybitie energie z neposedných detí sú ideálne. A zabavíte sa aj vy! Bobové dráhy nájdete napríklad v Sun Paradise vo 

Veľkej Oščadnici, vo Fun Aréne Donovaly, Fun Parku Žiarce pri Pavčinej Lehote, v Lanolande na Kolibe v Bratislave, 

Tatrabobe v Tatranskej Lomnici, Košiciach - Kavečanoch, Bachledovej doline, Tarzanii v Jasnej, Trnave, Turčianskych 

Tepliciach, Terchovej či Zuberci. 

 

98. až 101. Obdivujte ĽUDOVÚ ARCHITEKTÚRU 

 

Vlkolínec - podhorská osada pri Ružomberku. Deti uvidia ľudovú architektúru z minulého storočia, to, ako žili ich rovesníci 

kedysi. Ľudová architektúra je skvelo ukázaná aj v skanzene v Podbanskom, pri hoteli Permon, kde je skvelý wellness. 

Alebo Čičmany - pomaľované domčeky, história a hneď neďaleko Rajecké Teplice. V Brhlovciach pri Leviciach zasa 

nájdete domy vysekané do skaly. Oplatí sa vidieť. 

 

102. VODNÝ MLYN Kolárovo 

 

Most cez Malý Dunaj má 86 metrov a keď cezeň prejdete, môžete si pozrieť malé technické múzeum. Deti potešia dve 

detské ihriská či Farma Vodný mlyn s milými domácimi hospodárskymi zvieratkami. Chlapcov určite zaujme možnosť 

člnkovania či chytania rýb. Zostať tu môžete aj dlhšie - k areálu patrí aj priestor na stanovanie a ubyto-vanie v 

bungalovoch ,,kemping Mlyn". Viac tu: www.vodnymlyn.sk. 
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103. LOĎOU po Liptovskej Mare Užite si plavbu po liptovskom mori s nádherným výhľadom na Tatry a okolitú prírodu. 

Zážitok pre vás aj pre deti. 

 

104. Deti milujú JARMOKY 

 

Skúste tie vyhlásené - Svätojakubský jarmok v Stupave (22. 7.), Kremnický jarmok a hody (21 - 22. 7.), Remeselnícky 

jarmok v Turzovke (20. 8.), Banícky jarmok v Handlovej (1. - 2. 9.). 

 

105. Pod GAŠTANKOU 

 

To je malá rodinná farma v Modre. Nájdete tu kone a domáce zvieratá, vidiecke a športové aktivity pre deti aj dospelákov. 

Decká sa môžu odviezť na koni, vytvoriť niečo v tvorivých dielňach či zabaviť sa počas animátorských hier. Otvorené je v 

utorky - nedele od 10.00 do 22.00. Viac na Facebooku Pod Gaštankou - Farma v Modre. 

 

106. 106. FARMA New Zealand 

 

Za obcou Modrová, asi 90 km od Bratislavy, kúsok od lyžiarskeho strediska Bezovec, zrazu zbadáte dopravnú značku 

oznamujúcu, že ste na Novom Zélande, a hneď za ňou ďalšiu s textom ,,Pozor, klokany". Okrem klokanov tu však nájdete 

aj ovce, kozy, škótsky horský dobytok či dokonca emu. Nechýba ani štylizované tradičné maorské osídlenie. Viac na 

www.zoo-farma.sk. 

 

107. RANČ pod Ostrou skalou 

 

Vezmite decká trochu do prírody. Ranč pod Ostrou skalou sa venuje chovu koní aj hovädzieho dobytka. Môžete si tu 

zajazdiť na koni či vyraziť na cyklovýlety po okolí. Alebo sem pošlite len deti. Počas letných prázdnin do detského tábora 

Kowbojské leto. Je určený pre deti od 8 do 15 rokov. Naučia sa tu jazdiť, ale aj starať o kone, spoznávať prírodu, 

športové hry a pod. Klik na www.ranc-ladova.sk. 

 

108. až 111. A EŠTE deti vezmite: 

 

* DO ZUBERCA - je skvelý, ak chcete v deťoch vypestovať lásku k turistike. Nenáročné trasy, prekrásna príroda. 

 

* DO BANSKEJ ŠTIAVNICE - útulné mestečko, historické centrum s originálnymi kaviarničkami a jazerá, kde sa dá 

kúpať. 

 

* DO JASKYNE - to je vždy veľký zážitok a na Slovensku ich máme naozaj veľa. 
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* NA FESTIVAL - napríklad Medzinárodný folklórny festival Myjava 2017, nech sa trochu oboznámia s našimi tradíciami, 

alebo na Park Film Fest Trenčianske Teplice, ak majú rady filmy, či Festival Pohoda - kids friendly festival, na ktorý 

chodia celé rodiny. Ak vám neprekážajú masy ľudí a máte radi muziku, neváhajte. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Celý rok ma budú rozmaznávať 

 [Plus jeden deň; 120/2017; 26/05/2017; s.: 14; reg ; Zaradenie: ZÁHRADKÁR] 

 

Veľká hra PLUSMÁNIA: Už máme viac ako 1 000 šťastných výhercov 

 

PLUSMÁNIA, veľká hra denníka Plus JEDEN DEŇ, má už tisíc spokojných výhercov. S nami totiž vyhrávate každý deň, v 

denníku aj na webe. Takže neváhajte a pridajte sa. V hre je stále viac ako polovica výhier, ale aj hlavná cena – AUTO! 

 

Ak nájdete pod odlepeným útržkom nálepky na titulnej strane 3 zhodné symboly, nový automobil, televízor, tablet či mobil 

môžu byť vaše. Každý deň sa žrebujú aj stovky ďalších cien: kávovary, nákupné poukážky. Takže hrajte a zaujímavá 

výhra môže byť vaša. Veď dnešná výherkyňa napríklad získala celoročnú starostlivosť spoločnosti Pro Care. reg, FOTO: 

archív 

 

Viera Bernasovská, Bratislava: vyhrala ročnú starostlivosť Pro Care "Som nadšená, niečo takéto sa mi veľmi zíde! Mám 

zdravotné problémy, tak to naplno využijem. Denník Plus JEDEN DEŇ čítam roky. A napriek úžasnej výhre hrám ďalej!" 

 

Silvia Šajbidorová, Hrnčiarovce: vyhrala kozmetiku Max Factor "Prvýkrát som niečo vyhrala, takže ma to veľmi teší. Ešte 

uvidím, či si kozmetiku nechám, alebo urobím radosť dcére či neveste. A keďže budem hrať ďalej, možno sa mi ešte 

pošťastí niečo získať." 

 

Zuzana Kalafutová, Spišská Nová Ves: vyhrala kávovar Tchibo Caffisimo Pure "Som prekvapená, veď som dosiaľ ešte 

nič nevyhrala, takže som tomu ani nechcela veriť. Kávovar je super. Síce pijem klasického turka, ale takto sa naučím aj 

niečo iné a možno aj zdravšie." 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Tréner obišiel oblúkom prezidenta 

 [Nový Čas; 120/2017; 26/05/2017; s.: 30,31b; rag ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Autor - rag  Foto: Michal Hanko 
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BRATISLAVA - K zmiereniu nedošlo. Hoci sa dlhoočakávaná televízna debata medzi Zdenom Cígerom (47) a Martinom 

Kohútom (46) zaobišla bez hádok či zvýšeného hlasu, spoločnú reč nenašli. Tréner dokonca ani neprijal ospravedlnenie 

prezidenta SZĽH za svoje neadekvátne vyhlásenia počas MS 2017. 

 

Kým Zdeno Cíger dusil v sebe znechutenie z diania v  slovenskom hokeji, Martin Kohút ešte pred posledným duelom proti 

Švédom vyhlásil, že s  trénerom ani generálnym manažérom Róbertom Švehlom už viac nepočíta. ,,Bolo to v emócii po 

zápase a moja profesionálna chyba, za ktorú sa teraz ospravedlňujem. Nebolo to správne," obrátil sa smerom k Cígerovi 

Kohút. Hlavný tréner zostal pokojný, no ospravedlnenie neprijal. Z. Cíger za  jeden z najväčších podrazov označil aj 

stretnutie 40 hokejových osobností v Jasnej, ktoré sa konalo práve počas MS. ,,Nejde o mňa, ale na šampionáte boli aj 

páni Švehla, Šupler či Miklošovič, ktorí pre slovenský hokej niečo urobili a obetovali. Preto bolo neférové, že to bolo bez 

nich," uviedol Cíger. Kohút sa vyhovoril, že termín zvolili kvôli fínskemu lektorovi, ktorý inokedy vraj nemal čas a navyše 

bol obmedzený počet ľudí na 40... Obaja sa zhodli, že adeptom na post nového trénera by mohol byť Norbert Javorčík, 

ktorý viedol osemnástku. Kohút tiež dodal, že do mesiaca chce doriešiť post generálneho manažéra. ,,Chcem sem dostať 

Mira Šatana. Mám aj B-alternatívu, ale pracujem na  tej najlepšej," dodal prezident. 

 

MS NEHODNOTILI, ZELENÁ ŠATANOVI 

 

BRATISLAVA - Žiadne odvolávania či výzvy na odstúpenie sa nekonali. Členovia Výkonného výboru Slovenského zväzu 

ľadového hokeja (VV SZĽH) jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi 

Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho 

manažéra slovenskej reprezentácie. VV SZĽH sa zaoberal správou organizátorov MS hráčov do 18 rokov v  Poprade a  

Spišskej Novej Vsi, hodnotením Tipsport Ligy, 1. ligy i 2. ligy v sezóne 2016/2017 a účasťou reprezentácie SR ,,20" v 

najvyššej súťaži. Nezaoberal sa hodnotením MS 2017, keďže sa ho z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť generálny 

manažér Róbert Švehla. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Slovák formuje v Nemecku tvár vedy budúcnosti 

 [HN; 100/2017; 26/05/2017; s.: 7; Pavel Novotný ; Zaradenie: PUBLICISTIKA] 

 

Úspešní Slováci v zahraničí 

 

Prišli, ukázali svoj talent a uspeli v zahraničí. Aj osobnosti zo Slovenska môžu urobiť dieru do sveta. HN vám v novom 

seriáli prinášajú príbehy Slovákov, ktorí našli recept, ako preraziť za hranicami rodnej krajiny. 

 

VÝSKUM 

 

Jaroslav Fabián z Inštitútu teoretickej fyziky v Regensburgu je jedným z top predstaviteľov spintroniky. 
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Pavel Novotný 

 

Bratislava – Vypracoval sa na špičkového odborníka na spintroniku, ktorá je prudko sa rozvíjajúcou oblasťou kvantovej 

fyziky. Už viac ako desaťročie sa jej venuje na Inštitúte teoretickej fyziky v nemeckom Regensburgu. Práve rodák zo 

Spišskej Novej Vsi Jaroslav Fabián je autorom dnes už legendárneho odborného článku, ktorý sa všeobecne považuje 

za bibliu tohto vedného odboru. "Spintronika sa rodila, keď som začínal ako postdoktorand na marylandskej univerzite v 

College Parku. Mal som na výber rôzne vedecké témy, no spintronika ma zlákala práve tým, že sme o spinových 

vlastnostiach elektrónov v materiáloch, ako sú kovy a polovodiče, vedeli len málo," vysvetľuje Fabián pre HN dôvody, 

prečo si vybral práve túto vednú disciplínu. 

 

Rozvoj technológií 

 

Čo vlastne má bežný človek rozumieť pod pojmom spintronika? "Pre laika znie tento pojem azda ezotericky, no je to len 

zastrešujúci názov pre štúdium vlastností spinov a spinových tokov. Spin si možno predstaviť ako točenie sa elektrónu. 

Keď sa točí doprava, povieme, že spin je orientovaný nahor. Ak sa elektrón točí doľava, spin smeruje nadol. Elektrónový 

spin je dôvod, prečo existujú magnety, keďže točenie elektrónu vytvára magnetické pole." Táto pomerne zložitá veda má 

pritom obrovský význam pre rozvoj informačných technológií. Výsledky práce spintronikov využívame napríklad aj vtedy, 

keď si zapneme laptopy. "Najnovšie hľadáme mechanizmy pre využitie spinu ako jednotky informácie pre kvantové 

počítače. Azda najvýraznejším úspechom spintroniky je objav nových nanoštruktúr, ktoré umožňujú citlivo čítať 

magnetické informácie na počítačových diskoch. Tento objav nám umožňuje uchovávať si videá v laptopoch." 

 

Budúcnosť vedy 

 

Práve tomuto vednému odboru preto patrí podľa Fabiána budúcnosť. Spinové lasery a magnetické logické pamäte totiž 

môžu byť ďalšími novými technológiami. "Moja skupina sa zaoberá základným teoretickým výskumom. Takže 

objasňujeme, ale aj predpovedáme nové javy a vytvárame nové poznatky, ktoré nie sú bezprostredne praktické. Základný 

výskum je a má byť poháňaný zvedavosťou a radosťou z poznávania a objavovania. Samozrejme, základný výskum je 

nevyhnutný na to, aby sme mali na čom stavať, keď chceme niečo užitočné vyrobiť," pripomína Fabián. Príklady tohto 

tvrdenia môžeme nájsť v histórii. Keď chemici začiatkom 19. storočia objavili kremík, určite netušili, že o niečo vyše 100 

rokov uvedie tento materiál svet do informačného veku. "Prirodzene, dúfame, že na využitie nových materiálov a ich 

vlastností nebude treba čakať 100 rokov." 

 

Špičkový výskum 

 

V Regensburgu pôsobí Fabián od roku 2004. Toto historické nemecké mesto si vybral práve kvôli tomu, že sa tam robí 

špičkový výskum v oblasti spintroniky. Bola to hlavná motivácia, prečo sem pred 13 rokmi prišiel. Predtým pracoval štyri 

roky v Rakúsku a sedem rokov v Spojených štátoch. Keď pritom so spintronikou slovenský vedec začínal, nebola to ešte 
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etablovaná oblasť. "Popri základnom výskume však ponúkala aj šance, že sa nové poznatky uplatnia v praxi. To sa aj 

potvrdilo." Navyše, od začiatku bolo zrejmé, že to bude multidisciplinárna oblasť zahŕňajúca fyziku, materiálovú vedu, 

chémiu, elektroniku či informatiku. Vzájomné pôsobenie týchto disciplín je zároveň podľa Fabiána jednou z príčin, prečo 

sa spintronika naďalej úspešne rozvíja. 

 

Nové objavy 

 

Slovenský vedec je podľa vlastných slov hrdý na všetky objavy, ktoré sa mu podarilo spolu so skupinou urobiť. Či už to 

bol spinový tranzistor, objav mechanizmu straty spinovej pamäte alebo objasnenie pôvodu väzby medzi spinom elektrónu 

a elektrónovou rýchlosťou v graféne. "V priebehu posledných rokov sme spravili úžasné nové objavy vo fyzike nových 

dvojrozmerných materiálov, ktoré získali široký medzinárodný ohlas. Spolupracujeme so špičkovými tímami v USA, 

Singapure, Číne, Európe a Brazílii. Aj vďaka našim výsledkom sme partnerom v Graphene Flagship, teda prestížnom 

multinárodnom projekte Európskej únie dotovanom jednou miliardou eur, na štádium vlastností a využitia grafénu a 

dvojrozmerných materiálov. Všetky tieto úspechy prispeli k tomu, že Jaroslav Fabián je dnes jedným z najcitovanejších 

vedcov v oblasti spintroniky, ako aj jedným z najcitovanejších slovenských vedcov vôbec v odborných časopisoch. A aká 

je jeho rada pre mladých začínajúcich odborníkov? "Neviem, či mám na úspešnú prácu recept, no mám šťastie, že robím 

to, čo ma baví. Niekomu to príde samo, iný musí vynaložiť obrovské úsilie, aby sa mu naplnili predsavzatia." Úspech je 

podľa neho založený na tvrdej práci a riziku, ale aj na šťastí. "V každom prípade však musíme vyjsť šťastiu v ústrety. 

Kariéra vedca sa začína doktorandskou prácou. Mladí ľudia, ktorí majú talent, húževnatosť a ambície, by sa mali hlásiť na 

PhD štúdium a výskum na špičkové univerzity, do špičkových skupín. To je pre vedca odrazový mostík. 

 

Na základe výsledkov 

 

A takéto top univerzity dnes možno nájsť poväčšine na Západe. Jednou z krajín, ktoré majú prostredie mimoriadne 

priaznivé pre vedu, je podľa Fabiána Nemecko. "Má špičkovú infraštruktúru aj prepracovaný systém financovania 

výskumu. Spoločenské postavenie vedy je tu historicky veľmi vysoké. V Nemecku vznikli výskumné univerzity, ktoré sa 

stali príkladom pre celý svet." Vo vede vládne podľa slovenského vedca meritokracia, čo znamená, že odborníci sú 

hodnotení na základe svojich výsledkov, a nie krajiny pôvodu. "Je úplne jedno, odkiaľ človek pochádza. Ja sám mám 

diplom zo Slovenska, doktorát z USA a pôsobím v Nemecku. V mojej skupine mám mladých vedcov z Nemecka, 

Slovenska, Poľska, Južnej Kórey či Brazílie. To je tiež konkrétny príklad globalizácie vedy." Jaroslav Fabián pritom 

pripúšťa, že slovenské školstvo určite dalo jemu aj jeho kolegom vynikajúce základy pre ďalšie štúdium aj prácu. "Veľa 

však závisí od úsilia konkrétneho študenta, čo si z týchto základov osvojí a prípadne čo si k nim aj sám pridá. Je pravda, 

že v zahraničí sú mimoriadne úspešní Slováci. No úprimne, mohlo by ich byť viac. Myslím si, že talent nám nechýba. 

Možno ambícia?" kladie si otázku Fabián. 

 

Dvojrozmerné materiály 
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Slovenský vedec sa so svojím tímom momentálne venuje fyzike dvojrozmerných materiálov, ako sú grafén alebo 

fosforén. To sú najtenšie možné materiály, tenké doslova ako atóm, ktorých vlastnosti len začíname postupne spoznávať. 

"Poznáme už dvojrozmerné kovy, polovodiče, magnety a dokonca aj supravodiče. Podobne ako pri spintronike, aj tu je 

krásna kombinácia základného výskumu a možností praktického využitia. Vedci už vyrobili dvojrozmerné solárne články 

aj celé elektronické obvody. Spolu s ďalšími vedcami sa snažíme zistiť, či budú fungovať atómovo tenké spinové 

tranzistory." Na väčšinu projektov Fabiánovho tímu dáva peniaze Nemecká nadácia pre výskum. Tá financuje 

individuálne vedecké projekty, veľké výskumné fakultné centrá, doktorandské školy, ale aj siete strategického výskumu 

na národnej úrovni. "Dôraz sa kladie na spoluprácu. Projekty aj ich vzájomné previazanie musia dávať zmysel. 

Individuálne projekty sú skôr krátkodobé. Výskumné centrá sú zase dlhodobé – do 12 rokov – takže sa môžeme pustiť aj 

do rizikovejších a časovo náročnejších vecí. Hodnotenie projektov je mimoriadne objektívne a transparentné." 

 

Ambiciózne projekty 

 

Súčasné slovenské školstvo sa Fabián hodnotiť neodváži. "Chýbajú mi praktické skúsenosti. Nemecké školy sú pomerne 

tradičné, s dôrazom na klasické, kultivujúce vzdelanie, matematiku a prírodné vedy. Na univerzitu prichádzajú 

mimoriadne dobre pripravení študenti z gymnázií." Fabián však nezabúda ani na spoluprácu s odborníkmi z rodnej 

krajiny. "Máme ambiciózny projekt so skupinou profesora Ivana Šticha z akadémie vied. Pomocou superpočítačov sa 

snažíme pochopiť základné vlastnosti dvojrozmerných polovodičov." V súčasnosti sa veľa hovorí aj o návrate 

slovenských vedcov zo zahraničia späť domov. Aby sa tak však naozaj dialo, muselo by sa niekoľko vecí zlepšiť. "Na 

kvalitnú vedu potrebuje krajina solídnu výskumnú infraštruktúru, ako aj podmienky na vytváranie a zásluhové 

financovanie vedeckých skupín, či už na univerzitách alebo na akadémii. Príkladom pre akadémiu môžu byť nemecké 

ústavy Maxa Plancka, kde špičkoví vedci dostávajú príležitosť vytvárať veľké výskumné tímy a určovať tak kohéznu 

stratégiu a ciele," dopĺňa Fabián. V tímovej spolupráci, ktorá umožňuje pozrieť sa na daný problém z rôznych hľadísk, je 

podľa neho obrovská šanca presadiť sa a posúvať hranice vedy. 

 

Azda najvýraznejším úspechom spintroniky je objav nových nanoštruktúr, ktoré umožňujú citlivo čítať magnetické 

informácie na počítačových diskoch. Tento objav nám umožňuje uchovávať si videá v laptopoch. 

 

FOTO: 

 

Jaroslav Fabián pôsobí v Nemecku od roku 2004. Predtým pracoval v Rakúsku aj USA. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Mladí hasiči odštartovali nový ročník v Martine 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20539049/mladi-hasici-odstartovali-novy-rocnik-v-martine.html 

 

Darilo sa i zástupcom spod Tatier a zo Spiša. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20539049/mladi-hasici-odstartovali-novy-rocnik-v-martine.html
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MARTIN. Mladí hasiči odštartovali nový ročník Slovenskej ligy v behu na 60 m prekážok v Martine. Darilo sa i zástupcom 

spod Tatier a zo Spiša. 

 

Návrat na trón slovenského hasičského kráľa sa podaril 13-ročnému Tomášovi Štinčíkovi zo Svitu, ktorý vyhral kategóriu 

starších chlapcov. 

 

Minulý rok pre zranenie kolena vynechal takmer celú sezónu, skúšobne sa predstavil iba v jej závere. 

 

"Som rád, že už môžem pretekať naplno. A teší ma, že sa darí i môjmu spolužiakovi Radovanovi Nagyovi, ktorý získal 

tiež medailové umiestnenie – bronz. Sestra Magdalénka dobehla u mladších žiačok tretia," zhodnotil skromný športovec, 

žiak ZŠ Mierová vo Svite vystúpenie trojčlennej skupinky. 

 

ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves mal v Martine 12 mladých pretekárov. Ich vystúpenie zhodnotil tréner Jozef 

Strela: "Najviac sa darilo v kategórii mladších chlapcov Michalovi Rerkovi, ktorý suverénne vyhral v novom slovenskom 

rekorde 12,50+1,5s. V kategórii mladších dievčat naša jediná pretekárka Michaela Petrušková získala striebro časom 

15,83+1s. V najpočetnejšej kategórii starších dievčat od nás súťažilo až šesť pretekárok. Na stupeň víťazov dosiahla 

tretia Sára Hanková 12,69+1,5s. Zemiakovú medailu brala Kristína Strelová. V kategórii starších chlapcov sme mali len 

jedného zástupcu. Samuel Šuba si vytvoril svoj osobný rekord 15,54+0,5 sek, no stačilo to len na 6. miesto. Súťaž 

prebehla v peknom areáli ZŠ na Východnej ulici v Martine. Organizačne bola veľmi dobre pripravená, o čo sa postaral tím 

okolo Jána Borievku." 

 

Po zhodnotení účinkovania svojich zverencov kouč Spišiakov dodal: "Srdečne pozývame na 2. kolo Slovenskej ligy v 

šesťdesiatkach do Spišskej Novej Vsi na súťaž s názvom Spišský hasičský deň – Európska súťaž mladých hasičov, na 

ktorej sa zúčastnia súťažiaci z krajín Vyšehradskej štvorky. Súťaž je podporená Vyšehradským fondom a uskutoční sa 

počas posledného májového víkendu." 

 

Z výsledkov: 

 

Mladší žiaci: 1. Michal Rerko, 4. Šimon Chovanec, 6. Patrik Starosta, 8. Dávid Šteiner (všetci SNV) 

 

Mladšie žiačky: 2. Michaela Petrušková (SNV), 5. Magdaléna Štinčíková (Svit) 

 

Starší žiaci: 1. Tomáš Štinčík, 3. Radovaň Nagy (obaja Svit), 6. Samuel Šuba (SNV) 

 

Staršie žiačky: 3. Sára Hanková, 4. Kristína Strelová, 6. Linda Marušinská, 7. Viktória Krempaská, 8. Klaudia Hankováj, 

13. Laura Hudzíková (všetky SNV). 
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1.46.  Na Liptove sa bežcom zo Spiša darilo 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20538252/na-liptove-sa-nasim-bezcom-darilo.html 

 

V hlavnej kategórii si zaslúžené prvenstvo vybojoval Popradčan Miroslav Gad. 

 

POPRAD. Na druhom ročníku cezpoľného behu O putovný pohár starostu obce Liptovské Vlachy boli úspešní i 

podtatranskí a spišskí pretekári. 

 

V hlavnej kategórii na 6900 m si zaslúžené prvenstvo vybojoval Popradčan Miroslav Gad. 

 

"Spočiatku bežala na čele štvorica bežcov. Všetci čakali, že pri výbehu do kopca ukáže svoje schopnosti 

predminuloročný bežecký kráľ Tatier a úradujúci vicemajster Slovenska v lesnom behu spred dvoch týždňov Pavol Orolin. 

Prekvapujúco práve on však v tomto úseku zaostal. Súperi začali tušiť, že s ním niečo nie je v poriadku. Boj o 

najcennejšie priečky si tak rozdala iba trojica. Po zbiehaní dole kopcom sa odtrhol Miroslav Gad, ktorý si svoju pozíciu 

udržal až do cieľa." Takto komentoval priebeh pretekov Popradčan Ľubomír Gad, otec a tréner víťaza v jednej osobe. 

 

Kvality súperov, najmä víťaza, ocenil i vyššie spomenutý Pavol Orolin: "Po náročnom minulom víkende v Tatrách a 

Olcnave som uprostred týždňa ochorel. Dôsledky choroby som na trati kruto pocítil. Bežci vo vedúcej skupinke nasadili 

rýchle tempo. Pre mňa ostal bronz v kategórii do 39 rokov a celková štvrtá priečka v absolútnom poradí bez rozdielu 

veku. Som však vďačný i za to," dodal skromný bežec zo Spišského Bystrého bežiaci vo farbách Bežeckého klubu 

Poprad. 

 

Medailové umiestnenia pod Tatry a na Spiš okrem Miroslava Gada a Pavla Orolina priniesli i žiačky AK Steeple Poprad 

(sestry Jordánové a Sára Seligová), a tiež dorastenci Lukáš Koperdák zo Spišskej Novej Vsi a Peter Mezovský 

Liptovskej Tepličky. 

 

Cenné prvenstvo zaknihovala i neustále sa zlepšujúca veteránka Drahomíra Popracová z Kežmarku u žien od 50 rokov. 

 

Z výsledkov: 

 

Najmladšie žiačky – 800 m: 

 

1. Mia Mikuštiaková – Adam šport Ružomberok – 2:53 min...3. Katarína Jordánová – AK Steeple Poprad – 3:05 min. 

 

Mladšie žiačky – 800 m: 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20538252/na-liptove-sa-nasim-bezcom-darilo.html
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1. Viktória Jordánová – 2:48 min, 2. Sára Seligová – 3:05 min (obe AK Steeple Poprad). 

 

Dorastenci – 6 900 m: 

 

1. Lukáš Koperdák –Spišská Nová Ves – 32:58 min...3. Peter Mezovský – Liptovská Teplička – 36:25 min. 

 

Muži do 39 rokov – 6 900 m: 

 

1. Miroslav Gad – Popradčan v drese Copyservis Liptovský Mikuláš – 27:08 min (celkový víťaz), 2. Matúš Vlčko – 

Ruomberok Černová – 27:38 min (celkovo 3.), 3. Pavol Orolin – Bežecký klub Poprad – 27:55 min (celkovo 4.). 

 

Muži od 40 rokov – 6 900 m: 

 

1. Slavomír Dobák – Copyservis Liptovský Mikuláš – 27:28 min (celkovo 2.). 

 

Muži od 50 rokov – 6 900 m: 

1. Peter Stolár – Ružomberok – 29:59 min...4. Pavel Krasuľa – TJ Vysoké Tatry – 34:00 min. 

 

Ženy do 39 rokov – 6 900 m: 

 

1. Aneta Smerčiaková – KBL Jasná – 33:52 min. 

 

Ženy od 40 do 49 rokov: 

 

1. Danka Hanulová – Liptovské Sliače – 34:12 min. 

 

Ženy od 50 rokov – 6 900 m: 

 

1. Drahomíra Popracová – Kežmarok – 39:44 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542406/nitra-rozhodla-na-spisi-v-druhom-polcase.html 

 

Stretli sa dve mužstvá z opačných pólov druholigovej tabuľky. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542406/nitra-rozhodla-na-spisi-v-druhom-polcase.html
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SP. NOVÁ VES. V desiatom kole nadstavbovej časti sa na Spiši stretli dve mužstvá z opačných pólov druholigovej 

tabuľky. Druhá Nitra zvíťazila 3:0, ale nebolo to až také jednoznačné, ako ukazuje výsledok. 

 

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 šance. 

 

"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. 

 

Galád pochválil súpera 

 

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 im len 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. 
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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. 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Tipy na dnes - piatok 26. mája 

 [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20538209/tipy-na-dnes-piatok-26-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Steel Aréna Fest 

 

KOŠICE. Druhý deň osláv jedenástych narodenín Steel Arény bude v znamení známych melódií. Od 19.00 hod. vystúpi 

Para a IMT Smile. Prešovčania preberú aj špeciálne ocenenia za najviac vystúpení v Steel Aréne. 

 

Víly 

 

KOŠICE. Prvýkrát na Slovensku uvedie košická opera dielo Richarda Wagnera Víly. Premiéru bude mať dnes o 19.00 

hod. v Štátnom divadle Košice. 

 

Všetko najlepšie! 

 

PREŠOV. Komédiu Všetko najlepšie uvedú v historickej budove DJZ v piatok o 18.30 hod. 

 

Čin-Čin 

 

PREŠOV. Klasický titul v trošku ne-klasickom formáte. Pod vedením umeleckého šéfa Juraja Benčíka. V rámci Festivalu 

Komika o 9.00 hod. v Kine Scala. 

 

Skús cirkus 

 

PREŠOV. Festival Komika prinesie titul Skús cirkus v piatok o 11.00 hod. v Kine Scala. 

 

Justin Lavash& ZVA 12-28 Band 

https://korzar.sme.sk/c/20538209/tipy-na-dnes-piatok-26-maja.html
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PREŠOV. V piatok o 19.30 hod. vystúpi v Christianii Justin Lavash& ZVA 12-28 Band. 

 

Mike Parker’s Trio Theory 

 

PREŠOV. Mike Parker’s Unified Theory je internacionálny jazzový projekt, ktorý sa predstaví vo Wave klube v piatok o 

21.00 hod. 

 

Tom Staar 

 

PREŠOV. Tom Stara sa postará o program v piatok od 22.00 hod. v Encore klube. 

 

44. ročník Rallye Tatry 

 

POPRAD. Slávnostný štart Rallye Tatry je v piatok o 16.15 h na Námestí sv. Egídia pred obchodným centrom Forum. 

 

Zoznamka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zlatej pivničke si o 18.00 h môžete pozrieť v letnej záhrade pod holým neboj hru Zoznamka. 

Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, exkluzívne v letnej záhrade pod holým nebom 

 

Rysavá jalovica 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle je o 19.00 h na programe komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a 

jednej jalovici. 

 

Ľubovniansky majáles 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V parku na Námestí gen. Štefánika sa uskutoční Ľubovniansky majáles spojený s gastronomickým 

festivalom Salaša u Franka. 

 

Pripravený je bohatý program. Majáles potrvá až do nedele. 

 

XXI. Strážčanský jarmok 

 

STRÁŽSKE. Na Námestí A. Dubčeka sa v dňoch 26. a 27. mája uskutoční už po 21.raz Strážčanský jarmok spojený s 

bohatým programom. V piatok vystúpia ľudová hudba Stana Baláža, folklórny súbor Šíňava či zábavná skupina Bravo, v 

sobotu spevácka skupina Gaštanka či Adam Ďurica. Chýbať nebudú ani ďalšie sprievodné akcie. 
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Späť na obsah 

 

1.49.  Tip na výlet: Festival Spišský Jeruzalem spája duchovný odkaz s kultúrou 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/05/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542299/tip-na-vylet-festival-spissky-jeruzalem-spaja-duchovny-odkaz-so-sucasnou-kulturou.html 

 

Na strednom Spiši sa nachádza starobylé cirkevné mestečko. 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Už niekoľko rokov sa odohráva príbeh objavu symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je 

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

 

Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s udalosťami 

posledných dvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

 

Piaty ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem nadväzuje na predchádzajúce roky. 

 

Počas celého víkendu sa v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule uskutoční zaujímavý kultúrny program. 

 

Ten ponúkne pestrú paletu vystúpení rôznych žánrov, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou kultúrou. 

 

Piatkový popoludňajší program sa začne krížovou cestou, ktorá bude prebiehať v Spišskej Kapitule. 

 

V tamojšej katedrále sa podvečer uskutoční slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem obohatené o zaujímavé 

hudobné vystúpenia. 

Vráti sa Hanička 

 

Sobotňajší program odštartuje pútnická svätá omša na Pažici, dopoludnia sa uskutočnia terénne exkurzie po národných, 

prírodných a kultúrnych pamiatkach v Spišskom Jeruzaleme so skúsenými lektormi. 

 

V katedrále sv. Martina bude zároveň prebiehať prehliadka speváckych zborov z Košíc, Bardejova, Prešova a Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Nielen domácich určite poteší slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy pod názvom 

"Návrat Haničky", ktoré bude sprevádzané vystúpením dychovej hudby Ordzovianka a detského folklórneho súboru 

Branisko. 

Hudba i divadlo 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20542299/tip-na-vylet-festival-spissky-jeruzalem-spaja-duchovny-odkaz-so-sucasnou-kulturou.html
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Nemenej atraktívny bude aj posledný deň festivalu, ktorý sa začne potifikálnou sv. omšou a pokračovať bude 

zaujímavými vystúpeniami. 

 

V nedeľu sa napríklad uskutoční koncert miešaného gréckokatolíckeho speváckeho zboru Chrystostomos z Vranova nad 

Topľou, stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. Mikulášovi v podaní spoločnosti Via 

Cassa a koncertnú bodku festivalu napíše speváčka Janais, skladateľka a interpretka spievajúca v slovenčine, angličtine 

a francúzštine. 

 

Počas kultúrno-duchovného festivalu majú možnosť návštevníci – pútnici získať medailón pútnika a magnetku Spišského 

Jeruzalema. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. mája 

 [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20541005/pohotovost-v-lekarnach-piatok-26-sobota-27-a-nedela-28-maja.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

https://korzar.sme.sk/c/20541005/pohotovost-v-lekarnach-piatok-26-sobota-27-a-nedela-28-maja.html
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26. 5. - 28. 5. Lekáreň ZDRAVIE, Hviezdoslavova 19/18A 

 

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

 

Sabinov 

 

26. 5. - 28. 5. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Levoča 

 

27. 5. - 28. 5. Zelená lekáreň, Železničný riadok 2 

 

V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24, 9.00 - 12.00 

hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1. 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

26.5. – 28. 5. 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 

 

26. 5. - 28. 5. Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

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

 

Revúca 

 

26. 5. Benu - Tesco, 27. 5. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363, 28. 5. Cannabis - M. R. Štefánika 

 

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

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

 

26. 5. Pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 27. 5. Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444, 28. 5. VIVA, Mierová 94, 06501 

Stará Ľubovňa 

 

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

 

Poprad 

 

26. 5. VICTORIA, Drevárska 1, 27. 5. ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22, 28. 5. EKO Poprad, Námestie Sv. 

Egídia 3290/14 

 

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

 

Humenné 

 

26. 5. LABORECKÁ, Laborecká 18, 27. 5. Centrum, Námestie slobody 67, 28. 5. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50 

 

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

 

Sobrance 

 

26. 5. – 27. 5. 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 

 

26. 5. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810, 27. 5. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 28. 5. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

26. 5. DECIMA, Kpt. Nálepku 888/35, +421 56 6425216, 27. 5. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 28. 5. Dr. Max, 

Sobranecká cesta 5910 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Kam za kultúrou - piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. mája 

 [korzar.sme.sk; 26/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20541011/kam-za-kulturou-piatok-26-sobota-27-a-nedela-28-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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., v sobotu a nedeľu navyše: Baby šéf o 13.10, 14.00, 3D o 13.30, Piráti 

Karibiku: Salazarova pomsta o 13.00, 13.50, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 13.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 12.50 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.30, 20.00, 3D o 17.30, 

DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou o 13.40, 15.10, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 13.30, 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, Bay šéf o 13.10, 13.50, 

15.40, Chatrč o 17.10 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Lady Macbeth o 17.45, Hviezdne vojny IV. - Nová nádej o 20.00, (sobota) Až na severný pól o 14.00, 

Lady Macbeth o 16.00, Exhibition on Screen: Leonardo o 19.00, Votrelec: Covenant o 21.00, (nedeľa) Chlapec vo svete 

príšer o 14.00, Votrelec: Covenant o 16.30, Úplní cudzinci o 19.00, Uteč o 21.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - v sobotu a nedeľu aj o 13.50, (sobota, nedeľa) 

Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 13.30, DEEP: Dobrodružstvo pod hladinou o 13.40 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20541011/kam-za-kulturou-piatok-26-sobota-27-a-nedela-28-maja.html
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DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok, sobota) Víly o 19.00, MALÁ SCÉNA - (piatok) Všetko o mužoch o 

19.00, (sobota) Denník Anny Frankovej o 19.00, (nedeľa) Na skle maľované o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) Braček Jelenček o 9.00, 10.30 hod., (nedeľa) Ako šlo vajce na vandrovku o 

16.30 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Rysavá jalovica o 9.00 a 19.00 hod., (sobota) Charleyho teta o 19.00 hod., 

(nedeľa) Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 16.00 hod. 

 

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), Tvorivé nedele, 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.), 
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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, 

 

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

 

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

 

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

 

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

architektúry (do 31. 5.), 

 

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

 

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

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

 

SP. N. VES: MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 

 

BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

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

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) - koncert - Orange Music Live: Apparat 

Dj Set o 20.00 hod., (sobota) Diškurka: AAAAAAAAAAAA! Zúrivosť a hnev dieťaťa o 10.00 hod., TRH v Tabačke od 

11.00 do 17.00 hod., (nedeľa) Susedské hody od 14.00 do 17.00 hod., film - Weird Europe: Rodinný priateľ o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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., v sobotu a nedeľu navyše: Baby šéf o 13.10, Piráti 

Karibiku: Salazarova pomsta 3D o 13.50, Cuky Luky film o 13.40, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 13.30, Deep: 

Dobrodružstvo pod hladinou o 13.00 hod., 
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POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) 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., v sobotu a nedeľu navyše: Baby šéf o 13.00, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta 

o 13.20, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 13.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta o 16.30, 3D o 19.30, (sobota) Deep: Dobrodružstvo pod 

hladinou o 15.00, Polina o 17.00, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta o 19.30, (nedeľa) Deep: Dobrodružstvo pod 

hladinou o 15.00, Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D o 17.00, Ochrancovia o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) HB: Všetko najlepšie! o 18.30 hod., (nedeľa) HB: Všetko 

najlepšie! o 16.00 hod., MS: Bláznove zápisky o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

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

 

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

Reminiscencie, HsU 2017, vernisáž v piatok o 17.00 hod., 
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ART KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), 

 

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

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

 

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

Ferdinanda Katonu, 

 

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

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

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Košickí hasiči sú najlepší v kraji 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 11; krs ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

BEŽALI, LIEZLI AJ STRIEKALI NAJRÝCHLEJŠIE 

 

Hasiči z Košického kraja si v uplynulých dňoch zmerali sily na 21. ročníku Krajskej súťaže hasičských jednotiek 

Košického kraja v hasičskom športe. 

 

KOŠICE. Desiatky hasičov z celého kraja siahali na dno svojich síl. Už pred súťažou bolo jasné, že si navzájom nič 

nedarujú. Prišli poriadne motivovaní z hasičských staníc okresných riaditeľstiev Košického kraja z Trebišova, Spišskej 

Novej Vsi, Michaloviec, Rožňavy, Košíc a Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v Strážskom. Sekundovali im aj študenti 

Strednej odbornej školy technickej v Košiciach, ktorí sa učia za hasičov. 

 

Najprv liezli na vežu 

 

V stredu si chlapi zmerali sily v areáli hasičskej stanice na Požiarnickej ulici. Čakali na nich individuálne disciplíny, výstup 

do štvrtého podlažia cvičnej veže s hákovým rebríkom a beh na sto metrov cez prekážky. Po stredajších súťažiach boli 

na prvom mieste Košice. "Momentálne prebieha na štadióne TU na Watsonovej ulici súťaž v štafetách súťažných 

družstiev na 4x100 metrov a kráľovská disciplína požiarny útok," povedal nám vo štvrtok jeden z rozhodcov Viktor König. 

Košice niekoľko rokov za sebou vyhrávajú a pravidelne sa zúčastňujú MS. Všetci s napätím očakávali či sa im to opäť 

podarí. "V minulosti sa najviac darilo chlapcom zo Spišskej Novej Vsi, v posledných rokoch Košičanom. Všetko sa však 

môže zmeniť." 

 

Drága je opäť najlepší 
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Pohľad na bežiacich chlapov so štafetovým kolíkom, ktorí zdolávali prekážky či hasili hasiacim prístrojom vopred 

pripravený oheň, pripomínal profesionálne atletické preteky. "Has, has, dobre a bež, utekaj," hecovali sa chlapi medzi 

sebou. Nakoniec zvíťazili Košičania, pred hasičmi Závodného hasičského útvaru 1. hasičská Strážske, tretí skončili 

Michalovčania. Najlepším jednotlivcom bol opäť hasič z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou Zoltán Drága, ktorý 

súťažil v družstve Košíc. Víťazi postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Bratislave. (krs) 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Zelená rokovaniu so Šatanom 

 [Šport; 120/2017; 26/05/2017; s.: 25; szľh ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO, SERVIS] 

 

BRATISLAVA (szľh) – Členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja na svojom 12. zasadnutí 

jednohlasne vyslovili dôveru prezidentovi Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi pri rokovaní 

s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej hokejovej 

reprezentácie. "Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia zároveň vyhlásili, že v 

prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," povedal po 

skončení zasadnutia Valíček.Výkonný výbor mimoriadne pozitívne zhodnotil turnaj majstrovstiev sveta do 18 rokov v 

Poprade a Spišskej Novej Vsi, k čomu prispeli aj ohlasy z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých 

zúčastnených tímov i od skautov. Navyše sa podujatie umiestnilo v top 5 návštevnosti šampionátu tejto vekovej kategórie. 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Nitra rozhodla na Spiši v druhom polčase 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 19; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V desiatom kole nadstavbovej časti sa na Spiši stretli dve mužstvá z opačných pólov druholigovej tabuľky. Druhá Nitra 

zvíťazila 3:0, ale nebolo to až také jednoznačné, ako ukazuje výsledok. 

 

SP. NOVÁ VES. 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 šance. "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. 
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Galád pochválil súpera 

 

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 VSS 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 im len 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. "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. JOZEF PETRUŠKA 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Mašlonka sa vracia do Popradu 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 17; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Staronovou tvárou v slovenskom hokejovom klube HK Poprad je útočník Marek Mašlonka. Tridsaťročný odchovanec 

pôsobil doma pod Tatrami naposledy v sezóne 2010/2011, po šiestich rokoch sa rozhodol pre návrat. Informuje o tom 

klubový web. 

 

POPRAD. "S riaditeľom HK Poprad Ľudom Jurínyim som bol v kontakte už minulú sezónu. To som však ešte nebol úplne 

rozhodnutý, či sa vrátim. Všetko sa však zmenilo narodením dcérky," opisuje dôvody návratu do materského klubu 

skúsený útočník, ktorý má na svojom konte 213 extraligových duelov s bilanciou 46 gólov a 36 asistencií. "Po ukončení 

tejto sezóny, ktorú som strávil v Anglicku, som dostal ponuku aj z Francúzska. Zhodnotil som všetky klady a zápory 

možných pôsobísk a napokon to vyšlo na Poprad." 

 

Zahral si v Kazachstane, Francúzsku či Anglicku 
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Marek Mašlonka začal svoju seniorskú hokejovú kariéru doma v Poprade. Neskôr si "odskočil" na dve sezóny do 

neďalekého Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Práve úspešná prvoligová sezóna na Spiši mu priniesla zaujímavý 

angažmán v Nitre, kde strávil dve sezóny. Následne kopíroval cestu viacerých slovenských hokejistov a presunul sa za 

lepšími podmienkami do ďalekého Kazachstanu. Tam si obliekal dres tímu Arlan Kokšetau, v ktorom sa počas dvoch 

súťažných ročníkov v štatistikách približoval k jednému kanadskému bodu na zápas. V Mašlonkovom prípade potom 

nasledoval prestup do francúzskeho Dijonu (36 zápasov, bilancia 16 gólov a 9 asistencií) a anglického Guildford Flames 

(53 duelov, 29+22). (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Festival Spišský Jeruzalem spája duchovný odkaz so súčasnou kultúrou 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 6; NOV ; Zaradenie: Pohoda] 

 

Na strednom Spiši sa nachádza starobylé cirkevné mestečko, kde sa už niekoľko rokov odohráva príbeh objavu 

symbolickej krajiny na Pažici, ktorá je pravdepodobne najstaršou kalváriou na Slovensku a jej počiatky výstavby siahajú 

do roku 1666. Usporiadanie kaplniek ju zaraďuje k typu Calvario Jerusalem, s vyznačenými miestami spojenými s 

udalosťami posledných dvoch dní života a smrti Ježiša Krista v Jeruzaleme. 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Piaty ročník kultúrno-duchovného festivalu pod názvom Spišský Jeruzalem nadväzuje na 

predchádzajúce roky. Počas celého víkendu sa v Spišskom Podhradí a na Spišskej Kapitule uskutoční zaujímavý kultúrny 

program. Ten ponúkne pestrú paletu vystúpení rôznych žánrov, v ktorých sa mieša duchovný odkaz so súčasnou 

kultúrou. 

 

Atraktívny program 

 

Piatkový popoludňajší program sa začne krížovou cestou, ktorá bude prebiehať v Spišskej Kapitule. V tamojšej katedrále 

sa podvečer uskutoční slávnostné otvorenie festivalu Spišský Jeruzalem obohatené o zaujímavé hudobné vystúpenia. 

 

Vráti sa Hanička 

 

Sobotňajší program odštartuje pútnická svätá omša na Pažici, dopoludnia sa uskutočnia terénne exkurzie po národných, 

prírodných a kultúrnych pamiatkach v Spišskom Jeruzaleme so skúsenými lektormi. V katedrále sv. Martina bude zároveň 

prebiehať prehliadka speváckych zborov z Košíc, Bardejova, Prešova a Spišskej Novej Vsi. Nielen domácich určite 

poteší slávnostné znovuotvorenie vlakovej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy pod názvom "Návrat Haničky", ktoré 

bude sprevádzané vystúpením dychovej hudby Ordzovianka a detského folklórneho súboru Branisko. 

 

Hudba i divadlo 
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Nemenej atraktívny bude aj posledný deň festivalu, ktorý sa začne potifikálnou sv. omšou a pokračovať bude 

zaujímavými vystúpeniami. V nedeľu sa napríklad uskutoční koncert miešaného gréckokatolíckeho speváckeho zboru 

Chrystostomos z Vranova nad Topľou, stredoveké divadelné predstavenie Mystériá o sv. Alžbete, sv. Jurajovi a sv. 

Mikulášovi v podaní spoločnosti Via Cassa a koncertnú bodku festivalu napíše speváčka Janais, skladateľka a interpretka 

spievajúca v slovenčine, angličtine a francúzštine. Počas kultúrno-duchovného festivalu majú možnosť návštevníci – 

pútnici získať medailón pútnika a magnetku Spišského Jeruzalema. (NOV) 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Kam za kultúrou, športom a zábavou? 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 6; red ; Zaradenie: Pohoda] 

 

PIATOK 26. 5. 

 

Ľubovniansky majáles STARÁ ĽUBOVŇA. V parku na Nám. gen. Štefánika dočasne vznikne Salaš u Franka, v ktorom si 

budete môcť od 26. do 28. mája pochutnať na vychýrených dobrotách – halušky, pirohy, šúľance, mäsové špeciality. 

Steel Aréna Fest KOŠICE. Druhý deň osláv jedenástych narodenín Steel Arény bude v znamení známych melódií. Od 

19.00 hod. vystúpi Para a IMT Smile. Prešovčania preberú aj špeciálne ocenenia za najviac vystúpení v Steel Aréne. 

Wagnerove Víly KOŠICE. Prvýkrát na Slovensku uvedie košická opera dielo Richarda Wagnera Víly. Premiéru bude mať 

dnes o 19.00 hod. v Štátnom divadle Košice. 44. ročník Rallye Tatry POPRAD. Slávnostný štart Rallye Tatry je v piatok o 

16.15 hod. na Námestí sv. Egídia pred obchodným centrom Forum. V sobotu o 13.00 hod. pred obchodným centrom na 

námestí zaspieva Bon Jovi Revival v rámci Rallye Tatry. O 14.40 hod. dorazia súťažiace autá do cieľa pri obchodnom 

centre a budú dekorovaní víťazi. Zoznamka SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zlatej pivničke si o 18.00 hod. môžete pozrieť v 

letnej záhrade pod holým neboj hru Zoznamka. Hrajú: Oľga Belešová, Roman Pomajbo, exkluzívne v letnej záhrade pod 

holým nebom XXI. strážčanský jarmok STRÁŽSKE. Na Námestí A. Dubčeka sa dnes a zajtra uskutoční jarmok spojený s 

bohatým programom. V piatok vystúpia ľudová hudba Stana Baláža, folklórny súbor Šíňava či zábavná skupina Bravo, v 

sobotu spevácka skupina Gaštanka či Adam Ďurica. Chýbať nebudú ani ďalšie sprievodné akcie. 

 

SOBOTA 27. 5. 

 

Turistika KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu do oblasti Štóskúpele po trase kaplnka Panny Márie – kúpeľný 

chodník a park – podhorie – Štós, obec (6 km). Zraz na AS, odchod autobusu o 9.00 hod. Akciu vedie V. Návesňáková. 

Historickým vláčikom na Šarišský hrad KOŠICE. Klub historických koľajových vozidiel z Košíc pozýva na nenáročný 

poldenný výlet určený najmä pre rodiny s deťmi na Šarišský hrad. Historická súprava červených motoráčikov typu M 131, 

tzv. Hurvínkov sa vydá na svoju ďalšiu púť už v sobotu o 8.30 hod. z Košíc do Veľkého Šariša. Farbám neujdeš KOŠICE. 

Beh plný farieb štartuje v sobotu o 13.00 hod. na Hlavnej ulici. Bežcov prídu podporiť aj youtuberi Moma a Expl0ited. Trh 

v Tabačke KOŠICE. Trh lokálnych predajcov a výrobcov je otvorený od 11 do 17.00 hod. v Tabačke. Vedecký brloh 

KOŠICE. Vedecký brloh v máji bude o práci archeológov. Zúčastniť sa ho budete môcť v sobotu od 14.00 hod. vo 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 5. 2017 

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

výmenníku Obrody. Davová Psychóza KOŠICE. Takmer po štyroch rokoch je na turné legenda československej punkovej 

scény, kapela Davová Psychóza. Tá si zároveň tento rok pripomína aj svoje 30. výročie. V Košiciach zahrajú v sobotu o 

19.30 hod. v Collosseu. Literárny majáles PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov kníh a čítania na festival plný 

literatúry. Konať sa bude v sobotu od 13.00 hod. v Kaviarni Libresso. Delňa Open PREŠOV. Otvorenie letnej kúpacej 

sezóny v prírodnom areáli Delňa. Zabavia vás Horkýže slíže, Iné Kafe, Michaella, Premier, DJ Trojan. Bude sa lietať v 

ukotvenom balóne a príde aj rozprávkové divadlo. Na akcii nebudú chýbať ani stánky s občerstvením. Deti majú vstup 

zdarma. V sobotu od 15.00 hod. na prírodnom kúpalisku Delňa. Žabia princezná PREŠOV. Divadelné predstavenie 

rozprávky Žabia princezná je pripravené v podaní Divadla Portál v sobotu od 16.00 hod. Fragile SABINOV. Koncert 

vokálnej skupiny Fragile zavíta v sobotu od 19.00 hod. do kinosály Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. Máša a 

medveď SABINOV. Popoludnie s ruskou klasickou bábkovou rozprávkou a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov je 

pripravené v koncertnej sále KC Na korze v sobotu o 15.00 a 16.00 hod. Sedem bez záruky POPRAD. V divadelnej sále 

Domu kultúry sa o 19.00 h sa uskutoční talk show známa z televíznych obrazoviek pod názvom Sedem. Zabavia vás 

obľúbení glosátori, zaspieva Sima Martausová. Spišská burza starožitností a kuriozít SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na trhovisko 

od 8.00 do 15.00 h môžete prísť predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, zberateľské predmety a predmety minulých 

čias. Poklady z truhlice MICHALOVCE. V Mestskej športovej hale sa o 17.00 hod. uskutoční predstavenie Poklady z 

truhlice detského folklórneho súboru Zemplínik pri príležitosti 45. výročia založenia. 

 

NEDEĽA 28. 5. 

 

Akvatera KOŠICE. Známa výstava exotických zvierat začína v nedeľu o 9.00 hod. v Spoločenskom pavilóne. Madagaskar 

v zoo KOŠICE. Deň detí s hrdinami z obľúbenej rozprávky oslávite v nedeľu od 10.00 hod. O 15.00 hod. budú 

rozprávkové postavičky krstiť lemura. Stretnutie – pgiša KOŠICE. Spoločný program hudobného zoskupenia Kaschauer 

Klezmer Band a detského folklórneho súboru Viganček, v ktorom sa stretnú slovenská a židovská kultúra, sa začína v 

nedeľu o 18.30 hod. v Kulturparku Mesto Poprad deťom POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 10.00 h štartuje zmes 

zábavy, rozprávok a tanca. Príde aj Miro Jaroš so svojou skupinou a nebudú chýbať stánky s občerstvením. V prípade 

nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v Dome kultúry Poprad. Pokus o rekord SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V priestoroch 

pod Redutou o 9.00 hod. sa uskutoční pokus o slovenský rekord v počte cyklistov na najdlhšom šošovkovitom námestí. 

Benefičný koncert Zboru Byzantion LIPANY. Benefičný koncert na podporu aktivít a potrieb Gréckokatolíckej farnosti 

svätého Cyrila a Metoda Lipany. V programe účinkujú: zbor Byzantion, ĽH Figľar, Dominik Murcko, akordeónové 

orchestre a dramatický odbor ZUŠ. V nedeľu o 16.00 hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. (red) 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Šatan o krok bližšie k pozícii generálneho manažéra 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 17; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Členovia výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) na svojom včerajšom zasadnutí 

jednohlasne odsúhlasili prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi a generálnemu sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi mandát 
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rokovať s Miroslavom Šatanom o podmienkach, za ktorých by vykonával funkciu generálneho manažéra slovenskej 

hokejovej reprezentácie. 

 

BRATISLAVA. "Som rád, že na výkonnom výbore odznela jednoznačná dôvera v Šatana. Členovia VV SZĽH zároveň 

vyhlásili, že v prípade, že by Šatan súhlasil, sú pripravení za neho aj za ním navrhnutý tím jednomyseľne zahlasovať," 

uvádza tlačová správa vyjadrenie Miroslava Valíčka po skončení zasadnutia. 

 

Pozitívne ohlasy na šampionát do 18 rokov 

 

Výkonnému výboru SZĽH predložili členovia organizačného výboru majstrovstiev sveta do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi hodnotiacu správu mládežníckeho šampionátu. Výkonný výbor zhodnotil turnaj kladne. "Pozitívne 

ohlasy sme mali aj z Medzinárodnej hokejovej federácie, od jednotlivých zúčastnených tímov aj od skautov. Navyše sme 

sa umiestnili v top 5 návštevnosti šampionátu tejto vekovej kategórie," pokračoval Valíček. Zúčastnení sa zaoberali aj 

hodnotením Tipsport ligy, I. ligy i II. ligy v ročníku 2016/2017. Prijali návrhy na nadchádzajúcu sezónu a rokovali o účasti 

reprezentácie SR "20" v najvyššej súťaži. "Zmluvu s Tipsport ligou máme ešte na jeden rok. O účasti či neúčasti našej 

dvadsiatky v nej sa budeme ešte zaoberať. Dohodli sme sa, že tímy z I. ligy budú môcť mať vo svojom kádri maximálne 

troch zahraničných hráčov a minimálne sedem slovenských hokejistov do 23 rokov. Chceme týmto podporiť a rozvíjať 

hráčsku základňu u nás," skonštatoval ďalej Valíček. 

 

Kvôli Švehlovi preložili schôdzu 

 

Na včerajšom zasadnutí najvyššieho orgánu SZĽH sa podľa pôvodného programu malo preberať aj vystúpenie 

slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Z rodinných dôvodov sa však 

nemohol zúčastniť generálny manažér Róbert Švehla, preto členovia výkonného výboru SZĽH odsúhlasili termín 

mimoriadneho zasadnutia, na ktorom sa zhodnotí účinkovanie A-tímu SR na MS. Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční vo 

štvrtok 15. júna. (sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Kozáka zaujal aj prešovský rodák 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 19; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Gladiátor z Lubinu Martin Polaček, prešovský rodák, figuruje v kádri trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Jána 

Kozáka na blížiaci sa kvalifikačný duel vo Vilniuse proti Litve. 

 

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

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 
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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. 

 

Zadosťučinenie za roky driny 

 

"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 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 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 pre 

web SFZ. 

 

Je dobre stavaný 

 

"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." (sita) 

 

Brankár Lubinu Martin Polaček. FOTO: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Čaro veľhôr sa stalo ich celoživotnou vášňou 

 [Korzár; 120/2017; 26/05/2017; s.: 3; NOV ; Zaradenie: Pohoda] 

 

Slováci patria dlhodobo k špičkám svetového horolezectva. Množstvo významných horolezcov, ktorí zdolali tie najvyššie 

vrchy a pripísali si zaujímavé prvenstvá a historické úspechy. Množstvo z nich pochádzalo práve z východného 
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Slovenska. Zväčša sú to chlapci, ktorí vyrastali v podhorí Vysokých Tatier, či na Spiši, odkiaľ sú naše veľhory na dohľad. 

Mnohí však na svoju vášeň k lezeniu doplatili aj životom. SPRACOVALA: NOV 

 

Ľudovít Záhoranský Sedemdesiatosemročný horolezec a tréner žije síce na Morave a je považovaný za jedného z 

najlepších českých horolezcov, jeho pôvod však siaha na východ Slovenska. Narodil sa totiž na Gemeri, v Dobšinej. 

Zúčastnil sa na siedmich himalájskych expedíciách – dvakrát na Nanga Parbat, raz na Makalu, Kan Čen Čongu, Mont 

Everest, Nun Peak Nanda Devi. Liezol v Alpách, na Kaukaze, v Pamíre, v Andách, v Patagónii, na Špicbergoch, 

Kamčatke a v mongolskom Altai. Keď v roku 1981 vystúpil na vrch Kančendženga žil už v Česku, a preto je dodnes 

označovaný ako prvý Čech na tejto hore. 

 

Tibor Hromádka K súčasnej generácii himalájistov patrí Tibor Hromádka – päťdesiatdvaročný horolezec a horský vodca 

zo Spišskej Novej Vsi. Horolezectvu a skialpinizmu sa venuje od roku 1983. Podnikol viac ako 320 výstupov v rôznych 

pohoriach sveta a množstvo skialpinistických túr a extrémnych zjazdov. Pôsobil vo Vysokých Tatrách, Alpách, 

Dolomitoch, Rocky mountains, Yosemitoch, na Pamíre i v Himalájach, kde bol súčasťou expedícií na osemtisícové vrchy 

Cho Oyu, Kančendženga, Mount Everest. Pred dvomi rokmi na vlastnej koži zažil, aké to je, keď príroda ukáže človeku 

svoju silu. Bol súčasťou slovenskej expedície, ktorá v Nepále zažila silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa 

Richterovej stupnice. Našťastie sa im nič nestalo a šťastne sa vrátili domov. 

 

Michal Sabovčík Mladý rodák zo Spišskej Novej Vsi patrí k novým veľkým nádejam slovenského himalájizmu. Práve on 

totiž minulý týždeň spolu s Petrom Hámorom zvládol výstup na Dhaulágirí. A kým pre Popradčana to bola posledná 

osemtisícovka v zbierke, pre Spišiaka bola prvou. Mal z toho, pochopiteľne, veľkú radosť a patrične ju na sociálnej sieti 

okomentoval: "Dali sme to! Peťova posledná a moja prvá 8000. Bolo to riadne ťažké, vypiť fľašu borovičky s pivom je nič 

oproti tomu!" 

 

Jaroslav Jaško Narodil sa v decembri 1961 v Poprade a pôvodne pracoval ako drevorezbár na vývojovom oddelení 

bratislavskej automobilky. Vášňou Jaroslava Jaška však boli hory. "Hĺbavý, skromný, až utiahnutý, ale výborný lezec, 

najmä v skalách, čo osvedčil na nórskom Romsdale," povedal o ňom výborný horolezec Igor Koller. Napriek mladému 

veku a menším skúsenostiam sa napokon zapísal do histórie himalájskych výstupov. Bol členom expedície, ktorú okrem 

neho tvorili Dušan Becík, Peter Božík a Jozef Just a spoločne ako prví na svete zvládli alpským štýlom, čiže bez 

budovania táborov a na jeden záťah Boningtonovu cestu v juhozápadnej stene Everestu. Bohužiaľ, svoj veľký úspech s 

kolegami nestihol osláviť. Mount Everest ich domov nepustil. Od októbra 1988 po nich niet stopy. 

 

Peter Šperka Narodil sa síce v roku 1955 v Martine, navštevoval však gymnázium v Sabinove a Vysoké Tatry mu 

učarovali tak, že sa v nich natrvalo zabýval. Peter Šperka bol slovenský výškový horolezec, skialpinista, tatranský horský 

vodca a člen Horskej záchrannej služby. V Himalájach absolvoval množstvo expedícií a vystúpil na niekoľko najvyšších 

vrcholov. Patrí však do skupiny, ktorá sa domov nevrátila. Život mu však nevzali hory. V júni 2013 bol spolu s Antonom 

Dobešom súčasťou ukrajinskogruzínskej expedície na Nanga Parbat, no ich stanový tábor v Pakistane v noci napadli 

teroristi. Pri útoku prišli obaja Slováci o život. Teroristický útok Talibanu neprežili ani ďalší deviati horolezci. 
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Michal Orolín Z dediny Kravany v okrese Poprad pochádza Michal Orolín. Spolu s Ivanom Fialom, otcom herečky Zuzany 

Fialovej, sa stali prvými Slovákmi, ktorí zdolali himalájsku osemtisícovku, podarilo sa im to výstupom na Nanga Parbat – 

deviatu najvyššiu horu sveta. V súčasnosti 73-ročný letecký mechanik tiež pochodil množstvo vrchov v rôznych kútoch 

sveta. V Patagónii sa zúčastnil na prvom výstupe na Cerro Fitz Roy, na Aljaške absolvoval prvý výstup na horu Mount 

McKinley. Himaláje mu však veľmi nepriali. Prvý výstup na Nanga Parbat bol neúspešný, na vrchol sa mu podarilo dostať 

až v roku 1971 so spomínaným Ivanom Fialom. V nasledujúcich rokoch bol súčasťou dvoch expedícií na piatu najvyššiu 

horu sveta – Makalu. Na vrchol vo výške 8462 metrov sa však nedostal. Kvôli trombóze v nohe dosiahol len výšku 8300 

metrov. A keďže sa mu problémy s nohou neustále vracali, musel vzdať aj pokus o výstup na Mount Everest a napokon aj 

horolezeckej kariéry. 

 

Milan Kriššák Popradčana, ktorý prišiel na svet v roku 1944, bavil šport odjakživa. Hrával hokej za Poprad, venoval sa aj 

extrémnemu lyžovaniu, ale jeho najväčšou láskou boli hory. Šplhal sa po Tatrách, aj v Alpách a pripísal si množstvo 

úspechov. Ten najvýznamnejší v Himalájach dosiahol v roku 1976. Bol totiž súčasťou expedície, ktorá vyšla na Makalu 

novou cestou juhozápadným pilierom. Pôsobil aj ako záchranár horskej služby. "Bol veľká autorita, patril k absolútnej 

špičke v Československu, Tatranec doslova a dopísmena. Veľmi rešpektovaný mladšími chlapcami," povedal o ňom 

slávny český horolezec Josef Rakoncaj. No kým sa z horských expedícií vrátil vždy šťastlivo, o život prišiel pri práci. Bol 

členom posádky, ktorá 25. júna 1979 odletela do Mlynickej doliny zachrániť zranenú turistku. Vrtuľník Mil Mi-8 s tromi 

členmi posádky a šiestimi záchrancami spadol, a pritom okamžite zahynuli šiesti chlapi. Zranenia Milana Kriššáka vyzerali 

spočiatku ako najľahšie, no napokon zomrel v popradskej nemocnici na následky embólie pľúc. 

 

Späť na obsah 

 

1.61.  Hanička privezie ľudí k Spišskému hradu 

 [Pravda; 120/2017; 26/05/2017; s.: 7; Števo Rimaj ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Števo Rimaj Spišské Podhradie 

 

Turistov budú voziť k Spišskému hradu vlastným vláčikom. Tento krok, podporujúci cestovný ruch v regióne, sa rozhodlo 

urobiť mesto Spišské Podhradie. Už dlhšie rozmýšľali, ako zvýšiť návštevnosť v meste tak, aby aspoň každý desiaty 

človek, ktorý mieri na Spišský hrad, zavítal aj do mesta pod ním. Rozhodli sa preto kúpiť vláčik a využívať zrušenú 

železničnú trať medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. 

 

"Od Železníc Slovenskej republiky sme za 2 400 eur s DPH kúpili motorový vláčik, ktorý sme pomenovali Hanička, a dali 

sme ho opraviť. Zároveň sme od spoločnosti Cargo za 10-tisíc eur kúpili budovu depa, ktorá je u nás a v ktorej bude 

vláčik parkovať. Prvýkrát zvezie turistov už v sobotu 27. mája. Jeho vlastníkom je síce naše mesto, ale prevádzkovať ho 

bude súkromná spoločnosť LTE Logistik a Transport Slovakia, s. r. o.," vysvetľuje primátor Spišského Podhradia Michal 

Kapusta. 
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Hanička sa túto sobotu vydá prvýkrát na trať v slávnostnom duchu. Primátor prízvukuje, že ju bude sprevádzať aj parná 

lokomotíva prezývaná Papagáj. Turistov budú zvážať po trase Poprad - Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy - Spišské 

Podhradie. Podujatie s názvom Návrat Haničky pod Spišský hrad so sprievodným programom spoluorganizujú aj Klub 

železničnej historickej techniky Poprad a Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry - Spiš - Pieniny. 

 

Sezóna Haničky sa začne od júna a potrvá do konca augusta. Počas troch letných mesiacov bude premávať počas 

víkendov a jedna cesta bude cestujúcich stáť symbolické jedno euro. Asi deväťkilometrovú trať zo Spišských Vlách do 

Spišského Podhradia alebo opačne zvládne približne za šestnásť minút. Premávať bude trikrát denne v oboch smeroch. 

Hanička, ktorá je červenej farby, má 68 miest na sedenie. Primátor verí, že bude nielen atrakciou v regióne, ale aj zvýši 

počet návštevníkov mesta. 

 

Spišský hrad patrí k najnavštevovanejším hradom na Slovensku. Vlani ho podľa informácií zástupkyne riaditeľky 

Slovenského národného múzea - Spišského múzea v Levoči Dáše Uharčekovej Pavúkovej navštívilo viac ako 209-tisíc 

turistov. Mnohí z nich pritom zavítali aj do Spišského Podhradia, ktoré sa pýši viacerými pamiatkami a zaujímavosťami. 

"Najväčšou je Spišská Kapitula, ktorá je akoby samostatným mestečkom s viacerými pamiatkami, ďalej lokalita 

Dereveník, a jednu veľkú pamiatkovú zónu tvorí aj námestie, na ktorom je takmer každý dom národnou kultúrnou 

pamiatkou. Celkovo ich u nás máme viac ako sto," konštatuje primátor Spišského Podhradia. "Veľmi sa vláčiku tešíme, 

veď Spišský hrad, ktorý je ako jediný z hradov na Slovensku zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO, nemal 

železničné spojenie. Teraz sa už turisti k nemu budú môcť dopraviť aj vlakom," podotkla Uharčeková Pavúkova. Privítajú 

to podľa nej najmä ľudia, ktorí nemajú auto, a preto bolo pre nich problémom k hradu sa dostať. 

 

"Túto aktivitu podporujeme všetkými desiatimi," zdôraznila aj riaditeľka OOCR Tatry - Spiš - Pieniny Gabriela Bodnárová. 

Podľa nej to môže k Spišskému hradu pritiahnuť ešte viac návštevníkov, a to aj zo vzdialenejších regiónov. "Vláčik by 

mohol byť aj veľmi zaujímavou atrakciou pre deti, zároveň bude mať tento produkt ekologický rozmer. S tým, že ľudia sa 

budú môcť k hradu dopraviť namiesto autami vlakom, teda ekologickejšou dopravou, čo by mali pocítiť nielen parkoviská, 

ale aj samotná príroda," zdupľovala Bodnárová. 

 

foto: 

 

Miestni veria, že vláčikom pricestuje do Spišského Podhradia viac turistov. 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Slovák formuje v Nemecku tvár vedy budúcnosti 

 [hnonline.sk; 26/05/2017; Pavel Novotný ; Zaradenie: ekonomika] 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/966658-slovak-formuje-v-nemecku-tvar-vedy-buducnosti 

 

Jaroslav Fabián z Inštitútu teoretickej fyziky v Regensburgu je jedným z top predstaviteľov spintroniky. 

http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/966658-slovak-formuje-v-nemecku-tvar-vedy-buducnosti
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Vypracoval sa na špičkového odborníka na spintroniku, ktorá je prudko sa rozvíjajúcou oblasťou kvantovej fyziky. Už viac 

ako desaťročie sa jej venuje na Inštitúte teoretickej fyziky v nemeckom Regensburgu. Práve rodák zo Spišskej Novej Vsi 

Jaroslav Fabián je autorom dnes už legendárneho odborného článku, ktorý sa všeobecne považuje za bibliu tohto 

vedného odboru. "Spintronika sa rodila, keď som začínal ako postdoktorand na marylandskej univerzite v College Parku. 

Mal som na výber rôzne vedecké témy, no spintronika ma zlákala práve tým, že sme o spinových vlastnostiach 

elektrónov v materiáloch, ako sú kovy a polovodiče, vedeli len málo," vysvetľuje Fabián pre HN dôvody, prečo si vybral 

práve túto vednú disciplínu. 

 

Rozvoj technológií 

 

Čo vlastne má bežný človek rozumieť pod pojmom spintronika? "Pre laika znie tento pojem azda ezotericky, no je to len 

zastrešujúci názov pre štúdium vlastností spinov a spinových tokov. Spin si možno predstaviť ako točenie sa elektrónu. 

Keď sa točí doprava, povieme, že spin je orientovaný nahor. Ak sa elektrón točí doľava, spin smeruje nadol. Elektrónový 

spin je dôvod, prečo existujú magnety, keďže točenie elektrónu vytvára magnetické pole." 

 

Táto pomerne zložitá veda má pritom obrovský význam pre rozvoj informačných technológií. Výsledky práce spintronikov 

využívame napríklad aj vtedy, keď si zapneme laptopy. "Najnovšie hľadáme mechanizmy pre využitie spinu ako jednotky 

informácie pre kvantové počítače. Azda najvýraznejším úspechom spintroniky je objav nových nanoštruktúr, ktoré 

umožňujú citlivo čítať magnetické informácie na počítačových diskoch. Tento objav nám umožňuje uchovávať si videá v 

laptopoch." 

 

Budúcnosť vedy 

 

Práve tomuto vednému odboru preto patrí podľa Fabiána budúcnosť. Spinové lasery a magnetické logické pamäte totiž 

môžu byť ďalšími novými technológiami. "Moja skupina sa zaoberá základným teoretickým výskumom. Takže 

objasňujeme, ale aj predpovedáme nové javy a vytvárame nové poznatky, ktoré nie sú bezprostredne praktické. Základný 

výskum je a má byť poháňaný zvedavosťou a radosťou z poznávania a objavovania. Samozrejme, základný výskum je 

nevyhnutný na to, aby sme mali na čom stavať, keď chceme niečo užitočné vyrobiť," pripomína Fabián. 

 

Príklady tohto tvrdenia môžeme nájsť v histórii. Keď chemici začiatkom 19. storočia objavili kremík, určite netušili, že o 

niečo vyše 100 rokov uvedie tento materiál svet do informačného veku. "Prirodzene, dúfame, že na využitie nových 

materiálov a ich vlastností nebude treba čakať 100 rokov."  

 

Špičkový výskum 
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V Regensburgu pôsobí Fabián od roku 2004. Toto historické nemecké mesto si vybral práve kvôli tomu, že sa tam robí 

špičkový výskum v oblasti spintroniky. Bola to hlavná motivácia, prečo sem pred 13 rokmi prišiel. Predtým pracoval štyri 

roky v Rakúsku a sedem rokov v Spojených štátoch. 

 

Keď pritom so spintronikou slovenský vedec začínal, nebola to ešte etablovaná oblasť. "Popri základnom výskume však 

ponúkala aj šance, že sa nové poznatky uplatnia v praxi. To sa aj potvrdilo." 

 

Navyše, od začiatku bolo zrejmé, že to bude multidisciplinárna oblasť zahŕňajúca fyziku, materiálovú vedu, chémiu, 

elektroniku či informatiku. Vzájomne pôsobenie týchto disciplín je zároveň podľa Fabiána jednou z príčin, prečo sa 

spintronika naďalej úspešne rozvíja.  

 

Nové objavy 

 

Slovenský vedec je podľa vlastných slov hrdý na všetky objavy, ktoré sa mu podarilo spolu so skupinou urobiť. Či už to 

bol spinový tranzistor, objav mechanizmu straty spinovej pamäte alebo objasnenie pôvodu väzby medzi spinom elektrónu 

a elektrónovou rýchlosťou v graféne. "V priebehu posledných rokov sme spravili úžasné nové objavy vo fyzike nových 

dvojrozmerných materiálov, ktoré získali široký medzinárodný ohlas. 

 

Spolupracujeme so špičkovými tímami v USA, Singapure, Číne, Európe a Brazílii. Aj vďaka našim výsledkom sme 

partnerom v Graphene Flagship, teda prestížnom multinárodnom projekte Európskej únie dotovanom jednou miliardou 

eur, na štádium vlastností a využitia grafénu a dvojrozmerných materiálov. 

 

Všetky tieto úspechy prispeli k tomu, že Jaroslav Fabián je dnes jedným z najcitovanejších vedcov v oblasti spintroniky, 

ako aj jedným z najcitovanejších slovenských vedcov vôbec v odborných časopisoch. A aká je jeho rada pre mladých 

začínajúcich odborníkov? "Neviem, či mám na úspešnú prácu recept, no mám šťastie, že robím to, čo ma baví. Niekomu 

to príde samo, iný musí vynaložiť obrovské úsilie, aby sa mu naplnili predsavzatia." 

 

Úspech je podľa neho založený na tvrdej práci a riziku, ale aj na šťastí. "V každom prípade však musíme vyjsť šťastiu v 

ústrety. Kariéra vedca sa začína doktorandskou prácou. Mladí ľudia, ktorí majú talent, húževnatosť a ambície, by sa mali 

hlásiť na PhD štúdium a výskum na špičkové univerzity, do špičkových skupín. To je pre vedca odrazový mostík. 

 

Na základe výsledkov 

 

A takéto top univerzity dnes možno nájsť poväčšine na Západe. Jednou z krajín, ktoré majú prostredie mimoriadne 

priaznivé pre vedu, je podľa Fabiána Nemecko. "Má špičkovú infraštruktúru aj prepracovaný systém financovania 

výskumu. Spoločenské postavenie vedy je tu historicky veľmi vysoké. V Nemecku vznikli výskumné univerzity, ktoré sa 

stali príkladom pre celý svet." 
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Vo vede vládne podľa slovenského vedca meritokracia, čo znamená, že odborníci sú hodnotení na základe svojich 

výsledkov, a nie krajiny pôvodu. "Je úplne jedno, odkiaľ človek pochádza. Ja sám mám diplom zo Slovenska, doktorát z 

USA a pôsobím v Nemecku. V mojej skupine mám mladých vedcov z Nemecka, Slovenska, Poľska, Južnej Kórey či 

Brazílie. To je tiež konkrétny príklad globalizácie vedy." 

 

Jaroslav Fabián pritom pripúšťa, že slovenské školstvo určite dalo jemu aj jeho kolegom vynikajúce základy pre ďalšie 

štúdium aj prácu. "Veľa však závisí od úsilia konkrétneho študenta, čo si z týchto základov osvojí a prípadne čo si k nim 

aj sám pridá. Je pravda, že v zahraničí sú mimoriadne úspešní Slováci. No úprimne, mohlo by ich byť viac. Myslím si, že 

talent nám nechýba. Možno ambícia?," kladie si otázku Fabián. 

 

Dvojrozmerné materiály 

 

Slovenský vedec sa so svojím tímom momentálne venuje fyzike dvojrozmerných materiálov, ako sú grafén alebo 

fosforén. To sú najtenšie možné materiály, tenké doslova ako atóm, ktorých vlastnosti len začíname postupne spoznávať. 

"Poznáme už dvojrozmerné kovy, polovodiče, magnety a dokonca aj supravodiče. Podobne ako pri spintronike, aj tu je 

krásna kombinácia základného výskumu a možností praktického využitia. Vedci už vyrobili dvojrozmerné solárne články 

aj celé elektronické obvody. Spolu s ďalšími vedcami sa snažíme zistiť, či budú fungovať atómovo tenké spinové 

tranzistory." 

 

Na väčšinu projektov Fabiánovho tímu dáva peniaze Nemecká nadácia pre výskum. Tá financuje individuálne vedecké 

projekty, veľké výskumné fakultné centrá, doktorandské školy, ale aj siete strategického výskumu na národnej úrovni. 

"Dôraz sa kladie na spoluprácu. Projekty aj ich vzájomné previazanie musia dávať zmysel. Individuálne projekty sú skôr 

krátkodobé. Výskumné centrá sú zase dlhodobé – do 12 rokov – takže sa môžeme pustiť aj do rizikovejších a časovo 

náročnejších vecí. Hodnotenie projektov je mimoriadne objektívne a transparentné."  

 

Ambiciózne projekty 

 

Súčasné slovenské školstvo sa Fabián hodnotiť neodváži. "Chýbajú mi praktické skúsenosti. Nemecké školy sú pomerne 

tradičné, s dôrazom na klasické, kultivujúce vzdelanie, matematiku a prírodné vedy. Na univerzitu prichádzajú 

mimoriadne dobre pripravení študenti z gymnázií." 

 

Fabián však nezabúda ani na spoluprácu s odborníkmi z rodnej krajiny. "Máme ambiciózny projekt so skupinou profesora 

Ivana Šticha z akadémie vied. Pomocou superpočítačov sa snažíme pochopiť základné vlastnosti dvojrozmerných 

polovodičov." 

 

V súčasnosti sa veľa hovorí aj o návrate slovenských vedcov zo zahraničia späť domov. Aby sa tak však naozaj dialo, 

muselo by sa niekoľko vecí zlepšiť. "Na kvalitnú vedu potrebuje krajina solídnu výskumnú infraštruktúru, ako aj 

podmienky na vytváranie a zásluhové financovanie vedeckých skupín, či už na univerzitách alebo na akadémii. Príkladom 
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pre akadémiu môžu byť nemecké ústavy Maxa Plancka, kde špičkoví vedci dostávajú príležitosť vytvárať veľké výskumné 

tímy a určovať tak kohéznu stratégiu a ciele," dopĺňa Fabián. 

 

V tímovej spolupráci, ktorá umožňuje pozrieť sa na daný problém z rôznych pohľadov, je podľa neho obrovská šanca 

presadiť sa a posúvať hranice vedy. 

 

Spintronika buduje základy technológií novej generácie 

 

Spintronika je úplne novým odvetvím elektroniky, do ktorého vkladajú vedci obrovské nádeje. Veľká úloha sa jej pripisuje 

napríklad v oblasti rozvoja špičkových technológií, ako sú počítače, laptopy, smartfóny, tablety či iné zariadenia 

budúcnosti. 

 

Bez drahých kovov 

 

Oblasť spintroniky má niekoľko výhod oproti klasickej elektronike, ktorá často používa na výrobu najmodernejších 

zariadení drahé kovy a zlúčeniny. Tie sa v mnohých prípadoch ťažia v krajinách rozvojového sveta, kde sa nachádzajú 

bohaté ložiská rúd s ich obsahom. Príkladom môže byť kobalt, koltán či lítium. Napríklad východoafrická Rwanda sa v 90. 

rokoch stala najväčším vývozcom koltánu na svete. Náleziská pritom často slúžili na financovanie vojen a bojových akcií 

povstaleckých skupín nielen v Rwande, ale i v Konžskej demokratickej republike či v ďalších afrických krajinách. Navyše, 

pri ich ťažbe miestne klany neraz využívali detskú prácu. 

 

Koltán vo veľkom dováža predovšetkým Čína, ktorá sa kontroverznými okolnosťami jeho ťažby dosiaľ príliš nezaoberala, 

hoci i v tomto smere sa veci pomaly začínajú meniť. Čínske technologické koncerny využívajú túto čiernu rudu, najmä 

drahé prvky niób a tantal, ktoré sa z koltánu získavajú, na výrobu smartfónov a ďalších zariadení. Raketovým rozvojom 

produkcie smartfónov a ich rozšírenia najmä na ázijských trhoch začala cena koltánu a ďalších drahých prvkov 

nevyhnutných na ich výrobu prudko stúpať. 

 

A práve negatívne javy spojené s problematickou ťažbou surovín v rozvojovom svete a s ich narastajúcou cenou by malo 

minimalizovať novo sa tvoriace odvetvie spintroniky. To sa totiž namiesto drahých kovov sústreďuje na nanoštruktúry z 

organických molekúl alebo z uhlíka. 

 

Miniatúrny zotrvačník 

 

Spintronika nepracuje s nábojom elektrónu, ale s jeho druhou kvantovou vlastnosťou – takzvaným spinom. Táto vlastnosť 

základných častíc nemá v našom makrosvete fyzikálnu obdobu. Každá častica sa svojím spôsobom správa ako 

miniatúrny zotrvačník, ktorý sa otáča okolo svojej osi. 
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Spin môže mať kladné alebo záporné znamienko – podľa smeru rotácie, pri ktorej vzniká meniaci sa miniatúrny 

magnetický moment. Ten sa vedci snažia ovládnuť a využiť na prenos informácie. A presne na tomto jave majú byť 

založené technológie budúcnosti. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


