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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Hasiči zasahovali pri horiacom teplovzdušnom balóne: 11 pasažierov utieklo včas 

     [poprad.dnes24.sk; 29/05/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.2. Prázdniny sa blížia: Veľký prehľad letných táborov v Spišskej a okolí 

     [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Pod Spišský hrad sa vrátila Hanička: Potiahol ju legendárny Papagáj 

     [poprad.dnes24.sk; 29/05/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.4. Skúsený pilot po dráme pri Hrabušiciach: Šokujúce tvrdenie o zrútenom balóne! 

     [cas.sk; 29/05/2017; Igor Ľudma ; Zaradenie: Správy] 

1.5. Bol to urputný boj. Prievidzskí basketbalisti získali po veľkej dráme striebro (+FOTO) 

     [nasaprievidza.sme.sk; 29/05/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.6. Florbalová mládež Žatvy sa teší zo skvelého výsledku 

     [nasaorava.sme.sk; 29/05/2017; Tomáš Ferenčík ; Zaradenie: Orava / Šport] 

1.7. Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Prípad sa "odkladá" 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 29/05/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.8. Objavili pohrebisko na Spiši 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 29/05/2017;  Jarmila Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.9. Likvidácia starých environmentálnych záťaží 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 29/05/2017;  Ján Siman; Zaradenie: z domova] 

1.10. Gudróny: Riziko pre životné prostredie 

     [Rádio Slovensko, 18:18; K veci; 29/05/2017;  Jana Maťková; Zaradenie: z domova] 

1.11. Metropolu Spiša ovládne humor a dobrá nálada 

     [vucke.sk; 29/05/2017; Redakcia ] 

1.12. Podarilo sa to: Spišská vytvorila ďalší rekord, tentoraz na dvoch kolesách, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.13. Inšpiroval ho Dzurinda? Neuveríte, na čo sa dal prezident Kiska! 

     [pluska.sk; 29/05/2017; rj ; Zaradenie: Správy Z domova] 

1.14. FOTO: Škola v Spišskej sa môže pochváliť novinkou. Na dvore si zriadili včelnicu! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Toto meno sa skloňuje ako tréner hokejovej reprezentácie: Prijal by ponuku? 

     [pluska.sk; 29/05/2017; lup ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.16. PARASPORT24 TOUR s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 30. mája v Banskej Bystrici 

     [bystricoviny.sk; 29/05/2017; Parasport24 Tour ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSŤ] 

1.17. Študenti vymýšľali počítačové hry v súťaži IHRA 2017 

     [vedanadosah.sk; 29/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Aktuality] 

1.18. Materiál zdražel, slabší dopyt tak nespôsobil straty 

     [etrend.sk; 29/05/2017; Katarína Šebejová ; Zaradenie: eTREND] 

1.19. FOTO+VIDEO: Horné Pršany porazili Malachov, rezerva Seliec deklasovala Hiadeľ 

     [bbonline.sk; 29/05/2017; Andrej Masarik ; Zaradenie: ŠPORT] 
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1.20. Ďalší úspech florbalistiek zo Spišskej Novej Vsi 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; JÁN TOMŠÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Ogurčák oslávil šesťdesiatku 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 23; JÁN TOMŠÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.22. Pred 75 rokmi zo Spiša vypravili do koncentračného tábora rodinný transport 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 4; sita ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSTI/SPRAVODAJSTVO] 

1.23. Slovenský titul v sedemboji pre Sviťanku Lajčákovú 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.24. KRIMI ZO SPIŠA 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSTI/SPRAVODAJSTVO] 

1.25. Bronz pre žiačky zo Starej Ľubovne 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; RÓBERT BOŠKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.26. Neprehliadnite akcie v regióne 

     [Prešovské noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 18; JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

1.27. Motorový vláčik Hanička je späť 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA] 

1.28. Z vašich e-mailov, facebooku, listov 

     [Slovenka; 22/2017; 30/05/2017; s.: 3; redakcia;čitatelia ; Zaradenie: EDITORIAL] 

1.29. Slovenský pohár v behu do vrchu 2016 pozná víťazov 

     [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.30. Posledné zábery z balóna pred pádom! 

     [Nový Čas; 123/2017; 30/05/2017; s.: 8; kil ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.31. Slovenský titul v sedemboji získala Sviťanka Lajčáková 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.32. Vavrek bol na Pivovarsko-hradnej sedemtisícovke najrýchlejší 

     [presov.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.33. Vavrek na Pivovarsko-hradnej sedemtisícovke najrýchlejší 

     [Korzár; 123/2017; 30/05/2017; s.: 20; jac ; Zaradenie: DENNÍK PREŠOVSKÉHO KRAJA] 

1.34. Pohotovosť v lekárňach - utorok 30. mája 

     [korzar.sme.sk; 30/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.35. Kam za kultúrou - utorok 30. mája 

     [korzar.sme.sk; 30/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.36. Raši: Kraj nie je tak mediálne sexi ako mesto. Zmením to 

     [kosice.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Peter Bercik ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.37. Raši: Kraj nie je tak mediálne sexi. Zmením to 

     [Korzár; 123/2017; 30/05/2017; s.: 4,5; PETER BERCIK ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.38. Liečba, čo dáva nádej 

     [Pravda; 123/2017; 30/05/2017; s.: 4,5,6; Redakcia ; Zaradenie: dobre zdravie] 
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1.1.  Hasiči zasahovali pri horiacom teplovzdušnom balóne: 11 pasažierov utieklo včas 

 [poprad.dnes24.sk; 29/05/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/hasici-zasahovali-pri-horiacom-teplovzdusnom-balone-11-pasazierov-utieklo-vcas-271147 

 

 Skutočná dráma sa stala v piatok večer iba niekoľko kilometrov od Popradu. Začalo to ako adrenalínový výlet, skončilo to 

útekom z koša, v ktorom bolo 11 ľudí. 

 

Hasiči zo Spišskej Novej Vsi v piatok v noci likvidovali plamene na teplovzdušnom balóne, ktorý sa zachytil na 

elektrickom vedení a začal horieť. Nehoda sa stala v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves. 

 

"V balóne bolo 11 pasažierov a jeden pilot, nikto sa nezranil. Kôš balóna pristál na zemi, a tak sa z neho dostali cestujúci 

von bez pomoci hasičov. Na elektrickom stožiari ostal zavesený iba jeho balón," informoval operačný dôstojník Krajského 

riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. 

 

Hasičov k nehode privolali v piatok 26. mája zhruba o 20:40 hod. Požiar likvidovali vysokotlakovým prúdom. Na výjazde 

sa zúčastnilo šesť hasičov s tromi vozidlami. Zásah trval päť hodín. 

 

Prečítajte si aj 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Prázdniny sa blížia: Veľký prehľad letných táborov v Spišskej a okolí 

 [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/prazdniny-sa-blizia-velky-prehlad-letnych-taborov-v-spisskej-a-okoli-270764 

 

 Leto sa blíži a pre pracujúcich rodičov nastáva dilema, kam so svojimi ratolesťami. Prinášame vám prehľad táborov, 

ktoré sa chystajú v Spišskej a okolí. 

 

Dva mesiace prázdnin sa nezadržateľne blížia a školopovinné deti sa tešia na niekoľko týždňov voľna. Ak však nemáte 

pre nich ešte program, pripravili sme pre vás veľký prehľad táborov, ktoré sa chystajú v Spišskej Novej Vsi a okolí. 

 

Prečítajte si aj 

 

Tvorivo -kreatívny denný tábor 

http://poprad.dnes24.sk/hasici-zasahovali-pri-horiacom-teplovzdusnom-balone-11-pasazierov-utieklo-vcas-271147
http://spisska.dnes24.sk/prazdniny-sa-blizia-velky-prehlad-letnych-taborov-v-spisskej-a-okoli-270764
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- Kedy: od 3. do 7. júla 

- Kde: CVČ Adam, sídlisko Západ 

- Pre deti: od 6 rokov 

- Program: výtvarná a pracovná výchova, výrobky z papiera , lepenie, kresba na asfalt, návšteva zoo, turistická 

vychádzka na Košiarny briežok, lanový park, dopravné ihrisko, spoločenské,vedomostné, zábavne hry a súťaže, futbal, 

trampolína, kolobežky, motokáry a mnoho iného. 

- Poplatok: 6 eur na deň/ v cene je zahrnutý pitný režim, obed, vstupenky a animačný program pod vedením 

vychovávateliek 

 

Kreatívne ihrisko – denný tábor 

 

- Kedy: od 3. júla do 7. júla alebo od 21. augusta do 25. augusta 

- Kde: EnjoySK, Spišská Nová Ves 

- Pre deti: od 5 rokov 

- Program: jedinečné zábavno-edukačné ihrisko, kreatívne dielne , činnosti rozvíjajúce motoriku a myslenie, spoločné 

táborové aktivity 

- Poplatok: 60 eur turnus / v cene je zahrnuté – strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, animačný program, 

zdravotná starostlivosť 

 

Zážitkovo – poznávací denný tábor 

 

- Kedy: od 17. do 21. júla 

- Kde: Klub mladých , Zimná ulica 

- Pre deti: od 7 do 11 rokov 

- Program: Pondelok – dopravné ihrisko, kúpalisko, súťaž – šípky 

- Utorok – celodenný výlet Tricklandia 

- Streda- zoo, papierové skladačky, súťaž bowling 

- Štvrtok – celodenný výlet hasičské múzeum v Martine 

- Piatok – lezecká stena, športové hry 

- Poplatok: 5 eur na deň/ v dňoch výletov 7 eur 

 

Prečítajte si aj 

 

Letná akadémia – denný tábor 

 

- Kedy: od 17. júla do 21. júla, od 24. júla do 28. júla , alebo od 7. augusta do 11. augusta 

- Kde: Gymnázium, Školská 7 SNV 
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- Pre deti: od 5 rokov 

- Program: jedinečná možnosť výberu aktivít pre dieťa, všestranné športové tréningy, pohybové a vedomostné súťaže, 

kreatívne dielne, činnosti rozvíjajúce motoriku, obľúbená enjoniáda 

- Poplatok: 70 eur turnus/ v cene je strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, animačný program, zdravotná 

starostlivosť, tričko Letná akadémia 2017 

 

Letný tábor v prírode 

 

- Kedy: od 31. júla do 4. augusta alebo od 7. do 11. augusta 

- Kde: SCM Mraznica Hnilčík 

- Pre deti: od 7 do 15 rokov 

- Program: Zábavné hra a aktivity, jazda na koni, florbal, volejbal, futbal, tvorivé dielne, zaujímavé večerné programy, 

karneval, táborák, návšteva štôlne, deň s leteckými modelármi… 

- Poplatok: 75 eur/ v cene je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava, bazén 

 

Dance Camp 

 

- Kedy: od 13. augusta do 19. augusta 

- Kde: Nita – Mlynky 

- Pre deti: od 7 rokov 

- Program: tanečné tréningy pod vedením tanečných lektorov, kondičné a koordinačné cvičenia, večerné zábavno-

tanečné programy, poriadna dávka battleovania a jamovania, voľnočasové sprievodné aktivity 

- Poplatok: 150 eur /v cene je zahrnuté ubytovanie na 7 dní, strava 5× denne, pitný režim, animačný program, tanečný 

lektor 

- zdravotná starostlivosť, doprava SNV – Mlynky a späť, tričko Dance Camp 2017 

 

Prečítajte si aj 

 

Denný letný tábor 

 

- Kedy:od 1. júla do 31. augusta (pondelok – piatok od 7.30 do 17.00 hod) 

- Kde: Detský svet Madaras 

- Pre deti: od 4–12 rokov 

- Miesto: Detský svet Madaras 

- Program: návšteva kina ,zoo, výstup na kostolnú vežu, dopravné ihrisko, výlety spojené s poznávaním okolia, výlety do 

prírody spojené s opekaním, korčuľovanie, minigolf a rôzne aktivity v závislosti od počasia 

- Poplatok: 8,50 eur na deň zahŕňa- obed, olovrant, ovocie a program. 
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Enjoy Sports Camp 

 

- Kedy: od 30. júla do 4. augusta 

- Kde:Mraznica, Hnilčík 

- Pre deti: od 8 rokov 

- Program: všestranné športové tréningy, kondičné tréningy a kompenzačné cvičenia, pohybové a vedomostné súťaže, 

voľnočasové aktivity, prednášky pre mladých športovcov 

- Poplatok: 150 eur / v cene je zahrnutá ubytovanie na 6 dní, strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, animačný 

program, zdravotná starostlivosť,doprava SNV – Hnilčík a späť tričko ES Camp 2017 

 

Teenage camp 

 

- Kedy: od 19. augusta do 26. augusta 

- Kde: Nita – Mlynky 

- Pre deti: od 13 do 17 rokov 

- Program: Akčné hry, jazda na štvorkolkách, turistika po označených chodníkoch Slovenského raja, člnkovanie, kanoing, 

svetelná show, večerné programy 

- Poplatok: 144 eur 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Pod Spišský hrad sa vrátila Hanička: Potiahol ju legendárny Papagáj 

 [poprad.dnes24.sk; 29/05/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/pod-spissky-hrad-sa-vratila-hanicka-potiahol-ju-legendarny-papagaj-271143 

 

 Do Spišského Podhradia v okrese Levoča sa v sobotu po niekoľkých rokoch vrátil motorový vláčik (vozeň 810), ktorý tu 

každý pozná pod názvom Hanička. 

 

Sprevádzala ho historická parná lokomotíva 477 013 Papagáj. Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta informoval, 

že majiteľom motorového vlaku je mesto, prepravcom súkromná spoločnosť. Návrat vláčika do mesta považuje za veľkú 

udalosť. 

 

http://poprad.dnes24.sk/pod-spissky-hrad-sa-vratila-hanicka-potiahol-ju-legendarny-papagaj-271143
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Klub historických železničných vozidiel Poprad pri tejto príležitosti zorganizoval mimoriadnu jazdu na trati Poprad –

Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy – Spišské Podhradie. Odchod z Popradu bol ráno o 8:50 hod. Slávnostnú otváraciu 

jazdu na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy načasovali na pravé poludnie. 

 

"Vláčik Hanička bude premávať cez víkendy počas troch letných mesiacov jún, júl, august. Odchod zo Spišského 

Podhradia bude každú sobotu a nedeľu počas troch mesiacov v súlade s otvorenou dolnou bránou na Spišskom hrade. 

Zo Spišského Podhradia je odchod vláčika naplánovaný o 9.14 h, 12.02 h a 16.02 h. Zo Spišských Vlách bude vláčik 

odchádzať o 9.41 h, 12.28 h a 17.41 h," informoval Kapusta. 

 

Prečítajte si aj 

 

Foto: Archívne 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Skúsený pilot po dráme pri Hrabušiciach: Šokujúce tvrdenie o zrútenom balóne! 

 [cas.sk; 29/05/2017; Igor Ľudma ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/553582/skuseny-pilot-po-drame-pri-hrabusiciach-sokujuce-tvrdenie-o-zrutenom-balone/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Spamätávajú sa z traumatického zážitku! Jedenásť českých dovolenkárov sa druhýkrát narodilo po tom, čo sa s nimi v 

piatok podvečer pri Slovenskom raji zrútil teplovzdušný balón. 

 

Podľa pilota si nebezpečný manéver vyžiadala náhla zmena počasia a toto bolo jediné možné riešenie. Jeho tvrdenie 

však spochybnil skúsený odborník. Let balónom z Kežmarku do Hrabušíc zabezpečovala firma Balóny.sk, ktorá je 

súčasťou českej firmy Balony.cz. Pilot Martin Koupa po nehode pre TV Markíza tvrdil, že pred pristátím sa zmenil vietor 

a tento manéver bol jediný možný. 

 

Otvoriť galériu 

 

"Pristáli sme a nikomu z jedenástich cestujúcich sa nič nestalo." Škodu za zničený balón odhadol na 20-tisíc eur. 

Odborník, ktorý má s balónovým lietaním bohaté skúsenosti, Novému Času povedal, že to mohlo byť aj inak. "Počasie 

tesne pred západom slnka býva dosť stabilné a aj vietor sa v tom čase zmierni alebo úplne ustane. Náhla zmena vetra je 

dosť nepravdepodobná," hovorí odborník, ktorý si neželal byť menovaný. "Príčina problémov môže byť inde. Ak sa pri lete 

dostanete do nejakej teplej vlny, môže sa stať, že aj napriek nahrievaniu balóna stále klesáte. Stáva sa to aj vtedy, ak je 

https://www.cas.sk/clanok/553582/skuseny-pilot-po-drame-pri-hrabusiciach-sokujuce-tvrdenie-o-zrutenom-balone/
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balón veľmi zaťažený, alebo dokonca preťažený a vonkajšia teplota je vysoká, takže rozdiel teplôt je veľmi malý, a tak 

balón nestúpa, dokonca môže klesať." 

 

Otvoriť galériu 

 

Zrútený balón bol registrovaný v Čechách a na lietanie na Slovensku nemal licenciu. Tú vlastnia len dve firmy z Trenčína 

a Košíc. "Povolenie AOC, ktoré vydáva náš Dopravný úrad, tento balón nemal a nemá ho ani žiaden iný balón 

registrovaný v Čechách. České balónové komerčné lietanie pôsobí na Slovensku teda bez patričnej licencie, len na 

základe toho, že má webovú stránku," uviedol pre Nový Čas jeden zo slovenských pilotov. Chceli sme si to overiť aj u 

prevádzkovateľa Balón.sk, ale na číslach zverejnených na ich stránke už dva dni nikto nedvíha telefóny. Letecká 

inšpekcia prešetruje nešťastie ako leteckú nehodu. Zároveň polícia v Spišskej Novej Vsi začala trestné stíhanie pre 

podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia. 

 

Foto: 

 

Pilot zrúteného balóna M.Koupa. Zdroj - TV Markíza 

 

Teplovzdušný balón začal prudko klesať po 19. hodine. Zdroj - iglu 

 

Na Spiši havaroval a takmer zhorel balón. Zdroj - Igor Ľudma 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Bol to urputný boj. Prievidzskí basketbalisti získali po veľkej dráme striebro (+FOTO) 

 [nasaprievidza.sme.sk; 29/05/2017; Ivan Mriška ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20544560/bol-to-urputny-boj-prievidzski-basketbalisti-ziskali-po-velkej-drame-striebro-foto.html 

 

Basketbalisti MBA Prievidza v kategórii mladších žiakov potvrdili celosezónny kvalitatívny vzostup výkonnosti. 

 

PRIEVIDZA. V konfrontácii so šiestimi najlepšími družstvami Slovenska obsadili skvelé druhé miesto. 

 

O všetkom rozhodoval až záverečný duel turnaja, ktorý ponúkol v spišskonovoveskej športovej hale napínavú koncovku 

priameho súboja o striebornú pozíciu. Tú napokon lepšie zvládli bojovne hrajúci hostia z Prievidze a zo Spiša si preto 

zaslúžene odvážajú strieborné medaile a titul vicemajstra Slovenska. 

 

Družstvo pod vedením hlavného trénera Milana Ďuriša a asistenta Dušana Géczyho ziskom titulu vicemajstra zúročilo 

niekoľkoročnú tvrdú tréningovú prípravu. Strieborné medaily nie sú len odmena a motivácia do ďalšieho basketbalového 

rastu, ale aj vzor pre ďalšie generácie basketbalistov, ktorí vyrastajú v MBA akadémii. 

https://nasaprievidza.sme.sk/c/20544560/bol-to-urputny-boj-prievidzski-basketbalisti-ziskali-po-velkej-drame-striebro-foto.html
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VÝSLEDKY 

 

ABOVIA '96 Košice – MBA Prievidza 51:60 (17:16, 21:39, 37:43) 

Najviac bodov Košíc: Haus 24, Šedivý 14, Lipták 7 

Najviac bodov Prievidze: Bakoš a Kabina po 13, Gajdoš 11 

fauly: 15 – 20, TH: 9/21 – 10/17, štvrtiny: 17:16, 4:23, 16:4, 14:17 

 

MBA Prievidza – BK Inter Bratislava 17:85 (5:18, 13:38, 13:66) 

Najviac bodov Prievidze: Szakácz 6, Kabina 4, Gajdoš 3 

Najviac bodov Bratislavy: Novysedlák 20, Boros 11, Róka 10 

fauly: 9 –10, TH: 3/9 – 5/8, štvrtiny: 5:18, 8:20, 0:28, 4:19 

 

MBA Prievidza – MBK Victoria Žilina 47:48 (7:16, 19:31, 35:38) 

Najviac bodov Prievidze: Bakoš 16 /13 doskokov/, Sýkora a Géczy po 8 

Najviac bodov Žiliny: Ševčík a Kadaši po 10, Tončík 9 

fauly: 14 – 19, TH: 3/16 – 6/13, štvrtiny: 7:16, 12:15, 16:7, 12:10 

 

BK Lokomotíva Sereď – MBA Prievidza 47:75 (10:26, 24:50, 28:64) 

Najviac bodov Serede: Bundzel 11, Kiss a Urban po 7 

Najviac bodov Prievidze: Bakoš 18, Géczy 17, Králik 14 

fauly: 13 – 20, TH: 9/22 – 7/16, štvrtiny: 10:26, 14:24, 4:14, 19:1 

 

BK AC LB Spišská Nová Ves – MBA Prievidza 50:53 (9:20, 24:31, 34:41) 

Najviac bodov Sp. N. Vsi: Hasaj 30 /13 doskoov/, Kedžuch 12, Frankovič 4 

Najviac bodov Prievidze: Bakoš 26 /16 doskokov/, Kabina 7, Cmar 6 

fauly: 15 – 19, TH: 12/21 – 7/15, štvrtiny: 9:20, 15:11, 10:10, 16:12 

 

Najužitočnejší hráč (MVP): 

Tomáš Hasaj (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves) 

 

All-Stars tím A: 

Tomáš Hasaj (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves) 

Zsolt Boroš (BK Inter Bratislava) 

Filip Bakoš (MBA Prievidza) 

Štefan Kedžuch (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves) 

Martin Koller (BK Inter Bratislava) 
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All-Stars tím B: 

Timo Malovec (BK Inter Bratislava) 

Juraj Kadáši (MBK Victoria Žilina) 

Jakub Ištok (BK Lokomotíva Sereď) 

Adam Haus (Abovia '96 Košice) 

Marko Géczy (MBA Prievidza ) 

 

Konečné poradie: 

1. BK Inter Bratislava 5 5 0 432:146 10 

2.Prievidza 5 3 2 252:281 8 

3.Sp. Nová Ves 5 3 2 249:259 8 

4.Vic. Žilina 3 2 279:271 8 

5.Košice 5 1 4 221:346 6 

6.Sereď 5 0 5 203:333 5 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Florbalová mládež Žatvy sa teší zo skvelého výsledku 

 [nasaorava.sme.sk; 29/05/2017; Tomáš Ferenčík ; Zaradenie: Orava / Šport] 

https://nasaorava.sme.sk/c/20544569/florbalova-mladez-zatvy-sa-tesi-zo-skveleho-vysledku.html 

 

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov sa prvýkrát hrali novým systémom. 

 

TRENČÍN. Začiatkom mája zaskočili starší žiaci Nižnej konkurenciu, keď získali na majstrovstvách Slovenska bronzové 

medaily. Na rovnakom fóre sa ešte krajší výsledok mladým florbalistom klubu ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín. 

 

Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiakov sa prvýkrát konali novým systémom. Kým doteraz bojovalo o titul iba 

osem družstiev, tentokrát až 24. "Nový systém je veľmi krutý," hovorí tréner dolnokubínskeho klubu Juraj Lakoštík. 

"Musíte stále vyhrávať." 

 

Dvadsaťštyri družstiev sa rozdelilo do šiestich skupín, ktoré sa odohrávali na troch palubovkách. Ďalej išiel iba víťaz a v 

ďalšej časti pavúka platilo to isté. Oravské družstvo sa cez náročný vyraďovací systém prebojovalo až do trojčlennej 

finálovej skupiny. V nej najprv zdolalo Lipany 5:4, no potom podľahlo klubu Florko Košice 1:8. "Treba športovo priznať, že 

boli lepší. Pre nás je však strieborná medaila geniálny úspech. V Trenčíne sa stretla absolútna slovenská špička, ktorá je 

rok čo rok silnejšia," povedal Juraj Lakoštík. 

 

Výsledky Dolného Kubína 

 

https://nasaorava.sme.sk/c/20544569/florbalova-mladez-zatvy-sa-tesi-zo-skveleho-vysledku.html
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Skupina: Žatva DK – Tsunami Záhorská Bystrica 5:5, Žatva DK – Young Arrows Spišská Nová Ves 9:0, Žatva DK – 

Eastern Wings Michalovce 8:3, 

 

Play off: Žatva DK – Snipers Bratislava 4:3, 

 

Skupina o 1. až 3. miesto: Žatva DK – Lipany 5:4, Žatva DK – Florko Košice 1:8. 

 

Konečné poradie 

 

1. FbO Florko Košice, 2. ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín, 3. ŠSK Stars Lipany, 4. Snipers Bratislava – Black, 5. ŠK 1. FBC 

Trenčín, 6. FBC Mladosť Trebišov, 7. TJ Sokol Gajary, 8. FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina, 9. FBK AS 

Trenčín, 10. Eastern Wings Michalovce, 11. Žltý Sneh Košice, 12. Snipers Bratislava – Orange, 13. Tsunami Bratislava, 

14. FbO Florpédo Bratislava, 15. ŠK 1. FBC Zvolen, 16. FaBK ATU Košice, 17. ŠK Lido Prírodovedec, 18. ŠK Juventa pri 

CVČ v Žiline, 19. FBC Predators Sabinov, 20. FBK Harvard Partizánske, 21. FBC Rimavská Sobota, 22. FBC Young 

Arrows Spišská Nová Ves, 23. ŠK Victory Stars Nová Dubnica, 24. 1. SC Malacky. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Prípad sa "odkladá" 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 29/05/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Pred pár dňami sa v rudňanskej osade odohrala bitka miestnych obyvateľov. Podľa 

svedkov jeden z mužov naháňal ženy so sekerou v ruke. Jedna zomrela, no muž sa jej ani nedotkol. Vraj sa vystrašila na 

smrť." 

 

Darina Horváthová, dcéra nebohej: "Po calej osade a tu došla matka, kde teraz leží, vtedy odpadla." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "A zomrela?" 

 

Darina Horváthová: "A zomrela." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Obhliadajúci lekár skonštatoval, že smrť nastala bez cudzieho 

zavinenia, pričom ako príčinu smrti uviedol zástavu srdca." 

 

Matúš Gavlák: "Podľa Dorotinej rodiny bola staršia žena zdravá, no tak sa útočníka so sekerou zľakla, až odpadla." 

 

Darina Horváthová: "To nebola prosím vás taká malá šekera, taká veľká šekera bola." 
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Matúš Gavlák: "Takýto typ úmrtia má v lekárskej terminológii aj vlastný pojem. Vyskytuje sa najčastejšie u žien." 

 

Lucia Hlávková, kardiologička NsP SNV: "Volá sa to náhla srdcová smrť. Keď hovoríme priamo o nejakej stresovej 

reakcii, tak zo dá sa povedať vlastne raritných ochorení je takotsubo kardiomyopatia." 

 

Matúš Gavlák: "Ide o kardioochorenie spôsobené stresovou situáciou. Podľa kardiologičky môže niekedy vyústiť aj v 

srdcovú smrť. Ak k tomu dôjde, je podstatné okamžite začať s oživovaním, minimálne masážou srdca a spriechodniť 

dýchacie cesty." 

 

Lucia Hlávková: "Začať stláčať hrudník, to úplne stačí a samozrejme privolať odbornú lekársku pomoc. Len veľakrát tam 

zohrá úlohu strach, že ľudia nezačnú resuscitovať hneď týchto ľudí a potom vlastne tam už ide nie o minúty, niekedy o 

sekundy." 

 

Matúš Gavlák: "Podľa psychológa má nadmerný stres vplyv aj na zlyhanie životne dôležitých orgánov, keďže v mozgu 

majú spoločné centrum." 

 

Mária Gažiová, klinická psychologička: "Z toho vyplýva, že ak zážitok strachu bol mimoriadne veľký, tak môže spôsobiť 

enormnú záťaž na srdcovo-cievny systém a ak zdravie človeka je nejaké znížené alebo devastované, tak môže viesť aj k 

úmrtiu." 

 

Matúš Gavlák: "Napriek tomu, že príbuzní mŕtvej ženy sú presvedčení o tom, že jej smrť spôsobil muž so sekerou v ruke, 

potrestaný nebude. Na niečo také totiž slovenské zákony nemyslia." 

 

Jana Mésarová (telefonát): "Vzhľadom na to, že v tomto prípade došlo k prirodzenému úmrtiu osoby, trestné stíhanie 

začaté nebolo." 

 

Matúš Gavlák: "Zo Spiša Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Objavili pohrebisko na Spiši 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 29/05/2017;  Jarmila Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Viliam Stankay, moderátor: "Na pozemkoch v Spišskej Novej Vsi v časti Blaumont objavili archeológovia viaceré nálezy. 

Na mieste by už čoskoro mali postaviť nové domy. Nájdené pohrebisko potvrdzuje osídlenie na Spiši už pred vyše tritisíc 

päťsto rokmi. Prekvapením pre odborníkov bolo aj to, že v jednom z hrobov našli telesné pozostatky človeka s 

neobyčajne robustnou postavou." 
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Jarmila Hlaváčová, redaktorka: "Archeológom sa podarilo odhaliť ďalšiu časť skladačky doteraz neodhalených dejín. Už 

prvé zisťovacie sondy a výskumy ukázali, že ide o mimoriadne bohaté osídlenie z rokov 1600 až 1700 pred Kristom, ako 

aj slovanské osídlenie z deviateho storočia. No a odkryli aj pohrebisko zo staršej doby bronzovej." 

 

Marián Soják, archeológ, Archeologický ústav SAV: "Zatiaľ máme zachytených teda preskúmaných štrnásť hrobov, 

niektoré dokonca s kruhovými žľabmi. Množstvo ďalších hrobov je tam samozrejme ešte nepreskúmaných a pri odkrytí 

ďalšej plochy narazíme určite na desiatky ďalších hrobov zo staršej doby bronzovej." 

 

Jarmila Hlaváčová: "Jedna kostra sa však vymykala spomedzi ostatných. Patrila pravdepodobne bojovníkovi a okrem 

dobre zachovalého chrupu mal na tú dobu neobyčajne robustnú postavu. Vtedajší ľudia mali totiž priemernú výšku 

stosedemdesiat centimetrov." 

 

Marián Soják: "Hneď na prvý dojem sme vedeli, že musel to byť skutočný obor z doby bronzovej. Priložil som si aj 

stehnovú kosť ku mojej. Ja mám stodeväťdesiatštyri, takže a on mal ešte možno o niečo dlhšiu stehnovú kosť ako ja, ale 

samozrejme podstatne robustnejšiu." 

 

Jarmila Hlaváčová: "Aj keď boli hroby vykrádané ľuďmi z vtedajšej doby, priamo pred našou kamerou sa v nich 

odhaľovalo množstvo takýchto fajansových korálikov, ktorými mali vtedajší ľudia zdobené oblečenie." 

 

Marián Soják: "Okrem množstva tých korálikov sme našli napríklad tri bronzové ihlice, ktorými si spínali pravdepodobne 

plášte alebo možno aj vlasy, desiatky bronzových záušníc takzvaného sedmohradského typu." 

 

Peter Fecko, archeológ: "Toto je keramika, hej. Vidíte, toto je keramika a tie okraje z nádoby. Vidíte tu je taký jak nit ešte 

a vlastne kostený hrebeň. Aha, vidíte?" 

 

Jarmila Hlaváčová: "Zvyšky sídliska priamych predkov Slovanov, ktoré boli odhalené naznačujú, že rovnaké osady sa 

rozkladali na viacerých miestach súčasného katastra v Spišskej Novej Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Likvidácia starých environmentálnych záťaží 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 29/05/2017;  Ján Siman; Zaradenie: z domova] 

 

Júlia Kavecká, moderátorka: "Po roku 1948 sa aj na Slovensku začalo hospodárstvo orientovať na maximálny výkon bez 

ohľadu na životné prostredie. Dodnes sú na Slovensku rôzne miesta, ktoré označujeme ako staré environmentálne 

záťaže. Ich likvidácia patrí medzi priority súčasného vedenia Ministerstva životného prostredia. Doteraz je podrobne 

preskúmaných stoštyridsaťjeden takýchto miest, na ďalších stošesťdesiatjeden lokalitách vybudovali monitorovací 

systém. V téme pokračuje Ján Siman." 
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Ján Siman, redaktor: "Pozitívnou správou je, že už devätnásť starých environmentálnych záťaží sa podarilo zlikvidovať. 

Najväčší problém je podľa hovorcu Ministerstva životného prostredia Tomáša Ferenčáka identifikácia organizácií, ktoré 

za danú lokalitu preberajú zodpovednosť. Až v prípade, že sa nepodarí nájsť niekoho, kto to zaplatí, príde na rad štát. 

Vlani takto prebral štát zodpovednosť za záťaž v bratislavskej Vrakuni." 

 

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia: "Dnes je na stole projekt, ktorý prešiel nezávislou 

oponentúrou a už bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie." 

 

Ján Siman: "Medzi mimoriadne nebezpečné environmentálne záťaže patria takzvané gudróny. Sú na viacerých miestach 

tam, kde v minulosti pôsobil petrochemický priemysel. Hovorí inžinier Peter Sekula zo spoločnosti ENVIRONCENTRUM 

Košice." 

 

Peter Sekula, ENVIRONCENTRUM Košice: "Tie technológie neboli také dobré, ako dneska. Vždy tam boli zvyšky, ktoré 

boli nevyužiteľné, nespracovateľné, vznikal z toho odpad." 

 

Ján Siman: "V súčasnosti sa ropné pozostatky, teda gudróny dajú spaľovať. Tisícky metrov kubických materiálu však 

treba naložiť a odviezť. Neskôr sa treba postarať aj o kontaminované okolie." 

 

Peter Sekula: "Dnes už nie je problém dočistiť na koncovke na komínoch zbytkové plyny, dočistiť na takú úroveň, že 

vlastne nedochádza ku kontaminácii životného prostredia, nedochádza v rámci úletu ku nejakému ďalšiemu 

znečisťovaniu." 

 

Ján Siman: "Ministerstvo životného prostredia pokračuje podľa Tomáša Ferenčáka aj v príprave likvidácie ďalších záťaží, 

najbližšie budú sanovať bývalé rušňové depá." 

 

Tomáš Ferenčák: "Napríklad v Leopoldove, Štúrove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Vrútkach. Tam už začalo verejné 

obstarávanie na dodávateľov geologických prác." 

 

Ján Siman: "Okrem toho pripravujú podklady na niektoré letiská a armádne areály. Napríklad pre životné prostredie by v 

budúcnosti nemali byť hrozbou pozostatky v Martine, Piešťanoch či Michalovciach." 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Gudróny: Riziko pre životné prostredie 

 [Rádio Slovensko, 18:18; K veci; 29/05/2017;  Jana Maťková; Zaradenie: z domova] 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

Jana Maťková, moderátorka: "Desiatky rokov ohrozujú životné prostredie, no na ich sanáciu sa stále čaká. Reč je o 

gudrónových jamách, ktoré vznikli ako skladisko odpadov z výroby bývalých rafinérií. Aké zdravotné riziko predstavujú 

pre ľudí a ako sa dajú likvidovať. Pýtali sme sa Ivany Kohútkovej odborníčky na toxické znečistenie z organizácie 

Greenpeace. Dobrý deň." 

 

Ivana Kohútková, odborníčka na toxické znečistenie, Greenpeace Slovensko: "Dobrý deň." 

 

Jana Maťková: "Gudróny sú vedľajšie produkty, ktoré vznikali v minulosti pri spracovávaní ropy. Tvorí ich nebezpečná 

zmes uhľovodíkov a kyseliny sírovej. Ukladali sa väčšinou do prírodných alebo umelo vytvorených jám vedľa rafinérií. 

Ako je vôbec možné, že sa toxický odpad v minulosti uskladňoval takýmto spôsobom?" 

 

Ivana Kohútková: "Pred desiatkami rokov sa veľmi životné prostredie ešte nebralo do úvahy a jeho ochrana bola v 

podstate na chvoste akýchkoľvek priorít či už štátu alebo predstaviteľov štátu. Takže keďže prioritná bola nejaká 

priemyselná výroba, tak na životné prostredie sa nedbalo. Tým pádom obsah bol uložený voľne v krajine." 

 

Jana Maťková: "Vieme povedať, v ktorých regiónoch na Slovensku sa takéto gudrónové jamy nachádzajú?" 

 

Ivana Kohútková: "Momentálne sa nachádzajú gudróny v okolí obcí Predajná a Nemecká. Konkrétne ide o tri gudrónové 

jazerá a do minulého roku boli gudróny uložené aj v kameňolome Srdce v Devínskej Novej Vsi, ale tie už boli vyťažené." 

 

Jana Maťková: "Čím sú gudróny pre človeka nebezpečné a čo spôsobujú desaťročia staré skládky prírode?" 

 

Ivana Kohútková: "Gudróny sú odpad ako ste povedali a tento odpad je charakterizovaný ako nebezpečný odpad, 

pretože je toxický, rakovinotvorný, je teratogénny. To znamená, že môže negatívne ovplyvniť ľudský plod, ale takisto aj 

mutagénny, čiže môže mať negatívny vplyv na DNA. Takisto ten výluh z gudrónov, ktorý sa uvoľňuje, je toxický pre 

živočíchy a rastliny. Je to zmes či už ropných uhľovodíkov, kyseliny sírovej, alebo rôznych ťažkých kovov, ktoré majú 

rôzne teda účinky na ľudské zdravie a takisto na prírodu. Tým, že teda tieto gudróny sú uložené vo voľnej prírode, tak po 

prvé má k nim prístup ktokoľvek alebo čokoľvek. Takisto turisti, zvieratá, ľudia z okolia. Ale takisto to znečistenie sa 

potom šíri do pôdy, do podzemných vôd a ďalej sa potom šíri do prostredia." 

 

Jana Maťková: "Ako ste spomínali v Nízkych Tatrách nad obcou Predajná sú tri jazerá, v ktorých sú uskladnené gudróny 

v tekutej forme. Aké následky by malo vyliatie takýchto skládok?" 

 

Ivana Kohútková: "Únik do životného prostredia by spôsobil znečistenie pôdy, takisto podzemných vôd a samozrejme, 

mohol by sa šíriť ďalej do prostredia. Podľa údajov z monitoringu, ktoré sú verejne prístupné, sa už znečistenie v 

niektorých ukazovateľoch zaznamenalo vo vzdialenosti až tri kilometre od týchto skládok. A ide o také to smer prúdenia 

práve podzemných vôd k rieke Hron. Takže nemôžeme vylúčiť, že by sa toto znečistenie potom rozšírilo aj smerom do 

rieky Hron." 
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Jana Maťková: "Je situácia naozaj kritická? Malo by ministerstvo životného prostredia zakročiť čo najskôr?" 

 

Ivana Kohútková: "Ja si myslím, že keď hovoríme o toxickom znečistení, vždy je tá situácia akútna v akomkoľvek 

prípade." 

 

Jana Maťková: "Jedným z úložísk bol aj kameňolom Srdce v Devínskej Novej Vsi, kam sa vyvážal odpad z areálu 

rafinérie Apollo ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Skládka sa podarila zlikvidovať pred dvomi rokmi. Ako sa 

dá zbaviť takéhoto toxického odpadu?" 

 

Ivana Kohútková: "Eixstuje viacero spôsobov. Buď sa tieto gudróny zriedia a potom sa spália či už v teplárni, alebo v inej 

takejto prevádzke. Takisto je možné ich zneutralizovať a bezpečne uložiť potom na skládku nebezpečného odpadu. A 

dokonca som čítala, že v Maďarsku ich tak špeciálne balia a používajú sa potom ako súčasť materiálu na stavbu ciest 

ako taká odpadová zložka, čiže recykluje sa tento materiál." 

 

Jana Maťková: "Je dôležité, aby sa gudróny vyviezli z jám kompletne? Nebolo by riešením napríklad aj to, že by sa časť z 

nich zasypala?" 

 

Ivana Kohútková: "Nepoznám úplne podrobnosti toho technologického postupu, takže vám neviem presne odpovedať. 

Nemyslím si však, že ponechanie takéhoto typu odpadu v prostredí je bezpečná alternatíva." 

 

Jana Maťková: "Toľko Ivana Kohútková z organizácie Greenpeace. Ďakujem pekne." 

 

Ivana Kohútková: "Za máličko." 

 

Jana Maťková: "K téme sme oslovili aj ministerstvo životného prostredia. S jej hovorcom Tomášom Ferenčákom sme sa 

spojili popoludní. Dobrý deň." 

 

Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR: "Dobrý deň." 

 

Jana Maťková: "Gudrónové jamy vznikali pred desiatkami rokov. Prečo sa s nimi nič dlhé roky nerobilo?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Tam treba povedať, že mnohé tieto staré environmentálne záťaže vrátane tých gudrónových jám sú 

takým dedičstvom, že vznikali desiatky rokov ešte za socializmu, čo boli takým výsledkom veľmi často plnenia plánu na 

sto percent. Otázka, že prečo sa s tým veľa toho nerobilo, je asi menej podstatná ako to, že v súčasnosti sa to riešiť ide." 

 

Jana Maťková: "Ktoré lokality majú pre ministerstvo životného prostredia momentálne najvyššiu prioritu?" 
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Tomáš Ferenčák: "Teraz hovorím vo všeobecnosti o všetkých environmentálnych záťažiach, nedržím sa len tých 

gudrónových. Tam je napríklad Vrakuňa, tá je asi najmedializovanejšia, samozrejme aj environmentálne záťaže v obci 

Predajnej. Potom ideme riešiť sanáciu rušňových diep v Leopoldove, Štúrove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi alebo 

Vrútkach. Tam už dokonca aj začalo verejné obstarávanie na dodávateľov geologických prác. Pripravujeme podklady na 

niektoré letiská, napríklad Prešov, na viaceré armádne areály, hej, Martin, Piešťany, Michalovce a tak ďalej." 

 

Jana Maťková: "Spomínali ste obec Predajná. O zlikvidovaní gudrónovej jamy v blízkosti tejto obce sa hovorí minimálne 

od roku 2015. V akej fáze je teraz ten projekt a kedy by sa obyvatelia obce mohli dočkať odstránenia tejto toxickej 

skládky?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Presnejšie ide o dve lokality. Ide o priemyselnú skládku alebo skládku priemyselného odpadu 

Predajná 1 a Predajná 2. V súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie. Ale netrúfame si povedať úplne 

koniec, pretože to verejné obstarávanie sa niekedy dokáže natiahnuť." 

 

Jana Maťková: "Keďže sa o zlikvidovaní tejto skládky hovorí už dva roky, môže to aj tak trvať ešte dlhšie?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Otázka znie, ako bude prebiehať samotné verejné obstarávanie, pretože to verejné obstarávanie je 

systém, ktorý je nastavený zo zákona. A ak napríklad sa niekto z účastníkov odvolá, tak samozrejme, že sa to naťahuje a 

tak ďalej. Ale už sa tu bavíme skutočne o výrazne kratšej dobe ako desiatky rokov." 

 

Jana Maťková: "S čím projekt počíta? Akým spôsobom by mali byť gudróny odstránené?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Sanačný projekt už by mal byť hotový pred samotným samozrejme spustením verejného obstarávania. 

Ale v konečnom dôsledku tam sa otvára aj možnosť ako to inak spracovať. Ale asi gro bude to spaľovanie." 

 

Jana Maťková: "Kto teda povie ten finálny verdikt ako bude skládka odstránená?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Pri environmentálnych záťažiach vo všeobecnosti platí, že ten sanačný projekt navrhujú odborníci 

zúčastnení aj z ministerstva a zároveň to prechádza aj nejakou nezávislou oponentúrou mimo ministerstva. Tak to bolo 

napríklad aj pri Vrakuni. Čiže v tomto procese sa nájde ten najlepší spôsob." 

 

Jana Maťková: "A pri tých jamách v obci Predajná môžeme kedy s nejakým finálnym záverom počítať?" 

 

Tomáš Ferenčák: "V obci Predajná je to máličko komplikovanejšie, pretože momentálne iba pokračuje konanie na 

Okresnom úrade Banská Bystrica čiže kde sa určí zodpovedná osoba či inštitúcia. No a kým toto nie je doriešené, tak sa 

viac-menej nedá riešiť nič ďalej." 
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Jana Maťková: "Horšie ako v Predajnej sú na tom v susednej obci Nemecká. Tam sa nevie, kto má jamu odstrániť. Pri 

environmentálnych záťažiach býva pomerne častý problém, že sa nedá určiť, kto je majiteľom pozemku. Kde teda vidí 

rezort životného prostredia riešenie tejto situácie?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Toto je jedna z komplikácií celého systému. Ale zas na druhej strane tam treba nájsť podľa zákona, 

pretože ak sa nenájde teda tá oprávnená osoba vtedy a z objektívnych príčin keď sa nenájde, tak vtedy túto 

zodpovednosť preberá štát. Len ak sa nemýlim, toto konanie prebieha na okresnom úrade." 

 

Jana Maťková: "To bol hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák." 

 

Tomáš Ferenčák: "Ďakujem veľmi pekne." 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Metropolu Spiša ovládne humor a dobrá nálada 

 [vucke.sk; 29/05/2017; Redakcia ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/metropolu-spisa-ovladne-humor-dobra-nalada.html 

 

Spišská Nová Ves sa v závere týždňa stane dejiskom festivalu zábavy, vtipu, humoru a smiechu. Od 2. do 3. júna 

centrum mesta ožije ďalším TOP podujatím programu KSK Terra Incognita – Dni humoru na Spiši. Každý, kto sa rád 

smeje a zabáva, si tu zaručene nájde to svoje. Navyše, pripravené sú aj zľavy na vstupy do viacerých atrakcií v meste. 

 

Spišskonovoveská radnica, ako hlavný organizátor, očakáva, že mesto bude v piatok plné detí. Lákadlom budú akiste 

akrobati pred evanjelickým kostolom alebo tancujúce psy na Radničnom námestí. 

 

"Pre deti, ktoré sa chcú zabaviť i niečo sa naučiť, sú pripravené tvorivé dielne a športové súťaže, ale aj zábavné kvízy v 

Hádankove v Spišskom múzeu," pozýva na podujatie výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 

Jurková, podľa ktorej by deti, ale ani ich rodičia, určite nemali zmeškať ani fantastickú bublinovú show Matěja Kodeša. 

"Matěj patrí medzi svetovú bublinársku špičku a je držiteľom viacerých svetových rekordov, okrem iných vytvoril aj 

najväčšiu voľne letiacu bublinu, s objemom vyše 20 metrov kubických" doplnila L. Vargová Jurková. Pre celú rodinu je 

určená aj komediálna show Sranda banda. Villa Nova Wine Fest je zas jedinečná možnosť pre tých, ktorí už prekročili 

prah dospelosti, ochutnať kvalitné vína 15 vinárstiev na jednom mieste. 

 

Tým, ktorí mali radi zábavnú rozhlasovú reláciu Maratón, je určený Úsmevník, ktorý opráši scénky z tejto relácie. 

Pripravilo ho Rádio Regina pri príležitosti 90. výročia rozhlasového vysielania z Košíc, veselé spomienky ožijú v Redute. 

V kaviarni eLAra sa uskutoční Spišský salón kresleného humoru a humor v hudbe prinesú v sobotu hudobné skupiny 

Ščamba, Lojzo, Funny Fellows alebo nezameniteľný pesničkár Janko Kulich. Chýbať nebude ani imitátor Petr Jablonský. 

 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/metropolu-spisa-ovladne-humor-dobra-nalada.html
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Po oba večery sa tiež návštevníci môžu tešiť na divadelné komédie. V piatok i sobotu sa zabavia na brilantnej komédii 

Mesiac a magnólie alebo ako získať 10 Oscarov, o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", jedného z najslávnejších filmov 

všetkých čias v podaní Divadla Kontra. Spišské divadlo zas v piatok bude rozosmievať divákov svetoznámou komédiou 

plnou bizarných zvratov Charleyho teta.  

 

Ako pri každom TOP podujatí programu Terra Incognita, aj počas Dní humoru na Spiši môžu návštevníci využiť 

mimoriadne zľavy. V Spišskej Novej Vsi to bude možnosť bezplatných výstupov na najvyššiu kostolnú vežu na 

Slovensku, zľavnené vstupy do zoologickej záhrady či Monkeylandu, lanového parku alebo akciové vstupné do Galérie 

umelcov Spiša a Múzea Spiša. Pre návštevníkov mesta Hotel Metropol ponúka v cene ubytovania vstup do wellnes a 

darček – VIP kartu v hodnote 50 eur. 

 

TERRA INCOGNITA je program iniciovaný regionálnou samosprávou na podporu kultúrno-poznávacieho cestovného 

ruchu prostredníctvom vytvorenia udržateľnej ponuky destinácií, produktov a služieb. Od januára 2015 sa program Terra 

Incognita realizuje pod gesciou Košice Región Turizmus. 

 

Mesto Spišská Nová Ves je označované aj ako vstupná brána do Slovenského raja. Je tretím najväčším mestom 

Košického kraja. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1268, keď sa spomína ako Villa Nova. Erb mesta je známy už od 

začiatku 15. storočia. Okrem najvyššej kostolnej veže (Kostol Nanebovzatia Panny Márie) na Slovensku sa môže 

pochváliť aj najdlhším šošovkovitým námestím v Európe. Viac informácií nájdete na stránke mesta. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Podarilo sa to: Spišská vytvorila ďalší rekord, tentoraz na dvoch kolesách, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/podarilo-sa-to-spisska-vytvorila-dalsi-rekord-tentoraz-na-dvoch-kolesach-foto-271181 

 

 Spišská sa stala držiteľom ďalšieho slovenského rekordu. Tentokrát išlo o najvyšší počet bicyklujúcich sa na 

šošovkovitom námestí. Prinášame vám zábery. 

 

V nedeľu dopoludnia zaplnili námestie v Spišskej Novej Vsi cyklisti rôzneho veku. Naše mesto sa práve 28. mája 

pokúsilo vytvoriť ďalší slovenský rekord. Po minuloročnom rekorde v pití mlieka sme sa tak stali svedkami rekordu, ktorý 

vytvorili nadšenci cyklistiky. 

 

Spoločne s primátorom Spišskej Novej Vsi Jánom Volným a za účastí prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, 

ktorý prišiel podporiť aj ďalšiu akciu konanú v našom meste, do pedálov po šošovkovitom námestí šliapalo niekoľko 

stoviek ľudí, čím vytvorili nový slovenský rekord. 

 

Na celý rekord dozeral svojím odborným okom komisár a zakladateľ knihy Slovenských rekordov Igor Svitek. "Na rekorde 

sa zúčastnilo presne 700 účastníkov," povedal pri odovzdávaní certifikátu. Aj primátor Spišskej ocenil a poďakoval ochotu 

http://spisska.dnes24.sk/podarilo-sa-to-spisska-vytvorila-dalsi-rekord-tentoraz-na-dvoch-kolesach-foto-271181
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všetkých zúčastnených a zároveň vyslovil nádej, že na budúci rok pri okrúhlom výročí prvej písomnej zmienky o meste, 

spravíme nový rekord. 

 

Rekordu sa zúčastnili všetky vekové kategórie od najmenších – ako spolujazci – až po seniorov. Najstarším účastníkom 

sa stal 87-ročný pán Vladimír, ktorý za svoju účasť získal od organizátorov monografiu Spišskej Novej Vsi. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Inšpiroval ho Dzurinda? Neuveríte, na čo sa dal prezident Kiska! 

 [pluska.sk; 29/05/2017; rj ; Zaradenie: Správy Z domova] 

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/inspiroval-ho-dzurinda-neuverite-co-dal-andrej-kiska.html 

 

Bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda bol známy svojou vášňou k športu - najmä k behu a cyklistike. Bude prezident 

Andrej Kiska pokračovať v jeho šľapajách? 

 

Prezident Andrej Kiska vyráža do regiónov za ľuďmi pravidelne. 

 

Autor - profimedia 

 

Prezident Andrej Kiska si víkend poriadne užil. Že mu šport nie je cudzím, dokázal fotkami v cyklistickom oblečení na 

sociálnej sieti. 

 

Zúčastnil sa totiž štartu charitatívneho cyklopeletónu Parasport24 Tour v Spišskej Novej Vsi. Tam sa odfotografoval s 

usmiatymi športovcami so zdravotným hendikepom. 

 

Zaskočený prezident nečakal, ž ľudia s takýmto znevýhodnením majú viac energie ako on. Vôbec ho to však 

nedeprimovalo. Práve naopak - takéto podujatia ho vraj dobíjajú energiou. "Nie je nič krajšie, ako byť v spoločnosti 

usmiatych ľudí," napísal prezident.  

 

Benefičné podujatie Cez Slovensko na bicykli organizuje Parasport24 Tour už po desiatykrát. Na špeciálne upravených 

bicykloch vyštartovali zdravotne znevýhodnení v nedeľu, do cieľa majú doraziť 2. júna. Finišovať budú v Trenčianskych 

Tepliciach. 

 

Účasťou na podujatí majú známe osobnosti zdvihnúť povedomie spoločnosti o potrebe pomoc sociálne slabším a 

zdravotne znevýhodneným športovcom.  

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/inspiroval-ho-dzurinda-neuverite-co-dal-andrej-kiska.html
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Autor - rj 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  FOTO: Škola v Spišskej sa môže pochváliť novinkou. Na dvore si zriadili včelnicu! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/foto-skola-v-spisskej-sa-moze-pochvalit-novinkou-na-dvore-si-zriadili-vcelnicu-271206 

 

 Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej sa môže pochváliť vlastnou včelnicou. Boli sme sa na ňu pozrieť aj my. 

Prinášame vám zábery priamo z miesta. 

 

Na Strednej odbornej škole ekonomickej v Spišskej Novej Vsi sa môžu pochváliť zaujímavou novinkou. Priamo na 

školskom dvore chovajú odhadom viac ako 150 000 včiel. Prvú praktickú hodinu včelárstva v priestoroch areálu školy si 

vyskúšali pred pár dňami tretiaci z odboru agropodnikanie. 

 

"Rozhodli sme sa vybudovať v škole školskú včelnicu. Študenti z odboru agropodnikanie musia v rámci predmetu 

včelárstvo absolvovať aj praktické hodiny. Na tie však už nemusia ísť k externým včelárom, ale ich budú absolvovať 

priamo v záhrade školy," ozrejmila riaditeľka školy Andrea Iovdijová. 

 

V prírodnej učebni sa nachádzajú tri včelie úle, kde si študenti ukážu v praxi, čo sa naučili na hodinách. Hodinou ich 

sprevádza učiteľ, ktorý okrem toho, že je dlhoročný pedagóg je aj dlhoročný včelár. "Účelom výučby je podporiť učenie 

priamo v teréne a ukázať študentom život včiel aj zblízka. Aj keď u väčšiny zo začiatku prevláda strach, verím, že keď 

zistia, aké sú včely užitočné, obavy z pichnutia žihadlom pominú," povedal učiteľ včelárstva Štefan Kupčík. 

 

Prečítajte si aj 

 

Dovezením troch včelích úľov však plány školy nekončia a v budúcnosti sa budú môcť o včelách viac dozvedieť aj žiaci z 

iných škôl. "Chceli by sme v okolí včelnice vybudovať skalku a záhon medonostných rastlín, ktoré budú označené aj 

štítkami. Taktiež vybudovať náučný chodník v rámci ktorého budú naši žiaci neskôr sprevádzať aj iných žiakov z mesta či 

okolia," doplnila riaditeľka školy s tým, že med využijú určite v školskej kuchyni, poprípade sa návštevníci budú môcť tešiť 

aj na ochutnávku. 

 

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

 

-END 

 

Späť na obsah 
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1.15.  Toto meno sa skloňuje ako tréner hokejovej reprezentácie: Prijal by ponuku? 

 [pluska.sk; 29/05/2017; lup ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/toto-meno-sklonuje-ako-trener-hokejovej-reprezentacie-prijal-ponuku.html 

 

Slovenský hokej prežíva po svetovom šampionáte veľmi divoké obdobie. Neúspech na MS, konflikt medzi šéfom zväzu 

Martinom Kohútom a trénerom reprezentácie Zdenom Cígerom, ale i ďalšie tvrdé slová od osobností, spôsobili poriadnu 

krízu. Je jasné, že zväz musí hľadať nového kouča áčka. Nahlas sa začalo hovoriť o trénerovi slovenskej osemnástky 

Norbertovi Javorčíkovi. Ten v rozhovore pre Denník N prezradil viac. 

 

Norbert Javorčík úspešne vedie výber do 18 rokov. 

 

Autor - Plus JEDEN DEŇ/Michal Smrčok 

 

Cez majstrovstvách sveta do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi vypukla na Slovensku hokejová eufória. Naši 

mladíci totiž hrali krásny hokej, boli vyrovnaným súperom veľkým favoritom a fanúšikovia doslova ožili. Pred necelým 

mesiacom však optimizmus vystriedala beznádej. Áčko bojovalo o záchranu medzi elitou a pridali sa aj ostré konflikty vo 

vedení. 

 

PLUSMÁNIA DENNÍKA PLUS JEDEN DEŇ pokračuje i na online! Je tu DRUHÁ ŠANCA! Máš nálepku PLUSMÁNIE z 

dnešného dňa? Si stále v hre o 317 megacien na on-line každý deň! 

 

Je jasné, že tréner Zdeno Cíger pri repre pokračovať nebude, rovnako ako generálny manažér Róbert Švehla. Toho by 

mal nahradiť Miroslav Šatan, ak ho dokáže prezident Kohút prehovoriť. O trénerovi je však zatiaľ ticho. "Mal by to byť 

Norbert Javorčík. Ukázal dobrú prácu a mal by sa posunúť," vyhlásil Cíger v diskusii s Kohútom v televízii Markíza. 

 

Mladý tréner osemnástky vníma šumy okolo jeho osoby, no jasne povedal, aké má aktuálne plány. "V dlhodobom 

horizonte je to pre mňa určite mimoriadna výzva. V najbližšom čase však musím robiť postupné kroky, ktoré sú 

nevyhnutné, aby som na ňu mohol reálne pomýšľať. Preto v súčasnosti nemám túto ambíciu," vyjadril sa Javorčík pre 

Denník N. Uchádzať sa bude o pozíciu trénera slovenskej dvadsiatky. 

 

A aký by mal byť tréner národného tímu? "Určite by mal mať skúsenosť s medzinárodnou konfrontáciou, či už ako hráč, 

alebo tréner. A mal by mať víziu, ktorú chce s reprezentačným mužstvom naplniť," pridal 42-ročný kormidelník. 

 

"Samozrejme, v hokejovom hnutí by mal byť rešpektovanou osobou. Mal by byť komunikatívnym cieľavedomým 

človekom s pozitívnym prístupom a vodcovskými schopnosťami v zmysle koncepčnej práce s realizačným tímom a 

hráčmi," uzavrel Javorčík. 

 

Výber zo športu 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/toto-meno-sklonuje-ako-trener-hokejovej-reprezentacie-prijal-ponuku.html
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Golfová hviezda si poriadne zavarila: Woods šoféroval pod parou 

 

Daniela Hantuchová rozbieha vlastný biznis: Šarapovová, tras sa! 

 

Nechutnosti pri love informácií okolo Schumachera: Toto boli schopní urobiť, aby sa k nemu dostali! 

 

Hráč NHL Richard Pánik otvorene: Prečo som odmietol reprezentáciu? 

 

VIDEO Karhan po konci v Spartaku bez servítky priznal: Zažil som megapodraz! 

 

Autor - lup 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  PARASPORT24 TOUR s koncertom HUDBA BEZ BARIÉR 30. mája v Banskej Bystrici 

 [bystricoviny.sk; 29/05/2017; Parasport24 Tour ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSŤ] 

http://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/parasport24-tour-koncertom-hudba-bez-barier-30-maja-banskej-bystrici/ 

 

V utorok 30. mája 2017 zavíta do Banskej Bystrice pelotón PARASPORT24 TOUR. O 13:00 sa môžete stretnúť s 

paracyklistami a ich hosťami v zaujímavom programe na Námestí SNP, večer o 19:00 hod. je na Zimnom štadióne 

benefičný koncert HUDBA BEZ BARIÉR so známymi spevákmi a hudobníkmi. 

 

Pelotón Parasport24 Tour 2017 

 

Pridať sa k pelotónu môžete aj Vy do 13:00 hod pri predajni Motoshop Žubor, kde Vás čaká aj malé občerstvenie. 

Spoločne s hendikepovanými cyklistami potom prejdete na Námestie SNP, kde je pripravený zaujímavý program pre 

verejnosť. Túto cyklo jazdu osobne podporujú Nasťa Kuzminová, Zuzana Vačková, Ján Mečiar, Martin Šmahel a ďalšie 

osobnosti z tímu Parasport24 Tour. 

 

OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných 

ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. 

Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života. 

 

Úctyhodnou desaťročnou tradíciou sa tento rok môže popýšiť najznámejšie cyklistické benefičné podujatie na Slovensku. 

Benefičná cyklistika Parasport24 Tour odštartovala charitatívny cyklopelotón po prvýkrát pred desiatimi rokmi pod 

názvom Cez Slovensko na bicykli. Svoje desiate výročie oslavuje naozaj unikátnym spôsobom – v rámci cyklotýždňa 

Parasport24 Tour 2017 organizuje tiež veľký benefičný koncert Hudba bez bariér 2017. 

 

http://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/parasport24-tour-koncertom-hudba-bez-barier-30-maja-banskej-bystrici/
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Rok čo rok prechádza v lete naprieč Slovenskom jeden veľmi špeciálny cyklistický pelotón. Je iný než všetky ostatné tým, 

že je plný hendikepovaných športovcov na špeciálne upravených bicykloch. Spolu s nimi v tomto pelotóne bicykluje 

množstvo známych osobností, ktoré každoročne športom a svojou osobnou účasťou podporia dobrú vec. 

 

Utorková zastávka v Banskej Bystrici a cieľ v Trenčianskych Tepliciach 

 

Tento rok vyrazil Parasport24 Tour 28. mája zo Spišskej Novej Vsi a po približne 40 zastávkach naprieč krajinou dorazí 

2. júna do cieľa, Trenčianskych Teplíc. Jedinečná partia hendikepovaných športovcov a osobností tak spoločnými silami 

opäť upozorňuje na potrebu pomáhať sociálne slabým a tiež znevýhodneným športovcom. 

 

Najväčšie športové charitatívne podujatie svojho druhu na Slovensku organizuje občianske združenie Parasport24. Jeho 

šéf Miroslav Buľovský zdôrazňuje: 

 

"Parasport24 Tour nezbiera, ale naopak rozdáva. Počas roka získavame vďaka štedrosti sponzorov finančnú či inú 

podporu a na PS24 Tour potom podáme pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú." 

 

Parasport24 Tour a Hudba bez bariér bok po boku v jednom týždni 

 

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

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

že Parasport24 Tour a Hudbu bez bariér spojil do jediného týždňa. 

 

Výsledkom je najdôležitejšia zastávka na tohtoročnej trase pelotónu – v utorok 30. mája Banská Bystrica. Práve v našom 

meste sa uskutoční tohtoročná edícia Hudby bez bariér. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal: 

www.ticketportal.sk/event.aspx?id=65225. 

 

Desmod: ,,Hudba je naozaj bez bariér!" 

 

Zhoduje sa jednohlasne formácia Desmod, ktorá si Hudbu bez bariér tento rok vtesnala do svojho preplneného diára. 

 

"Náš vzťah k benefíciám je veľmi pozitívny. Benefície pomáhajú a my pomáhať chceme, ak nám to čas dovolí. Nehráme 

tento rok len túto "benefičku", avšak táto nás zaujala netradičným spojením pohybu a hendikepovaných ľudí," 

 

vysvetľuje manažér skupiny Michal Kožuch. Koncerty pre zdravých ľudí a koncerty pre chorých či hendikepovaných sú 

pre Desmod rovnaké, lebo "hudba je predsa bez bariér". 

 

Sima Martausová: ,,Zahrám pieseň, zloženú špeciálne pre Hudbu bez bariér!" 
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Spolu so skupinou Desmod pricestuje 30. mája do Banskej Bystrice podporiť dobrú vec aj speváčka Sima Martausová: 

 

"Keď viem, že spievaním podporím dobrú vec, a keď mi to dovolí čas, tak vždy rada prijmem ponuku na benefičné 

vystúpenie," prezrádza. "Robí mi to radosť a zároveň mám dobrý pocit, že aspoň nejako môžem pomôcť. Hrať na Hudbe 

bez bariér je pre mňa výnimočné aj preto, lebo ľudí, pre ktorých je tento koncert určený, už poznám osobne a o to viac sa 

teším. Bola som s nimi bicyklovať minulý rok a všetci mi prirástli k srdcu. Zahrám aj pieseň, ktorú som zložila špeciálne 

pre nich." 

 

Martin Harich: ,,Hendikepované publikum je výnimočné. Viac vníma hudbu, slovo i pohyb" 

 

Line – up koncertu Hudba bez bariér 2017 doplní aj spevák Martin Harich, ktorý sa podujatí Parasport24 Tour zúčastňuje 

pravidelne takmer rok čo rok. 

 

"Páči sa mi táto myšlienka, s organizátormi aj účinkujúcimi sa dobre poznáme. Všetci to robia so srdcom a cítiť to. A 

pomáhať treba. "Mám pocit, že chorí a hendikepovaní ľudia sú viac citliví. Aj keď všetci nemôžu skákať a blázniť sa ako 

ich zdraví kamaráti, ich emócie a energiu cíti každý účinkujúci na pódiu. A aj toto je pre nás to podstatné, čo nám dáva 

silu." 

 

Miroslav Buľovský k tomu dodáva: "Všetci sa už veľmi tešíme do Banskej Bystrice. A to nielen preto, že tam odohráme 

Hudbu bez bariér, ale tiež, pretože cez Banskú Bystricu pôjde náš pelotón za desať rokov svojej existencie prvýkrát." 

 

Okrem skupiny Desmod, Simy Martausovej a Martina Haricha vystúpia v utorok na večernom benefičnom koncerte na 

bystrickom zimáku aj Celeste Buckigham s kapelou King Shaolin, Peter Bič Project, Polemic, Bekim a Katarína Landlová. 

Viac informácií nájdete na: www.parasport24.com a https://www.facebook.com/Parasport24/. 

 

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

 

Zdroj - Parasport24 Tour, Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Študenti vymýšľali počítačové hry v súťaži IHRA 2017 

 [vedanadosah.sk; 29/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Aktuality] 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-vymyslali-pocitacove-hry-vsutazi-ihra-2017 

 

29. máj. 2017 • Počítačové a informatické vedy 

Unity 3D, Game Maker, Java, Python, Imagine, Scratch, C++, C#, JavaScript RPG Maker, Fusion Developer. Skutočne 

pestrú škálu programovacích jazykov a nástrojov využívali súťažiaci v rámci IHRA – súťaže v programovaní počítačových 

hier, ktorá je určená pre žiakov, študentov, nadšencov aj profesionálnych vývojárov. Súťaž organizuje Ústav informatiky 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/studenti-vymyslali-pocitacove-hry-vsutazi-ihra-2017
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na Prírodovedeckej fakulte Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Účastníci (jednotlivci a tímy) tvorili hry, ktoré 

odovzdali do určeného termínu a prezentovali na spoločnom stretnutí. Ich úlohou bolo vymyslieť hru a priviesť ju do 

hrateľného stavu. 

 

Aktuálny ročník sa niesol v znamení viacerých hier určených aj pre súčasné mobilné zariadenia. V rámci takmer 

päťhodinovej záverečnej prehliadky, ktorá sa konala koncom apríla 2017 na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ v Košiciach, svoje súťažné projekty predstavilo takmer 60 súťažiacich v 27 tímoch nielen z Košíc, ale aj z Trenčína, 

Bratislavy, Spišskej Starej Vsi, Bardejova, Prešova, Spišskej Novej Vsi či z okresu Gelnica. Každý tím v krátkej 

prezentácii zhrnul hlavnú myšlienku svojej hry, jej hrateľnosť a najväčšie ťažkosti pri jej tvorbe. 

 

Najlepšie hry v jednotlivých kategóriách: 

 

1. miesto – kategória ZÁKLADNÉ ŠKOLY - Filip Tumidalský, Jakub Lukáč, Gymnázium Alejová 1, Košice 

 

Názov hry: Euro Boat Simulator 

 

"Hra je zameraná na prechod najznámejšími prístavmi po celej Európe. Vašou úlohou je skúmať prístavy a vylepšovať si 

svoju loď. Na začiatku máte k dispozícii peniaze na kúpu základných artiklov," opisujú víťaznú hru v kategórii základné 

školy Filip Tumidalský a Jakub Lukáč z Gymnázia Alejová 1 v Košiciach. Úlohou hráčov je užívať si pobyt na lodi, no 

dostupné peniaze nepostačia na kúpu všetkých vymožeností. Dôležité je tiež dávať pozor na pevninu a nenabúrať. Ak sa 

niekomu pri hraní hry nechce tráviť veľa času, poslúži mu maličký cheat, ktorý mu pridá peniaze. Platformy, ktoré boli pri 

tvorbe tejto počítačovej hry využité, sú: Clickteam Fusion Developer 2.5 – nástroj na vytváranie multimediálneho obsahu 

hier pre Windows, iOS, Android, Flash, mobilné zariadenia a Xbox. 

 

1. miesto – kategória STREDNÉ ŠKOLY – Michael Absolon, Ján Helmanovský, Mgr. Juraj Pavlišin, Spojená škola Juraja 

Henischa v Bardejove, gymnázium 

 

Názov hry: Snake-battle 

 

Snake-battle je multiplayerová PvP hra, v ktorej cieľom je získať čo najväčšie skóre jedením jedla a chrobákov. S väčším 

skóre hráči získavajú aj väčší level a väčší maximálny život. Levely môžu využiť na zmutovanie do inej entity. V 

neskorších fázach hry budú jej tvorcovia postupne pridávať ďalšie možné mutácie a iné atribúty, ktoré sa budú dať 

vylepšovať. "Našu multiplayer hru sme vytvorili v Java Scripte vo verzii pre web, ako aj v programovacom jazyku Java pre 

desktopovú verziu a pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android," prezentujú výhercovia 1. miesta v kategórii 

stredné školy Ján Helmanovský a Michael Absolon zo Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove, gymnázia. 
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Rozhodli sa hru vytvoriť pre web (prehliadače) hlavne kvôli prístupnosti bez nutnosti inštalácie. Nevýhodou prehliadačovej 

hry je závislosť na internete a obmedzenosť na TCP protokol. Výhodou je samotná prístupnosť. Hra je vytvorená 

pomocou programovacieho jazyka JavaScript, server je postavený na platforme NodeJS. 

 

1. miesto – kategória študenti PF UPJŠ – Viktor Olejár, Informatika, bakalárske štúdium  

 

Názov hry: Volleyball 

 

Volleyball je 2D hra, v ktorej si dvaja hráči odbíjajú loptu cez sieť takým spôsobom, aby protihráčovi spadla na zem a tým 

získali dostatočný počet bodov pre výhru. Hra funguje na podobných princípoch ako pravidlá volejbalu a hlavnou 

inšpiráciou bola staršia hra z osemdesiatych rokov, tzv. Arcade Volleyball. Snahou bolo vytvoriť jej isté modernejšie 

prevedenie a pozmeniť, prípadne doplniť vlastné nápady a funkcionality. 

 

Programovacím jazykom hry je Java. Framework, ktorý sa hlavne využíval, bol JPAZ2. Doplnený bol prvkami z knižnice 

Swing, pre umožnenie používania rôznych funkčných súčastí v rámci grafického rozhrania. 

 

"Z hľadiska prezentačných zručností nás zaujali výborne pripravení a najmladší žiaci piateho ročníka zo základných škôl 

v Trenčíne a v Gelnici, za čo od nás získali špeciálne ceny," uvádza iniciátor a zakladateľ tejto súťaže Stanislav Krajči z 

Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach. "Už aj žiaci základných škôl používajú vyššie programovacie jazyky, vytvárajú 

zmysluplné príbehy, pracujú s 2D grafikou, čo je veľmi potešujúce," doplnil jeho kolega Ľubomír Šnajder.  

 

Hry okrem zástupcov Ústavu informatiky PF UPJŠ v Košiciach hodnotili aj lídri významných IT spoločností zameraných 

na vývoj hier, ktorí venovali aj ceny do súťaže. Peter Nagy, spoluzakladateľ a vývojový líder košickej spoločnosti 

GamesFarm: "Prácu v Blenderi a s 3D grafikou zvládli súťažiaci v tomto ročníku na pomerne vysokej úrovni." Erik Gajdoš 

z košickej IT spoločnosti Matsuko, ktorý sa hodnotenia súťažných projektov zúčastnil prvýkrát v jej šesťročnej histórii, 

súťaž uzavrel slovami: "Som veľmi prekvapený výsledkami, ktoré ste prezentovali. Ak budete takýmto spôsobom 

pokračovať, je veľmi pravdepodobné, že sa v oblastiach herného priemyslu či počítačovej grafiky dokážete aj uživiť." 

 

V postupovom off-line kole komisia hodnotila nápad hry a jeho spracovanie, technickú náročnosť programovania, 

spracovanie dokumentácie, ale aj prenositeľnosť na rôzne platformy. Odborná hodnotiaca komisia v celoštátnom 

finálovom kole hodnotila okrem vyššie spomínaného aj predvedenú hrateľnosť hry, grafické spracovanie a celkový 

estetický efekt, úroveň prezentačných schopností, tiež štruktúru záverečnej prezentácie hry.  

 

Vyhodnotenie súťaže a oceňovanie tímov prebiehalo po ukončení celoštátnej finálovej prehliadky. Vo finálovom kole bolo 

celkovo hodnotených 27 súťažných hier. IHRA má pomerne voľné pravidlá bez obmedzenia času, témy alebo nástrojov s 

cieľom povzbudiť ľudí, aby si sadli a vytvorili niečo, čo ich zaujíma. Typ hry, programovací jazyk, nástroje a obsah hry nie 

je obmedzený. Podmienkou je do hry tvorivo zakomponovať logo Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
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(organizátor súťaže). Do súťaže je možné zaregistrovať aj hru, ktorá bola prezentovaná v predchádzajúcom ročníku, ale 

jej vývoj naďalej pokračuje. 

 

Výsledné poradie účastníkov v kategórii U (študenti PF UPJŠ): 

 

1. miesto: Viktor Olejár Informatika bakal. št., 1. r. 

2. miesto Slavomír Slovenkai Informatika bakal. št., 3. r. 

3. miesto Tomáš Kekeňák Informatika bakal. št., 1. r. 

 

Výsledné poradie účastníkov v kategórii Z (základné školy): 

 

1. miesto Filip Tumidalský, Jakub Lukáč Gymnázium Alejová 1, Košice 

2. miesto Elena Ďorďová ZŠ Staničná 13, Košice 

3. miesto Peter Urbanovský, Martin Šamaj, Zuzana Mareková ZŠ, Kubranská 80, Trenčín 

 

Výsledné poradie účastníkov v kategórii S (stredné školy): 

 

1. miesto Ján Helmanovský, Michael Absolon Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove, gymnázium 

2. miesto Henrich Hanušovský SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

3. miesto Matej Rešetár Spojená škola sv. košických mučeníkov, Čordákova, Košice 

 

Súťaž sa koná raz ročne; hry sa odosielajú na jar a prezentujú počas Študentskej vedeckej konferencie na 

Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. 

 

Informácie a fotodokumentáciu poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach 

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR 

 

Uverejnila: ZVČ 

 

-END 
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1.18.  Materiál zdražel, slabší dopyt tak nespôsobil straty 

 [etrend.sk; 29/05/2017; Katarína Šebejová ; Zaradenie: eTREND] 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-20/slabsi-dopyt-nesposobil-straty.html 

 

Katarína Šebejová  

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-20/slabsi-dopyt-nesposobil-straty.html
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Stavivári dopadli vlani najlepšie od roku 2008. Podľa predbežných štatistických údajov tržby dotiahli takmer na 1,5 

miliardy eur vrátane skla a žiaruvzdorných materiálov. 

 

Pridaná hodnota robila z celkových tržieb zhruba tretinu a hrubý zisk stúpal k 120 miliónom eur. Priemerný počet 

zamestnancov poskočil takmer na 12 200 ľudí a priemerná mesačná mzda na 1 168 eur.  

Ceny stavív rastú 

Ku kladnej hrubej rentabilite prišli cementári, keďže líder medzi nimi i v rebríčku CRH (Slovensko) významne zredukoval 

stratu. Dopyt po slabšej jeseni dobiehal koncom roka, ale extrémne silný je aj v súčasnosti. Stimulujú ho logistické i 

administratívne centrá, hovorí Jana Pančíková, obchodná riaditeľka spoločnosti Cemmac z Horného Srnia, a zdôrazňuje 

aj veľké regionálne rozdiely v rozložení zákaziek. Priniesla ich výstavba diaľnice D3 v Žilinskom kraji, kancelárie a byty v 

hlavnom meste či priemyselné a logistické haly v jeho okolí. Priemysel a e-commerce ťahajú dopyt aj v iných regiónoch a 

pridala sa aj nová automobilka.  

Na stavbu lakovne dodáva pre Jaguar Land Rover (JLR) betón Alas Slovakia. Vedie rebríček ťažobných spoločností s 

minuloročnými tržbami vyše 34 miliónov eur a lídrom je aj v absolútnom prírastku tržieb. Jeho domiešavače vozili betón 

na Národný futbalový štadión, ale i na administratívnu budovu Westend Crossing na Dúbravskej ceste v Bratislave. 

Kamenivo dodával pre logistický park v Lozorne i na rekonštrukciu diaľnice D1, ktorá potrvá do roku 2019, s napojením 

na bratislavský obchvat. Teraz ide kamenivo na stavbu Centra kamiónovej dopravy v novom logistickom parku 

bratislavského Volkswagenu a betón aj pre bytový Arboria Park v Trnave.  

TBG Doprastav prišiel v tržbách o polovicu, kým Zapa betón z talianskej skupiny Buzzi Unicem ich dvihol o pätinu, na 

28,5 milióna eur. Uspel na stavbe diaľnice D3 zo Žiliny do Poľska. Drvený kameň mal odbyt slabší, kým štrk bol 

žiadanejší. Kameň posilní rekonštrukcia železníc a aj výstavba ciest vrátane obchvatov Bratislavy i Prešova, na ktorom sa 

zvažuje cementobetónová vozovka.  

Po troch mesiacoch tohto roka je priemerný rast cien materiálov do stavebníctva 2,5 %, realizačné ceny sú pod 2 %  

Tlak na nízke ceny trvá, ale pre drahšie vstupy, najmä uhlie a elektrickú energiu, cement už zdražel. Pre vstupné suroviny 

pristúpili k úprave aj výrobcovia PVC okien. Po troch mesiacoch tohto roka je priemerný rast cien materiálov 

spotrebovaných v stavebníctve 2,5-percentný a realizačných cien pod dvoma percentami.  

Stavbári konštatujú, že situácia je úplne opačná ako na začiatku krízy, keď mali v ponukách vyššie ceny, než za aké 

materiál skutočne kúpili. Teraz, naopak, platia viac a štatistiky šepkajú, že realizačné ceny to ešte plne nekopírujú. 

Neadekvátne ceny trápia aj projektantov, ktorí tiež doplácajú na nedostatočnú pripravenosť investičných zámerov a na 

výkyvy v plynulosti zákaziek. Navyše, záujem o odbor je slabý.  

Kvalitu chcú odlíšiť 

Vápnari si najvyššiu rentabilitu počítanú z hrubého zisku udržali, aj keď prišli o časť odbytu u pórobetonárov, ktorí sivú 

technológiu na báze popolčeka menia na bielu s menšou spotrebou vápna. Za nimi boli s dvojcifernou hodnotou ešte 

sklári a na tretiu pozíciu sa po roku opäť vrátili omietkari. Do popredia ich stabilnými výsledkami posúva Baumit z 

rakúskej skupiny Schmid Industrie. Tehliari stratu stiahli. Bojujú s cenami, hoci nasadili roboty ako v autopriemysle a 

pomáha im export.  
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Austrotherm, sestra Baumitu, eviduje zvýšený dopyt po bielom i sivom penovom (EPS) polystyréne. Skladové kapacity v 

bratislavskom závode má vyťažené a kvôli vyššej flexibilite ich rozšíri v druhej polovici roka. Tak ako aj ďalší členovia 

Združenia EPS SR môže po splnení podmienok používať značku kvality na odlíšenie výrobkov predávaných v 

stavebninách.  

V zahraničí generovali takmer tri štvrtiny obratu oknári. Lídrom je závod dánskeho Veluxu Partizánske Building 

Components-SK, tržbami sa šplhá k 90 miliónom. Najdynamickejší, až štvrtinový rast a najvyšší absolútny prírastok mal 

druhý pravenecký Slovaktual. Znásobil zisk, tak ako najmenší Makrowin, ktorý sa sunie nahor po úspechu v USA. Na 

tuzemský rezidenčný segment cieli slovenská organizačná zložka nemeckého producenta plastových a hliníkových 

systémov Schüco. Peter Škvaril ju vedie už 15 rokov a hovorí, že v budove bratislavského sídla otvoria v druhej polovici 

roka showroom ako prvá z východoeurópskych pobočiek. Vystavia rozhodujúce rezidenčné prvky, zvyšné predstavia 

virtuálne a s produktovým konfigurátorom si zákazníci zložia i vlastný výrobok.  

Prešovská Hesta s novou vlastníckou štruktúrou a po reorganizácii tiež cieli na rast exportu, informuje konateľ Ľubomír 

Klimo. Generálny riaditeľ pobočky Inoutic/Deceuninck pre strednú Európu Radek Slabák informuje, že na prelome rokov 

presunuli sklad z brnianskej pobočky do poľskej Poznane, ktorá zabezpečí logistiku. Produkcia bude u nemeckých 

inžinierov a český i slovenský trh, na ktorom patrí Inoutic k trom najvýznamnejším dodávateľom PVC profilov, zostáva 

prioritný.  

Lídrom v predaji stavív sú malacké Stavmat stavebniny. Po fúzii so sieťou francúzskej skupiny Saint Gobain patria do top 

trojice predajcov aj v Česku a v Maďarsku. Majú 130 pobočiek a svoj výrobkový rad s univerzálnym označením ST line. 

Stavebniny sú súčasťou IN Group, ktorá je aj realizátorom stavieb. V Šali robí predpäté betónové prvky a zámkovú 

dlažbu a tú tlačí ešte aj v Geči na východe krajiny. Skupina zamestnávajúca približne dvetisíc ľudí je etablovaná v 

súkromnom sektore a spolupracuje aj na automobilke JLR. Podľa Pavla Kollára, jedného z vlastníkov, má pol tucta 

vlastných developerských projektov, v Česku chce stavať dvetisíc bytov.  

Najvyšší, 2,5-násobný rast obratu mala Bekwoodcote. Túto spojenú sieť BEK Baustoffe Slovakia a Woodcote vlastní 

majiteľ českej Woodcote Groupp Neville G. Parry. V nákupoch dominuje osobný odber, ale e-shopy pribúdajú, aktuálne 

pre domácu sieť Hobbi. Líder v predaji stavebných strojov Zeppelin SK, banskobystrická pobočka nemeckého koncernu, 

predvlani pocítil výrazné oživenie v predaji nových strojov, posilnil tržby a vlani ich udržal. Kranimex v Bratislave prenaja l 

desiatky žeriavov a Kolex v Nitre profituje z JLR.  

? 

 

Výrobcovia 

fasád, 

okenných a 

dverných 

výplní 

              

Producers of 

Facades, 

Windows and 

Doors 
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  Spoločnosť Tržby 1 

(tis. 

eur) 

Zmena 

(%) 

Podiel 

vlastných 

výrobkov 

(%) 

Pridaná 

hodnota 

(tis. 

eur) 

Zisk po 

zdanení 

(tis. 

eur) 

Podiel 

exportu 

na 

tržbách 

(%) 

Priemerný 

počet 

zamestnancov 

      

  Company Sales 

revenue 

1 (EUR 

’000) 

Change 

(%) 

Own 

production 

on 

revenues 

(%) 

Value 

added 

(EUR 

’000) 

After-

tax 

profit 

(EUR 

’000) 

Exports 

as % of 

total 

sales 

Average 

number of 

employees 

      

    2016 2015 2016/15 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2015   

1. Partizánske 

Building 

Components-

SK, s.r.o., 

Partizánske 

86 501 74 628 15,9 100,0 n 13 818 n 2 

027 

0 n 440   

2. Slovaktual, 

s.r.o., 

Pravenec 

68 693 53 596 28,2 99,8 13 735 9 554 2 243 654 71,7 566 429   

3. HSF, s.r.o., 

Malacky 

35 565 34 165 4,1 94,2 6 444 6 847 -670 685 96,7 285 213   

4. Fenestra Sk, 

s.r.o., Zlaté 

Moravce 

15 079 12 739 18,4 100,0 3 190 2 265 211 -329 12,3 148 147   

5. Hesta, s.r.o., 

Prešov 

14 252 15 732 -9,4 100,0 3 957 4 379 308 614 41,5 148 140   

6. Noves okná, 

a.s., Spišská 

Nová Ves 

9 686 10 385 -6,7 100,0 2 598 2 892 331 349 40,7 140 140   

7. Incon, s.r.o., 

Prievidza 

8 077 7 561 6,8 91,9 1 416 1 342 23 -16 8,6 105 113   

8. Alusteel, 

s.r.o., Žiar 

nad Hronom 

3 847 7 461 -48,4 100,0 937 1 068 2 10 n 44 43   

9. Oknoplus 

SK, s.r.o., 

Trenčín 

1 905 2 401 -20,6 99,3 406 447 58 37 n 25 32   



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

10. Makrowin, 

s.r.o., Detva 

1 649 1 245 32,4 80,2 490 405 47 14 42,0 22 20   

11. L.M.J. 

Salamander, 

s.r.o., Nitra 

1 316 1 054 24,8 100,0 268 174 -60 -225 n 24 23   

1 Tržby za 

predaj 

vlastných 

výrobkov, 

služieb a 

tovaru 

(Revenues 

from the sale 

of own 

products, 

services and 

merchandise) 

n – 

nedostupný 

údaj (not 

available) 

              

PRAMEŇ: 

údaje 

poskytnuté 

spoločnosťami, 

doplnené z 

Registra 

účtovných 

závierok SR, 

zostavila 

TREND 

Analyses / 

SOURCE: 

data disclosed 

by companies, 

updated from 

the Slovak 

Register of 
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Financial 

Statements, 

researched by 

TREND 

Analyses 
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1.19.  FOTO+VIDEO: Horné Pršany porazili Malachov, rezerva Seliec deklasovala Hiadeľ 

 [bbonline.sk; 29/05/2017; Andrej Masarik ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/fotovideo-horne-prsany-porazili-malachov-rezerva-seliec-deklasovala-hiadel/ 

 

Prinášame Vám bližší pohľad na futbalové trávniky, kde hrali tímy z nášho regiónu jedny zo svojich záverečných zápasov 

ich sezóny. Rakytovce chceli na tretí pokus naplno bodovať a to v Revúcej, Strelníky si mohli zabezpečiť predčasne titul v 

súťaži a okrem iného pozornosť pútalo aj derby Šalkovej s Medzibrodom. 

 

Fortuna liga – 33. kolo 

 

Podbrezovčania bojovali o postup do Európskej ligy v Žiline, no po prvej 45-minútovke prehrávali gólom Káčera, ktorý 

otvoril skóre už v dvanástej minúte. Súbežne hral Trenčín doma s Prešovom a práve Trenčín bol tým tímom, na úkor 

ktorého mohli Železiari postúpiť do pohárovej Európy. Avšak Trenčania vyhrávali po prvom polčase s Tatranom už 2:0 a 

tak bolo jasné, že Podbrezová musí poraziť úradujúceho majstra. Do druhého polčasu nastúpila svižnejším dojmom, čo 

demonštrovala napríklad aj strela Bernadinu, ktorú však gólman majstrovskej Žiliny Volešák zneškodnil. Následne už 

prišli šance šošonov, ktoré ostali nepremenené. Ujalo sa až chladnokrvné zakončenie striedajúceho Šejdajeva, ktorý 

obral Podbrezovčanov aj o tú nádej na postup, ktorú mali. Ďalej prišli ešte dva údery pod pás už bez tak doráňaných 

železiarov. Ich autormi boli Hlohovský a dvojgólový Šejdajev, ktorí upravili na 4:0 a potešili v posledných minútach sezóny 

vyše štyri tisícky divákov pod Dubňom. 

 

MŠK Žilina – ŽP Šport Podbrezová 4:0 

 

Michalovce – Slovan 1:3 

 

Trenčín – Prešov 4:0 

 

Trnava – Zlaté Moravce – Vráble 3:1 

 

Ružomberok – Dunajská Streda 2:0 

http://bbonline.sk/fotovideo-horne-prsany-porazili-malachov-rezerva-seliec-deklasovala-hiadel/
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1.    MŠK Žilina  30  23  4  3  82:25  73       

2.    ŠK Slovan Bratislava futbal  30  18  3  9  54:34  57       

3.    MFK Ružomberok  30  15  7  8  55:38  52       

4.    AS Trenčín  30  14  5  11  53:48  47       

5.    ŽP Šport Podbrezová  30  12  9  9  34:31  45       

6.    FC Spartak Trnava  30  12  7  11  34:37  43       

7.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  30  10  12  8  37:34  42       

8.    MFK Zemplín Michalovce  30  8  5  17  35:55  29       

9.    FK Senica  30  7  7  16  25:35  28       

10.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  30  5  7  18  29:55  22       

11.    1. FC TATRAN Prešov  30  3  10  17  17:63  19       

12.    Spartak Myjava (odstúpené)  0  0  0  0  0:0  0    

 

 

II. liga skupina západ o zotrvanie – 10. kolo 

 

V poslednom zápase tohto ročníka sa v Martine, kde pricestovala Dukla, zrodil najtesnejší výsledok hracieho kola. 

Napriek obrovským problémom sa o víťaznú rozlúčku Bystričanov postaral na začiatku druhého dejstva Jozef Rejdovian. 

Ten sa presadil ako jediný v piatkovom súboji, ktorý sa konal v obci Žabokreky a rozhodol a chudobnej výhre červeno-

bielych. 

 

MŠK FOMAT Martin – FK Dukla Banská Bystrica 0:1 

 

Nové Mesto nad Váhom – Slovan Bratislava B 4:1 

 

Svätý Jur – Spartak Trnava B 0:4 

 

1.    FC Spartak Trnava B  32  17  5  10  63:45  56       

2.    AFC Nové Mesto nad Váhom  32  13  9  10  45:30  48       

3.    FK Dukla Banská Bystrica  32  10  6  16  36:55  36       

4.    ŠK Slovan Bratislava futbal B  32  10  5  17  37:63  35       

5.    ŠK Svätý Jur  32  5  5  22  29:72  20       

6.    MŠK FOMAT Martin  32  2  7  23  29:81  13    

 

 

II. liga skupina o postup – 11. kolo 
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Pred záverečným kolom si postupovú priečku držia VSS Košice. Tie v domácom prostredí zdolali kvalitného súpera 

Sereď, pričom zápas rozhodol v 81. minúte Karlo Bilić. V predposlednom hracom kole sa darilo Pohroniu, ktoré v 

domácom dueli bohatom na plody futbalu zdolalo Bardejov. Pohronie prehrávalo zásahom Maceja až do 43. minúty, kedy 

vyrovnal Patrik Blahút. Úvod druhého polčasu patril domácemu Patrikovi Blahútovi, ktorý naklonil misky váh na stranu 

Pohronia. Dlho sa však pohronskí futbalisti z obratu z 0:1 na 2:1 neradovali, keď o tri minúty po Blahútovom zásahu 

vyrovnal na 2:2 Michal Hamuľak. Skvelý zápas plný zvratov pokračoval ďalej, o ďalších päť minút upravil na 3:2 a 

skompletizoval svoj hetrik Blahút. O ďalšie tri minúty na rozdiel dvoch gólov zvýšil z penalty Frimmel, ktorý o deväť minút 

neskôr pokoril brankára Nováka druhýkrát a bolo to 5:2. To znamenalo štyri góly do jeho siete za dvadsať minút. V 82. 

minúte naopak hráč Partizánu Hamuľak nepremenil penaltu, aby následne o pár sekúnd skóroval z hry a znížil na 3:5 z 

pohľadu Bardejova. Ten ale na množstvo inkasovaných rýchlych gólov z úvodu druhej polovice zápasu už nenašiel 

odpoveď a napokon ťahal v zaujímavom stretnutí za kratší koniec. Za kratší koniec ťahala aj zvolenská Lokomotíva, ktorá 

pred takmer tromi stovkami divákov podľahla najtesnejším možným výsledkom Šamorínu. To zariadil tesne po polhodine 

hry jediným gólom v zápase Peterson Silvino Da Cruz. 

 

MFK Lokomotíva Zvolen – FC ŠTK 1914 Šamorín 0:1 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – Partizán Bardejov 5:3 

 

Spišská Nová Ves – Žilina B 0:3 

 

Nitra – Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 

 

VSS Košice – Sereď 2:1 

 

Skalica – Lokomotíva Košice 2:0 

 

1.    FC VSS Košice  29  19  4  6  40:26  61       

2.    FC Nitra  29  17  5  7  56:32  56       

3.    MFK Skalica  29  16  7  6  44:19  55       

4.    FC ŠTK 1914 Šamorín  29  15  7  7  44:28  52       

5.    MŠK Žilina B  29  15  6  8  70:42  51       

6.    ŠKF Sereď  29  13  8  8  55:32  47       

7.    Partizán Bardejov  29  14  4  11  48:38  46       

8.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  29  14  4  11  40:41  46       

9.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  29  12  8  9  53:40  44       

10.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  29  12  6  11  41:36  42       

11.    MFK Lokomotíva Zvolen  29  9  7  13  37:44  34       

12.    FK Spišská Nová Ves  29  9  1  19  36:66  28    
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TIPOS III. liga skupina STRED – 25. kolo 

 

Posledná Detva sa postarala o veľké prekvapenie, keď ulovila mimoriadne cenný bod z boja s istým víťazom súťaže s 

Liptovským Hrádkom. Kremnička si o skóre drží druhú pozíciu pred Kalinovom, ktoré na treťom mieste vystriedalo 

Žarnovicu, keď ju porazilo tesne 1:0. Zverenci Norberta Juračku si totiž doma gólom Laksíka a vlastencom hosťujúceho 

Chupáča poradila s Krásnom nad Kysucou 2:0. Nedarilo sa ale B-čku Podbrezovej, ktorá inkasovala v Tepličke nad 

Váhom až päťkrát. Po štvrťhodine hry za železiarov vyrovnával Filip Turlík, ale o tri minúty na to už Podbrezová opäť 

prehrávala. V 42. minúte vlial nádej do žíl hráčov trénera Jána Gajdošíka Vladyslav Marchuk, to bol klasický gól do šatne 

korigujúc na 2:3. Lenže hneď v úvode druhého polčasu na rozdiel dvoch gólov zvýšil domáci Blaščik a rezervný tím 

Podbrezovej sa už na gól nezmohol. 

 

ŠK NOVOHRAD Lučenec – ŠK Javorník Makov 2:0 

 

TJ ŠK Kremnička – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2:0 

 

MFK Detva – ŠKM Liptovský Hrádok 0:0 

 

TJ Baník Kalinovo – MFK ŽARNOVICA 1:0 

 

OFK Teplička nad Váhom – ŽP Šport Podbrezová B 5:2 

 

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – FTC Fiľakovo 2:1 

 

MFK Nová Baňa – FK Čadca 3:0 

 

MŠK Námestovo mal voľno 

 

1.    ŠKM Liptovský Hrádok  25  21  2  2  76:15  65       

2.    TJ ŠK Kremnička  25  14  4  7  44:25  46       

3.    TJ Baník Kalinovo  25  14  4  7  41:29  46       

4.    MFK ŽARNOVICA  25  13  3  9  48:40  42       

5.    ŽP Šport Podbrezová B  25  12  4  9  53:42  40       

6.    MŠK Námestovo  25  12  4  9  36:25  40       

7.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  25  11  5  9  40:41  38       

8.    FK Čadca  26  12  1  13  40:46  37       

9.    OFK Teplička nad Váhom  25  10  4  11  44:41  34       
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10.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  25  9  2  14  31:37  29       

11.    FTC Fiľakovo  26  8  4  14  35:46  28       

12.    MFK Nová Baňa  25  7  6  12  30:53  27       

13.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  26  7  5  14  36:58  26       

14.    MFK Detva  25  4  8  13  32:60  20       

15.    ŠK Javorník Makov  25  6  2  17  31:59  20       

16.    TJ Stráža (odstúpené)  0  0  0  0  0:0  0    

 

 

IV. liga skupina JUH – 23. kolo 

 

Derby sa v sobotu večer konalo v Šalkovej, ktorá ako vedúci tím tabuľky hostila v poradí šiesty Medzibrod. Skóre 

prestížneho duelu, ktorý sledovalo 250 divákov, otvoril v 27. minúte Zoran Vučković a posunul tak Šalkovú bližšie k 

trojbodovému úspechu. V 79. oslabil Medzibrod vylúčený Peter Belko, čo náležite o pár sekúnd využil na radosť 

domácich divákov Maroš Zimnikoval zvyšujúc na 2:0. Domáci brankár Vernarský si dokázal napokon udržať čisté konto v 

tomto derby, navyše v posledných chvíľach stanovil výsledku jednoznačnú podobu gólom na 3:0 Matej Mesík. Vďaka 

tomu, že Šalkovčania ovládli derby a vyhrali rozdielom triedy, si na čele navýšili náskok o ďalší bod, už je to sedem 

bodov. Do kariet zahralo lídrovi aj zaváhanie Slovenských Ďarmôt, ktoré doma delili body s Veľkým Krtíšom. Ďarmoty 

klesli z druhého na štvrté miesto, na druhé sa dostala Tornaľa a tretiu priečku okupujú Rakytovce, ktoré spolu s o 

Slovenskými Ďarmotami a Tornaľou už majú šancu predbehnúť Šalkovú len v rovine teórie, keďže do konca aktuálneho 

ročníka zostávajú už len tri súťažné kolá. Raky si ale túto šancu nenechali zobrať, keď uspeli v Revúcej, kde ešte v 63. 

minúte prehrávali 1:2. Neskôr sa im podarilo otočiť zápas vo svoj prospech a to zásluhou dvoch dvojgólových strelcov – 

Jána Hámorníka a Ivana Vargu. Jupie naopak neuspelo a nenadviazalo na výhru s Medzibrodom. Nevyzrelo totiž na 

tabuľkového suseda z Pliešoviec, ktorý zvíťazil trefou Lukáša Roziaka z dvadsiatej minúty. Za zmienku stojí aj výsledok 

zápasu Olováry – Kováčová 9:2, kde k debaklu prispel hetrikom hráč Olovárov Dávid Dobra. 

 

FK Šalková – TJ Sokol Medzibrod 3:0 

 

JUPIE Podlavice Badín – TJ Tatran Pliešovce 0:1 

 

MFK Spartak Hriňová – ŠK Vinica 0:0 

 

MFK Revúca – FK Rakytovce 2:4 

 

FK Slovenské Ďarmoty – FK FC Baník Veľký Krtíš 1:1 

 

OFK Olováry – ŠK Prameň Kováčová 9:2 
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FK Mesta Tornaľa – TJ Sklotatran Poltár 5:0 

 

1.    FK Šalková  23  14  7  2  48:17  49       

2.    FK Mesta Tornaľa  23  13  3  7  42:28  42       

3.    FK Rakytovce  23  12  5  6  53:28  41       

4.    FK Slovenské Ďarmoty  23  11  8  4  38:22  41       

5.    ŠK Vinica  23  12  2  9  27:30  38       

6.    TJ Tatran VLM Pliešovce  23  9  7  7  30:27  34       

7.    TJ Sokol Medzibrod  23  8  5  10  31:32  29       

8.    JUPIE Podlavice Badín  23  7  7  9  28:28  28       

9.    MFK Spartak Hriňová  23  8  4  11  33:37  28       

10.    FK FC Baník Veľký Krtíš  23  6  8  9  21:28  26       

11.    MFK Revúca  23  7  3  13  31:47  24       

12.    TJ Sklotatran Poltár  23  6  5  12  23:40  23       

13.    OFK Olováry  23  5  7  11  33:52  22       

14.    ŠK Prameň Kováčová  23  4  7  12  28:50  19    

 

 

V. liga skupina C – 23. kolo 

 

Po 23. kole sa v piatej lige skupine C poradie v prvým šiestich miestach nemenilo. Vedúci Čierny Balog má po hokejovej 

výhre nad Lovčou na ligovom tróne náskok pred Krupinou päť bodov. Tá zvládla súboj druhého so štvrtým a Jakub 

zdolala tesne 2:1. Za Jakub sa presadil v 52. minúte Štefan Chrenovský vyrovnávajúc na 1:1, Krupina udrela až v 84. 

minúte z kopačky Seleckého, ktorý rozhodol zápas. Sásová identickým výsledkom podľahla na domácom ihrisku 

Lieskovcu, aj keď vyhrávala až do 67. minúty presnou strelou Petra Stacha. Spolu s Jakubom už definitívne prišla o 

možnosť dostať sa na čelo tabuľky. Túto šancu má už len Krupina naháňajúca vedúci Partizán. V súboji Dobrej Nivy s 

Priechodom gól nepadol a tak si tabuľkový susedia body rozdelili. Trápia sa Selce, ktoré naposledy podľahli 

predposlednej Banskej Štiavnici. Proti silnejšiemu súperovi – Hrochoti, sa ale predviedli vo výbornom svetle, keď základy 

trojbodového ťaženia postavili dvomi gólmi do šatne Kurta (z 11m) a Matonok. Neskôr sa ešte presadil Mesík a Rakyta a 

bola z toho prekvapujúco vysoká výhra 4:1 – paradoxne výsledok, ktorým Selce prehrali posledný zápas. 

 

OŠK Dobrá Niva – OFK 1950 Priechod 0:0 

 

TJ PS Hliník nad Hronom – FK Sitno Banská Štiavnica 2:4 

 

OTJ Hontianske Nemce – TJ Baník Štiavnické Bane 2:1 

 

ŠK SÁSOVÁ – OŠK Lieskovec 1:2 
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ŠK Partizán Čierny Balog – TJ Lovča 6:3 

 

ŠK Selce – ŠK Hrochoť 4:1 

 

TJ ŠK Sokol Jakub – MFK Strojár Krupina 1:2 

 

1.    ŠK Partizán Čierny Balog  23  15  3  5  58:32  48       

2.    MFK Strojár Krupina  23  12  7  4  43:17  43       

3.    ŠK SÁSOVÁ  23  11  5  7  53:36  38       

4.    TJ ŠK Sokol Jakub  23  11  3  9  46:32  36       

5.    ŠK Selce  23  10  4  9  52:53  34       

6.    OŠK Dobrá Niva  23  8  7  8  44:36  31       

7.    OŠK Lieskovec  23  8  7  8  42:38  31       

8.    OFK 1950 Priechod  23  8  7  8  38:40  31       

9.    ŠK Hrochoť  23  9  4  10  37:46  31       

10.    TJ Baník Štiavnické Bane  23  8  6  9  31:37  30       

11.    TJ Lovča  23  8  4  11  46:57  28       

12.    TJ PS Hliník nad Hronom  23  6  7  10  36:51  25       

13.    FK Sitno Banská Štiavnica  23  7  2  14  33:68  23       

14.    OTJ Hontianske Nemce  23  5  4  14  27:43  19    

 

 

I. Trieda – 25. kolo 

 

Slovenská Ľupča je vo forme a tak v nedeľu pre ňu nebol problém zdolať outsidera súťaže Dolnú Lehotu. Úvodný zásah 

dal Vaňo v 26-tej minúte, ale hostia prekvapujúco rýchlo vyrovnali zásluhou Šuhajdu, ktorý sa presadil o sedem minút po 

Vaňovi. Do polčasu ale prinavrátil vedenie domácim Peter Lupták, ktorý na začiatku druhej polovice stretnutia poistil 

náskok na 3:1. Dielo povinnej výhry dokonal v 85. minúte Hermánek. Braväcovo si drží dvojbodový náskok na čele 

ligového pelotónu pred Bacúchom, keď s prehľadom zdolalo predposlednú Michalovú. Bacúch sa drží v tesnom závese 

za lídrom aj vďaka tomu, že si podobným spôsobom ako vedúci tím poradil s Podkonicami. Už v deviatej minúte mohol 

Bacúch vyhrávať, ale Giertl nepremenil 11-ku. Kurek a Nikel ale v priebehu niekoľkých sekúnd v závere polčasu 

skórovali, takže ho to nemuselo mrzieť. Zvyšné dva góly strelili v záverečnej desaťminútovke Engler a dvojgólový Kurek. 

Darilo sa opäť Brusnu – Ondreju, ktoré gólmi Marka a Zemana porazilo Nemeckú. Zeman sa stal hrdinom hostí, keď v 87. 

minúte zariadil pre nich tri body. 

 

FK Sokol Braväcovo – TJ Slovan Michalová 6:0 
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OFK Slovenská Ľupča – TJ Partizán Dolná Lehota 4:1 

 

ŠK Obecný podnik lesov Poniky – OFK Slovan Valaská 4:6 

 

FK 09 Bacúch – FK Podkonice 4:0 

 

FK BREZNO – TJ Tatran Čierny Balog 1:1 

 

FK SOKOL NEMECKÁ – FK – 34 Brusno – Ondrej 1:2 

 

TJ ŠK Hronec – TJ PARTIZÁN OSRBLIE 1:3 

 

FK Šalková B mal voľno 

 

1.    FK Sokol Braväcovo  24  16  4  4  68:26  52       

2.    FK 09 Bacúch  24  14  8  2  63:28  50       

3.    TJ Tatran Čierny Balog  25  11  8  6  49:30  41       

4.    FK – 34 Brusno – Ondrej  24  12  5  7  39:27  41       

5.    FK BREZNO  25  13  1  11  50:37  40       

6.    TJ ŠK Hronec  25  11  6  8  41:45  39       

7.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  25  10  8  7  55:50  38       

8.    OFK Slovenská Ľupča  25  12  2  11  48:44  38       

9.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  25  10  8  7  50:47  38       

10.    OFK Slovan Valaská  26  10  4  12  48:56  34       

11.    FK Podkonice  25  10  3  12  52:39  33       

12.    FK Šalková B  24  10  3  11  46:52  33       

13.    FK SOKOL NEMECKÁ  25  6  2  17  32:65  20       

14.    TJ Slovan Michalová  24  2  7  15  21:78  13       

15.    TJ Partizán Dolná Lehota  26  2  5  19  31:69  11    

 

 

II. trieda skupina A – 25. kolo 

 

Vedúce Strelníky rozhodli o ovládnutí druhej triedy skupiny A už tri kolá pred koncom, keď v domácom meraní síl zdolali 

Králiky pomerom 3:1. Bezpečné polčasové vedenie 2:0 zariadil už v tretej minúte Trizna a následne vlastným gólom 

hosťujúci Plavec. Pár minút po uplynutí hodiny hry dodal zápasu dramatickosť Ján Pavlík, keď znížil na 1:2 z pohľadu 

Králik a dal im tak šancu uspieť proti lídrovi. Definitívu ale stanovil v 85. minúte gólom na 3:1 Filadelfi. Lučatín si podľa 

predpokladov poradil s Dúbravicou, zaň zažiaril strelec troch gólov Anton Pikula. Hostia však nastúpili na zápas s ôsmymi 
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hráčmi v poli. Zlé obdobie zažíva Malachov, ktorý podľahol aj posledným Horným Pršanom. Tie zaznamenali ešte len 

štvrtú výhru v sezóne, čo ich v derby určite teší. Najväčší podiel na úspechu Horných Pršian mal Tomáš Tóth, ktorý dvomi 

gólmi už v 27. minúte stanovil výsledok 2:0. Stretnutie, ktoré spojilo tabuľkových susedov Harmanec a Tajov, sa skončilo 

jednoznačne v prospech domáceho Harmanca. Tajov často neprehráva, ale domáci boli nad jeho sily, aj keď treba 

povedať, že Tajov hral bez náhradníkov. O sebe dal vedieť hlavne dvojgólový Meľaga, ktorý sa asi najviac pričinil o triumf 

Harmanca. B-čko Seliec deklasovalo predposledný Hiadeľ, v tomto zápase boli k videniu hneď dva hetriky – tie si pripísali 

Pavol Olbert a Marián Mesík. 

 

TJ Mladosť Lučatín – TJ Družstevník Dúbravica 6:0 

 

TJ Partizán Hiadeľ – ŠK Selce B 2:8 

 

TJ Hronsek – Baník Ľubietová 2:3 

 

TJ Družstevník Mičiná – ŠK Sokol Staré Hory – výsledok neznámy 

 

TJ – Družstevník Strelníky – OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 3:1 

 

TJ Iskra Horné Pršany – TJ TJ Slovan Malachov 3:2 

 

TJ Tatran Harmanec – TJ Slovan Tajov 4:1 

 

ŠK Zornička Riečka má voľno 

 

1.    TJ – Družstevník Strelníky  25  20  4  1  103:37  64       

2.    ŠK Zornička Riečka  25  17  3  5  107:61  54       

3.    TJ Mladosť Lučatín  25  15  8  2  83:36  53       

4.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  24  14  0  10  65:49  42       

5.    TJ Slovan Tajov  23  12  4  7  64:59  40       

6.    TJ Tatran Harmanec  24  11  2  11  69:58  35       

7.    ŠK Selce B  23  11  2  10  74:74  35       

8.    FK – Baník Ľubietová  25  10  5  10  54:61  35       

9.    TJ Družstevník Mičiná  25  10  4  11  46:51  34       

10.    ŠK Sokol FO Staré Hory  26  9  4  13  59:67  31       

11.    TJ Družstevník Dúbravica  24  8  4  12  64:63  28       

12.    TJ Hronsek  25  7  3  15  57:91  24       

13.    TJ Slovan Malachov  24  6  4  14  58:73  22       
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14.    TJ Partizán Hiadeľ  25  3  6  16  51:92  15       

15.    TJ Iskra Horné Pršany  25  4  1  20  45:127  13    

 

 

II. trieda skupina B – 17. kolo 

 

Sihla strelila piaty gól v sezóne, ten ale nestačil na prvé body. Veď už len dva góly hráča Beňušu a to Adriána Faška by 

znamenali prehru posledného tímu tabuľky. V derby kola privítalo tretie Jasenie vedúci celok súťaže – Pohorelú. Na gól 

sa čakalo do 57. minúty a strelil ho hráč Ivan Tešlár, ktorý, ako sa neskôr ukázalo, rozhodol zápas v prospech lídra 

tabuľky Pohorelej. Tá svoj náskok na prvom mieste navýšila z troch na šesť bodov a to aj vďaka tomu, že po prestrelke 

ťahala za kratší koniec momentálne druhá Heľpa a to v súboji s Tatranom Čierny Balog B. Predposledná Pohronská 

Polhora si pripísala na svoje konto ešte len tretiu výhru, keď zdolala Polomku, ale v tabuľke ju ešte nedobehla. 

 

FK 1928 Jasenie – TJ Mladosť Pohorelá 0:1 

 

ŠKF Sihla – TJ Slovan Beňuš 1:5 

 

TJ Tatran Čierny Balog B – ŠK Heľpa 5:3 

 

TJ Slovan Pohronská Polhora – TJ Tatran Polomka 4:2 

 

FK Sokol Braväcovo B má voľno 

 

1.    TJ Mladosť Pohorelá  15  11  2  2  43:15  35       

2.    ŠK Heľpa  15  9  2  4  41:26  29       

3.    FK 1928 Jasenie  15  9  1  5  57:17  28       

4.    FK Sokol Braväcovo B  15  9  0  6  48:31  27       

5.    TJ Tatran Čierny Balog B  13  8  1  4  47:26  25       

6.    TJ Slovan Beňuš  15  7  3  5  43:35  24       

7.    TJ Tatran Polomka  16  3  3  10  25:41  12       

8.    TJ Slovan Pohronská Polhora  14  3  2  9  27:53  11       

9.    ŠFK Sihla  14  0  0  14  5:92  0    

 

 

I. liga Ženy – 17. kolo 

 

Bystričanky v nedeľu v Radvani preveril dovtedajší líder súťaže – futbalistky Bardejova. Favoritky však inkasovali už v 11-

tej minúte z kopačky Adriany Briššovej a črtalo sa prekvapenie. Nečrtalo sa ale dlho. Už v 17-tej minúte totiž dokázala 
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odpovedať vyrovnávajúcim gólom Júlia Pivovarníková. Radosť z vedenia nad azda najsilnejším tímom súťaže prešla 

veľmi rýchlo a navyše prišiel ďalší úder. V 26. minúte prvýkrát dostala do vedenia Partizán Mária Mikolajová. Tri góly v 

pomerne krátkom časovom slede možno predpovedali gólové hody, ale ďalšieho rozvlnenia siete sa už diváci nedočkali. 

A tak bystrické futbalistky len tesne podľahli Bardejovu 1:2. Medzitým sa na čelo tabuľky dostali Slovan istky s 

dvojbodovým náskokom, ktoré majú ale oproti Bardejovčankám odohraný zápas navyše. Do konca zostáva už len jedno 

jediné záverečné kolo, ale niektoré tímy odohrajú ešte po dva dueli. 

 

Sport Ladies Club Banská Bystrica – Partizán Bardejov 1:2 

 

Trenčianske Teplice – Žilina 2:3 

 

Nitra – Nové Zámky 1:3 

 

Myjava – Slovan BA 0:4 

 

Šaľa – Michalovce 2:0 

 

1.    ŠK Slovan Bratislava futbal  17  14  1  2  70:8  43       

2.    Partizán Bardejov  16  13  2  1  49:13  41       

3.    ŠKF VIX Žilina  17  11  3  3  34:19  36       

4.    Sport Ladies Club Banská Bystrica  16  9  2  5  25:11  29       

5.    Spartak Myjava  17  8  4  5  26:23  28       

6.    FC Nitra  17  7  2  8  40:45  23       

7.    FK Slovan Duslo Šaľa Z  17  4  4  9  21:30  16       

8.    MŠK Slovan Trenčianske Teplice  16  3  2  11  25:40  11       

9.    MFK Zemplín Michalovce  16  2  0  14  12:49  6       

10.    FC Union Nové Zámky  17  2  0  15  12:76  6    

 

 

Share 

 

Fotogaléria 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Ďalší úspech florbalistiek zo Spišskej Novej Vsi 
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 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; JÁN TOMŠÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Po školskej linke sa rozprúdili súťaže stredných škôl a potom i základných škôl vo florbale o majstra Slovenska. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V dňoch 16. a 17. mája sa konali majstrovstvá Slovenska žiačok základných škôl v Liptovskom 

Mikuláši. Východoslovenský región reprezentovali žiačky Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne. Vo finálovom turnaji 

bojovalo osem základných škôl Slovenska, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch. V Askupine boli školy z 

Nemšovej, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi. B-skupinu tvorili ZŠ Stará Ľubovňa, 

Stupava, Nové Zámky a Piešťany. 

 

Výsledky: 

 

A-skupina: 

 

Spišská Nová Ves - Nemšová 2:2, Kasucké Nové Mesto - Banská Bystrica 6:0, Spišská Nová Ves - Banská Bystrica 

7:0, Nemšová - Kysucké Nové Mesto 3:2, Kysucké Nové Mesto - Spišská Nová Ves 0:2,Banská Bystrica - Nemšová 2:4 

 

Poradie v skupine: 

 

1. Spišská Nová Ves ,2. Nemšová, 3. Kysucké Nové Mesto, 4. Banská Bystrica 

 

B-skupina: 

 

Stará Ľubovňa - Piešťany 1:2. Stupava - Nové Zámky 0:0, Nové Zámky - Piešťany 1:1, Stará Ľubovňa - Stupava 1:0, 

Stupava - Piešťany 1:1, Nové Zámky - Stará Ľubovňa 0:0 

 

Poradie v skupine: 1. Piešťany, 2. Stará Ľubovňa, 3. Nové Zámky, 4. Stupava 

 

Semifinále: Spišská Nová Ves - Stará Ľubovňa 2:0 Nemšová - Piešťany 4:0 

 

Zápasy o umiestnenie: 

 

O 7. miesto: Banská Bystrica - Stupava 2:1 

 

O 5. miesto: Kysucké Nové Mesto - Nové Zámky 6:0 

 

O 3. miesto: Stará Ľubovňa - Piešťany 1:0 

 

Finále: Spišská Nová Ves - Nemšová 0:0 (TS 2:0) 
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Celkové poradie: 

 

1. ZŠ Spišská Nová Ves Nad Medzou, 2. ZŠ Janka Palu Nemšová, 3. ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, 4. ZŠ Štefanika 

Piešťany, 5. ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto, 6. ZŠ Hradná Nové Zámky, 7. ZŠ Gilianova Banská Bystrica, 8. ZŠ 

kpt. Nálepku Stupava 

 

Majsterkami Slovenska sa stali dievčatá Základnej školy Spišská Nová Ves Nad Medzou. Na fotke horný rad zľava: 

Tomáš Sliva - tréner, Petra Vozárová, Kristína Cmorejová, Anna Bajtošová, Miroslava Jančárová, Kristína Pavlíková, 

Dominika Štelbacká, Sára Hanuščinová 

 

Dolný rad zľava: Bibiána Smotrilová, Sára Adamcová, Mária Becková, Tamara Jančárová, Eliška Nováková, Jozef 

Veisenpacher. 

 

Tomáš Sliva po turnaji povedal: "Už vylosovanie Askupiny naznačilo, že z tejto skupiny vzíde majster Slovenska. V tejto 

skupine sa stretli všetky favorizované družstvá. Na postup zo skupiny bolo potrebné bodovať v každom zápase. Nám sa 

to podarilo, pretože s Nemšovou sme remizovali, porazili sme Banskú Bystricu aj Kysucké Nové mesto a skupinu sme 

vyhrali. V semifinále sme porazili Starú Ľubovňu a čakalo nás finále s Nemšovou. Finále v riadnom hracom čase skončilo 

bez gólov a na nájazdy sme vyhrali 2:0. Nasledoval výbuch radosti a oslavy sa mohli začať na palubovke, aj v hľadisku, 

kde nás prišli podporiť žiaci našej školy. Potešili nás aj individuálne ocenenia. Najlepšou strelkyňou sa stala Sára 

Hanuščinová z 9.A a za najlepšiu brankárku turnaja bola vyhlásená Eliška Nováková z 9.B." 

 

Dievčatám blahoželáme ku krásnemu úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu východoslovenského regiónu, 

okresu Spišská Nová Ves a Základnej školy mesta Spišská Nová Ves. Ženskú kategóriu senioriek extraligy, dievčat 

stredných škôl a dievčat základných škôl vyhrala na Slovensku Spišská Nová Ves. JÁN TOMŠÍK 

 

Foto: 

 

Florbalové majsterky Slovenska základných škôl sú zo Spišskej Novej Vsi. FOTO: ARCHÍV 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Ogurčák oslávil šesťdesiatku 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 23; JÁN TOMŠÍK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Bartolomej Ogurčák sa teší pozornosti divákov a priateľov futbalu. 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Futbalový klub Spišská Nová Ves pred majstrovským zápasom druhej ligy s Nitrou si pripomenul 

životné jubileum učiteľa a trénera, priateľa futbalu Bartolomeja Ogurčáka, ktorý sa 22. mája dožil krásneho životného 

jubilea - šesťdesiatky. 

 

Oslávenec je otcom dvoch dcér a syna. Pri tomto jeho krásnom životnom jubileu treba zdôrazniť, že sa narodil v 

Krompachoch, základnú školu ukončil v Prakovciach, Gymnázium v Gelnici a vysokú školu v Prešove. Učiteľskú prax 

začal v SOU v Prakovciach a po dvoch rokoch prešiel na ZŠ Nejedlého do Spišskej Novej Vsi. Tomto období sa stará 

spolu s manželkou o svojich rodičov a spolu s rodičmi o svoje tri vnučky. 

 

Po športovej stránke bol od malička aktívny ako futbalista v Prakovciach až do svojich 28 rokov. Aktívne hrával futbal v 

divíznej súťaži, potom štvrtú a tretiu ligu. Futbalové šťastie skúšal v Prešove. 

 

Za svojho pôsobenia v Spišskej Novej Vsi najskôr trénoval plavcov. Vychoval mládežníckych reprezentantov ČSFR 

(Mecková, Bujňak, Chobot). Trénoval volejbal dievčat, kde za deväť rokov s nimi získal dvakrát titul majstra Slovenska a 

raz školského majstra Slovenska. Dievčatá v rámci Slovenska boli trikrát druhé a raz tretie. Do reprezentácie sa dostali 

žiačky Golitková a Osvaldová. Bola to jeho úspešná práca s dievčatami v športovej volejbalovej triede i ako trénera s 

dievčatami v juniorskom veku. 

 

Vrátil sa však k svojej láske, k mládežníckemu futbalu, kde od roku 1989 pracuje ako tréner ŠFT a je šéftrénerom 

Školského športového strediska pri ZŠ. Dopracoval sa k výborným výsledkom, získal so staršími žiakmi titul majstra 

Slovenska, vyhral Kalokagatiu, v I. lige starších žiakov skončil dvakrát na treťom mieste na Slovensku. Pod jeho rukami 

vyrástol reprezentant Slovenska Šustrík, ďalší jeho chlapci hrávajú futbal v Rakúsku (Herich, Pavlík, Sedláček) a iní, ktorí 

hrajú futbal vo vyšších súťažiach Slovenska. 

 

Celý doterajší svoj život zasvätil výchove mladého človeka, a preto si zaslúži obdiv a uznanie. Do jeho ďalšieho života mu 

želáme veľa zdravia, veľa úspechov v rodinnom živote a veľa radosti v oblasti športu a zvlášť na poli futbalu v FK 

Spišská Nová Ves. JÁN TOMŠÍK 

 

Foto: 

 

Bartolomej Ogurčák (druhý zľava) s gratulantmi. FOTO: MORIHLADKO 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Pred 75 rokmi zo Spiša vypravili do koncentračného tábora rodinný transport 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 4; sita ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSTI/SPRAVODAJSTVO] 

 

Medzi tisíckou Židov zo Spiša bolo aj 333 detí. Nikto sa nevrátil. 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred 75 rokmi opustil spišskonovoveskú železničnú stanicu transport so židovskými rodinami. 

 

Do koncentračných táborov v oblasti Lublina v okupovanom Poľsku odviezol viac ako tisíc Židov. 

 

Asi polovica z nich bola zo Spišskonovoveského okresu, ďalšia z Levoče a okolia, ako napríklad zo Spišského Podhrad ia 

či obce Granč-Petrovce. 

 

Nikto sa nevrátil 

 

"V transporte bolo 174 mužov vo veku od 16 do 55 rokov, 405 žien od 16 rokov, 120 starších mužov nad 55 rokov a 333 

detí vo veku do 16 rokov. Boli medzi nimi i Židia s rodiskom v Bratislave, dokonca vo Viedni, tí, ktorí boli dislokovaní v 

Spišskej Novej Vsi do konca roku 1941. Práceschopných mužov odvliekli do koncentračného tábora Majdanek, ženy, 

deti a starcov do geta v mestečku Izbica. Geto bolo zlikvidované na jeseň 1942 a jeho obyvatelia boli nacistami odvlečení 

do Sobiboru. Z uvedeného transportu sa už nikto nevrátil," povedala historička a pedagogička Ružena Kormošová. 

 

Prvé útoky po vyhlásení autonómie 

 

Prvé útoky či prejavy antisemitizmu sa v Spišskej Novej Vsi a okolí objavovali po vyhlásení autonómie v októbri 1938. 

 

"Vhadzovali sa kamene do židovskej ľudovej školy, pri vstupe do Slovenského raja boli tabuľky, na ktorých bolo uvedené, 

že je nevhodné, aby do neho vstupovali Židia," informovala podľa výpovedí pamätníkov a archívneho výskumu 

Kormošová. 

 

Neskôr, na základe prijatých protižidovských opatrení, sa Židom zakazoval vstup do parku či mestského kina. 

 

Vzťahy sa zmenili zo dňa na deň 

 

Vyvrcholením protižidovských opatrení bolo vládne nariadenie z 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov, takzvaný 

židovský kódex. 

 

"Peter Havaš, ktorý prežil holokaust, koncentračný tábor Ravensbrück a Ludwigslust, spomínal, že keď vyšli v roku 1941 

protižidovské nariadenia, zo dňa na deň sa zmenil vzťah mladých ľudí k nemu. V jeden deň s chlapcami hrali futbal na 

ulici a na druhý deň do neho začali hádzať kamene, opľúvať ho. Keďže mal viac ako šesť rokov, mamička mu musela na 

oblečenie prišiť židovskú šesťcípu hviezdu," vyrozprávala Kormošová, ktorá zozbierala bezmála tridsať príbehov Židov z 

regiónu odvlečených do koncentračných táborov. 
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Pripomína tiež, že v Spišskej Novej Vsi bolo zo strany domácich Nemcov niekoľko pokusov podpáliť židovskú synagógu, 

ako aj zničiť židovský cintorín. 

 

"1. mája 1941 prišla do mesta na nákladných autách skupina Hitlerjugend, mladí ľudia z Nemeckej ríše, ktorí sem prišli na 

výlet, ubytovaní boli v kúpeľoch v neďalekej Novoveskej Hute. Na dnešnej Školskej ulici, vtedy sa nazývala Hitlerova, 

podpálili synagógu, predpokladám, že išlo o najväčšiu na Spiši, zachrániť sa ju už nepodarilo," uviedla. 

 

Dve etapy transportov 

 

Samotné transporty zo Spišskej Novej Vsi sa realizovali v dvoch etapách. 

 

Prvý židovský transport, ženský, odišiel do Poľska z Popradu 25. marca, o niekoľko dní neskôr aj mužský. 

 

"Súpisy Židov sa konali od februára, a to na mestskom úrade a v takzvanej malej Redute, kde sa museli prezentovať. 

Tvrdili im, že idú na práce najviac na dva - tri mesiace," povedala Kormošová. 

 

V máji nasledoval rodinný transport. Sústreďovanie z celého okresu trvalo niekoľko dní. 

 

Židovské rodiny boli umiestnené do spišskonovoveských vojenských kasární neďaleko stanice, táto budova stojí v meste 

dodnes. 

 

"28. mája 1942 boli Židia z okresu Spišská Nová Ves nastrkaní do pripravených dobytčích vagónov, pripojené k ním boli 

vagóny dopravené so Židmi z okresu Levoča a v podvečer uvedeného dňa bol rodinný transport v počte 1 032 osôb 

vypravený zo železničnej stanice v Spišskej Novej Vsi do Nemcami okupovaného Poľska," dodala. 

 

Výnimky prestali platiť za povstania 

 

Židia však dostávali aj hospodárske výnimky, v meste Spišská Nová Ves tak ostalo asi 108 hospodársky dôležitých 

Židov, vrátane členov ich rodín, v celom okrese ich bolo okolo 220. 

 

"Súviselo to s tým, že Spišská Nová Ves bola najväčším mestom na Spiši a od začiatku 20. storočia bola aj 

priemyselným a kultúrnym centrom. Boli tu dôležité podniky, ktoré nemohli prestať pracovať, napríklad sadrové závody či 

píla, a mnohé z nich boli práve v rukách židovských obyvateľov," vysvetlila historička. 

 

Často sa stalo, že podniky arizoval niekto z Bratislavy, no Židia v nich ostávali ako jeho zástupcovia či odborníci. 
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Po vypuknutí SNP v auguste 1944 a obsadení mesta nemeckou armádou však výnimky prestali platiť, Židia boli zaistení 

a v rámci druhej etapy deportácií odvlečení do nemeckých vyhladzovacích táborov. Len malej časti Židov sa podarilo 

ukryť. 

 

Z koncentračných táborov sa už nevracali celé rodiny, stalo sa, že sa vrátil iba jeden jej člen, ktorý už v Spišskej Novej 

Vsi nenašiel nikoho. 

 

"Niektorí z preživších sa vrátili v roku 1946 alebo 1947, nedostali sa však k svojim majetkom. Ich byty už boli obsadené, 

situácia bola dosť zložitá, no nešlo len o bývanie. A tak po roku 1948, keď bol vyhlásený Izraelský štát, odchádzali preč," 

opísala návraty z koncentračných táborov Kormošová. 

 

O holokauste na gymnáziu 

 

Gymnázium v Spišskej Novej Vsi, na ktorom Kormošová vyučuje, patrilo v roku 2002 medzi dve školy na Slovensku, 

ktoré sa začali zaoberať problematikou holokaustu. 

 

"Viac sme sa sústreďovali na regionálne dejiny, pátrali sme po našich žiakoch, čo sa s nimi stalo. Zamerali sme sa na 

maturantov od roku 1935 do 1940, keď im bolo zakázané štúdium. Pátrali sme aj po dvoch triedach židovských detí zo 

židovskej ľudovej školy v Spišskej. Zistili sme, že veľa našich absolventov bolo deportovaných, neprežilo, rovnako aj tie 

deti," priblížila výsledky výskumu pedagogička. 

 

Vo vagónoch spišskonovoveského transportu označeného číslom 37 sa totiž v máji 1942 nachádzal aj veľký počet detí, 

od úplne najmenších až po 16- ročné. 

 

"Bolo ich dokopy 333. Medzi nimi aj gymnazisti, ktorí museli opustiť strednú školu," dodala. 

 

Práve na počesť detských obetí holokaustu pred desiatimi rokmi v priestoroch gymnázia odhalili pamätnú tabuľu. 

 

Podarilo sa to aj za účasti Waltera Morgenbessera, ktorý prežil holokaust a pred niekoľkými týždňami zomrel v Izraeli. 

(sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Slovenský titul v sedemboji pre Sviťanku Lajčákovú 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenský titul v atletickom sedemboji. Posun na 4. miesto v historických tabuľkách tejto disciplíny. Najhodnotnejší výkon 

na slovenskom šampionáte. Splnenie limitu na európsky šampionát do 23 rokov. 
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SVIT. O toto všetko sa postarala 21-ročná Sviťanka Stanislava Lajčáková na majstrovstvách Slovenska v atletických 

viacbojoch v Košiciach počas predposledného májového víkendu. 

 

Odchovankyňa svitského trénera a učiteľa telesnej výchovy ZŠ Mierová Ladislava Potočného po desaťročnom tréningu 

vo Svite v súčasnosti zaberá pod vedením Michala Škvarku v Banskej Bystrici, kde druhý rok študuje na vysokej škole 

fyzioterapiu. 

 

Stanka v sedemboji obhájila prvenstvo spred minulého roka a pridala k nemu i úžasné zlepšenie osobného rekordu o 218 

bodov. K viacbojárskym titulom z rokov 2014 a 2016 teraz pridala tretí. 

 

Po skončení súťaže netajila spokojnosť: "Mám za sebou náročný víkend. Úspešný. Na pretek sme cestovali s tým, že je 

to prvý štart sezóny (skoro vo všetkých disciplínach sedemboja - okrem behu na 100 m prekážok). Vedeli sme, že 

konkurencia nebude veľká a nebudem sa mať za kým potiahnuť. Preto sme to brali ako čisto tréningový štart, ktorý nám 

poskytne ukazovatele, aby sme vedeli, kde sú ešte rezervy, na ktorých treba popracovať. Celá príprava bola zameraná 

na viacboj, takže či už sústredenie v Španielsku alebo tréningy doma, všetko smerovalo k viacboju. Rozbehli to 

vynikajúce prekážky (zlepšenie osobného rekordu 0,24 sek), za ktoré som prvýkrát dostala viac ako 1000 bodov. Hoci 

sme to brali stále tréningovo, dobre rozbehnutý prvý deň naznačoval, že by to mohol byť veľmi slušný výsledok. So štyrmi 

osobnými rekordmi a jedným celkovým - súčtom 5 660 bodov - som na začiatok sezóny veľmi spokojná. Trošku však mrzí 

tých chýbajúcich 40 bodov, ktoré by znamenali splnený limit aj na Svetovú univerziádu. Osobný rekord a limit na ME do 

23 rokov sú ale, myslím, slušným základom, na ktorom môžeme ďalej stavať. O mesiac nás čaká viacboj v Kladne, kde 

sú majstrovstvá Českej republiky prvýkrát súčasťou TNT mítingu, čo znamená, že konečne si užijem pretek so 

súperkami, ktoré ma, verím, potiahnu ku skvelým výkonom." 

 

Medailové umiestnenie i do Spišskej Novej Vsi 

 

Na šampionáte sa predstavili i atlétky Spišskej Novej Vsi. Juniorka Nina Javorská vybojovala bronz, dorastenka Klaudia 

Hanzelyová obsadila 6. priečku. 

 

Z výsledkov: 

 

Ženy - sedemboj: 1. Stanislava Lajčáková (Sviťanka v drese VŠC Dukla B. Bystrica) 5660 bodov (Beh na 100 m 

prekážok: 13,35 sek, skok do výšky: 161 cm, vrh guľou: 11,74 m, beh na 200 m: 24,76 sek, skok do diaľky: 583 cm, hod 

oštepom: 43,68 m, beh na 800 m: 2:25,36 min), 2. Monika Baňovičová (Slávia UK Bratislava) 4417 bodov, 3. Tatiana 

Dunajská (VŠC Dukla Banská Bystrica) 3105 bodov 

 

Juniorky - sedemboj: 1. Kristína Víglaská (VŠC Dukla Banská Bystrica) 3717 bodov, 2. Zuzana Kamenská (Dukla Banská 

Bystrica) 2968 bodov, 3. Nina Javorská (Tatran Spišská nová Ves) 2256 bodov 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

 

Dorastenky - sedemboj: 1. Tereza Rudzanová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 4356 bodov...6. Klaudia Hanzelyová (Tatran 

Spišská Nová Ves) 2968 bodov (db) 

 

Foto: 

 

Lajčáková pri hode oštepom. FOTO: ARCHÍV S. L. 

 

Sviťanka pri skoku do výšky. FOTO: ARCHÍV S. L. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  KRIMI ZO SPIŠA 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSTI/SPRAVODAJSTVO] 

 

* Pri Hrabušiciach horel balón, cestujúci stihli ujsť 

 

HRABUŠICE. Hasiči zo Spišskej Novej Vsi uplynulý piatok v noci likvidovali plamene na teplovzdušnom balóne, ktorý sa 

zachytil na elektrickom vedení a začal horieť. 

 

Nehoda sa stala na lúke pri Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves.V balóne bolo 11 pasažierov a jeden pilot, nikto sa 

nezranil. 

 

Cestujúci stihli ujsť 

 

Kôš balóna pristál na zemi, a tak sa z neho dostali cestujúci von bez pomoci hasičov. Na elektrickom stožiari ostal 

zavesený iba jeho balón. Pilot pre médiá potvrdil, že k nešťastiu došlo tak, že pri pristávacom manévri ich vietor odfúkol a 

balón skončil zachytený na elektrickom vedení. 

 

Hasičov k nehode privolali zhruba o 20.40 h, požiar likvidovali vysokotlakovým prúdom. Na výjazde sa zúčastnilo šesť 

hasičov s tromi vozidlami. Zásah trval päť hodín, informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a 

záchranného zboru. 

 

V obci Hrabušice nastal po náraze balóna do vedenia výpadok elektrickej energie. Škodu na teplovzdušnom balóne 

predbežne vyčíslili na približne 20-tisíc eur. 

 

* Opitú vodičku zastavil plot 
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NÁLEPKOVO. Opitá 25-ročná vodička havarovala v obci Nálepkovo v okrese Gelnica, pričom narazila do múru rodinného 

domu. Nehoda sa stala, keď žena z okresu Gelnica smerovala s autom Dacia Sandero po Letnej ulici ku križovatke s 

hlavnou cestou. Mladá vodička najprv vyšla s vozidlom mimo cestu na trávnatý ostrovček, ďalej prešla na hlavnú cestu až 

narazila do murovaného oplotenia. 

 

Mala skoro dve promile 

 

Po nehode ju s ľahkými zraneniami hospitalizovali do nemocnice. Nafúkala 1,98 promile. "Vodičský preukaz jej na mieste 

zadržali,"uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Obvinili ju zo spáchania prečinu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky. Na vozidle vznikla škoda vo výške 2 000 eur. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Bronz pre žiačky zo Starej Ľubovne 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; RÓBERT BOŠKO ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Žiačky zo ZŠ na Ul. Levočskej v Starej Ľubovni nechýbali na krajských majstrovstvách vo florbale od 

roku 2010. Ak sa tam cez okresné kolo neprebojovali staršie žiačky, dokázali ich zastúpiť mladšie. Raz sa vrátili s 

bronzom, trikrát ostali pred bránami celoštátneho kola ako porazené finalistky, no s cenným striebrom na hrudi. Tento rok 

si po výhre v náročnej skupine zahrali už svoje štvrté finále. V ňom porazili rovesníčky z Koškoviec 4:0 a konečne sa tak 

prebojovali na vytúžené školské majstrovstvá Slovenska. 

 

Na prípravu im ostali necelé dva týždne. Prístup dievčat bol však príkladný. Na tréningy prišli v plnom počte aj cez 

víkendy či v pondelkový Sviatok práce. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí boli ochotní priviezť ich autom do školy aj v dňoch 

pracovného pokoja (štyri dievčatá dochádzajú z Kolačkova a rovnaký počet z Chmeľnice). 

 

Dejiskom celoslovenského kola bola v dňoch 16.-17. mája 2017 Liptov Aréna Tatralandia. Ubytovanie a stravu pre 

účastníkov zabezpečila Tatralandia Holiday Village. K žiačkam zo ZŠ Levočská boli do skupiny B vyžrebované družstvá 

zo Stupavy, Piešťan a Nových Zámkov. 

 

Plné rôznych očakávaní, možno aj strachu, ale s odhodlaním ukázať, že aj ony vedia hrať florbal, vstúpili žiačky do 

turnaja súbojom s Piešťanmi. Úvod bol veľmi dobrý. Dievčatá boli aktívnejšie ako súperky. Skóre stretnutia otvorila 

Tamara Točeková. Postupne sa však hra vyrovnala. V úvode druhého polčasu ich protihráčky potrestali gólom za chybu v 

obrane, aby 15 sekúnd pred koncom pridali ďalší a tak dievčatá svoj historicky prvý zápas na školských majstrovstvách 

Slovenska prehrali 1:2. V druhom sa stretli s ešte skúsenejšími žiačkami zo Stupavy. Priebeh stretnutia bol opäť 

vyrovnaný. Adriána Krajňáková svojou aktivitou vybojovala samostatný nájazd. K jeho realizácii sa odhodlala Tamara 

Točeková a s prehľadom dokázala súperovu brankárku prekonať. Dievčatá ustrážili najtesnejší náskok a do tabuľky im 

pribudli prvé dva body. V poslednom stretnutí s Novými Zámkami im na postup do semifinále stačilo uhrať remízu. 
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Dievčatá sa snažili vyvarovať zbytočným chybám a pohroziť z rýchlych protiútokov. Šancí si vytvorili veľa, ale skórovať sa 

im nepodarilo. V samom závere ich podržala skvelá brankárka, Erika Stesňáková, ktorá 30 sekúnd pred koncom 

zlikvidovala samostatný nájazd súpera. Stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou a dievčatá sa mohli radovať z postupu 

do semifinále. Čakal ich súper z kategórie najťažších - Spišská Nová Ves, ale dievčatá z Levočskej nemali čo stratiť. Aj 

preto sa im hralo lepšie, uvoľnenejšie a bez väčšieho stresu. Navyše v hľadisku už mali aj fanúšikov v podobe svojich 

učiteliek a spolužiakov, ktorí ich v rámci výletu prišli povzbudiť aj osobne. Priebeh stretnutia bol síce v réžii favoritiek zo 

Spišskej Novej Vsi, no ľubovnianske dievčatá im boli dlho zdatným súperom, hodným semifinále. Prvý polčas skončil 

bez gólov. V úvode druhého sa dostali súperky do vedenia. Žiačky ZŠ Levočská si dokázali vybojovať niekoľko šancí na 

vyrovnanie, ale to sa im nakoniec nepodarilo. Súper necelú minútu pred koncom pridal druhý gól a treba uznať, že 

zaslúžene postúpil do finále. V druhom semifinále vyhrala Nemšová nad Piešťanmi, a tak sa v súboji o bronz naskytla 

šanca vrátiť dievčatám z Piešťan prehru zo základnej skupiny. 

 

Zápas o 3. miesto sa odohral v skvelej atmosfére. "Výletníci" zo ZŠ na Ul. Levočskej pripravili spolužiačkam doslova 

domáce prostredie. Určite aj to prispelo k hernej pohode dievčat, ktoré od úvodu predvádzali zodpovedný výkon a 

súperky nepustili do väčších šancí. V útoku boli aktívne, len potrebný gól v súperovej sieti sa im nedarilo dosiahnuť. 

Nakoniec sa ho dočkali minútu a pol pred koncom stretnutia z čepele ich jedinej strelkyne na majstrovstvách, Tamarky 

Točekovej. V dramatickom závere už nepustili víťazstvo z rúk. 

 

Školu, mesto Stará Ľubovňa a Prešovský kraj reprezentovali: 

 

Bibiána Kaňová, Miriam Kopčáková, Tamara Točeková, Adriána Krajňáková, Simona Moščovičová, Gabriela 

Kormaníková, Tamara Pjatáková, Michaela Fedoreková, Ľudmila Majkutová, Kristína Barnovská, Dorota Zamišková, 

Erika Stesňáková. RÓBERT BOŠKO 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Neprehliadnite akcie v regióne 

 [Prešovské noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 18; JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: SERVIS/INZERCIA] 

 

Prinášame prehľad ďalších podujatí v blízkom okolí. 

 

UTOROK 30. 5. 

 

Tento deň 

 

POPRAD. V Podtatranskej knižnici o 17.00 h. v oddelení umenia v Spišskej Sobote sa uskutoční vernisáž výstavy Lenky 

Hončátovej. Sprístupnená bude v pondelok, utorok, štvrtok a piatok až do 10. júla. 
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STREDA 31. 5. 

 

O prírode v pivničke 8 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podzemných priestoroch Provinčného domu o 16.30 h. sa v Múzeu Spiša uskutoční prednáška 

z cyklu "O prírode v pivničke", ktorý vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta prírody. Téma: Poznajú medúzy 

tajomstvo nesmrteľnosti? 

 

Tatry deťom 

 

TATRY. V Tatrách od 8.30 h. odštartujú mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Pripravené sú ukážky činností 

záchranného systému a koncert Martina Haricha s kapelou. 

 

Tatranská jar v literatúre 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h. Žofia Fridrichová. Zuzana Šimová a Ivana Figová predstavia 

ako zobrazovali tatranskú jar českí a slovenskí spisovatelia v minulosti. 

 

Detský festival zábavy 

 

MICHALOVCE. V Mestskej športovej hale sa v stredu a vo štvrtok v čase od 8. do 18.00 hod. bude konať Detský festival 

zábavy, ktorý je určený všetkým deťom a ich rodičom. Hala sa premení na jedno veľké ihrisko, spoznáte zvieratká zo 

ZOO Košice a 3 Nových dinosaurov z DinoParku Košice, kúzelníka Wolfa a SrandaBanda Show, Zuzku Haasovú a jej 

divadlo HAAF. 

 

ŠTVRTOK 1. 6. 

 

Lichožrúti 

 

POPRAD. V Kine Tatran o 17.00 h. je pripravená animovaná rozprávka pre popradské deti pri príležitosti MDD. 

 

Deň detí - Trollovia 

 

TREBIŠOV. V Mestskom kine Slávia je pre deti pri príležitosti ich sviatku pripravený o 17.30 hod. film plný farebných 

škriatkov, ale aj pesničiek pod názvom Trollovia. 

 

PIATOK 2. 6. 
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Dni humoru na Spiši 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Piatok i sobota bude na Spiši patriť Dňom humoru. Program začína o 10.00 h. v Central parku, 

pred Evanjelickým kostolom. Počas oboch dní je pripravený bohatý program. 

 

Večerný beh mestom 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Radničnom námestí o 15.00 h. sa uskutoční 27. ročník Večerného behu mestom. 

 

J. Srna, D. Baláž, P. Smik 

 

SMIŽANY. V Kaštieli o 17.00 h. sa uskutoční vernisáž výstavy troch umelcov: J. Srna (keramika), D. Baláž (maľba) a P. 

Smik (tavené sklo). 

 

7&7 TOUR: AYA + J. Banáš 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Koncertnej sieni Reduty o 18.00 h. sa uskutoční výnimočná talkshow Jozefa Banáša spojená s 

akustickým koncertom skupiny AYA . 

 

Aj jeseň života je krásna... 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS bude od 10.00 hod. prebiehať súťaž jednotlivcov i kolektívov v speve, prednese 

poézie i prózy, predstaviť sa môžu sólisti inštrumentalisti a organizátori ponúkli priestor na predstavenie svojich prác - 

remeselných výrobkov. Ide o 1. ročník regionálnej súťaže záujmovoumeleckej činnosti seniorov - členov Jednoty 

dôchodcov. 

 

Michalovské pivné slávnosti 

 

MICHALOVCE. V Parku študentov sa v piatok a sobotu uskutočnia Michalovské pivné slávnosti, kde bude obrovský 

megastan pre vyše 1400 ľudí. Nebudú chýbať ani pivné súťaže a iné atrakcie. V piatok vystúpia Pyramída a Gerock, v 

sobotu Iconito, Hurikán, Ľuboš Basarab, žiaci ZUŠ a Brothers Blues Band. 

 

Deň južanov 

 

MICHALOVCE. Na tribúne v areáli IV.ZŠ na Komenského ulici sa o 16.00 hod. uskutoční kultúrno-športové podujatie Deň 

južanov. 

 

SOBOTA 3. 6. 
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Festival krojované bábiky 2017 a stavanie mája na Túrice 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 10.00 h. sa uskutoční otvorenie 21. ročníka Medzinárodného festivalu detských 

folklórnych súborov, v ktorom vystúpia folklórne skupiny Popradčan, Letnička, Podtatranček, Jánošíček, Maguráčik, 

Lomničaník, Goralik, Žochárik, Turnička, Štvorlístok, Grbarčieta a hostia festivalu z Lotyšska, Česka, Ruska a Poľska. 

 

Villa Nova Wine Fest 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutou o 14.00 h. môžete ochutnať kvalitné vína, zažiť atmosféru vínnej cesty počas 2. 

ročníka festivalu vína. 

 

NEDEĽA 4. 6. 

 

Čin-čin 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h. si môžete pozrieť známu rozprávku zo života vrabcov podľa 

predlohy Ľudmily Podjavorinskej. 

 

Medzinárodný deň detí 

 

HUMENNÉ. Na námestí pred Domom kultúry je od 14.30 do 18.00 hod. pre deti pripravený zaujímavý program, v ktorom 

vystúpi divadlo Hotel Mária s predstavením O Maruške a dvanástich mesiačikoch, Ujo Ľubo, Levo a SPSA EBG v 

Humennom a Hasičský a záchranný zbor SR. 

 

Program tanečného odboru 

 

SNINA. V kinosále Domu kultúry sa o 17.00 hod. uskutoční spoločenskokultúrne podujatie žiakov Základnej umeleckej 

školy v Snine - 1. časť programu tanečného odboru. 

 

PONDELOK 5. 6. 

 

Havrana 2017 

 

MICHALOVCE. Na tribúne pri Mestskom úrade sa od 9.30 hod. bude konať súťaž v speve populárnych piesní Havrana, 

ktorá o 18.00 hod. vyvrcholí koncertom skupiny Iconito. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ RÓBERT ANDREJOV 
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Späť na obsah 

 

1.27.  Motorový vláčik Hanička je späť 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/KULTÚRA] 

 

VŠIMLI SME SI 

 

Premávať bude počas leta medzi Spišským Podhradím a Spišskými Vlachmi. 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Do Spišského Podhradia v okrese Levoča sa uplynulú sobotu po niekoľkých rokoch vrátil 

motorový vláčik (vozeň 810), ktorý tu každý pozná pod názvom Hanička. 

 

Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta informoval, že majiteľom motorového vlaku je mesto, prepravcom 

súkromná spoločnosť. Návrat vláčika do mesta považuje za veľkú udalosť. V sobotu ho sprevádzala historická parná 

lokomotíva 477.013 Papagáj. 

 

Pre mesto je to slávnosť 

 

Klub historických železničných vozidiel Poprad pri tejto príležitosti zorganizoval na sobotu mimoriadnu jazdu na trati 

Poprad - Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy - Spišské Podhradie. 

 

Odchod z Popradu bol ráno o 8.50 h. Slávnostnú otváraciu jazdu na trati Spišské Podhradie - Spišské Vlachy načasovali 

na pravé poludnie. 

 

"Popoludní o 15.00 h sa uskutočnilo slávnostné znovuotvorenie železničnej trate a privítanie Haničky v našom meste. 

Kultúrnym programom privítali vláčik deti z Detského folklórneho súboru Branisko pri Základnej umeleckej škole zo 

Spišského Podhradia a dychová hudba Ordzovianka. Odchod parnej lokomotívy zo Spišského Podhradia do Popradu bol 

naplánovaný na 16.15 h," uviedol primátor. 

 

Tri letné mesiace 

 

Primátor Kapusta informoval, že vláčik Hanička bude premávať cez víkendy počas troch letných mesiacov jún, júl, 

august. 

 

Odchod zo Spišského Podhradia bude každú sobotu a nedeľu počas troch mesiacov v súlade s otvorenou dolnou bránou 

na Spišskom hrade. 
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Zo Spišského Podhradia je odchod vláčika naplánovaný o 9.14 h, 12.02 h a 16.02 h. 

 

Zo Spišských Vlách bude vláčik odchádzať o 9.41 h, 12.28 h a 17.41 h. (tasr) 

 

Foto: 

 

Aj pod Spišským hradom. Bude premávať Hanička. FOTO: MICHAL LENDEL 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Z vašich e-mailov, facebooku, listov 

 [Slovenka; 22/2017; 30/05/2017; s.: 3; redakcia;čitatelia ; Zaradenie: EDITORIAL] 

 

OHLAS TÝŽDŇA 

 

STRAŠIDELNÉ DOMY V KEŽMARKU 

 

V čísle 20 ste mi urobili veľkú radosť článkom Strašidelné domy v Kežmarku. Žijem v tomto nádhernom historickom 

meste, kde každá ulička dýcha históriou, stačí sa len prejsť večerným mestom, razom sa ocitnete v dávnej minulosti a 

pochopíte, o čom píše historička Nora Baráthová. Na vlastnej koži pocítite tajomnosť mesta. Kežmarok patrí medzi 

najkrajšie mestá na Slovensku, kde sa dobre žije mladým, aj tým skôr narodeným, milujú ho aj turisti z ďalekých krajín. 

 

Ľubomíra Vicianová, Kežmarok 

 

---- 

 

ODMIETOL ÍSŤ DO NAHA... 

 

Zaujal ma článok o Majovi Labudovi, v ktorom pekne hovoril aj o svojom synovi Riškovi, ktorý je už tiež známym hercom. 

Rozhovor bol pútavý, ľudský a je vidieť, že on a aj jeho syn sú skromní, bez hviezdnych manierov, čo sa už dnes tak 

často nevidí. Ďakujem tiež za priloženú knihu od Adriany Macháčovej, ktorú som prečítala jedným dychom. 

 

Lucia z Bratislavy 

 

---- 

 

PETROVI VERÍM, NIE JE HAZARDÉR! 
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Rozhovor s manželkou Petra Hámora ma dostal. Úžasný výkon tohto muža. Horolezectvo je veľmi náročné, ale krásne. 

Každý, kto chodí po horách a miluje turistiku a vystúpi na vrchol nejakej hory či už dvojtisícovej, alebo väčšej, vie, aký to 

je pocit. Peter to dokázal, veľký obdiv. Neskutočný smútok za Vladom Štrbom. Česť jeho pamiatke. 

 

Daniela Šuriáková, Makov 

 

---- 

 

PRIALA BY SOM SI EŠTE 80 ROKOV MANŽELSTVA 

 

Potešil ma článok o spisovateľke a humoristke Oľge Feldekovej, ktorá sa narodila a detstvo prežila v meste, kde bývam. 

Vždy si o nej rada prečítam, nezabúda na svoju rodnú Oravu. Jej manželstvo je príkladom, že sa dá žiť s jedným mužom 

celý život. Vedieť sa tešiť z maličkostí, ktoré prináša každý deň. Svojím humorom a úsmevom nás všetkých rozveseľuje. 

 

Júlia Turoňová, Tvrdošín 

 

---- 

 

Vážené čitateľky a čitatelia, 

 

každý týždeň vyžrebujeme spomedzi autorov listov jedného, ktorý dostane darček. Darček tentoraz posielame Ľubomíre 

Vicianovej z Kežmarku. Víťazka listárne získava balíček kozmetických noviniek od AVONu, ktorý obsahuje matný rúž 

True Colour a obnovovací skrášľujúci denný krém s OF20 Reversalist. 

 

Napíšte nám svoj názor: 

 

Redakcia Slovenka Dr. Vl. Clementisa 10 821 02 Bratislava alebo E-MAILOM: listy@slovenka.sk 

 

---- 

 

Foto titulka: TV Markíza 

 

Avízo: Ramon Leško 

 

---- 

 

vyžrebovanie 
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SRDCOM A MEČOM- SLOV. Č. 20/2017 

 

Knihu Jany Pronskej Srdcom a mečom vyhrali: Božena Radimáková, Dolná Streda; Mária Černáková, Machulince; Mária 

Maleczová, Koškovce; Magdaléna Valasová, Hozelec; Emília Škandíková, Kocurany. 

 

SCALIBOR - SLOV. Č. 20/2017 

 

Antiparazitný obojok Scalibor vyhrali: Janka Vieriková, Nitra; Oľga Holúbková, Štúrovo; Ľudka Dzurovová, Spišská Nová 

Ves; Katarína Nigutová, Moldava n/Bodvou; Martin Vrábel, Pružina; Anna Kucmenová, Senica; Miriama Kompírová, 

Zemplínska Teplica. 

 

HAPPY - SLOV. Č. 20/2017 

 

Balíček detských hygienických výrobkov a plienok vyhrali: Danica Klopčeková, Nedožery-Brezany; Bernadeta Severová, 

Dudince. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Slovenský pohár v behu do vrchu 2016 pozná víťazov 

 [Noviny Spiša; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Celoročná súťaž v behoch do vrchu, ktorú zastrešuje Únia behov do vrchu, koncom mája spoznala víťazov v jednotlivých 

vekových kategóriách za minulý rok. Trojice najlepších boli na Čertovici odmenené športovými pohármi. 

 

ČERTOVICA. Body v tomto celoročnom seriáli sa podarilo získať spolu 692 pretekárom v mužských a 206 pretekárkam v 

ženských kategóriách, čo je o dve, resp. o tri viac ako v predchádzajúcom roku. Počet účastníkov z radov bežcov, 

lyžiarov, skialpinistov, cyklistov, vrcholových i rekreačných športovcov však bol oveľa vyšší, pretože nie všetci zúčastnení 

mali to šťastie, že absolvovanie podujatia premenili i v bodový zisk. Súťaží sa zúčastňovali takmer pravidelne i zahraniční 

bežci (z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka), body však boli prideľované iba súťažiacim Slovákom. 

 

V kategórii mužov A (do 39 rokov) body získavalo prvých 30 pretekárov (50, 40, 30, 27, 26,...1), u mužov B (od 40 do 49 

rokov) bodovala prvá dvadsiatka (30, 20, 18, 17, 16...1). V ostatných kategóriách bola bodovo ocenená iba elitná 

desiatka (20, 15, 10, 7, 6...1). 

 

Slovenský pohár v behu do vrchu 2016 (SP 2016) pozostával celkom zo 15 podujatí. Behov do vrchu je v súčasnosti na 

Slovensku viac, nie všetky však boli do tohto seriálu zaradené. 

 

Najatraktívnejšie súťaže boli v Tatrách 
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SP 2016 odštartoval počas prvého májového víkendu v Banskej Bystrici (Bystrický vertikal), končil v novembri v 

Západných Tatrách (Choď ako môžeš) so štartom v Bobroveckej vápenici. Podľa počtu štartujúcich najatraktívnejšími 

dielmi celého seriálu boli behy vo Vysokých Tatrách: Horský kros Gerlach, ktorého trasa vedie z Gerlachova na Sliezsky 

dom (8 400 m s prevýšením 879 m), a Memoriál Jána Stilla - z Novej Lesnej na Hrebienok (9 570 m s prevýšením 533 

m). 

 

Regionálni pretekári 

 

Na podujatiach štartovali i regionálni borci. Na rozdiel od niektorých vrchárov z iných kútov Slovenska, ktorí absolvovali 

takmer všetky časti seriálu, regionálni pretekári absolvovali iba niekoľko podujatí. Mali k tomu viacero dôvodov - 

vzhľadom na finančnú náročnosť si bežci volia väčšinou podujatia v blízkosti bydliska (pravda, ak nepatria k tým 

výnimkám, ktorým účasť financujú sponzori). Niektoré behy do vrchu kolidovali s inými bežeckými akciami a pre určitú 

skupinu športovcov boli iba súčasťou prípravy na súťaž v inom športe (napr. pre skialpinistov, bežcov na lyžiach). 

 

Medzi mužmi v hlavnej kategórii A (do 39 rokov) sa z regionálnych borcov najvyššie umiestnil olympionik, slovenský 

reprezentant v behu na lyžiach, 28-ročný Peter Mlynár, obyvateľ Gerlachova, člen ŠKP Vysoké. Behy do vrchu však 

absolvoval iba v rámci prípravy, resp. testu. 

 

Sviťanka Soňa Vnenčáková - štvrtá žena zo svetového šampionátu v behu do vrchu, absolvovala iba tri podujatia. 

Zamerala sa najmä na kvalifikáciu na svetový šampionát (beh na Vtáčnik), kde si vybojovala miestenku. Regionálnym 

fanúšikom sa predstavila na podujatí, ktoré je jej srdcovkou - na trase z Gerlachova na Sliezsky dom. I to jej však stačilo 

na celkovú druhú priečku. Pre vysokoškolské povinnosti chýbala i na slávnostnom oceňovaní, pretože študuje a trénuje v 

Brne. 

 

Medailovo pre regionálnych športovcov dopadla i kategória žien od 50 do 59 rokov, kde pod Tatry putovali zlato a striebro 

v celkovom hodnotení. 

 

Z výsledkov: 

 

Muži A (do 39 rokov) - 279 bodujúcich 

 

1. Ján Ďurmek - Valaská Belá - 367 bodov...12. Peter Mlynár - ŠKP Vysoké Tatry - 102 bodov... 23. Pavol Orolin - 

Bežecký klub Poprad/Spišské Bystré - 72 bodov 

 

Muži B (od 40 do 49 rokov) - 153 bodujúcich 
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1. Tibor Ponek - CK Turzovka - 269 bodov...9. Milan Šoltýs - Bežecký klub Poprad/Batizovce - 63 bodov...11. Martin 

Bajčičák - ŠKP Vysoké Tatry - 60 bodov 

 

Muži C (od 50 do 59 rokov) - 129 bodujúcich 

 

1. Ján Malíček - MALCO Myjava - 347 bodov...26. Štefan Žugec - Bežecký klub Poprad/Batizovce - 28 bodov... 34. Cyril 

Františka - MOMS Batizovce - 20 bodov 

 

Muži D (od 60 rokov) - 53 bodujúcich 

 

1. Miroslav Kováč - Trenčín - 215 bodov...19. Vladimír Staroň - Ski veterán Tatranská Štrba - 15 bodov...20. Július Lupták 

- SKI Travel Štrbské Pleso - 14 bodov 

 

Juniori (do 19 rokov) - 80 bodujúcich 

 

1. Nikolas Vojtas - Turčianske Teplice - 50 bodov...26. Lukáš Koperdák - Spišská Nová Ves - 10 bodov 

 

Ženy E (od 20 do 34 rokov) - 75 bodujúcich 

 

1. Michaela Kúdeľová - Tlmače - 55 bodov...2. Soňa Vnenčáková - AO Svit - 52 bodov...11. Daniela Kotschová - Sport 

Rysy - 22 bodov...20. Patrícia Puklová - AK Steeple Poprad - 20 bodov 

 

Ženy F (od 35 do 49 rokov) - 71 bodujúcich 

 

1. Katarína Paulínyová - AK ZŤS Martin - 200 bodov...17. Daniela Zgodavová - Poprad - 19 bodov 

 

Ženy G (od 50 do 59 rokov) - 25 bodujúcich 

 

1. Danica Božová - Bežecký klub Poprad/Svit - 115 bodov, 2. Drahomíra Popracová - Kežmarok - 102 bodov, 3. Zuzana 

Barthová - BŠK Banská Bystrica - 97 bodov 

 

Ženy H (od 60 rokov) - 6 bodujúcich 

 

1. Eva Budinská - Poluvsie - 190 bodov 

 

Juniorky (do 19 rokov) - 29 bodujúcich 
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1. Erika Belianska - MŠK AK Kysucké Nové Mesto - 120 bodov... 18. Timea Mihoková - Bežecký klub Poprad/Batizovce - 

15 bodov (db) 

 

Foto: 

 

Ženy od 50 rokov - prvé dve priečky putovali pod Tatry Zľava: Popracová (druhá), Božová (prvá), Barthová (tretia). 

FOTO: MARCELA BARTKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Posledné zábery z balóna pred pádom! 

 [Nový Čas; 123/2017; 30/05/2017; s.: 8; kil ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Romantický výlet 11 Slovákov sa zmenil na drámu 

 

Autor - kil Foto: archív jk 

 

HRABUŠICE - Zábava sa mohla skončiť veľkou tragédiou! V piatok podvečer na lúke pri Hrabušiciach (okr. Spišská 

Nová Ves) zachytil pri pristátí teplovzdušný balón káble elektrického vedenia. Následne došlo ku skratu a obal balóna 

začal horieť. V koši 11 pasažierov z celého Slovenska a český pilot. Medzi nimi aj Juraj (62) zo Slovenskej Ľupče pri 

Banskej Bystrici. Ten hovorí, že problémy im narobil vietor, ale pilot kritickú situáciu zvládol profesionálne. 

 

,,Výlet balónom som dostal od dcéry k 60-ke, išiel som na let spolu so švagrom," hovorí Juraj. V piatok po trištvrte na 

osem večer vyleteli od obchodného centra v Kežmarku. ,,Všetko prebiehalo v poriadku. Bol to nezabudnuteľný zážitok. 

Pilot sa už chystal pristáť skôr, ale všade bolo elektrické napätie, ktoré sa tam križovalo," spomína očitý svedok a 

pokračuje: ,,Pred pristátím sme dostali klasické pokyny a všetko bolo v poriadku. Zostávala posledná lúka, kde sme mali 

pristáť, bolo tam elektrické vedenie. Začali sme klesať a vtedy nás závan vetra začal ťahať do pravej strany, nad to 

vedenie. Vtedy iba pilot povedal, že to nie je dobré. Panika však nenastala, bravúrne to zvládol," vysvetľuje Juraj s tým, 

že pristáli normálne, asi 5 metrov za vedením. Problém nastal po tom, ako dosadli na zem. Obal balóna už klesal dole a 

vtedy opäť zafúkal vietor. ,,A to bola smola, lebo balón sa prevesil cez vedenie. Došlo ku skratu a začalo to tam blčať. 

Nikto však nepanikáril. Pilot nás inštruoval, ako máme vystúpiť z  koša a aby nebolo krokové napätie a  nezasiahol nás 

prúd, tak sme sa doslova odšuchtali do bezpečnej vzdialenosti. Pilot okamžite zavolal 112-tku. Mali sme šťastie, to je 

jasné. Aj napriek všetkému to bol obrovský zážitok, a let balónom by som si zopakoval," uzavrel Juraj. Let balóna z 

Kežmarku do Hrabušíc zabezpečovala firma Balóny.sk, ktorá je súčasťou českej firmy Balony. Pilot Martin Koupa 

odhadol škodu za zničený balón na 20-tisíc eur. Zrútený balón bol registrovaný v Česku a na lietanie na Slovensku nemal 

licenciu.  

 

Foto: 
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Balón vzlietol od obchodného domu v Kežmarku. 

 

Poslednú fotografiu urobil Juraj z balóna pred pristátím. 

 

Hasičov k požiaru privolal po pristátí pilot. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Slovenský titul v sedemboji získala Sviťanka Lajčáková 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544160/slovensky-titul-v-sedemboji-ziskala-svitanka-lajcakova.html 

 

Posunula sa na 4. miesto v historických tabuľkách a splnila limit na európsky šampionát. 

 

SVIT. Slovenský titul. Najhodnotnejší výkon na slovenskom šampionáte. Splnenie limitu na európsky šampionát do 23 

rokov. Posun na 4. miesto v historických tabuľkách. 

 

O toto všetko sa postarala 21-ročná Sviťanka Stanislava Lajčáková na majstrovstvách Slovenska v atletických viacbojoch 

v Košiciach počas predposledného májového víkendu. 

 

Odchovankyňa svitského trénera a učiteľa telesnej výchovy ZŠ Mierová Ladislava Potočného po desaťročnom tréningu 

vo Svite v súčasnosti zaberá pod vedením Michala Škvarku v Banskej Bystrici, kde druhý rok študuje na vysokej škole 

fyzioterapiu. 

 

Stanka v sedemboji obhájila prvenstvo spred minulého roka a pridala k nemu i úžasné zlepšenie osobného rekordu o 218 

bodov. 

 

K viacbojárskym titulom z rokov 2014 a 2016 teraz pridala tretí. 

 

Po skončení súťaže netajila spokojnosť: "Mám za sebou náročný víkend. Úspešný. Na pretek sme cestovali s tým, že je 

to prvý štart sezóny (skoro vo všetkých disciplínach sedemboja – okrem behu na 100 m prekážok). Vedeli sme, že 

konkurencia nebude veľká a nebudem sa mať za kým potiahnuť. Preto sme to brali ako čisto tréningový štart, ktorý nám 

poskytne ukazovatele, aby sme vedeli, kde sú ešte rezervy, na ktorých treba popracovať. Celá príprava bola zameraná 

na viacboj, takže či už sústredenie v Španielsku alebo tréningy doma, všetko smerovalo k viacboju. Rozbehli to 

vynikajúce prekážky (zlepšenie osobného rekordu 0,24 sek), za ktoré som prvýkrát dostala viac ako 1000 bodov. Hoci 

sme to brali stále tréningovo, dobre rozbehnutý prvý deň naznačoval, že by to mohol byť veľmi slušný výsledok." 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544160/slovensky-titul-v-sedemboji-ziskala-svitanka-lajcakova.html
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"So štyrmi osobnými rekordmi a jedným celkovým – súčtom 5 660 bodov – som na začiatok sezóny veľmi spokojná. 

Trošku však mrzí tých chýbajúcich 40 bodov, ktoré by znamenali splnený limit aj na Svetovú univerziádu. Osobný rekord 

a limit na ME do 23 rokov sú ale, myslím, slušným základom, na ktorom môžeme ďalej stavať. O mesiac nás čaká viacboj 

v Kladne, kde sú majstrovstvá Českej republiky prvýkrát súčasťou TNT mítingu, čo znamená, že konečne si užijem pretek 

so súperkami, ktoré ma, verím, potiahnu ku skvelým výkonom." 

 

Medailové umiestnenie i do Spišskej Novej Vsi 

 

Na šampionáte sa predstavili i atlétky Spišskej Novej Vsi. 

 

Juniorka Nina Javorská vybojovala bronz, dorastenka Klaudia Hanzelyová obsadila 6. priečku. 

 

Z výsledkov: 

 

Ženy – sedemboj: 

 

1. Stanislava Lajčáková (Sviťanka v drese VŠC Dukla B. Bystrica) 5660 bodov (Beh na 100 m prekážok: 13,35 sek, skok 

do výšky: 161 cm, vrh guľou: 11,74 m, beh na 200 m: 24,76 sek, skok do diaľky: 583 cm, hod oštepom: 43,68 m, beh na 

800 m: 2:25,36 min), 2. Monika Baňovičová (Slávia UK Bratislava) 4417 bodov, 3. Tatiana Dunajská (VŠC Dukla Banská 

Bystrica) 3105 bodov. 

 

Juniorky – sedemboj: 

 

1. Kristína Víglaská (VŠC Dukla Banská Bystrica) 3717 bodov, 2. Zuzana Kamenská (Dukla Banská Bystrica) 2968 

bodov, 3. Nina Javorská (Tatran Spišská nová Ves) 2256 bodov. 

 

Dorastenky – sedemboj: 

 

1. Tereza Rudzanová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 4356 bodov...6. Klaudia Hanzelyová (Tatran Spišská Nová Ves) 

2968 bodov. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Vavrek bol na Pivovarsko-hradnej sedemtisícovke najrýchlejší 

 [presov.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20545484/vavrek-na-pivovarsko-hradnej-sedemtisicovke-najrychlejsi.html 

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20545484/vavrek-na-pivovarsko-hradnej-sedemtisicovke-najrychlejsi.html
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Vo Veľkom Šariši sa konal 19. ročník obľúbených bežeckých pretekov. 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Nechýbali na ňom ani bežci z partnerských miest Veľkého Šariša Grybówa a Nyírteleku, hostkou 

podujatia bola slovenská reprezentantka v atletike Lucia Hrivnák Klocová. 

 

Medzi mužmi bol na sedemkilometrovej trati (bežalo sa z futbalového ihriska vo Veľkom Šariši na nádvorie Šarišského 

hradu a späť) najrýchlejší Adrián Vavrek (vyhral aj v rokoch 2015 a 2014) – dosiahol čas 31:10 min. 

 

V pretekoch žien vytrvalkyne nad 35 rokov prevalcovali svoje mladšie kolegyne. Vlaňajšie prvenstvo obhájila Erika 

Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) časom 24:03 min. 

 

Muži do 39 rokov (7 km, prevýšenie 300 m): 1. A. Vavrek (Dulova Ves) 31:10 min, 2. T. Šitár (Weldex Prešov) 32:01, 3. 

M. Kormaník (MTC Vyšná Šebastová) 32:41, 40- až 49-roční: 1. Kamas (Tatran Spišská Nová Ves) 31:42, 2. Štefanišin 

(Breznica) 33:34, 3. J. Varga (Senátor Záborské) 34:46, 50- až 59-roční: 1. Rácz (Budimír) 33:05, 2. M. Safko (MTC 

Vyšná Šebastová) 35:45, 3. Janovič (Active Life) 35:49, 60- až 69-roční (5 km): 1. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:18, 2. 

A. Bosák (STK Control Prešov) 24:02, 3. T. Tisza (Košice) 24:48, 70-roční a starší: 1. V. Bašista (OcÚ Demjata) 24:24, 2. 

F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 26:35, 3. Pribičko (ŽSR Košice) 29:05. 

 

Ženy (5 km) – absolútne poradie: 1. E. Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 24:03, 2. L. Iľková (Maras team Prešov) 24:35, 

3. A. Tiszová (Košice) 26:28, do 34 rokov: 1. L. Vavreková (Dulova Ves) 27:36, 2. Cisková (Veľký Šariš) 28:34, 3. 

Šebejová (Prešov) 31:04, 35- až 49-ročné: 1. E. Ondrijová 24:03, 2. Iľková 24:35, 3. M. Stašová (Spider Porúbka) 26:44, 

50-ročné a staršie: 1. A. Tiszová (Košice) 26:28, 2. D. Jendrichovská (Maras team Prešov) 28:50, 3. A. Nagyová 

(Nyírtelek) 34:05. Dorastenci (3 km): 1. L. Očipa (Veľký Šariš) 11:44, 2. Hrabovecký (Ľubotice) 12:03, 3. Šoltýs 

(Rokycany) 12:28, dorastenky: 1. Repeľová (Prešov) 18:13. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Vavrek na Pivovarsko-hradnej sedemtisícovke najrýchlejší 

 [Korzár; 123/2017; 30/05/2017; s.: 20; jac ; Zaradenie: DENNÍK PREŠOVSKÉHO KRAJA] 

 

Vo Veľkom Šariši bol 19. ročník obľúbených bežeckých pretekov Pivovarsko-hradná sedemtisícovka. 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Nechýbali na ňom ani bežci z partnerských miest Veľkého Šariša Grybówa a Nyírteleku, hostkou 

podujatia bola slovenská reprezentantka v atletike Lucia Hrivnák Klocová. Medzi mužmi bol na sedemkilometrovej trati 

(bežalo sa z futbalového ihriska vo Veľkom Šariši na nádvorie Šarišského hradu a späť) najrýchlejší Adrián Vavrek 

(vyhral aj v rokoch 2015 a 2014) – dosiahol čas 31:10 min. V pretekoch žien vytrvalkyne nad 35 rokov prevalcovali svoje 

mladšie kolegyne. Vlaňajšie prvenstvo obhájila Erika Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) časom 24:03 min. Muži do 39 

rokov (7 km, prevýšenie 300 m): 1. A. Vavrek (Dulova Ves) 31:10 min, 2. T. Šitár (Weldex Prešov) 32:01, 3. M. Kormaník 
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(MTC Vyšná Šebastová) 32:41, 40- až 49-roční: 1. Kamas (Tatran Spišská Nová Ves) 31:42, 2. Štefanišin (Breznica) 

33:34, 3. J. Varga (Senátor Záborské) 34:46, 50- až 59-roční: 1. Rácz (Budimír) 33:05, 2. M. Safko (MTC Vyšná 

Šebastová) 35:45, 3. Janovič (Active Life) 35:49, 60- až 69-roční (5 km): 1. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 23:18, 2. A. 

Bosák (STK Control Prešov) 24:02, 3. T. Tisza (Košice) 24:48, 70-roční a starší: 1. V. Bašista (OcÚ Demjata) 24:24, 2. F. 

Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 26:35, 3. Pribičko (ŽSR Košice) 29:05. Ženy (5 km) – absolútne poradie: 1. E. Ondrijová 

(MTC Vyšná Šebastová) 24:03, 2. L. Iľková (Maras team Prešov) 24:35, 3. A. Tiszová (Košice) 26:28, do 34 rokov: 1. L. 

Vavreková (Dulova Ves) 27:36, 2. Cisková (Veľký Šariš) 28:34, 3. Šebejová (Prešov) 31:04, 35- až 49-ročné: 1. E. 

Ondrijová 24:03, 2. Iľková 24:35, 3. M. Stašová (Spider Porúbka) 26:44, 50ročné a staršie: 1. A. Tiszová (Košice) 26:28, 

2. D. Jendrichovská (Maras team Prešov) 28:50, 3. A. Nagyová (Nyírtelek) 34:05. Dorastenci (3 km): 1. L. Očipa (Veľký 

Šariš) 11:44, 2. Hrabovecký (Ľubotice) 12:03, 3. Šoltýs (Rokycany) 12:28, dorastenky: 1. Repeľová (Prešov) 18:13. (jac) 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 30. mája 

 [korzar.sme.sk; 30/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20542481/pohotovost-v-lekarnach-utorok-30-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 

 

Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 

https://korzar.sme.sk/c/20542481/pohotovost-v-lekarnach-utorok-30-maja.html
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V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

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

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Cannabis - M. R. Štefánika 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS, Mnoheľova 2, +421 524283134 
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Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

MÁRIA, Krátka 3+421 +421 57 7752020 

 

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

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, 56 6522330 

 

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

 

Trebišov 

 

AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

AMARA, Masarykova 1342/90, +421 56 6425037 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Kam za kultúrou - utorok 30. mája 

 [korzar.sme.sk; 30/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20542489/kam-za-kulturou-utorok-30-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

https://korzar.sme.sk/c/20542489/kam-za-kulturou-utorok-30-maja.html
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KOŠICE: 

 

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

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

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

filmy - Leonardo da Vinci: Génius v Miláne o 18.10 hod., 

 

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

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

hod., 

 

ÚSMEV - Úplní cudzinci o 10.00, Červená korytnačka o 18.00, Denník rušňovodiča o 20.00 hod., 

 

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

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

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

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Spartakus o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Podmorská rozprávka o 9.00, 10.30, 14.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

Technická univerzita KTPE (Park Komenského č. 3., prízemie vľavo) - Miroslav Mojžiš: Výstava Elektrotechnika a nebo 

(do 2. 6.), 

 

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); Kresba a maľba pre 

začiatočníkov od 17.00 hod., Výstavy: Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), V mene 
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krásy - zberateľstvo Vojtecha Löfflera (do 28. 5.), ŤAHANOVCE (pred miestnym úradom) - Háčkované graffiti o 11.00 

hod. (do 2. 6.), 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

 

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

 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Od symbolizmu ku konštruktivizmu (do 26. 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, 

 

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

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

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

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

 

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

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA 
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(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 - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), (film) Weird Europe: RAW o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

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

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

15.00, Festival 7x7: Najkrajší deň o 18.00, A je tu zas o 20.30 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 16.10, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.00, Kráľ Artuš: Legenda o meči 20.20, 

Leonardo da Vinci: Genius v Miláne o 18.40, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 20.50, 3D o 18.10, Strážcovia 

Galaxie 2 o 17.10, Votrelec: Covenant o 21.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Polina o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 
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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.), 

 

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

Bárkányovej zbierky, 

 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; 

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

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

Reminiscencie, HsU 2017 (do 2. 7.), 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 

 

1.36.  Raši: Kraj nie je tak mediálne sexi ako mesto. Zmením to 

 [kosice.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Peter Bercik ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20545393/rasi-kraj-nie-je-tak-medialne-sexi-ako-mesto-zmenim-to.html 

 

Kandidát na župana: Dúhu a Remetu som si nevybral. Bol by lepší Váhostav? 

 

Po tlačovej besede, kde potvrdil kandidatúru na župana, poskytol primátor Raši Korzáru i rozhovor. 

 

Nebojíte sa, že neprajníci budú hovoriť, že odchádzate z postu primátora pre problémy s parkovaním a s rekonštrukciami 

tratí, najmä tej prvej, a že kvôli tomu utekáte? 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20545393/rasi-kraj-nie-je-tak-medialne-sexi-ako-mesto-zmenim-to.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

– Určite sa nebojím, neutekám a poviem aj prečo. Všetky investície sú rozbehnuté a idú bez problémov. Poučili sme sa z 

chýb pri prvej fáze rekonštrukcií, aj z hľadiska informovanosti, aj z hľadiska serióznosti partnera, ktorý trate robí. Teraz 

pravidelne informujeme o priebehu. Zatiaľ prebieha všetko v termínoch a nie je predpoklad, že by sa to zmenilo. Máme 

schválené peniaze od vlády na projekt národného tenisového centra, máme pripravený futbalový štadión, za niekoľko dní 

vás zavoláme na začatie prác, štadión bude stáť a máme ho zabezpečený aj z hľadiska financovania. 

 

A parkovanie? 

 

– Možno by som dal protiotázku: Kto z vás spochybnil, že parkovanie bolo treba robiť? Bolo treba nájsť niekoho, kto bude 

mať odvahu, kto zvládne tú mieru kritiky a obrovskú mieru agresivity, ktorá sa pri parkovaní spustila. Malo svoje chyby. 

Výber prevádzkovateľa vyšiel z verejného obstarávania. Chyby sa stali na strane mesta i na strane parkovacej 

spoločnosti. Ale myslím si, že čas ukáže, že to bolo nevyhnutné. A verím, že aj ostatné mestá sa poučia z našich chýb, 

zoberú si len to dobré a parkovanie budú robiť. 

 

Cieľ je jasný: Ľudia, ktorí bývajú, by mali vedieť zaparkovať tam, kde bývajú, a nemali by byť vytláčaní ľuďmi, ktorí z 

nejakých dôvodov prídu a zaparkujú pred ich bydliskom. Určite to bolo niečo, čo poškodilo mne, celému mestu, ale bol to 

krok, ktorý bol absolútne nevyhnutný. 

 

Čo sa týka kraja, ja aj Zdeno sme dobrí priatelia, na druhej strane sme odlišné povahy. Cítil som, že kraj nebol tak 

mediálne sexi ako mesto, pretože aj vy, novinári, žijete v Košiciach, nie v okolí. Aj vám sú dostupnejšie témy z Košíc, 

problémy stretávate priamo na ulici, nestretávate ich ani v Sečovciach, ani v Michalovciach, ani v Spišskej Novej Vsi. 

Územný celok má obrovské množstvo kompetencií, ktoré sa týkajú 800-tisíc ľudí, vrátane tých v Košiciach. Verím, že tak, 

ako televízia CNN označila Košice za tretie mesto, ktoré treba navštíviť, tak verím, že toto sa mi podarí aj pri celom kraji. 

 

Kedy začnete s kampaňou? 

 

– S kampaňou som začal 21. 12. 2010, keď som sa stal primátorom. Vy, čo ma sledujete na sociálnych sieťach, vidíte, že 

počas tých rokov som sa neustále niekde pohyboval. Chodím nielen na mestské akcie, ale aj po celom kraji. Ide mi o to, 

aby problémy, ktoré má kraj, sme nielen pomenovali, ale dali aj návrhy na ich riešenie. Môžete si urobiť tím expertov na 

oblasť práce, sociálnych vecí, zdravotníctva, ale riešenia musia prísť z kraja, aj nápady, ako ich riešiť, a ja ich budem 

hľadať priamo v kraji. Je iný ako Košice. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú z kraja, cítia, že tie nožnice medzi mestom a 

krajom sa prehlbujú, tak ako sa prehlbovali nožnice medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. 

 

Je pravda, že strana Smer si po zbabranej rekonštrukcii a po problémoch s parkovaním dala urobiť prieskum, z ktorého 

vyplynulo, že vás nezvolia za primátora v najbližších voľbách? 

 

– Určite to nie je pravda, ale jeden... Nie, nie, prieskum takýto robený nebol. Keď sa vrátime k tej rekonštrukcii tratí, tak, 

ako bola kritizovaná počas priebehu, tak bola vnímaná pozitívne po jej skončení. Čas všetko ukáže. Ľudia, ktorí bývajú v 
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zónach a zaparkujú tam, vám potvrdia, že to bolo dobré rozhodnutie. Stáva sa nám, že ľudia v zónach jedna až desať, 

kde predtým nevedeli zaparkovať, nás teraz žiadajú, aby sa už nové parkovacie miesta nebudovali, lebo začala regulácia 

a oni zaparkujú bez problémov. 

 

Vráťme sa ešte k tej prvej rekonštrukcii tratí. Išli by ste do toho znovu s Remetom? 

 

– Ja som si Remetu vtedy nevybral. Či to budem ja alebo niekto iný, alebo keď bude niekto z vašich priateľov primátorom, 

môže ísť do rekonštrukcie iba s tým, kto vyhrá verejné obstarávanie. V tom obstarávaní bola vtedy prvá Dúha a druhý 

Váhostav. Čo si myslíte, aké články by vychádzali, keby rekonštrukciu robil Váhostav, ktorý v tom čase čelil hrozbe 

konkurzu a riešil sa na pôde Národnej rady? Obstarávanie je najtransparentnejšia forma, ale zhotoviteľa si nevyberáte. 

Tvrdím, že pri mnohých verejných obstarávaniach by ste si pri rekonštrukcii domu alebo kúpeľne nevybrali toho 

najlacnejšieho, ale vybrali by ste si toho, komu dôverujete, ktorý ponúkne kvalitu za primeranú cenu. 

 

Prečo župan, prečo napríklad nie premiér? 

 

– Dá sa vyhrať aj premiér? 

 

Hovorilo sa o tom v kuloároch, že premiér Fico potrebuje pokoj kvôli zdraviu a medzi náhradníkmi sa spomínalo aj vaše 

meno. 

 

– Ja som v týchto kuloároch nebol a ani som nebol nikdy oslovený... 

 

Ani ste nemali také ambície? 

 

– Nie, nie. Mám rád toto mesto, aj svoju rodinu a tieto ambície som naozaj nemal. 

 

A čo ministerstvo zdravotníctva, napríklad? 

 

– Zdravotníctvo je pre mňa uzavretá kapitola z hľadiska národnej úrovne. Vidíte, že som v zdravotníckom výbore iba ako 

člen. Keď sa ma niekto spýta, určite rád pomôžem, a pokiaľ budem úspešný v župe, budem sa orientovať na riešenie 

problémov, ktoré má kraj v kompetencii, z hľadiska logistiky a komfortu voči pacientovi. Sú tu ordinačné hodiny, je tu 

prevádzkový poriadok, lekárska služba prvej pomoci, sú tu lekárne a povoľovanie ich prevádzok, ale aj stratégia 

zdravotníctva v rámci kraja... 

 

...no vidíte, aký ste odborník, nechcete byť predsa ministrom? 

 

– Nie, nechcem. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

Vráťme sa teda k mestu. Ak vás zvolia za župana, ktorý z dvoch vašich námestníkov bude poverený? 

 

– Každý z vás má 50-percentnú šancu, že uhádne ktorý. 

 

Teda ktorý? 

 

– Nepredbiehajme, už mnoho ľudí dalo vyhlásenie, čo bude. Najprv treba vyhrať a potom to oznámim. 

 

Neuvažujete o výmene niektorého z nich do župných volieb? 

 

– Určite nie. 

 

Keď náhodou neuspejete v župných voľbách, budete potom kandidovať znovu za primátora? 

 

– To je hypotetická otázka. Ja verím, že ma budete všetci podporovať, budete objektívni a s vašou podporou, verím, že to 

dopadne dobre. 

 

Na čo ste pyšný a čo si priznávate ako chybu za tých sedem rokov? 

 

– Z čoho sa mimoriadne teším, je objem investícií, ktorý do nášho mesta prišiel. Je to 250 miliónov v doprave, vrátane 

toho, čo sa robí. Je to modernizácia električkových tratí, 128 nových autobusov, nové elektrobusy, za chvíľu budeme mať 

46 nových električiek. Teším sa z čéháčky, teším sa z toho, že každý rok urobíme nové cesty v objeme približne 5 

miliónov eur. Teším sa, ako sme zvládli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, že sme boli Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK), z investícií, ktoré tu vďaka tomu prišli v objeme 60 miliónov eur. Teším sa z Európskeho mesta športu, čo bol 

naozaj príjemný projekt a naštartoval športovanie v našom meste. A teším sa z toho, že sme ten projekt EHMK pretavili 

do toho, že sme kandidát na titul UNESCO, aj keď nie v oblasti, ktorú sme dlhodobo očakávali, teda kultúrne dedičstvo, 

ale v kreatívnom meste nových médií. 

 

Teším sa na letnú olympiádu mládeže, verím, že dostaneme možnosť usporiadať majstrovstvá sveta v orientačnom behu, 

na Masters v roku 2020, v roku 2019 tu budú majstrovstvá sveta v hokeji a stále verím, že tu dotiahneme mužstvo 

Slovenska. Veľmi sa teším z Národného tenisového centra, ale aj z futbalového štadióna, aj s postupom VSS do prvej 

ligy, že štadión bude hostiť mužstvo z prvej ligy aj medzinárodné zápasy, aj mládežnícke tímy, ktoré budú cítiť motiváciu. 

Teším sa z Minebey, z príchodu investora. Keď si pamätáte, v roku 2010 bolo cieľom mesta a kraja mať v roku 2020 v IT 

sektore desaťtisíc ľudí zamestnaných. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť v roku 2016. Nie sme najlacnejší, investori to 

vedia, ale ponúkame všetko ostatné, čo ku kvalitnému životu patrí, spoločenské využitie, cenovo dostupné byty, je to 

kultúra a šport, je to napríklad aj MHD, keď si vezmete IT investorov v našom meste, ku každému sa dostanete MHD. 

 

A z negatívnych vecí? 
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– Sú dve témy – jedna, ktorá sa tiahla so mnou negatívne a skončila pozitívne, to je modernizácia električkových tratí, 

kde chyby urobilo mesto najmä z hľadiska komunikácie a chyby urobil aj investor, lebo nevedel ísť v takom tempe, aké 

deklaroval. Našťastie to celé dopadlo dobre a celé to preplatila Európska únia. 

 

Druhá téma je systém zavádzania rezidentského parkovania. Keďže kritizujete to, čo sa robí zle, nie zavedenie tohto 

systému, verím, že najbližšia doba, či už týždne alebo mesiace ukážu, že to bol správny. 

 

Robili sme chyby my, aj investor, ale bohužiaľ, robili chyby tí, ktorí zneužili túto tému vo svoj osobný prospech, ktorí tu 

šíria agresivitu a extrémizmus a ktorí by si naozaj mohli podať ruku s kotlebovcami. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Raši: Kraj nie je tak mediálne sexi. Zmením to 

 [Korzár; 123/2017; 30/05/2017; s.: 4,5; PETER BERCIK ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Po tlačovej besede, kde potvrdil kandidatúru na župana, poskytol primátor Raši Korzáru i rozhovor. 

 

Nebojíte sa, že neprajníci budú hovoriť, že odchádzate z postu primátora pre problémy s parkovaním a s rekonštrukciami 

tratí, najmä tej prvej, a že kvôli tomu utekáte? 

 

– Určite sa nebojím, neutekám a poviem aj prečo. Všetky investície sú rozbehnuté a idú bez problémov. Poučili sme sa z 

chýb pri prvej fáze rekonštrukcií, aj z hľadiska informovanosti, aj z hľadiska serióznosti partnera, ktorý trate robí. Teraz 

pravidelne informujeme o priebehu. Zatiaľ prebieha všetko v termínoch a nie je predpoklad, že by sa to zmenilo. Máme 

schválené peniaze od vlády na projekt národného tenisového centra, máme pripravený futbalový štadión, za niekoľko dní 

vás zavoláme na začatie prác, štadión bude stáť a máme ho zabezpečený aj z hľadiska financovania. 

 

A parkovanie? 

 

– Možno by som dal protiotázku: Kto z vás spochybnil, že parkovanie bolo treba robiť? Bolo treba nájsť niekoho, kto bude 

mať odvahu, kto zvládne tú mieru kritiky a obrovskú mieru agresivity, ktorá sa pri parkovaní spustila. Malo svoje chyby. 

Výber prevádzkovateľa vyšiel z verejného obstarávania. Chyby sa stali na strane mesta i na strane parkovacej 

spoločnosti. Ale myslím si, že čas ukáže, že to bolo nevyhnutné. A verím, že aj ostatné mestá sa poučia z našich chýb, 

zoberú si len to dobré a parkovanie budú robiť. Cieľ je jasný: Ľudia, ktorí bývajú, by mali vedieť zaparkovať tam, kde 

bývajú, a nemali by byť vytláčaní ľuďmi, ktorí z nejakých dôvodov prídu a zaparkujú pred ich bydliskom. Určite to bolo 

niečo, čo poškodilo mne, celému mestu, ale bol to krok, ktorý bol absolútne nevyhnutný. Čo sa týka kraja, ja aj Zdeno 

sme dobrí priatelia, na druhej strane sme odlišné povahy. Cítil som, že kraj nebol tak mediálne sexi ako mesto, pretože aj 

vy, novinári, žijete v Košiciach, nie v okolí. Aj vám sú dostupnejšie témy z Košíc, problémy stretávate priamo na ulici, 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 5. 2017 

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

nestretávate ich ani v Sečovciach, ani v Michalovciach, ani v Spišskej Novej Vsi. Územný celok má obrovské množstvo 

kompetencií, ktoré sa týkajú 800-tisíc ľudí, vrátane tých v Košiciach. Verím, že tak, ako televízia CNN označila Košice za 

tretie mesto, ktoré treba navštíviť, tak verím, že toto sa mi podarí aj pri celom kraji. 

 

Kedy začnete s kampaňou? 

 

– S kampaňou som začal 21. 12. 2010, keď som sa stal primátorom. Vy, čo ma sledujete na sociálnych sieťach, vidíte, že 

počas tých rokov som sa neustále niekde pohyboval. Chodím nielen na mestské akcie, ale aj po celom kraji. Ide mi o to, 

aby problémy, ktoré má kraj, sme nielen pomenovali, ale dali aj návrhy na ich riešenie. Môžete si urobiť tím expertov na 

oblasť práce, sociálnych vecí, zdravotníctva, ale riešenia musia prísť z kraja, aj nápady, ako ich riešiť, a ja ich budem 

hľadať priamo v kraji. Je iný ako Košice. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú z kraja, cítia, že tie nožnice medzi mestom a 

krajom sa prehlbujú, tak ako sa prehlbovali nožnice medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska. 

 

Je pravda, že strana Smer si po zbabranej rekonštrukcii a po problémoch s parkovaním dala urobiť prieskum, z ktorého 

vyplynulo, že vás nezvolia za primátora v najbližších voľbách? 

 

– Určite to nie je pravda, ale jeden... Nie, nie, prieskum takýto robený nebol. Keď sa vrátime k tej rekonštrukcii tratí, tak, 

ako bola kritizovaná počas priebehu, tak bola vnímaná pozitívne po jej skončení. Čas všetko ukáže. Ľudia, ktorí bývajú v 

zónach a zaparkujú tam, vám potvrdia, že to bolo dobré rozhodnutie. Stáva sa nám, že ľudia v zónach jedna až desať, 

kde predtým nevedeli zaparkovať, nás teraz žiadajú, aby sa už nové parkovacie miesta nebudovali, lebo začala regulácia 

a oni zaparkujú bez problémov. 

 

Vráťme sa ešte k tej prvej rekonštrukcii tratí. Išli by ste do toho znovu s Remetom? 

 

– Ja som si Remetu vtedy nevybral. Či to budem ja alebo niekto iný, alebo keď bude niekto z vašich priateľov primátorom, 

môže ísť do rekonštrukcie iba s tým, kto vyhrá verejné obstarávanie. V tom obstarávaní bola vtedy prvá Dúha a druhý 

Váhostav. Čo si myslíte, aké články by vychádzali, keby rekonštrukciu robil Váhostav, ktorý v tom čase čelil hrozbe 

konkurzu a riešil sa na pôde Národnej rady? Obstarávanie je najtransparentnejšia forma, ale zhotoviteľa si nevyberáte. 

Tvrdím, že pri mnohých verejných obstarávaniach by ste si pri rekonštrukcii domu alebo kúpeľne nevybrali toho 

najlacnejšieho, ale vybrali by ste si toho, komu dôverujete, ktorý ponúkne kvalitu za primeranú cenu. 

 

Prečo župan, prečo napríklad nie premiér? 

 

– Dá sa vyhrať aj premiér? 

 

Hovorilo sa o tom v kuloároch, že premiér Fico potrebuje pokoj kvôli zdraviu a medzi náhradníkmi sa spomínalo aj vaše 

meno. 
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– Ja som v týchto kuloároch nebol a ani som nebol nikdy oslovený... 

 

Ani ste nemali také ambície? 

 

– Nie, nie. Mám rád toto mesto, aj svoju rodinu a tieto ambície som naozaj nemal. 

 

A čo ministerstvo zdravotníctva, napríklad? 

 

– Zdravotníctvo je pre mňa uzavretá kapitola z hľadiska národnej úrovne. Vidíte, že som v zdravotníckom výbore iba ako 

člen. Keď sa ma niekto spýta, určite rád pomôžem, a pokiaľ budem úspešný v župe, budem sa orientovať na riešenie 

problémov, ktoré má kraj v kompetencii, z hľadiska logistiky a komfortu voči pacientovi. Sú tu ordinačné hodiny, je tu 

prevádzkový poriadok, lekárska služba prvej pomoci, sú tu lekárne a povoľovanie ich prevádzok, ale aj stratégia 

zdravotníctva v rámci kraja... 

 

...no vidíte, aký ste odborník, nechcete byť predsa ministrom? 

 

– Nie, nechcem. 

 

Vráťme sa teda k mestu. Ak vás zvolia za župana, ktorý z dvoch vašich námestníkov bude poverený? 

 

– Každý z vás má 50-percentnú šancu, že uhádne ktorý. 

 

Teda ktorý? 

 

– Nepredbiehajme, už mnoho ľudí dalo vyhlásenie, čo bude. Najprv treba vyhrať a potom to oznámim. 

 

Neuvažujete o výmene niektorého z nich do župných volieb? 

 

– Určite nie. 

 

Keď náhodou neuspejete v župných voľbách, budete potom kandidovať znovu za primátora? 

 

– To je hypotetická otázka. Ja verím, že ma budete všetci podporovať, budete objektívni a s vašou podporou, verím, že to 

dopadne dobre. 

 

Na čo ste pyšný a čo si priznávate ako chybu za tých sedem rokov? 
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– Z čoho sa mimoriadne teším, je objem investícií, ktorý do nášho mesta prišiel. Je to 250 miliónov v doprave, vrátane 

toho, čo sa robí. Je to modernizácia električkových tratí, 128 nových autobusov, nové elektrobusy, za chvíľu budeme mať 

46 nových električiek. Teším sa z čéháčky, teším sa z toho, že každý rok urobíme nové cesty v objeme približne 5 

miliónov eur. Teším sa, ako sme zvládli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, že sme boli Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK), z investícií, ktoré tu vďaka tomu prišli v objeme 60 miliónov eur. Teším sa z Európskeho mesta športu, čo bol 

naozaj príjemný projekt a naštartoval športovanie v našom meste. A teším sa z toho, že sme ten projekt EHMK pretavili 

do toho, že sme kandidát na titul UNESCO, aj keď nie v oblasti, ktorú sme dlhodobo očakávali, teda kultúrne dedičstvo, 

ale v kreatívnom meste nových médií. Teším sa na letnú olympiádu mládeže, verím, že dostaneme možnosť usporiadať 

majstrovstvá sveta v orientačnom behu, na Masters v roku 2020, v roku 2019 tu budú majstrovstvá sveta v hokeji a stále 

verím, že tu dotiahneme mužstvo Slovenska. Veľmi sa teším z Národného tenisového centra, ale aj z futbalového 

štadióna, aj s postupom VSS do prvej ligy, že štadión bude hostiť mužstvo z prvej ligy aj medzinárodné zápasy, aj 

mládežnícke tímy, ktoré budú cítiť motiváciu. Teším sa z Minebey, z príchodu investora. Keď si pamätáte, v roku 2010 

bolo cieľom mesta a kraja mať v roku 2020 v IT sektore desaťtisíc ľudí zamestnaných. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť v 

roku 2016. Nie sme najlacnejší, investori to vedia, ale ponúkame všetko ostatné, čo ku kvalitnému životu patrí, 

spoločenské využitie, cenovo dostupné byty, je to kultúra a šport, je to napríklad aj MHD, keď si vezmete IT investorov v 

našom meste, ku každému sa dostanete MHD. 

 

A z negatívnych vecí? 

 

– Sú dve témy – jedna, ktorá sa tiahla so mnou negatívne a skončila pozitívne, to je modernizácia električkových tratí, 

kde chyby urobilo mesto najmä z hľadiska komunikácie a chyby urobil aj investor, lebo nevedel ísť v takom tempe, aké 

deklaroval. Našťastie to celé dopadlo dobre a celé to preplatila Európska únia. Druhá téma je systém zavádzania 

rezidentského parkovania. Keďže kritizujete to, čo sa robí zle, nie zavedenie tohto systému, verím, že najbližšia doba, či 

už týždne alebo mesiace ukážu, že to bol správny. Robili sme chyby my, aj investor, ale bohužiaľ, robili chyby tí, ktorí 

zneužili túto tému vo svoj osobný prospech, ktorí tu šíria agresivitu a extrémizmus a ktorí by si naozaj mohli podať ruku s 

kotlebovcami. PETER BERCIK 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Liečba, čo dáva nádej 

 [Pravda; 123/2017; 30/05/2017; s.: 4,5,6; Redakcia ; Zaradenie: dobre zdravie] 

 

Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm) je druhým najčastejšie diagnostikovaným nádorovým 

ochorením v Európe. Podľa posledných dostupných údajov za rok 2012 bolo v Európe zistených 447-tisíc nových 

prípadov a Slovensko je vo výskyte u mužov aj u žien na prvom mieste! O možnostiach liečby sa zhovárame s MUDr. 

Radovanom Barillom, PhD., hlavným lekárom pre sieť nemocníc Svet zdravia v odbore onkológia z Michaloviec. 

 

Nádor hrubého čreva a konečníka. Je to názov jednej diagnózy, ale tieto dve lokality sa neliečia rovnako. 
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Áno, to je pravda. Nádory na hrubom čreve sa liečia v onkológii inak ako tie, ktoré sú na konečníku. Pri nádoroch hrubého 

čreva je vždy prvou metódou voľby chirurgický zákrok. Pri nádoroch konečníka je to zvyčajne predoperačné ožarovanie a 

až následne operácia. 

 

Na čo je vlastne dobrá rádioterapia pred operáciou? 

 

Cieľom rádioterapie je zmenšiť nádor, aby sa dal ľahšie vyoperovať. Takéto predoperačné ožarovanie obyčajne trvá päť 

týždňov. Nasleduje pauza, čo je dobré, pretože je tak možné lepšie dohodnúť termín zákroku, zatiaľ čo sa prejavuje 

liečebný efekt ožarovania. 

 

Čo nasleduje po operačnom zákroku? Ako poistiť, aby sa rakovina podľa možnosti nevrátila? 

 

Po predoperačnom ožarovaní alebo pri hrubom čreve len po samotnej operatíve sa otvára otázka, či by pacient mal 

dostať pooperačnú liečbu. V medicíne tomu hovoríme adjuvantná liečba, pre laikov je lepší výraz zaisťovacia liečba. Jej 

úlohou je významným spôsobom znížiť riziko toho, aby v budúcnosti ochorenie nezrecidivovalo, nemetastázovalo, 

jednoducho povedané, aby sa nevrátilo. To, či pacient takúto liečbu dostane, závisí od štádia ochorenia. Hrubé črevo si 

musíte predstaviť ako nejakú trubicu, ktorá má istú hrúbku. Navyše sa v stene čreva určitej hrúbky nachádzajú aj 

jednotlivé vrstvy. Kandidátom na pooperačnú zaisťovaciu liečbu je pacient vtedy, ak má nádorom prerastené všetky 

vrstvy čreva alebo má lymfatické uzliny v okolí čreva už postihnuté chorobou. To hovoríme o hrubom čreve. 

 

Ak ide o konečník a pacient má za sebou spomínané ožarovanie a operáciu, pooperačná chemoterapia sa mu obyčajne 

nemusí dávať. Výnimkou je stav, ak má lymfatické uzliny v okolí konečníka napadnuté chorobou, alebo má iné rizikové 

faktory. Trvanie zaisťovacej chemoterapie je obyčajne pol roka . 

 

Vy lekári často hovoríte o prvej, druhej, tretej línii liečby. Čo to vlastne znamená? 

 

O líniách hovoríme vtedy, ak má pacient okrem primárneho ochorenia už aj metastázy. Tie sú pri tejto diagnóze 

najčastejšie v pečeni, ale aj v pľúcach, zriedkavejšie sú postihnuté kosti či mozog. Ide teda o tzv. metastatický nádor. 

 

Je metastázou už aj nález v priľahlých uzlinách? 

 

Pozitívny nález na lymfatických regionálnych uzlinách sa ešte nepovažuje za metastázu, ide stále o tzv. včasný nádor. 

Otázka je, či nádor s metastázami treba, alebo netreba operovať. My sa zhodujeme v názore, že ak to klinický stav 

pacienta dovolí (často totiž majú aj iné závažné ochorenia), je lepšie aj v prípade metastáz primárny nádor vyoperovať. 

Tzv. konverzná chemoterapia nám umožňuje zmenšiť metastázy v pečeni natoľko, aby sa dali vyoperovať, ak sú vhodne 

anatomicky usporiadané. Takýto liečebný postup - čiže ak sa nádor s metastázami vyoperuje, vie zaistiť priemerne 5-

ročné prežívanie asi u 35-40 % pacientov, čo je dosť dobré číslo. 
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Ešte sme stále pri tých líniách liečby. 

 

Áno, na metastatický karcinóm hrubého čreva a konečníka existujú štandardné liečebné postupy, ktoré sú približne 

rovnaké na celom svete. Pacienti sa v dnešnej kolorektálnej onkológii rozdeľujú na dve skupiny. Prvé delenie je podľa 

toho, či majú nádory v ľavej alebo v pravej časti hrubého čreva. Ľavostranných nádorov sú dve tretiny a môžeme ich 

nazvať tými lepšími. Majú totiž výrazne lepšiu prognózu, a to preto, že majú lepšiu molekulárnu biológiu, priaznivejšie 

gény. Nie sú také agresívne a máme pri nich viac liečebných možností, čiže línií liečby. 

 

Takže tie na pravej strane hrubého čreva sú horšie? 

 

Jedna tretina nádorov sa vyskytuje na pravej strane čreva. Majú horšiu molekulárnu biológiu, gény sú agresívnejšie, o 

čosi častejšie sa vyskytujú u žien a majú akoby tendenciu pribúdať. Druhé delenie nádorov (vyskytujú sa približne pol na 

pol) je podľa mutácie skupiny génov so skratkou RAS - slúžia na prenos signálov v bunkách. Pacienti s typom génov, 

ktorým hovoríme aj "divé", majú viac liečebných možností, majú k dispozícii ešte jednu biologickú liečbu navyše, ktorú tí 

ostatní, s tzv. mutovaným génom, nemajú. Naopak, keby sme spomínanú biologickú liečbu dali skupine pacientov s 

mutovaným génom, tak im ešte aj zhoršíme prognózu. To sú teda tie spomínané línie liečby, sú definované podľa génov. 

Základom liečby je teda chemoterapia a pribúda nám k tomu biologická liečba. A tá je dvojaká: Ak má nádor "dobrú, 

priaznivú biológiu, bez RAS mutácie, môže dostať jeden typ monoklonálnej protilátky. Ak táto liečba zlyhá, dostane ešte 

inú chemoterapiu a iný typ monoklonálnej protilátky. Tí s horšou prognózou nádoru, ktorí ho majú napravo a s 

mutovaným RAS génom, majú k dispozícii len jeden typ biologickej liečby. Ak ten zlyhá, už nie je iná biologická liečba.  

Ešte máme inovatívne cytostatikum, ktoré je určené pre pacientov s mutovanými aj nemutovanými génmi. Má jedinečný 

mechanizmus účinku a zasahuje priamo "do srdca nádorovej bunky", teda do dvojzávitnice DNA. 

 

Často hovoríte aj o tzv. rezistencii na liečbu. Pacienti už vedia, čo znamená rezistencia, odolnosť baktérií voči 

antibiotikám. Je toto niečo podobné? 

 

Áno. Nádor po čase prestane reagovať. Tak ako si vytvoria odolnosť baktérie, sú toho schopné aj nádorové bunky. Vždy 

sú o krok vpred pred našou liečbou. Asi pred pätnástimi rokmi sme však pri metastatickom karcinóme hrubého čreva a 

konečníka mali k dispozícii jeden liek a prežívanie bolo rok a menej. V súčasnosti je nezriedka pri takomto ochorení s 

metastázami prežívanie viac ako tri roky. 

 

Zvyknú sa vyoperovať - hoci z pečene - len metastázy, kým napríklad základný nádor sa z rôznych dôvodov chirurgicky 

vybrať nedá? 

 

To by nemalo význam. V prvom rade treba vybrať základný nádor a ak je to možné, tak aj s metastázami. 
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Stáva sa často, že pri diagnóze rakovina hrubého čreva a konečníka sa na zdravotnom stave prejavia až metastázy? A 

tak sa vlastne príde na to. že pacient má nádorové ochorenie? 

 

Áno. Môže sa stať že pacient odrazu ožltne alebo mu opuchnú nohy, čo je prejav práve pečeňových metastáz a 

zlyhávania pečene. Tento orgán má totiž veľa funkcií. Takže príznaky ochorenia, ktoré si pacient všimne, uvedomí, resp. 

sú už natoľko závažné, že sa s nimi vyberie ku lekárovi, môžu spôsobiť až samotné metastázy základného nádoru v 

čreve. 

 

Okrem toho. čo sme spomenuli, existuje ešte inovatívna liečba rakoviny, ktorej sa hovorí imunoterapia. Na akom princípe 

funguje? 

 

Je to nová, veľmi úspešná liečba rakoviny. Na rozdiel od chemoterapie či targetovej liečby (myslí sa tým biologická liečba 

zasahujúca výlučne nádor - pozn. aut.) imunoterapia vôbec nezasahuje nádorové bunky. Lieči imunitný systém chorého. 

S rakovinou je to tak, že dokáže do veľkej miery oklamať imunitný systém. Oklame ho tak, že tvorí pôsobky, ktoré 

obsadia receptor imunitných buniek, a imunitný systém sa správa a tvári, akoby v tele nebolo nič cudzie. Všetko je v 

najlepšom poriadku a rakovina sa šíri ďalej. Musíme si uvedomiť, že medzi imunitou a rakovinou je veľmi tesný vzťah. 

Každý z nás má v organizme denne desaťtisíce nádorových buniek. Lenže náš imunitný systém ich dokáže zlikvidovať. V 

ďalšej fáze ich už nedokáže zničiť, ale dokáže zabezpečiť, aby netvorili zhluky a nemetastázovali. Vo fáze, keďsa začne 

rozvíjať rakovina, vlastne nádorové bunky uniknú spod imunitného dozoru. Dnes sa používa pri viacerých typoch 

nádorov, u kolorektálneho karcinómu zatiaľ nie. 

 

Takže liečba nazývané imunoterapia naštartuje vlastný imunitný systém, aby sa rakovine ubránil? 

 

Lieky, ktoré pacientom dávame, sa volajú inhibítory receptorov programovanej smrti. Dávame ich do žily raz za dva-tri 

týždne, urobia vlastne to, že spomínanému pôsobku z rakovinovej bunky zabránia obsadiť receptory imunitných buniek 

tela a vyradiť tak imunitný systém. Namiesto toho onen receptor obsadí účinná látka lieku. Imunitný systém dá príkaz 

svojim bunkám "zabijakom", aby nádorové bunky masívne ničili. V prípade rakoviny pľúc je práve imunoterapia liečba 

prvej volby. Naštartuje prirodzené mechanizmy, aby sa samotné telo vedelo brániť. Je to jediná liečba v onkológii, ktorú 

keď prestanete dávať, jej účinok pretrváva. 

 

Hovorili ste o viacerých druhoch, čiže líniách liečby, ktoré je možné pacientovi nasadiť. To je veľmi zodpovedné 

rozhodnutie a odborníci sú často doslova zahltení množstvom informácií z rôznych klinických štúdií. Teraz však máte k 

dispozícii špeciálny softvér, ktorý vám pomáha vybrať tú správnu liečbu. 

 

Áno, máme k dispozícii unikátny technologický systém Watson for Oncology, ktorý už využíva 31 nemocníc vo svete 

vrátane USA, Ázie a Európy. Táto platforma poskytuje onkológom informácie, ktoré im pomôžu zvoliť vhodnú liečbu 

nádorových ochorení na základe už overených postupov. Vychádzajú z analýzy obrovského množstva medicínskych dát. 

Zdrojom platformy Watson je viac ako 300 lekárskych periodík, vyše 200 učebníc a takmer 15 miliónov strán odborného 
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textu, ktoré onkológom poskytujú informácie o rôznych možnostiach liečby, a ktoré môžu zvážiť pri samotnej liečbe. 

Onkológom tiež poskytujú informácie o možnostiach nasadenia rôznych liekov. Tento softvér vytvára aj poradie možností 

liečby nádorových ochorení. 

 

Skúste jednoducho vysvetliť, ako to funguje. 

 

Ide o múdry softvér, akúsi umelú lekársku inteligenciu. Možno by bolo vhodné prirovnať to ku GPS navigácii, tá vás 

niekam vedie a vy ju môžete a nemusíte počúvnuť. Do počítača zadávate údaje o pacientovi, ktoré si vypýta: jeho vek, 

štádium ochorenia, ďalšie histologické faktory, koľko uzlín bolo napadnutých a podobne. Ten softvér vníma pacienta ako 

celok, pýta sa, či mal infarkt, cukrovku, ak je diabetik, či už má aj neuropatiu, aké má obličkové funkcie či pečeňové testy. 

Na základe všetkých týchto informácií mu priradí liek, ktorý mu v súvislosti s jestvujúcimi diagnózami čo najmenej ublíži. 

Softvér teda určí nejakú liečbu, ktorú odporúča, na ďalšom políčku máte druhú voľbu liečby a takisto liečbu, ktorú 

neodporúča. Ak si vyberiete liečbu, ktorú navrhne, kliknete na režim chemoterapie, rozpíše vám jednotlivé dávky, ukáže 

toxicitu lieku, interakcie s inými liečivami. Môžete si pozrieť aj štúdiu, na základe ktorej konkrétny chemoterapeutický 

postup vznikol. 

 

Ako ste bez toho doteraz mohli existovať? 

 

(Smiech.) Možno povedať, že súlad medzi rozhodnutím samotného lekára a softvéru nazývaného Watson je asi 80 %. No 

je dobré, ak existuje niečo ako "second opinion", druhý názor. Vieme, že GPS navigácia je dobrá vec, ale neznamená to, 

že prestanete rozmýšľať. Vždy sa môže stať, že niekde opravujú cestu a napriek tomu, že navigácia vás tam naviguje, vy 

máte pred sebou na ceste zákaz vjazdu. Aj v tomto prípade si musí odborník toho pacienta vyšetriť, takpovediac 

"omakať". 

 

Od akého dátumu túto umelú lekársku inteligenciu používate a pri akých onkodiagnózach? 

 

Kolorektálny karcinóm, rakovina prsníka, žalúdka, pri ženských gynekologických nádoroch a najbližšie pribudne prostata. 

Ale v pláne je aj malígny melanóm a podobne. Tento softvér dokonca vie prečítať a interpretovať popis CT alebo MRI 

podľa stupňa šedej. Ja som ho od mája vyskúšal cca na dvanástich pacientoch. 

 

A overili ste si, či váš odborný názor ohľadom liečby súhlasí s tým, čo hovorí počítač? 

 

U siedmich z desiatich pacientov sa to zhodovalo. Tri prípady prekvapili, ja by som im nasadil intenzívnejšiu liečbu. 

Watson vyhľadá dáta tisícok pacientov, ale nemá nad sebou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. (Smiech.) 

Tento nový systém budeme využívať na onkologických pracoviskách desiatich nemocníc Sveta zdravia - v Michalovciach, 

Spišskej Novej Vsi, vo Vranove nad Topľou, Svidníku, v Trebišove, Humennom, Rimavskej Sobote, Dunajskej Strede, 

Galante a v Banskej Bystrici. (bs) 
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pľúcnej rakoviny (IASLC). Od roku 2011 je členom Redakčnej rady odborného časopisu Onkológia, ktorý slúži ako hlavný 

zdroj vedeckých informácií pre onkológov na Slovensku. Spolupracuje aj s OZ Europacolon Slovensko, v poradni na ich 

webovej stránke odpovedá na otázky pacientov. Od roku 1992 pracuje v NsP Štefana Kukuru v Michalovciach. 
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