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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Vodiči, dobré o tom vedieť vopred: Informácie o dnešnej kontrole v okrese Spišská! 

     [spisska.dnes24.sk; 16/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.2. Motocyklista na Yamahe zahynul pri kolízii s vozidlom Audi A4 

     [spis.korzar.sme.sk; 16/06/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.3. Spevák a bývalý porotca Hlasu Pepa Vojtek odpovie ONLINE: Pýtajte sa ho na všetko, čo vás zaujíma! 

     [pluska.sk; 16/06/2017; akm ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

1.4. eTwinning na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi 

     [teraz.sk; 16/06/2017; RNDr. Darina Kovaličová ; Zaradenie: Školský servis] 

1.5. Viktor Juríček sa na dva roky dohodol so Spišskou Novou Vsou 

     [spis.korzar.sme.sk; 16/06/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.6. Tragická zrážka motorkára s vozidlom: Nedanie prednosti sa Matejovi († 26) vypomstilo! 

     [pluska.sk; 16/06/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Krimi] 

1.7. Tipy na dnes - sobota 17. a nedeľa 18. júna 

     [korzar.sme.sk; 16/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.8. Foto: Po zrážke s osobným autom zahynul motocyklista 

     [webnoviny.sk; 16/06/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

1.9. Spevák a bývalý porotca Hlasu Pepa Vojtek ONLINE: Všetky moje deti sú skvelé a niečim špeciálne! 

     [pluska.sk; 16/06/2017; akm ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

1.10. Foto: Po zrážke s osobným autom zahynul motocyklista 

     [nextfuture.sk; 16/06/2017; Next Future SITA ] 

1.11. Banská Bystrica žije futbalom: Európske mesto športu spolu s ambasádorom Hamšíkom! 

     [cas.sk; 16/06/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.12. Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

     [24hod.sk; 16/06/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.13. Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

     [teraz.sk; 16/06/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.14. Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

     [dobrenoviny.sk; 16/06/2017; TASR ] 

1.15. Yamaha sa zrazila s audi. Motorkár neprežil 

     [Korzár; 139/2017; 17/06/2017; s.: 3; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.16. Spišské folklórne slávnosti priblížia históriu zvonenia [akt.00:00:50] 

     [spis.korzar.sme.sk; 17/06/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.17. Bystrica doslova žije futbalom. Medzinárodný turnaj aj autogramiáda Hamšíka 

     [bystrica.dnes24.sk; 17/06/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

1.18. Jana Pronská: Potrebujem ešte tri životy na všetky plánované knihy 

     [presov.korzar.sme.sk; 17/06/2017; Mária Pihuličová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Ľudia na Korzár Prešov] 

1.19. Kedysi sme si vedeli život užívať a nechýbal nám internet ani televízor: Pozrite si RETRO fotky čitateľov 

     [casprezeny.azet.sk; 17/06/2017; iva ; Zaradenie: Čas pre ženy] 
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1.20. Rozprávači sa stretli v Lodne už dvadsiatykrát 

     [nasekysuce.sme.sk; 17/06/2017; František Ujházi ; Zaradenie: Kysuce / Kultúra] 

1.21. FOTO: Pohár mesta získala Rimavská Sobota. Deti boli vo vytržení z Mareka Hamšíka 

     [nasabystrica.sme.sk; 17/06/2017; Viktor Háber ; Zaradenie: Banská Bystrica / Šport] 

1.22. V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

     [dobrenoviny.sk; 18/06/2017; TASR ] 

1.23. V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

     [teraz.sk; 18/06/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.24. V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

     [24hod.sk; 18/06/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.25. Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu 

     [komentare.sme.sk; 18/06/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Komentáre / Redakčné] 

1.26. Doma má blondínku, no stavil na brunetku 

     [Nový Čas; 23/2017; 18/06/2017; s.: 36,37; kz ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.27. V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

     [spis.korzar.sme.sk; 18/06/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.28. Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu [akt.13:54:10] 

     [komentare.sme.sk; 18/06/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Komentáre / Redakčné] 

1.29. Responsibility no longer concerns only charity 

     [The Slovak Spectator; 13/2017; 19/06/2017; s.: 6,8; PETER ADAMOVSKÝ ; Zaradenie: BUSINESS FOCUS CORPORATE 

RESPONSIBILITY] 

1.30. Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu 

     [SME; 140/2017; 19/06/2017; s.: 9; BORIS VANYA ; Zaradenie: Autorská strana] 

1.31. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 19. júna 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.32. Kam za kultúrou - pondelok 19. júna 

     [korzar.sme.sk; 19/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.33. BUČÁKOVÁ - bútľavá vŕba, poradkyňa i masérka 

     [Košice Dnes; 116/2017; 19/06/2017; s.: 14,15; Tomáš Tóth ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.34. Desať prvoligistov 

     [Prešovský večerník; 19/06/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Vodiči, dobré o tom vedieť vopred: Informácie o dnešnej kontrole v okrese Spišská! 

 [spisska.dnes24.sk; 16/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vodici-dobre-o-tom-vediet-vopred-informacie-o-dnesnej-kontrole-v-okrese-spisska-272311 

 

 Motoristi, zbystrite pozornosť. Už dnes sa v okrese Spišská Nová Ves uskutoční kontrola, ktorú vykonajú muži zákona. 

Tu sú podrobnosti. 

http://spisska.dnes24.sk/vodici-dobre-o-tom-vediet-vopred-informacie-o-dnesnej-kontrole-v-okrese-spisska-272311
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Vodiči, treba si dať bacha. Polícia dnes 16. júna v okrese Spišská Nová Ves zrealizuje kontrolu objektívnej 

zodpovednosti v obmedzenej miere. 

 

Ako informoval krajský policajný hovorca Alexander Szabó, kontrola bude zamerané na dokumentovanie správnych 

deliktov držiteľov vozidiel. 

 

"Vodičov upozorňujeme, aby dodržiavali predpisy, pretože nebudú zastavení priamo na ceste po porušení zákona, ale 

zásielka im príde domov," uviedol A. Szabó. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Motocyklista na Yamahe zahynul pri kolízii s vozidlom Audi A4 

 [spis.korzar.sme.sk; 16/06/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20560424/motocyklista-na-yamahe-zahynul-pri-kolizii-s-vozidlom-audi-a4.html 

 

Tragická nehoda sa stala na križovatke v Krompachoch. 

 

KROMPACHY. K vážnej dopravnej nehode došlo vo štvrtok popoludní v Spišskonovoveskom okrese. 

 

Prešovčan vo veku 22 rokov viedol osobné motorové vozidlo značky Audi A4 po Hlavnej ulici v meste Krompachy 

smerom na Slovinky. 

 

Ako nás informoval krajský policajný hovorca Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania pri odbočovaní vľavo 

nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu značky Yamaha FZ6N, ktoré viedol 26-ročný vodič z okresu Spišská 

Nová Ves od Sloviniek na Spišskú Novú Ves. 

 

"Po náraze do odbočujúceho vozidla Audi, motocyklista spadol na vozovku a motocykel ešte narazil do zaparkovaného 

osobného motorového vozidla značky Daewoo Lanos. Pri dopravnej nehode vodič Audi bol jednorazovo ošetrený, avšak 

motocyklista utrpel vážne zranenia s ktorými bolo prevezený do nemocnice, kde na následky zranení podľahol," informuje 

Szabó. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20560424/motocyklista-na-yamahe-zahynul-pri-kolizii-s-vozidlom-audi-a4.html
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Prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie pre trestný čin 

usmrtenia. 

 

Požitie alkoholických nápojov u vodiča Audi nebolo zistené, u motocyklistu bola nariadená súdna pitva. 

 

Celková škoda na majetku bola odhadnutá na sumu päťtisíc eur. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Spevák a bývalý porotca Hlasu Pepa Vojtek odpovie ONLINE: Pýtajte sa ho na všetko, čo 

vás zaujíma! 

 [pluska.sk; 16/06/2017; akm ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/spevak-byvaly-porotca-hlasu-pepa-vojtek-odpovie-online-odpovie-online.html 

 

Muzikálový herec a líder kapely Kabát Pepa Vojtek (51) zavíta v piatok na Slovensko. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie, 

aby čitateľom denníka Plus JEDEN DEŇ a Pluska.sk ONLINE odpovedal na otázky. 

 

Pepa Vojtek počas ONLINE rozhovoru v redakcii Plus JEDEN DEŇ. 

 

Autor - Emil Vaško 

 

Spevák, muzikálový herec a bývalý porotca speváckej šou Hlas Česko Slovenska Pepa Vojtek zavítal tieto dni na 

Slovensku. Legendárna česká kapela Kabát s ním na čele bude totiž jedným z ťahákov hudobného festivalu v Prievidzi 

Legendy 2017, ktorý sa koná v dňoch 16. - 17. júna.  

 

Pepa Vojtek je tretíkrát ženatý a má spolu až päť detí. V roku 1988 prišiel do skupiny Kabát. Postupne sa z tejto kapely 

stala jedna z najúspešnejších českých kapiel 90. rokov a súčasnosti. V roku 2007 sa dostal so skupinou Kabát do 

Eurovízie v Helsinkách, kde už sa ale neumiestnili. 

 

Pepa Vojtek bude už dnes od 10.00 hod. ONLINE odpovedať na otázky čitateľov Pluska.sk. Pýtajte sa ho 

prostredníctvom formulára. 

 

Formulár otázok a odpovedí 

Vaše meno: 

Odkaz: 

Toto pole nechajte prázdne 

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/spevak-byvaly-porotca-hlasu-pepa-vojtek-odpovie-online-odpovie-online.html
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Lusi 16.06.2017 10:20 Vždy ste túžili po veľkej rodine? odpoveď: Tak nejak to prišlo a som rád, že mi život nadelil 5 

zdravých detí.  

 Peter 16.06.2017 10:19 Dobry den, budete aj na inych festivaloch na Slovensku hrat okrem toho v Prievidzi? odpoveď: 

Na topfeste v Piešťanoch  

 Martina 16.06.2017 10:19 Ste velmi sympaticky muž, svedci o tom aj to, ze ste tretikrat zenaty :) Vasa zena je vsak od 

vas vyrazne mladsia. Klape vam to? odpoveď: Som duchom stále mladý a veľmi šťastný, že ju mám :-)  

 Jožo 16.06.2017 10:17 ake mate plany na leto? dovolenka? odpoveď: S kapelou nás čakajú dva fesťáky na Slovensku a 

potom sa pripravujeme na turné na jeseň. Inak mám voľno, akurát celý august skúšam muzikál Muž so železnou maskou.  

 Marcela 16.06.2017 10:16 Dobry pan Vojtek, zazili ste niekedy ponorkovu chorobu v skupine? odpoveď: Nezažil, 

nehrozí, preto sme spolu vydržali tak dlho :-)  

 Peter_z 16.06.2017 10:13 V Čechách ste známy ako milovník žien. Páčia sa vám aj Slovenky? Ktoré ženy sú krajšie? 

odpoveď: Slovenky su samozrejme krasne, ale som vo veku, kedy davam prednost zenam, ktore maju niecov hlave :-) 

Krasa nie je vsetko...  

 Linda 16.06.2017 10:14 Dobry pan Vojtek, radi sa vraciate na Slovensko hrat? Je nejaky rozdiel medzi slovenskym a 

ceskym publikom? odpoveď: Zdravim vsetkych, co ste v tejto diskusii. Vsetky koncerty, ktore hrame na slovensku, su 

skvele, lebo mentalita slovakov je intenzivnejsia, koncerty si uzivame, navyse k slovensku mam blizky vztah, kedze tu 

mam rodinu, pochadzam zo Spisskej Novej Vsi. na sovensko sa vzdy radi vraciame.  

 

Nájdených 7 záznamov. 

Autor - akm 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  eTwinning na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi 

 [teraz.sk; 16/06/2017; RNDr. Darina Kovaličová ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/etwinning-na-sos-ekonomickej-v-spisske/35370-clanok.html 

 

Študenti SOŠ ekonomickej, Stojan1 v Spišskej Novej Vsi sa aj v školskom roku 2016/2017 zapojili do eTwinningových 

aktivít. 

 

 Spišská Nová Ves 16. júna (SkolskyServis.sk) - Vytvorili projekty - Príďte do nášho mesta, Family budget, Ostern,Naj 

nášho regiónu a zapojili sa do projektu 21ST CENTURY: WEB2 TOOLS. Spolupracovali s partnerskými školami z Českej 

republiky, Poľska, Turecka, Srbska, Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny.  

 

 Cieľom projektov bola tvorba materiálov na propagáciu cestovného ruchu v meste Spišská Nová Ves a Čáslav s 

využitím IT nástrojov, tvorba rodinného rozpočtu a porovnanie rodinných výdavkov na základné životné potreby v krajine, 

aktívna komunikácia v nemeckom jazyku a porovnávanie veľkonočných tradícií v partnerských krajinách, tvorba fotografií 

atraktivít regiónu, videí, krátkych opisov daných lokalít v materinskom a anglickom jazyku a tvorba projektových aktivít 

prostredníctvom rôznych ikt nástrojov. Súčasťou projektu boli aj videokonferencie so študentmi SZŠ z Čáslavi a Turecka. 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/etwinning-na-sos-ekonomickej-v-spisske/35370-clanok.html
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Študenti pri plnení projektových aktivít sa zoznámili s viacerými webovými nástrojmi, napr. padlet,pixiz, tagul, voki, quizziz 

a pod. Komunikáciou v anglickom a nemeckom jazyku si zlepšili svoje jazykové zručnosti, upevnili si vedomosti z oblasti 

cestovného ruchu, geografie, posilnili poznatky a zručnosti z oblasti finančnej matematiky a spoznali svojich rovesníkov z 

iných európskych regiónov. Za realizáciu projektov Family budget, 21ST CENTURY: WEB2 TOOLS a Príďte do nášho 

mesta získali študenti Národné certifikáty kvality. V dňoch 5.6. – 9.6.2017 navštívili našu školu študenti z partnerskej 

eTwinningovej školy z Čáslavi. Deviati študenti a p. Mgr. Rudolf Meduna zo Střední zemědělské školy v Čáslavi, odbor 

cestovný ruch, si prezreli pamätihodnosti nášho mesta a atraktivity jeho okolia. Hosťom sa pobyt v SNV a návšteva 

vybraných lokalít (Štrbské pleso, Spišský hrad, Tomášovský výhľad) veľmi páčili a zároveň pozvali našich študentov na 

výmenný pobyt do Čáslavi. 

 

 RNDr.Darina Kovaličová 

 SOŠ ekonomická,Stojan 1, Spišská Nová Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Viktor Juríček sa na dva roky dohodol so Spišskou Novou Vsou 

 [spis.korzar.sme.sk; 16/06/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20560473/viktor-juricek-sa-na-dva-roky-dohodol-so-spisskou-novou-vsou.html 

 

Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves majú v novej sezóne vysoké ambície. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa netaja ambíciou byť lepší ako v 

predchádzajúcich dvoch sezónach. 

 

Nahlas sa hovorí o play-off a k naplneniu týchto cieľov v ročníku 2017/2018 prispôsobujú aj káder. 

 

Mediálne špekulácie ohľadom pôsobenia slovenského reprezentanta Viktora Juríčka ukončili obe zúčastnené strany 

podpisom dvojročného kontraktu. 

 

Dvadsaťtriročný a 210 cm vysoký pivot odmietol zopár lukratívnejších ponúk a dal prednosť tímu, ktorý mu po zranení dal 

šancu. 

 

"Keď mi v novembri minulého roka hrozila operácia, práve Spišská bola klub, ktorý mi podal pomocnú ruku a komunikoval 

so mnou korektne. Z mojej strany je to navyše dobrá príležitosť napredovať. Chcem byť lídrom tímu a po poriadnej letnej 

príprave môžem mať omnoho lepšiu sezónu ako tú predošlú, čo mi môže otvoriť dvere do zahraničia. Takisto verím, že 

manažment s trénerom prinesú kvalitné posily, ktoré nám dodajú kvalitu, aby sme splnili základný predsezónny cieľ - 

postup do play-off. Teším sa aj na skvelých fanúšikov, ja som si ich obľúbil, verím, že to je a bude vzájomné," 

skonštatoval rodák z Prievidze Juríček na webe basketball-snv.sk. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20560473/viktor-juricek-sa-na-dva-roky-dohodol-so-spisskou-novou-vsou.html
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Spišská Nová Ves v uplynulej sezóne obsadila predposledné 10. mieste v tabuľke po základnej časti Eurovia SBL a 

nepostúpila do play-off. 

 

Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka si jej hráči pripísali na konto v 40 zápasoch 9 víťazstiev a to najmä zlepšením v 

záverečnej štvrtine súťaže. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Tragická zrážka motorkára s vozidlom: Nedanie prednosti sa Matejovi († 26) vypomstilo! 

 [pluska.sk; 16/06/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/krimi/nova-web-stranka-8.html 

 

K vážnej dopravnej nehode došlo včera v popoludní v Spišskonovoveskom okrese. 

 

Motorkár na následky zranení zomrel v nemocnici. 

 

Autor - PZ 

 

Mladík z Prešova viedol osobné motorové vozidlo značky Audi A4 po Hlavnej ulici v meste Krompachy smerom na 

Slovinky. 

 

Nedal prednosť 

 

"Podľa doterajšieho vyšetrovania pri odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu značky Yamaha 

FZ6N, ktoré viedol 26-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves od Sloviniek na Spišskú Novú Ves," informoval košický 

krajský policajný hovorca Alexander Szabó. "Po náraze do odbočujúceho vozidla Audi, motocyklista spadol na vozovku a 

motocykel potom narazil ešte do zaparkovaného osobného motorového vozidla značky Daewoo Lanos.  

 

Motocyklista skončil v nemocnici 

 

Pri dopravnej nehode vodič Audi bol jednorazovo ošetrený, avšak motocyklista utrpel vážne zranenia," dodal policajný 

hovorca. "Motorkára s polytraumou v kritickom stave na umelej pľúcnej ventilácií transportovali záchranári do nemocnice 

v Krompachoch," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ hovorca záchranárov Boris Chmel. Podľa dostupných informácií motorkár 

Matej († 26) neskôr na následky ťažkých zranení zomrel. 

 

Stíhanie pre usmrtenie 

 

http://www.pluska.sk/krimi/nova-web-stranka-8.html
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"Prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie pre trestný čin 

usmrtenia. Požitie alkoholických nápojov u vodiča Audi nebolo zistené, u motocyklistu bola nariadená súdna pitva. 

Celková škoda na majetku bola odhadnutá na 5-tisíc eur," spresnil Alexander Szabó. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Tipy na dnes - sobota 17. a nedeľa 18. júna 

 [korzar.sme.sk; 16/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20555116/tipy-na-dnes-sobota-17-a-nedela-18-juna.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 17. 6. 

 

Košická dobrovoľnícka jar 

 

Každý týždeň dobrovoľníci skrášľujú iné miesto v Košiciach. Túto sobotu to bude škôlka na Lidickom námestí 11. Pomôcť 

maľovať plot, múry, či sadiť rastlinky môžete aj vy od 9.00 do 13.00 hod. 

 

Airshow Košice 

 

Počas soboty a nedele si na svoje prídu všetci nadšenci lietadiel. V areáli Aeroklubu v Barci sú pripravené ukážky 

lietadiel, zoskok parašutistov, akrobacie, vyhliadkové lety. Svoju techniku predvedú hasiči, policajti aj záchranári. Kultúrny 

program začína od 10.00 hod, letový od 13.00 do 17.00 hod. 

 

Turistika 

 

TJ Horec Košice pozýva v sobotu na Vysoký vrch po trase: Ružín – Ružinok – Gaľová – Vysoký vrch – Hrešná – 

Kavečany (13 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 7.03 hod. Akciu vedie I. Lipták. 

 

Ariadnina čelenka 

 

PREŠOV. Rozprávka v planetáriu pre najmenších školákov, spracovaná podľa gréckej báje o súhvezdí Severná koruna, 

sa začne v sobotu o 11.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Deň poľovníkov Šariša 

 

https://korzar.sme.sk/c/20555116/tipy-na-dnes-sobota-17-a-nedela-18-juna.html
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PREŠOV. Obvodná poľovnícka komora Prešov, Stredná odborná škola lesnícka (Kollárova 10) Prešov a lesy Slovenskej 

republiky pozývajú všetkých Prešovčanov aj návštevníkov Prešova do areálu SOŠ lesníckej blízko Kolmanovej záhrady 

na Deň poľovníkov. Pre návštevníkov sú pripravené ukážky vábenia divej zveri, sokoliarstva, loveckej lukostreľby či súťaž 

vo varení poľovníckeho guláša. Príďte sa zabaviť aj dobre sa najesť.Voľný vstup. Začiatok v sobotu o 8.00 hod. 

 

Pohľad do histórie cez sklo 1 

 

PREŠOV/HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou a Krajské múzeum v Prešove 

pozývajú všetkých návštevníkov na workshop na výstavbu sklárskej pece v rámci projektu podporeného cez FPU. 

Začiatok bude v sobotu o 13.00 hod. vo Vlastivednom múzeu. 

 

770. výročie Prešova 

 

PREŠOV. Slávnostný program k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prešov bude v sobotu od 15.00 hod. v Eko 

Park Holá hora (Botanická 13). 

 

Statočný cínový vojačik 

 

PREŠOV. Klasická rozprávka z pera Hansa Christiana Andersena pre veľkých aj malých bude v sobotu od 16.00 hod. v 

Literárnej kaviarni Viola. 

 

Dobrý festival 

 

PREŠOV. Druhý deň Dobrého festivalu na Delni prinesie vystúpenia: IMT Smile, Heľenine oči, Sepultura, DJ Dario G, 

Peter Bič Project, Peter Nagy, Chiki liki tu-a, Sima Martausová, Živá Voda, Dereš či Groovin Heads. Festival odštartuje v 

sobotu o 20.00 hod. na Delni. 

 

49. ročník Šarišských slávností piesní a tancov 

 

RASLAVICE. Sobotňajší program prinesie o 16.00 hod. vernisáž poplenérovej výstavy. Program detských folklórnych 

súborov sa začne o 17.30, vystúpia v ňom MŠ Raslavice, DFS Raslavičanik pri ZUŠ Raslavice, FS Kalina (Dydnia, PL), 

DFS Stražčanik – Strážske, DFS Hájik z Rimavskej Soboty. V programe folklórnych súborov z regiónu horný Šariš sa od 

19.15 predstavia FSk z Hertníka, ŽSS Stebničanka, FSk Dubinčan, FSk Rokytovčan, SS Markovec z Richvaldu a FSk 

Rešovjan. O 20.30 sa začne program Iný kraj, iný mrav, v ktorom vystúpia Akcent z Moskvy, Paparac Kvetka z Bieloruska 

a FS Gymnik z Bratislavy. FS Magura sa predstaví v hudobno-tanečnom predstavení Kjeby tu byl Sabala. O veselicu v 

amfiteátri sa postará Ľudová hudba Šarišanci. 

 

Hornotoryský Tončov kotlík 
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LIPANY. Nekonečne mnoho podôb a chutí má kotlíkový guľáš. Ak sa dáte pozvať, presvedčí vás aj 2. ročník súťaže vo 

varení guľáša. Konať sa bude v sobotu od 10.00 hod. v Špárovej doline. 

 

Polomský deň 

 

POLOMA. Obec Poloma pozýva na kultúrno-športové podujatie Polomský deň 2017. Konať sa bude v sobotu so 

začiatkom o 9.30 hod. slávnostnou sv. omšou. Po nej budú nasledovať na futbalovom ihrisku malý futbal, požiarny útok a 

polomský trojboj. Súťaž vo varení bude pred kultúrnym domom. Kultúrny program sa začne v kultúrnom dome o 14.00 

hod. Vystúpia žiaci z miestnej ZŠ a MŠ, spolu s nimi FSk Polomjanka z Polomy, FSk Dolina z Gemerskej Polomy a FSk 

Brezinky z Polomky. Hostia programu budú Dušan Grúň a Mafia Corner. O 18.00 hod. sa začne tanečná zábava so 

skupinou Galaxis a DJ Music. 

 

Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle si o 19.00 h môžete pozrieť hru s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného 

človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda. 

 

Záverečná tanečná show 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry si o 16.00 a 19.00 h môžete pozrieť záverečnú tanečnú show. Tanečné štýly 

hip-hop, poppin, lockin, house dance, break dance a mnohé iné môžete vidieť a precítiť na streetovom večere v podaní 

tanečníkov tanečného klubu Fearles z Popradu. 

 

To je ohromné, miláčik 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví Domu Matice slovenskej Divadlo na opäťkoch predvedie hru To je ohromné, miláčik. 

 

Ako žili a bývali naši predkovia 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA. Na námestí sa o 11.00 h uskutoční dobový jarmok. Pripravené sú dobové kostýmy, štôlne, tradície v 

podaní folklórnych súborov, razenie mincí, verklík, dobová hudba, bábková rozprávka, domáce zvieratá, prezentácia 

dobových jedál, burza starožitností. 

 

Peter Nagy a Indigo 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA. Priaznivci všetkých vekových kategórií si o 17.00 h prídu na námestí v Spišskej Sobote na svoje. 

Uskutoční sa koncert, na ktorom odznejú hity ako Profesor Indigo, Kristínka iba spí, Aj tak sme frajeri, Láska je tu s nami, 
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S nohami na stole, Sme svoji, Marcel z malého mesta, Korálky od Natálky, Len pomaly, Poďme sa zachrániť, So mnou 

nikdy nezostarneš a mnoho ďalších. Petra Nagya bude na koncertoch sprevádzať skupina Indigo v zostave Mišo Kovalčík 

– elektrická gitara, Luboš Ďurech – basgitara, Peter Papp- klávesy a Jan Lau – bicie. 

 

Hex 

 

NOVÝ SMOKOVEC. V areáli Kúpeľov sa o 16.00 h uskutoční otvárací koncert Tatranského kultúrneho leta v podaní 

skupiny Hex. 

 

Reel Rock 11 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka na terase si o 19.00 h môžete pozrieť film Reel Rock v rámci festivalu 

Hory a mesto. 

 

Bystrianka 

 

NOVÝ SMOKOVEC. V hoteli Atrium sa o 20.00 h uskutoční vystúpenie ľudovej hudby na letnej terase. 

MICHALOVCE. Pri príležitosti 60. výročia Zemplínskeho múzea v Michalovciach sa v sále Zlatého býka o 18.30 hod. 

uskutoční koncert tria dobových basetových rohov Lotz Trio. 

 

NEDEĽA 18. 6. 

 

Gergely Nógrádi 

 

Združenie ESTER a Verejná knižnica Jána Bocatia pozývajú na koncert Gergelyho Nógrádiho, hlavného kantora Frankel 

synagógy v Budapešti, nazývaného aj židovský Pavarotti v hudobnom sprievode klavírnej umelkyne Nelli Teszter. 

Koncert začína v nedeľu o 16.00 hod. v synagóge na Puškinovej ulici. 

 

Jana z Arku 

 

PREŠOV. Druhá derniéra muzikálu Jana z Arku bude na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v nedeľu o 18.30 hod. 

 

Medzinárodný deň otcov 

 

PREŠOV. Deti, vezmite svojich otcov a príďte osláviť Medzinárodný deň otcov piknikom v Eko Parku Holá hora. V nedeľu 

od 9.00 hod. 

 

Dobrý festival 
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PREŠOV. Posledný deň Dobrého festivalu predstaví Minus123Minut, Kai Hansen&Ravenclaw, českú folkovú legendu 

Čechomor, LP, Davida Hasselhoffa, Xindl X, Horkýže Slíže či prešovskú kapelu Elevenhill. Na Delni v nedeľu od 20.00 

hod. 

 

Šarišské folklórne slávnosti tancov a spevov 

 

RASLAVICE. Nedeľný program raslavických slávností sa začne o 10.30 hod. sv. omšou, o 13.00 hod. to bude krojovaný 

sprievod obcou. Galaprogram pod názvom Široke je raslavicke poľo sa začne o 14.00 hod. Vystúpia v rámci neho DFS 

Raslavičanik, FS Gymnik, Akcent, Štefan Štec, FSk Raslavičan, FS Vagovčan, Paparac Kvetka, Jožko Jožka, FS 

Magura, FS Jurošík a FS Čarnica. 

 

Spišské handmade trhy 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Hoteli Čingov od 10.00 h. do 18.00 h. budú prebiehať handmade trhy. 

 

Umenie v pohybe 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V kultúrnom dome Mier o 17.00 h. a o 19.00 h. vystúpi tanečná skupina Denzz Industry. 

 

Bogacz Trio 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA. V Kostole sv. Juraja o 15.00 h. súbor Bogacz trio predstaví hudbu starých skladateľov. 

 

Dychová hudba Popradčanka 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 15.00 h. vystúpi dychová hudba Popradčanka, ktorá vznikla v roku 1996. Založili ju 

učitelia a žiaci ZUŠ v popradskom regióne. Hudobníci vytvorili kapelu, ktorá nehrá len klasickú dychovú hudbu, ale aj 

tanečné a moderné skladby. V súčasnosti hrá Popradčanka pod vedením dlhoročného popradského hudobníka Ľubomíra 

Čubana, ktorý sa v roku 2008 stal jej kapelníkom. Svojou hudbou sa hudobníci snažia osloviť široké publikum. 

 

Tatranský juniáles 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V centrálnom mestskom parku od 14.00 h. do 18.30 h. sa uskutoční popoludnie určené pre 

rodiny s deťmi. Pripravená je interaktívna zábava, nafukovacie atrakcie, akumulačné autíčka, jazda na poníkoch, stánky s 

remeselníkmi a možnosť občerstvenia v Salaši U Franka. O 14.00 h. zahrá Polemic, 15.45 zase Samo Tomeček a o 

17.30 h. skupina Vidiek. 
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Voces Greforianae Cassovienses 

 

NOVÝ SMOKOVEC. V Rímskokatolickom kostole sv. Petra a Pavla o 18.00 h. sa uskutoční koncert vokálneho telesa v 

rámci Letného hudobného festivalu Hevhetia 2017. 

 

Otvorenie sezóny na Šírave 

 

KALUŽA. V areáli penziónu Anima v stredisku Medvedia hora slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu 2017 na 

Zemplínskej šírave. Program začína o 13.30 hod., vystúpia v ňom Viňančan, Tarnavčan, Kalužanka, Vešeli Jovšaňe, 

Porubjan, Harčarik či Traky. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie. 

 

Kultúrne leto 

 

HUMENNÉ. Na námestí pri Fontáne lásky o 17.30 hod. v rámci podujatia Kultúrne leto vystúpi miestny folklórny súbor 

Chemlon. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Foto: Po zrážke s osobným autom zahynul motocyklista 

 [webnoviny.sk; 16/06/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/foto-po-zrazke-s-osobnym-autom-zahynul-motocyklista/ 

 

Tragickú zrážku osobného auta a motocykla vo štvrtok poobede v Krompachoch neprežil mladý motorkár. Prešovčan 

šoféroval Audi A4 po Hlavnej ulici v meste Krompachy smerom na Slovinky a podľa doterajšieho vyšetrovania pri 

odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu Yamaha FZ6N, ktorý viedol 26-ročný vodič z okresu 

Spišská Nová Ves. Bratislava, 16. jún 2017. 

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Tragickú zrážku osobného auta a motocykla vo štvrtok poobede v 

Krompachoch neprežil mladý motorkár. 

 

Ako informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, 22-ročný Prešovčan šoféroval Audi A4 po Hlavnej ulici v 

meste Krompachy smerom na Slovinky a podľa doterajšieho vyšetrovania pri odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde 

protiidúcemu motocyklu Yamaha FZ6N, ktorý viedol 26-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves. 

 

Po náraze motocyklista spadol na cestu a motorka ešte narazila do zaparkovaného auta Daewoo Lanos. Pri nehode 

vodiča Audi ošetrili, avšak motocyklista utrpel vážne zranenia. Previezli ho do nemocnice, kde na následky zranení 

zomrel. 

 

Prípad prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície, ktorý začal stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Alkohol u vodiča Audi 

nezistili, u motocyklistu nariadili súdnu pitvu. Celkovú škodu odhadli na päťtisíc eur. 

https://www.webnoviny.sk/foto-po-zrazke-s-osobnym-autom-zahynul-motocyklista/
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Foto: SITA/KR PZ Košice. Foto: SITA/KR PZ Košice. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Spevák a bývalý porotca Hlasu Pepa Vojtek ONLINE: Všetky moje deti sú skvelé a niečim 

špeciálne! 

 [pluska.sk; 16/06/2017; akm ; Zaradenie: Šoubiznis Domáci šoubiznis] 

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/spevak-byvaly-porotca-hlasu-pepa-vojtek-odpovie-online-odpovie-online.html 

 

Muzikálový herec a líder kapely Kabát Pepa Vojtek (51) zavíta v piatok na Slovensko. Pri tejto príležitosti prijal pozvanie, 

aby čitateľom denníka Plus JEDEN DEŇ a Pluska.sk ONLINE odpovedal na otázky. 

 

Pepa Vojtek počas ONLINE rozhovoru v redakcii Plus JEDEN DEŇ. 

 

Autor - Emil Vaško 

 

Spevák, muzikálový herec a bývalý porotca speváckej šou Hlas Česko Slovenska Pepa Vojtek zavítal tieto dni na 

Slovensku. Legendárna česká kapela Kabát s ním na čele bude totiž jedným z ťahákov hudobného festivalu v Prievidzi 

Legendy 2017, ktorý sa koná v dňoch 16. - 17. júna.  

 

Pepa Vojtek je tretíkrát ženatý a má spolu až päť detí. V roku 1988 prišiel do skupiny Kabát. Postupne sa z tejto kapely 

stala jedna z najúspešnejších českých kapiel 90. rokov a súčasnosti. V roku 2007 sa dostal so skupinou Kabát do 

Eurovízie v Helsinkách, kde už sa ale neumiestnili. 

 

Pepa Vojtek ONLINE odpovedal na otázky čitateľov Pluska.sk.  

 

Tomáš Rocker Hduák 16.06.2017 10:37 Pepo zdravím,som fanúšikom Kabátu od vydania cd Deěvky ty to znaj,mám vaše 

cédečka chodím na vaše koncerty, ked hráte v košiciach, videl som Vás aj v muzikáli angelika v Steel Aréne,pred pár 

rokmi a velmi sa mi to páčilo....Vaša muzika je plná energie,ktorá ma posilňuje a nabíja,kedže som od narodenia vozíčkar 

a nemám to v živote ľahké ale nechceem sa sťažovať, sú na to ľudia aj horšie ako,ja .... Podobne ako Vy aj ja som 

začínal s počuvanim Country, mojim oblúbencom bol njmäMichal Tučný. Páčilo sa mi,ako ste prespievali jeho Blues 

Folsoské věznice. Neskor som zmenil hudobnú orientáciu a stal sa zo mňa Rocker.....Mám párotázok, čo plánuje kabát 

po turné, a čo plánujete Vy? kedy bude ďalšie cd Kabát Máte nejaké solo plány, napríklad naspievanie nejakého duetu, 

Solo platňa,alebo nejaký muzikal inde na Slovensku ako v Bratislave, napríklad v Brezne alebo v Košiciach.....Rád by 

som videl napríklad Troch mušketierov, alebo Muža so železnou maskou.... Odkedy Vás počúvam,mám jeden sen sa 

vami stretnúť. Dúfam, že sa mi podari aspoň s vami,ked už mi to žial nevyšlo s Michalom Tučným po ktorom m i stala 

popdísana platňa,ktorú mi doniesol z jeho koncertu strýko Ps: Vopred dakujem za odpoveď,prajem vám veľa úspechov s 

http://www.pluska.sk/soubiznis/domaci-soubiznis/spevak-byvaly-porotca-hlasu-pepa-vojtek-odpovie-online-odpovie-online.html
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kapelou,v muzikáloch ale aj osobnom živote a teším sa na koncert do Košíc...Pekný deň. odpoveď: Ahoj Tomáš, máš 

veľké množstvo otázok. Sleduj náš facebook, kde nájdeš všetky odpovede. Pripravujeme toho množstvo. Terším sa na 

koncert v Košiciach vrámci nášho jesenného turné. Prajem pekný deň Pepa  

 Igor 16.06.2017 10:34 Ako si vysvetľujete fakt, že skupina Kabát je doma i na Slovensku hviezda a na západe Európy 

Vás nikto nepozná? Viď účinkovanie v Eurovízii. odpoveď: Lebo spievame po česky ?!? :-)  

 JAN_JANKO 16.06.2017 10:34 Ahoj, stretavas sa s Michalom Davidom? odpoveď: áno sme v kontakte, lebpo vzniká 

nový muzikál  

 Martin 16.06.2017 10:33 Vždy si chcel byť hudobníkom? odpoveď: Nejak sa to podarilo, osud ma zavial na pódium, tak 

som sa tomu nebránil :-)  

 Dana 16.06.2017 10:33 Čo by ste robili, kedy ste sa nežili ako spevák? ČO ste študovali? odpoveď: Bol som výborný 

opravár telefónov, ale to boli ešte pevné linky :-)  

 Linda 16.06.2017 10:32 Zoberie si Jovanka vaše priezvisko? odpoveď: už ho má a nie len priezvisko :-)  

 Gitka 16.06.2017 10:32 Aký mate vzťah So S.Laurinovou a L.Vojtkovou, teraz keď už netvoríte pár? odpoveď: Dobre :-)  

 Peter 16.06.2017 10:31 Pepo, aké ženy sa ti najviac páčia? Čím ťa žena vie najviac zaujať? odpoveď: už som na to 

odpovedal :-)  

 Lenka 16.06.2017 10:31 Budete okrem koncertovať hrať teraz niekedy v nejakom muzikáli? odpoveď: áno, už skúšame, 

viď predošlé odpovede  

 Ina 16.06.2017 10:30 Plánujete s Jovankou dalšie deti? odpoveď: Nie :-)  

 Viera 16.06.2017 10:30 Ste pomerne dosť kontroverzný spevák či herec. Ako toto všetko okolo vás vnímajú matky 

vašich detí a aj vaše deti? odpoveď: Dobre :-)  

 Ivana 16.06.2017 10:30 Čo považujete za svoj najväčší úspech? odpoveď: môj osobný pracovný úspech cena Thálie za 

muzikál Nefisto  

 Zuzka 16.06.2017 10:29 Zdravím Pepo, máme slušnú základňu fanúšikov, v akom meste najradšej koncertujete? Praha, 

Brno, Piešťany? odpoveď: momentálna Prievidza :-)  

 Dodo 16.06.2017 10:28 Ake zeny sa ti pacia? odpoveď: Čo majú niečo v hlave :-)  

 Popy 16.06.2017 10:28 Dobrý den Pepo, narodili ste sa v Tepliciach, ako často sa na toto miesto vraciate? odpoveď: Môj 

život je v Prahe a preto tam jazdím sporadicky.  

 Dan 16.06.2017 10:27 Cau Pepo! Si super chlapik! Pripravujes nejaku novu muzicku? odpoveď: Pripravujem muzikál, 

muž so železnou maskou, čo je voľné pokračovanie 3 mušketierov, autor hudby Michal David  

 Sánchez 16.06.2017 10:25 Dobrý deň, akú máte taký najhorší zážitok, príbeh z turné? Ďakujem :) odpoveď: Nastesti se 

nikdy nic hrozneho na tour nestalo a doufam, ze nikdy nestane.  

 Dada 16.06.2017 10:24 Ktora pesnicka je vasa srdcovka? odpoveď: Nedá sa povedať, že mám nejakú vybranú. Ale vždy 

tá posledná, ktorú hrajeme na koncerte :-)  

 Soňa 16.06.2017 10:23 Keďže sa blíži deň otcov, zvyknete tento sviatok nejako špeciálne oslavovať? odpoveď: 

Neoslavujeme, život ide ďalej. Keby som oslavoval každý sviatok, tak oslavujem každý deň, čo je vlastne pravda.  

 Katka 16.06.2017 10:22 Ktoré z vašich detí sa vám najviac podobá a čím? odpoveď: Našťastie dcéra nemá prsia po 

tatínkovi :-) Všetky deti sú skvelé a niečim špeciálne.  
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 Lusi 16.06.2017 10:20 Vždy ste túžili po veľkej rodine? odpoveď: Tak nejak to prišlo a som rád, že mi život nadelil 5 

zdravých detí.  

 Peter 16.06.2017 10:19 Dobry den, budete aj na inych festivaloch na Slovensku hrat okrem toho v Prievidzi? odpoveď: 

Na topfeste v Piešťanoch  

 Martina 16.06.2017 10:19 Ste velmi sympaticky muž, svedci o tom aj to, ze ste tretikrat zenaty :) Vasa zena je vsak od 

vas vyrazne mladsia. Klape vam to? odpoveď: Som duchom stále mladý a veľmi šťastný, že ju mám :-)  

 Jožo 16.06.2017 10:17 ake mate plany na leto? dovolenka? odpoveď: S kapelou nás čakajú dva fesťáky na Slovensku a 

potom sa pripravujeme na turné na jeseň. Inak mám voľno, akurát celý august skúšam muzikál Muž so železnou maskou.  

 Marcela 16.06.2017 10:16 Dobry pan Vojtek, zazili ste niekedy ponorkovu chorobu v skupine? odpoveď: Nezažil, 

nehrozí, preto sme spolu vydržali tak dlho :-)  

 Peter_z 16.06.2017 10:13 V Čechách ste známy ako milovník žien. Páčia sa vám aj Slovenky? Ktoré ženy sú krajšie? 

odpoveď: Slovenky su samozrejme krasne, ale som vo veku, kedy davam prednost zenam, ktore maju niecov hlave :-) 

Krasa nie je vsetko...  

 Linda 16.06.2017 10:14 Dobry pan Vojtek, radi sa vraciate na Slovensko hrat? Je nejaky rozdiel medzi slovenskym a 

ceskym publikom? odpoveď: Zdravim vsetkych, co ste v tejto diskusii. Vsetky koncerty, ktore hrame na slovensku, su 

skvele, lebo mentalita slovakov je intenzivnejsia, koncerty si uzivame, navyse k slovensku mam blizky vztah, kedze tu 

mam rodinu, pochadzam zo Spisskej Novej Vsi. na sovensko sa vzdy radi vraciame.  

 

Nájdených 27 záznamov. 

Autor - akm 
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1.10.  Foto: Po zrážke s osobným autom zahynul motocyklista 

 [nextfuture.sk; 16/06/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/foto-po-zrazke-s-osobnym-autom-zahynul-motocyklista/ 

 

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) - Tragickú zrážku osobného auta a motocykla vo štvrtok poobede v Krompachoch 

neprežil mladý motorkár. 

Ako informoval košický policajný hovorca Alexander Szabó, 22-ročný Prešovčan šoféroval Audi A4 po Hlavnej ulici v 

meste Krompachy smerom na Slovinky a podľa doterajšieho vyšetrovania pri odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde 

protiidúcemu motocyklu Yamaha FZ6N, ktorý viedol 26-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves. 

 

Odporúčame: Foto: Mladík bez vodičáku vletel do mostíka a betónového plota, zranili sa štyri deti  

 

Po náraze motocyklista spadol na cestu a motorka ešte narazila do zaparkovaného auta Daewoo Lanos. Pri nehode 

vodiča Audi ošetrili, avšak motocyklista utrpel vážne zranenia. Previezli ho do nemocnice, kde na následky zranení 

zomrel. 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/foto-po-zrazke-s-osobnym-autom-zahynul-motocyklista/
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Prípad prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície, ktorý začal stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Alkohol u vodiča Audi 

nezistili, u motocyklistu nariadili súdnu pitvu. Celkovú škodu odhadli na päťtisíc eur. 

Zdroj - Webnoviny.sk - Foto: Po zrážke s osobným autom zahynul motocyklista © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 
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1.11.  Banská Bystrica žije futbalom: Európske mesto športu spolu s ambasádorom 

Hamšíkom! 

 [cas.sk; 16/06/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/561668/banska-bystrica-zije-futbalom-europske-mesto-sportu-spolu-s-ambasadorom-hamsikom/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Európske mesto športu Banská Bystrica hostí od piatka mladých futbalistov z Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a 

Maďarska. Na medzinárodnom futbalovom turnaji mládeže sa zúčastňuje 12 tímov. 

 

"Futbalisti z partnerských miest a slovenských futbalových klubov bojujú O pohár mesta Banská Bystrica. Sily si dnes 

zmerali na ihriskách v Kremničke a Rakytovciach. V zápasoch o umiestnenie budú hráči pokračovať v sobotu (17. júna) 

od 09.00 h v Kremničke. Slovenské futbalové kluby zastupujú Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP ŠPORT Podbrezová, TJ Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota a FK Spišská Nová Ves. Ich súpermi sú 

športovci z čínskeho Panyu, bulharskej Montany, poľského Radomu, nemeckého Halberstadtu či ukrajinského mesta 

Sumy," priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. 

 

Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť aj na autogramiádu ambasádora Európskeho mesta športu Mareka Hamšíka či 

bývalých futbalistov Dukly Ľubomíra Faktora, Róberta Semeníka, Norberta Juračku a Martina Poljovku. 

 

V nedeľu (18. júna) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. Je to každoročná 

dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou, a tiež príkladom toho, že 

prostredníctvom športu sa dá pomáhať sebe i druhým. 

 

"Cieľom akcie je zabaviť sa, športovať a zároveň vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na terapie pre deti 

občianskeho združenia Nožička a PONS. Veľkí i malí sa môžu aktívne zapojiť a zahrať si futbal, hokej, basketbal či tenis. 

Chýbať nebude ani biatlon a atletika. Priestor dostanú i športy ako cyklistika, karate, motošport a skoky na lyžiach," 

dodala Mojžišová. Na akcii sa zúčastnia i hokejoví majstri a ďalší slovenskí športovci. O spev a tanec sa postarajú 

členovia folklórneho súboru Urpín a o zábavu herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab a Milan Ondrík. 

 

https://www.cas.sk/clanok/561668/banska-bystrica-zije-futbalom-europske-mesto-sportu-spolu-s-ambasadorom-hamsikom/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

19. 6. 2017 

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

Foto: 

 

Marek Hamšík bude ambasádorom v Banskej Bystrici. Zdroj - Reuters 
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1.12.  Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

 [24hod.sk; 16/06/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/banska-bystrica-zije-futbalom-pride-marek-hamsik-cl518910.html 

 

Na snímke futbalista Marek Hamšík 

 

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – Európske mesto športu Banská Bystrica hostí od dnešného dňa mladých futbalistov z 

Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Na Medzinárodnom futbalovom turnaji mládeže sa zúčastňuje 12 tímov. 

 

"Futbalisti z partnerských miest a slovenských futbalových klubov bojujú O pohár mesta Banská Bystrica. Sily si dnes 

zmerali na ihriskách v Kremničke a Rakytovciach. V zápasoch o umiestnenie budú hráči pokračovať v sobotu (17.6.) od 

09.00 h v Kremničke. Slovenské futbalové kluby zastupujú Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP ŠPORT Podbrezová, TJ Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota a FK Spišská Nová Ves. Ich súpermi sú 

športovci z čínskeho Panyu, bulharskej Montany, poľského Radomu, nemeckého Halberstadtu či ukrajinského mesta 

Sumy," priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. 

 

Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť aj na autogramiádu ambasádora Európskeho mesta športu Mareka Hamšíka či 

bývalých futbalistov Dukly Ľubomíra Faktora, Róberta Semeníka, Norberta Juračku a Martina Poljovku. 

 

V nedeľu (18.6.) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. Je to každoročná 

dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou, a tiež príkladom toho, že 

prostredníctvom športu sa dá pomáhať sebe i druhým. 

 

"Cieľom akcie je zabaviť sa, športovať a zároveň vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na terapie pre deti 

občianskeho združenia Nožička a PONS. Veľkí i malí sa môžu aktívne zapojiť a zahrať si futbal, hokej, basketbal či tenis. 

Chýbať nebude ani biatlon a atletika. Priestor dostanú i športy ako cyklistika, karate, motošport a skoky na lyžiach," 

dodala Mojžišová. 

 

Na akcii sa zúčastnia i hokejoví majstri a ďalší slovenskí športovci. O spev a tanec sa postarajú členovia folklórneho 

súboru Urpín a o zábavu herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab a Milan Ondrík. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

http://www.24hod.sk/banska-bystrica-zije-futbalom-pride-marek-hamsik-cl518910.html
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1.13.  Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

 [teraz.sk; 16/06/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/banska-bystrica-zije-futbalom-pride/265821-clanok.html 

 

V nedeľu (18.6.) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. 

 

Na snímke futbalista Marek Hamšík Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – Európske mesto športu Banská Bystrica hostí od dnešného dňa mladých futbalistov z 

Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Na Medzinárodnom futbalovom turnaji mládeže sa zúčastňuje 12 tímov. 

 

"Futbalisti z partnerských miest a slovenských futbalových klubov bojujú O pohár mesta Banská Bystrica. Sily si dnes 

zmerali na ihriskách v Kremničke a Rakytovciach. V zápasoch o umiestnenie budú hráči pokračovať v sobotu (17.6.) od 

09.00 h v Kremničke. Slovenské futbalové kluby zastupujú Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP ŠPORT Podbrezová, TJ Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota a FK Spišská Nová Ves. Ich súpermi sú 

športovci z čínskeho Panyu, bulharskej Montany, poľského Radomu, nemeckého Halberstadtu či ukrajinského mesta 

Sumy," priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. 

 

Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť aj na autogramiádu ambasádora Európskeho mesta športu Mareka Hamšíka či 

bývalých futbalistov Dukly Ľubomíra Faktora, Róberta Semeníka, Norberta Juračku a Martina Poljovku. 

 

V nedeľu (18.6.) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. Je to každoročná 

dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou, a tiež príkladom toho, že 

prostredníctvom športu sa dá pomáhať sebe i druhým. 

 

"Cieľom akcie je zabaviť sa, športovať a zároveň vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na terapie pre deti 

občianskeho združenia Nožička a PONS. Veľkí i malí sa môžu aktívne zapojiť a zahrať si futbal, hokej, basketbal či tenis. 

Chýbať nebude ani biatlon a atletika. Priestor dostanú i športy ako cyklistika, karate, motošport a skoky na lyžiach," 

dodala Mojžišová. 

 

Na akcii sa zúčastnia i hokejoví majstri a ďalší slovenskí športovci. O spev a tanec sa postarajú členovia folklórneho 

súboru Urpín a o zábavu herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab a Milan Ondrík. 
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1.14.  Banská Bystrica žije futbalom, príde Marek Hamšík 

http://www.teraz.sk/regiony/banska-bystrica-zije-futbalom-pride/265821-clanok.html
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 [dobrenoviny.sk; 16/06/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/103578/banska-bystrica-zije-futbalom-pride-marek-hamsik 

 

V nedeľu (18.6.) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. 

 

Na snímke futbalista Marek Hamšík — Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Banská Bystrica 16. júna (TASR) – Európske mesto športu Banská Bystrica hostí od dnešného dňa mladých futbalistov z 

Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. Na Medzinárodnom futbalovom turnaji mládeže sa zúčastňuje 12 tímov. 

 

"Futbalisti z partnerských miest a slovenských futbalových klubov bojujú O pohár mesta Banská Bystrica. Sily si dnes 

zmerali na ihriskách v Kremničke a Rakytovciach. V zápasoch o umiestnenie budú hráči pokračovať v sobotu (17.6.) od 

09.00 h v Kremničke. Slovenské futbalové kluby zastupujú Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP ŠPORT Podbrezová, TJ Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota a FK Spišská Nová Ves. Ich súpermi sú 

športovci z čínskeho Panyu, bulharskej Montany, poľského Radomu, nemeckého Halberstadtu či ukrajinského mesta 

Sumy," priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. 

 

Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť aj na autogramiádu ambasádora Európskeho mesta športu Mareka Hamšíka či 

bývalých futbalistov Dukly Ľubomíra Faktora, Róberta Semeníka, Norberta Juračku a Martina Poljovku. 

 

V nedeľu (18.6.) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. Je to každoročná 

dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou, a tiež príkladom toho, že 

prostredníctvom športu sa dá pomáhať sebe i druhým. 

 

"Cieľom akcie je zabaviť sa, športovať a zároveň vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na terapie pre deti 

občianskeho združenia Nožička a PONS. Veľkí i malí sa môžu aktívne zapojiť a zahrať si futbal, hokej, basketbal či tenis. 

Chýbať nebude ani biatlon a atletika. Priestor dostanú i športy ako cyklistika, karate, motošport a skoky na lyžiach," 

dodala Mojžišová. 

 

Na akcii sa zúčastnia i hokejoví majstri a ďalší slovenskí športovci. O spev a tanec sa postarajú členovia folklórneho 

súboru Urpín a o zábavu herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab a Milan Ondrík. 

 

× 
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1.15.  Yamaha sa zrazila s audi. Motorkár neprežil 

 [Korzár; 139/2017; 17/06/2017; s.: 3; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/103578/banska-bystrica-zije-futbalom-pride-marek-hamsik
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Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že auto nedalo prednosť motorke. 

 

KROMPACHY. Tragická nehoda sa stala na križovatke v Krompachoch vo štvrtok popoludní v Spišskonovoveskom 

okrese. Prešovčan vo veku 22 rokov viedol osobné motorové vozidlo značky Audi A4 po Hlavnej ulici v meste Krompachy 

smerom na Slovinky. Ako nás informoval krajský policajný hovorca Alexander Szabó, podľa doterajšieho vyšetrovania pri 

odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu značky Yamaha FZ6N, ktorý viedol 26-ročný vodič z 

okresu Spišská Nová Ves od Sloviniek na Spišskú Novú Ves. "Po náraze do odbočujúceho vozidla audi motocyklista 

spadol na vozovku a motocykel ešte narazil do zaparkovaného osobného motorového vozidla značky Daewoo Lanos. 

"Po dopravnej nehode bol vodič audi jednorazovo ošetrený, avšak motocyklista utrpel vážne zranenia, s ktorými bol 

prevezený do nemocnice, kde na následky zranení podľahol." 

 

Vodič audi nepil 

 

Prípad na mieste prevzal vyšetrovateľ kriminálnej polície, ktorý v danej veci začal trestné stíhanie pre trestný čin 

usmrtenia. Požitie alkoholických nápojov u vodiča audi nebolo zistené, u motocyklistu bola nariadená súdna pitva. 

Celková škoda na majetku bola odhadnutá na sumu päťtisíc eur. (rob) 
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1.16.  Spišské folklórne slávnosti priblížia históriu zvonenia [akt.00:00:50] 

 [spis.korzar.sme.sk; 17/06/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20558376/spisske-folklorne-slavnosti-priblizia-historiu-zvonenia.html 

 

Tradičný folklórny festival oslavuje svoj 45. ročník. 

 

SPIŠ. Spišské folklórne slávnosti neďaleko Spišského Podhradia v Levočskom okrese majú svoju tradíciu. 

 

Festival sa uskutoční v posledný júnový víkend. 

 

Akási oslava tradícii ľudovej kultúry zavíta opäť pod Spišský hrad. 

 

"Na festivale Spišské folklórne slávnosti otvárame pre vás naše srdcia a tie vaše naplníme ľudovými zvykmi a tradíciami 

nášho Slovenska a regiónu," povedala Vladimíra Barbuščáková, riaditeľka Spišského osvetového strediska v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

V historických centrách i na nádvorí hradu 

 

V historických centrách v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Spišského Podhradia i na nádvorí Spišského hradu odštartuje 

festival živými pozvánkami – verbovačkou v podaní spevákov a tanečníkov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20558376/spisske-folklorne-slavnosti-priblizia-historiu-zvonenia.html
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"Sobotné slávnostné otvorenie s názvom Vitajce bude spojené s vystúpením poľského súboru Zespól Folklorystyczny 

Vrzos z družobného mesta Ogrodzieńec. Ďalší program ponúkne divákom vystúpenia s názvom Naši najlepší, kde sa 

predstavia víťazi jednotlivých súťaži – sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2017, víťazov súťaže detských folklórnych 

súborov, víťazov v súťaži v speve rusínskych piesní Makovická struna," uviedla Barbuščáková. 

 

Naučíte sa tancovať 

 

Návštevníci festivalu budú mať opäť možnosť zapojiť sa aj do interaktívnej školy tanca. 

 

"Naučia sa jednoduché typy tancov pod vedením fundovaných tanečníkov a hudobníkov z Košíc. Atmosféru svätojánskej 

noci okolo ohňa na Spišskom salaši otvorí tanec a spev. Program bude večer pokračovať v Tancovačke pri vatre a pri 

muzike ĽH Štefana Cinu do skorých ranných hodín," povedala Barbuščáková. 

 

Priblížia históriu zvonenia 

 

Zvony nad Podhradím priblížia históriu zvonenia na Spiši a otvoria tak aj nedeľný program, ktorý bude opäť pokračovať 

vystúpením folklórnych skupín a súborov zo Šariša. 

 

"Podvečer spríjemní koncert originálneho hudobného zoskupenia Karpaton a Michal Smetanka. Detský tvorivý svet Folk 

naj ponúkne pre najmenších čítanie rozprávok, učenie detských piesní, detskú školičku tanca a zaujímavosťou bude aj 

Drevené divadlo s konským záprahom," prezradila riaditeľka. 

 

Atmosféru salaša bude dotvárať aj výstava historických fotografií pod názvom Ľudia a život starých baníckych 

Žakaroviec. 

 

Chýbať nebude ani jarmok remesiel, kde sa stretnú šikovné páry rúk remeselníkov zo Spiša. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Bystrica doslova žije futbalom. Medzinárodný turnaj aj autogramiáda Hamšíka 

 [bystrica.dnes24.sk; 17/06/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

http://bystrica.dnes24.sk/bystrica-doslova-zije-futbalom-medzinarodny-turnaj-aj-autogramiada-hamsika-272793 

 

 Nadšenci futbalu si pod Urpínom prídu na svoje. Sily si u nás merajú hráči z Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a 

Maďarska a príde aj bystrická hviezda. 

 

Európske mesto športu Banská Bystrica hostí od piatka mladých futbalistov z Číny, Bulharska, Ukrajiny, Poľska a 

Maďarska. Na medzinárodnom futbalovom turnaji mládeže sa zúčastňuje 12 tímov. 

http://bystrica.dnes24.sk/bystrica-doslova-zije-futbalom-medzinarodny-turnaj-aj-autogramiada-hamsika-272793
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Prečítajte si aj 

 

Autogramiáda Hamšíka 

 

"Futbalisti z partnerských miest a slovenských futbalových klubov bojujú O pohár mesta Banská Bystrica. Sily si v piatok 

zmerali na ihriskách v Kremničke a Rakytovciach. V zápasoch o umiestnenie budú hráči pokračovať v sobotu (17. júna) 

od 9:00 v Kremničke. Slovenské futbalové kluby zastupujú Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP ŠPORT Podbrezová, TJ Duslo Šaľa, MŠK Rimavská Sobota a FK Spišská Nová Ves. Ich súpermi sú 

športovci z čínskeho Panyu, bulharskej Montany, poľského Radomu, nemeckého Halberstadtu či ukrajinského mesta 

Sumy," priblížila Dominika Mojžišová z kancelárie banskobystrického primátora. 

 

Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť aj na autogramiádu ambasádora Európskeho mesta športu Mareka Hamšíka či 

bývalých futbalistov Dukly Ľubomíra Faktora, Róberta Semeníka, Norberta Juračku a Martina Poljovku. 

 

Pohyb pre dobrú vec 

 

V nedeľu (18. júna) sa budú Banskobystričania hýbať pre dobrú vec na podujatí Naučme deti športovať. Je to každoročná 

dobročinná akcia zameraná na pomoc deťom, ktoré trpia detskou mozgovou obrnou, a tiež príkladom toho, že 

prostredníctvom športu sa dá pomáhať sebe i druhým. 

 

"Cieľom akcie je zabaviť sa, športovať a zároveň vyzbierať finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na terapie pre deti 

občianskeho združenia Nožička a PONS. Veľkí i malí sa môžu aktívne zapojiť a zahrať si futbal, hokej, basketbal či tenis. 

Chýbať nebude ani biatlon a atletika. Priestor dostanú i športy ako cyklistika, karate, motošport a skoky na lyžiach," 

dodala Mojžišová. 

 

Na akcii sa zúčastnia i hokejoví majstri a ďalší slovenskí športovci. O spev a tanec sa postarajú členovia folklórneho 

súboru Urpín a o zábavu herci Lukáš Latinák, Marián Miezga, Robo Jakab a Milan Ondrík. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Jana Pronská: Potrebujem ešte tri životy na všetky plánované knihy 

 [presov.korzar.sme.sk; 17/06/2017; Mária Pihuličová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Ľudia na Korzár Prešov] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20557945/spisovatelka-jana-pronska-potrebujem-este-tri-zivoty-na-vsetky-planovane-knihy.html 

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20557945/spisovatelka-jana-pronska-potrebujem-este-tri-zivoty-na-vsetky-planovane-knihy.html
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Je označovaná za prvú dámu historickej romance na Slovensku. 

 

Jana Pronská sa narodila v Gelnici a maturovala v Spišskej Novej Vsi. Spolu s manželom a tromi deťmi žije v 

Nálepkove. Miluje romantické príbehy a stredovek. Srdcom a mečom je jej štrnásty román. Je našou najúspešnejšou 

autorkou historických romancí, jej knihy už potešili vyše 100 000 čitateľov na Slovensku a v Česku. 

 

Na pultoch je vaša štrnásta kniha Srdcom a mečom. Prezraďte, kde nachádzate inšpirácie pre svoje nové knihy? 

Vždy som tvrdila a budem tvrdiť veľmi dlho, že potrebujem ešte tri životy na to, aby som stihla všetky tie príbehy, ktoré 

mám v hlave a ktoré by som chcela napísať o hradoch a rodoch, ktoré na Slovensku alebo teda v Uhorsku boli. 

 

Takže sa na dobré nápady nesťažujete, tak je? 

Inšpirácie je požehnane. Momentálne pracujem na pätnástom románe o kumánskej princeznej. 

 

Je to príbeh o príchode Kumánov na naše územie, približne v rokoch 1100 až 1200. Som teraz trošku hlbšie v histórii, ale 

baví ma to, lebo je to úžasná téma. 

 

Ale už pracujem a už hľadám materiál na ďalšiu knihu. Z toho mám ďalšie tri rozpísané a už sa v hlave rodia ďalšie 

príbehy. 

 

Tak tomu sa povie kreativita a studnica inšpirácie. 

Mám veľké šťastie, že história Uhorska alebo Slovenska je taká nádherná a bohatá. 

 

Máme skutočne toľko hradov, rodov a povestí, že je to nekonečná studnica inšpirácie. 

 

Kedy u vás skrsla prvá myšlienka napísania historického románu? Predsa len, na našom slovenskom knižnom trhu ste 

skôr svetlá výnimka. 

Históriu som milovala od detstva, od prvých románov, keď som začala čítať. 

 

Množstvo historických klasikov, ktorí písali o histórii, som doslova hltala. V jednom období prišla do módy séria 

moderných historických romancí, s ktorými prišli americké autorky. 

 

Keď som toto prvýkrát prečítala, tak som vedela, že je to presne to, čo som vždy chcela a čo mi maximálne vyhovuje. 

 

Mali ste nejaké svoje presné kritériá, akým štýlom písať? 

Písala som od detstva, ale vtedy som si povedala, že skúsim napísať takýto príbeh. Kde je štipka romantiky, veľká láska, 

história, a tak som napísala Bosorkinu dcéru. No vtedy som si myslela, že je to príbeh len pre mňa, ktorý som si napísala 

sama pre seba. 
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Prečo? 

Vydavateľstvá nestíhali v tom čase vydávať tak rýchlo, ako som ja čítala knihy. Preto som si potrebovala tú dávku 

romantiky a histórie nejako kompenzovať, a tak som napísala tú Bosorkinu dcéru. A dala ju do šuplíka. 

 

No potom som bola na Ľubovnianskom hrade, tam, kde sú tie korunovačné klenoty. Bola som tým nesmierne uchvátená 

a neviem, či to bola tá atmosféra hradu, alebo výklad pani sprievodkyne, ale keď som vychádzala spopod hradnej brány, 

už som mala príbeh v hlave. 

 

A povedala som si – prečo by som nemohla napísať príbeh romantický, krásny, ľúbostný z tej našej histórie? Z toho 

Ľubovnianskeho hradu, ktorý mi doslova učaroval. 

 

Tak som teda napísala Zlatníkovu chovanicu a poslala v ten moment, ako som ju dokončila a vytlačila, do vydavateľstva 

Slovenský spisovateľ. Neváhala som ani chvíľu. Veď čo sa mi môže stať, než že mi to pošlú späť? 

 

Ale oni neposlali. Aj to je dôkaz vašej kvality, veď niekto chodí a hľadá vydavateľa dlho. 

Ja som si povedala, že možno aj hviezdy mi boli naklonené a možno práve v tom období to malo prísť. Dodnes som 

vďačná pánovi riaditeľovi za jeho slová a to, čo ma za tie roky naučili a že mi dali príležitosť. 

 

Aký bol prístup vydavateľstva k neznámej autorke? 

Prezradili mi neskôr, že keď vydávali moju prvotinu, netušili, aký bude mať efekt, lebo toto ešte nikto nepísal. No ono sa 

to chytilo a ľuďom sa to páčilo. Práve ten ľúbostný príbeh z našej histórie, z našich hradov, zámkov a dejín. 

 

Chodievate sa pravidelne inšpirovať na hrady, o ktorých píšete? 

Keď je možnosť, pravidelne, každý rok, každé leto. Stihneme aj niekoľko hradov. Tie, o ktorých píšem alebo chcem písať, 

tak vtedy si navštevujem. 

 

Aké sú reakcie čitateľov na vašu tvorbu? 

Tých spätných reakcií pribúda, je to úžasný pocit. Je to také motivačné, že keď prídem domov, tak budem automaticky 

písať znova a neviem, kedy sa zastavím. 

 

Ale keď mi niekto napíše, že buď vôbec nečítal a ten príbeh ho dostal k čítaniu, alebo o histórii nerád čítal, ale ľúbostný 

príbeh zaujal a už čítajú, tak vtedy mám pocit dobre vykonanej práce, pocit takého zadosťučinenia. 

 

Dlho sa rodí taká kniha? Či je to praxou, že postupne je to už rýchlejšie? 

Predtým som sa s knihou hrala. Pracovala som, chvíľku som písala, chvíľu čítala, ale teraz už iba píšem a občas si niečo 

prečítam. Ale tak na 4-5 mesiacov sa kniha dá zvládnuť. 

 

Čo v prípade, že príde skvelý nápad? 
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Raz som tak uvažovala, o čom budem písať. Upratovala som, umývala som okná a zrazu príbeh. Ale taký fantastický, že 

všetky ostatné som dala nabok. Nehovoriac o tom, že to okno zostalo neumyté. 

 

Tomu sa povie skutočná vášeň. Mali ste vždy sen písať knihu? 

Mala som asi 7-8 rokov a rodičom som povedala, že ja budem spisovateľka a napíšem knihu. Vždy som písala básničky, 

rozprávky, príbehy, vždy som chodila s perom. 

 

A čo bolo úžasné? Moji rodičia mi ten sen nikdy nevyvrátili. Aj keď vedeli, že je to absolútne hypotetické, teda vlastne ani 

hypoteticky nie. No nepovedali mi, že je to hlúposť, čo ty chceš v socializme hlbokom, ty, dievča z dediny. 

 

A stalo sa to, o čom som som od detstva snívala. Držať v ruke svoju knihu. Ale 30 rokov som si počkala. 

 

Ale dozrelo to ako dobré víno. A čo doma, máte cenzorov v manželovi, deťoch? 

Nie, rodina určite nie. Som zástanca toho, že každý má čítať to, čo ho baví a čo ho robí šťastným. Sama by som bola 

nešťastná, keby ma niekto nútil čítať nejaký psychologický román. To by som nedala. 

 

Tak ja nikoho nenútim čítať moje knihy. Ale moja mama, čo čítala od prvej mojej básničky, odvtedy číta všetky moje knihy 

ešte predtým, ako idú von, vo forme rukopisu. 

 

Prezraďte tajomstvo. Ako dokážu spisovatelia napísať knihu, ktorú človek nepustí z ruky ani ráno o tretej? 

To ja netuším, ale to tak nejako vydá. Vždy, keď začnem písať knihu, tak sa snažím, aby som ju napísala tak, ako by som 

ju rada ako čitateľ čítala. A tak to aj vkladám do svojich kníh. 

 

Stáva sa, že sa počas písania vraciate a prepisujete? Alebo píšete "jedným dychom"? 

Nemením, neopravujem, nemažem, až na konci. Keď dopíšem celý príbeh. Potom si ho vytlačím, prečítam raz, dvakrát, 

päťkrát a už ladím. Niektoré veci mi ujdú. Zabudnem, ako sa volala postava, opravujem to, a teda to krešem. 

 

Takže to šperkujem, aby to bolo pekné, čitateľné, malo grády a napätie, žiadne rozvláčne texty. Niečo vymažem, 

vyhodím, niečo dopíšem. Viac romantiky, viac napätia, aby to gradovalo. 

 

Dá sa paralelne písať viac kníh naraz, ako ste spomínali? 

Dá sa, v pohode. Máte to ako film. Púšťate si film a príde dieťa a donesie nový špičkový. Rozpozeraný zatvoríte a skočíte 

na ďalší. Užijete si ho a vrátite sa na predošlý. Tak to funguje aj v mojom písaní. Absolútne nie je problém prejsť z 

jedného do druhého. 

 

A nie je problém ani nechať okno. 

Áno, ale musí prísť niečo uau, toto bude skvelé. Tak vtedy necháte okno, aj žehličku a ide sa. Samozrejme, vypnutú. 

Alebo ešte v behu zakričím – vypnite mi žehličku. 
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Takže rodina si zvykla na mamu spisovateľku, že? 

Áno, sú veľmi zlatí. 

 

Za svoju spisovateľskú kariéru ste predali neuveriteľných 100-tisíc kníh. 

To som odpadla druhýkrát, keď mi to poslali, že som preskočila 100-tisíc predaných titulov. Som vďačná čitateľom, ktorí 

mi dávajú pocit, že práca, ktorú robím, má zmysel a môžem ju robiť ďalej. Práca, ktorá ma baví, napĺňa a premenila môj 

život na malý sen. Veľmi by som dopriala každému, aby robil to, čo ho baví. 20 rokov som robila ekonomiku, trpela som, 

ale teraz som šťastná. 

 

A váš nesplnený sen? 

Nemám nesplnený sen. Dostala som omnoho viac, než som si kedy trúfla dúfať. Túžila som po tom napísať knihu. A 

mám ich zatiaľ štrnásť. 

 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny číslo 23, v predaji od 13. 6. do 19. 6. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Kedysi sme si vedeli život užívať a nechýbal nám internet ani televízor: Pozrite si 

RETRO fotky čitateľov 

 [casprezeny.azet.sk; 17/06/2017; iva ; Zaradenie: Čas pre ženy] 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/127247/kedysi-sme-si-vedeli-zivot-uzivat-a-nechybal-nam-internet-ani-televizor-pozrite-si-retro-fotky-

citatelov 

 

Zábava, zábava – tá patrí nielen k prichádzajúcemu letu! Kedysi sme si vedeli život poriadne užívať... a nechýbal nám ani 

internet či televízne šou. 

 

1962 Galéria (10) 

 

Zobraziť celúgalériu 

 

1965 

 

Vítanie prvého pacienta 

 

Sestričky s lekármi v Mariánskych Lázňach vítajú prvého pacienta, ktorý navštívil kúpele. S cumľom v puse je mamina 

Miloslavy Slezákovej z Dolného Kubína. 

 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/127247/kedysi-sme-si-vedeli-zivot-uzivat-a-nechybal-nam-internet-ani-televizor-pozrite-si-retro-fotky-citatelov
https://casprezeny.azet.sk/clanok/127247/kedysi-sme-si-vedeli-zivot-uzivat-a-nechybal-nam-internet-ani-televizor-pozrite-si-retro-fotky-citatelov
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1965 

 

1976 

 

Oslava narodenín 

 

V trenírkach, s fľašou v ruke a so spevom oslávil svoje narodeniny vedúci z práce a mamina Martinky Hlobíkovej z 

Jazernice. Tá vtedy ešte nebola ani na svete. 

 

1976 

 

1975 

 

Kolegovia na guľáši 

 

Vzťahy z práce sa utužovali pri poháriku a dobrom jedle. Ako inak? Na fotografii je Vlasta Hricová z Liptovského 

Mikuláša. 

 

1975 

 

1973 

 

Slovenské "jachty" na Šírave 

 

Dovolenky pri slovenskom mori patrili medzi tie nezabudnuteľné. Eva Pastieriková zo Spišskej Novej Vsi s manželom a 

synom pózuju do fotoalbumu. 

 

1973 

 

1962 

 

Družstevníčky na výlete 

 

Katarína Kenderová z Ružomberka nám poslala fotografiu ženského osadenstva na výlete na Bielom Potoku. Aj 

zamestnankyne JRD si potrebujú oddýchnuť. 

 

1962 
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1978 

 

Medzi hasičmi 

 

Typická zábavka mládeže a to aj medzi dievčatami. Tento hasičský zbor fungoval v Riečke a jeho súčasťou bola ja 

Ľubica Takárová z Banskej Bystrice. 

 

1978 

 

1959 

 

Nacvičovanie spartakiády 

 

Zdravotníčky v Nových Zámkoch nacvičujú spartakiádu. "Koľko zábavy sme si užili, aj keď to bolo povinné," napísala 

Terézia Kinczerová z Iže. 1959 

 

1967 

 

Hry na rekreáciách 

 

V zotavovniach sa diali všelijaké veci a výlety ROH boli kedysi jediným povyrazením. Mária Klenová zo Zemplínskeho 

Hradišťa sa takto zabávala v Liptovskom Jáne. 

 

1967 

 

1965 

 

Chlapi sú večné deti 

 

"Susedovie Jožko dostal hojdacieho koníka a najviac sa mu potešil môj tatko," napísala Oľga Petrášová z Malaciek. 

 

1965 

 

1975 

 

Fajka a ruské noviny 

 

Na dovolenke v Soči si takto svoj voľný čas užíval manžel Marty Hrubovčákovej z Humenného. 
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1975 
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1.20.  Rozprávači sa stretli v Lodne už dvadsiatykrát 

 [nasekysuce.sme.sk; 17/06/2017; František Ujházi ; Zaradenie: Kysuce / Kultúra] 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20559413/rozpravacske-lodno-20-rocnik.html 

 

Počas víkendu 3. a 4. júna privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných 

aktérov – rozprávačov. 

 

LODNO. Na Kysuce pricestovali doslova z celého Slovenska, najbohatšie boli zastúpené východné a juhozápadné 

regióny, kde má tradícia rozprávačstva vari najhlbšie korene a v súčasnosti najviac stúpencov. 

 

V sobotu popoludní si zmeralo svoje sily 28 dospelých rozprávačov, z toho 21 žien. Hoci ženy boli vo veľkej presile, ani 

muži sa nedali zahanbiť. K dospelým rozprávačom sa priradilo vysokou interpretačnou úrovňou aj 7 detských účastníkov. 

Vek účastníkov bol od 12 do 85 rokov. Vo viac ako päťhodinovom rozprávačskom maratóne sa odvíjali príbehy jeden za 

druhým a rozosmievali či dojímali prítomné publikum. Podľa odbornej poroty, v zastúpení: Dušan Mikolaj /Kysucká 

kultúrna nadácia Bratislava/, Jelka Borcovanová /etnografka a múzejníčka Martin/, Jozef Beňovský /zástupca SAV 

Bratislava/, Ľubica Moncmanová /Literárny archív Slovenskej národnej knižnice Martin/ a Tomáš Mikolaj /ÚĽUV 

Bratislava/, rozprávanie väčšiny účastníkov dosahovalo vysokú kvalitu, ktorá sa prejavovala vo výbere tém, spôsobe 

interpretácie, jazykovom prejave neraz so znalostným a citlivým využívaním nárečia z oblastí, ktoré reprezentovali. 

Už tradične mali bohaté zastúpenie príbehy sprevádzané humornými vložkami. Časté bývajú spomienkové návraty do 

čias detstva a mladosti, pribudlo civilného javiskového prejavu, čo signalizuje príchod nových rozprávačov. Významným 

prínosom s ohľadom na tradíciu bolo vystúpenie Tomáša Tataru z Bratislavy, ktorého účasť sa zapisuje i tým, že 

pokračuje v aktivitách svojho deda Martina Kolembusa, jedného zo zakladateľov Rozprávačského Lodna, úspešného 

súťažiaceho a osobnosti, po ktorej sa udeľuje aj ocenenie Pocta Martina Kolembusa najvýznamnejším nositeľom a 

šíriteľom rozprávačstva. 

 

V rámci jubilejného 20. ročníka podujatia vydalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci bohatý obrazovo-textový bulletin. 

Ivan Gajdičiar ml. spracoval pre účastníkov komplexnú audiovizuálnu dokumentáciu doterajších ročníkov tejto súťaže. 

 

Nedeľa bola už od skorého rána slávnostným dňom. Hlavný galaprogram nazvaný "So slovom do Lodna už 

dvadsiatykrát" prebiehal v popoludňajších hodinách. V ňom sa rozprávačské vystúpenia najúspešnejších rozprávačov 

striedali s hudobnými, tanečnými a speváckymi vstupmi v podaní Folklórneho zoskupenia Oprášené krpce zo Žiliny. V 

programe pohostinne vystúpila aj Simona Salátová z Kysuckého Nového Mesta – komička zo súťaže Česko Slovensko 

má talent. Prehliadku svojou prítomnosťou poctil predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý starostke 

https://nasekysuce.sme.sk/c/20559413/rozpravacske-lodno-20-rocnik.html
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obce Lodno Alžbete Suriakovej udelil pri príležitosti 20. ročníka Rozprávačského Lodna ocenenie Žilinského 

samosprávneho kraja strieborný Litteras Memoriales. 

 

V závere galaprogramu počas vyhlásenia výsledkov Silvia Petreková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci 

a Alžbeta Suriaková, starostka obce Lodno odovzdali diplomy a finančné ocenenia. 

 

Finančné ceny obce Lodno získali: Mária Caunerová /Kostolište/ – za citlivé spomínanie na politickú mladosť, Tomáš 

Tatara /Bratislava/ – za úspešný vstup na Rozprávačské Lodno, Ivan Sádovský /Gajary/ – za reťazenie príbehov so 

žartovnými motívmi, Kristína Dobranská /Spišská Nová Ves/ – za vrúcne rozdávanie životných radostí, Anna Volčková 

/Hincovce/ – za humorný príbeh, vyrozprávaný v nárečí, Agneša Líšková /Mojmírovce/ – za osobnostný prínos k rozvoju 

Rozprávačského Lodna, Agnesa Priehodová /Oščadnica/ – za dramatický príbeh z rodinnej histórie, Peter Lapšanský 

/Domaňovce/ – za tvorivé ohýbanie spišských klapancií, Milan Masaryk /Kysucký Lieskovec/ – za veselo-vážne 

rozprávanie o začiatkoch podnikania, Božena Ďurišová /Liptovská Kokava/ – za prirodzený návrat k liptovskému nárečiu. 

 

Vecná cena obce Lodno: Jozef Benkovič /Láb/ – za decentné úsmevy nad plynúcim životom. 

 

Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: Mária Pižemová /Spišská Nová Ves/ – za ľudsky silný príbeh o 

zmysle života, Antonín Jedlička /Pezinok/ – za humorný pohľad na život. 

 

Pocta Martina Kolembusa – Ocenenie Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava: Anna Sládkovičová /Šurany/ – za 

osobnostný prínos k rozvoju Rozprávačského Lodna. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  FOTO: Pohár mesta získala Rimavská Sobota. Deti boli vo vytržení z Mareka Hamšíka 

 [nasabystrica.sme.sk; 17/06/2017; Viktor Háber ; Zaradenie: Banská Bystrica / Šport] 

https://nasabystrica.sme.sk/c/20561471/foto-pohar-mesta-ziskala-rimavska-sobota-deti-boli-vo-vytrzeni-z-mareka-hamsika.html 

 

Medzinárodný futbalový turnaj mal bohatú účasť a mnoho skvelých momentov. 

 

KREMNIČKA. Piatok a sobota pod Urpínom patrili mladým futbalovým nádejam. Turnaj O pohár mesta Banská Bystrica 

bol hlavným športovým lákadlom počas aktuálneho víkendu popri Országh Cupe a o jeho prestíži nebolo žiadnych 

pochýb. Ihrisko, ktoré využíva treťoligový futbalový klub TJ ŠK Kremnička privítalo futbalistov vo vekovej kategórii do 11 

rokov, a to nie len zo Slovenska, ale aj z druhej strany zemegule. 

 

Už v piatok v ranných hodinách sa dohromady 12 ašpirantov na pohár mesta predstavilo v Európskom meste športu. Boli 

medzi nimi dva miestne tímy – FK Dukla Banská Bystrica FŠMH Jupie Podlavice. Doplnili ich neďalekí MFK Lokomotíva 

Zvolen, ŽP Šport Podbrezová a ďalšie slovenské tímy z Rimavskej Soboty, Šale a Spišskej Novej Vsi. Okrem nich sa 

https://nasabystrica.sme.sk/c/20561471/foto-pohar-mesta-ziskala-rimavska-sobota-deti-boli-vo-vytrzeni-z-mareka-hamsika.html
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predstavili aj deti z poľského Radomu, bulharskej Montany, nemeckého Halberstadtu, ukrajinskej Sumy a dokonca k nám 

priletel aj čínsky klub Panyu. Takáto účasť pod Urpínom ešte nebola a všetci sa tešili na tuhé boje. 

 

V prvý deň sa vyžrebovali dve skupiny, pričom A-čko hralo zápasy v Kremničke, B-skupina v Rakytovciach. Princíp hry 

bol jednoduchý. V rámci skupiny hral každý s každým a prví traja sa kvalifikovali do skupiny C, v ktorej sa bojovalo o 

konečné 1.-6. miesto. Ďalšie tri tímy v poradí z každej skupiny zabojovali o čo najlepšie umiestnenie v druhej polovici 

tabuľky. 

 

A-skupina hostila obidva bystrické tímy a obidvom sa podarilo obsadiť prvé dve priečky. Futbalová škola Mareka Hamšíka 

sa stala víťazom skupiny, keď prehrala iba s Duklou. Tá skončila strieborná a skupinu o víťaza doplnil ukrajinský Sumy. V 

skupine B predviedla spanilú jazdu Rimavská Sobota, keď vyhrala všetkých 5 zápasov. Druhá skončila Šaľa, ktorá 

spomedzi všetkých tímov nastrieľala najviac gólov (19). Doplnil ich poľský Radom. 

 

Prví traja z obidvoch skupín si to navzájom rozdali opäť systémom každý s každým na ďalší deň v skupine o 1.-6. miesto. 

Ostatné tímy museli bojovať o to, aby neskončili na poslednom mieste. To napokon obsadil nemecký Halberstadt, ktorý 

nevyhral jediný zápas, i keď sa nedá povedať, že deti podávali zlý výkon. Skrátka im to nevyšlo podľa predstáv. 

 

Napínavé a kvalitné súboje s podporou stoviek ľudí na tribúnach rozhodli o tom, kto si zahrá v súboji o 5., 3. a 1. miesto. 

Zápasy o vrchné priečky otvoril súboj Šale a Radomu o 5. miesto, ktorý vyvrcholil až do penaltového rozstrelu. V tom si 

lepšie počínali Poliaci, i keď sa Šaľa sťažovala, že ich súper kopol o jednu penaltu viac ako oni a vzniesla sa poriadna 

vlna kritiky smerom na rozhodcu. Ten ale ostal striktný. V súboji o tretiu priečku sme mohli rovnako vidieť pokutové kopy. 

Na radosť domácich divákov si Dukla poradila s ukrajinským Sumym a po poslednej premenenej penalte sa deti 

nefalšovane radovali z bronzových medailí. 

 

Ďalší bystrický tím sa stretol vo finále s Rimavskou Sobotou. Tento moment si už nenechal ujsť ani Marek Hamšík, po 

ktorého príchode nasledovala nesmierna eufória u detí a každý chcel od veľkej hviezdy SSC Neapol fotku či autogram. 

Každému záujemcovi ochotne vyhovej so svojím typickým úsmevom od ucha k uchu a potom si z tribúny a neskôr aj 

postrannej čiary vychutnal posledné zápasy. 

 

Žiaci z jeho futbalovej školy si počínali dobre a vyhrávali v zápase najprv 1:0, neskôr aj 2:1, no ich súper z juhu krajiny bol 

o niečo futbalovejší a vždy sa mu podarilo vyrovnať. Viackrát mal aj smolu, keď až trikrát nastrelil konštrukciu brány, 

všetko sa im ale vynahradilo v závere. Minútu pred koncom sa dostali Rimavskosoboťania k priamemu kopu, z ktorého 

strelili víťazný gól a radovali sa z turnajového triumfu. 

 

Po konci turnaja nastala ceremónia, pri ktorej dostal každý z účastníkov medailu za účasť a najlepšie 3 tímy aj víťazné 

trofeje. Každý si pritom podal ruku s Marekom Hamšíkom. Pri mladíkoch z Jupie bolo cítiť, že sú z 2. miesta mierne 

sklamaní, avšak od svojho idola sa dočkali iba chvály. "Nevadí. Bolo to dobré, hrali ste výborne," chválil ich výkon 

Hamšík. Ten sa ešte osobne s každým tímom odfotil a dodatočne rozdal ďalšie autogramy. 
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Okrem najlepších tímov boli vyhlásení aj najlepší hráči či najlepší strelec podujatia. Obe tieto ceny si pre seba uchmatli 

individuality z čínskeho Panyu, ktorí celkovo skončili na peknom 7. mieste. Najlepším brankárom podujatia sa stal 

Nevnivašenko z Ukrajiny. 

 

S turnajom bol spokojný aj jeho organizátor a medzi Bystričanmi dobre známy Milan Smädo. "Myslím si, že táto 

myšlienka organizácie turnaja bola dobrou. Všetci sme sa tu určite dobre cítili a ďakujem všetkým organizátorom, tímom 

či fanúšikom, ktorí sa zúčastnili na tomto krásnom podujatí. Dúfam, že takýto turnaj o rok zopakujeme," povedal na záver 

podujatia. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

 [dobrenoviny.sk; 18/06/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/103722/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik 

 

Na absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo 

 

Hrabušice 18. júna (TASR) – Roklina Kyseľ v Slovenskom raji, ktorú vlani v auguste po 40 rokoch otvorili, je po viac ako 

sedemmesačnej uzávere opäť prístupná pre turistov. Novinkou tohtoročnej sezóny je stometrový ferratový chodník v 

spodnom úseku pri nástupe. 

 

"V spodnej časti, kde sa išlo priamo riečišťom, pribudlo 100 metrov nového ferratového chodníka. Návštevník sa môže 

rozhodnúť, či pôjde chodníkom alebo korytom rieky," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš 

Dražil. Vlani turisti museli prejsť cez potok, respektíve keď to bolo možné, skákali po kameňoch. Ako priblížil Dražil, 

okrem ferraty, teda zabezpečenej cesty vybavenej istiacimi lanami a železnými stúpačkami, správa národného parku 

nevytvárala na zvyšnom úseku rokliny chodník. "Nechali sme na ľuďoch, nech si cestu vytvoria. Ak sa nám tá cesta 

nezdala, tak sme ju upravili a teraz sme ich priamo naviedli, kadiaľ majú ísť," vysvetlil. 

 

Roklina je otvorená od 15. júna do 31. októbra, od novembra platí v tomto úseku Slovenského raja sezóna uzávera. Na 

absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. Vstup do rokliny je 

povolený len s platným lístkom, ktorý vydáva Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Slovenský raj. 

"Neodporúčame vstup deťom najmä pod desať rokov, ale na druhej strane im to ani nezakazujeme. Ferrata je určená 

najmä pre dospelých. Rodičia musia zvážiť, či ich so sebou vezmú alebo nie," apeloval riaditeľ. 

 

Časť národného parku bola pre turistov uzatvorená po ničivom požiari v 70. rokoch minulého storočia. Roklina patrí do 

zóny A, teda je najprísnejšie chráneným územím národného parku. "Vlani nás prekvapila návštevnosť. Za necelé tri 

http://www.dobrenoviny.sk/c/103722/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik
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mesiace prešlo roklinou viac ako 3000 ľudí, takže aj tohto roku očakávame, že to bude ťahák národného parku," 

poznamenal Dražil. 

 

V Slovenskom raji sa v tomto roku zamerali na prácu s deťmi. V sídle správy národného parku v Spišskej Novej Vsi 

vybudovali nový ekodvor. "V Podlesku budeme koncom júna otvárať mini náučný areál pre deti. Bude tam aj informačný 

panel v slovenskom a anglickom jazyku," priblížil Dražil. Okrem toho správa národného parku pracuje v priebehu celého 

roka na údržbe zariadení či informačných tabúľ. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

 [teraz.sk; 18/06/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribu/266044-clanok.html 

 

Na absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo 

 

Hrabušice 18. júna (TASR) – Roklina Kyseľ v Slovenskom raji, ktorú vlani v auguste po 40 rokoch otvorili, je po viac ako 

sedemmesačnej uzávere opäť prístupná pre turistov. Novinkou tohtoročnej sezóny je stometrový ferratový chodník v 

spodnom úseku pri nástupe. 

 

"V spodnej časti, kde sa išlo priamo riečišťom, pribudlo 100 metrov nového ferratového chodníka. Návštevník sa môže 

rozhodnúť, či pôjde chodníkom alebo korytom rieky," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš 

Dražil. Vlani turisti museli prejsť cez potok, respektíve keď to bolo možné, skákali po kameňoch. Ako priblížil Dražil, 

okrem ferraty, teda zabezpečenej cesty vybavenej istiacimi lanami a železnými stúpačkami, správa národného parku 

nevytvárala na zvyšnom úseku rokliny chodník. "Nechali sme na ľuďoch, nech si cestu vytvoria. Ak sa nám tá cesta 

nezdala, tak sme ju upravili a teraz sme ich priamo naviedli, kadiaľ majú ísť," vysvetlil. 

 

Roklina je otvorená od 15. júna do 31. októbra, od novembra platí v tomto úseku Slovenského raja sezóna uzávera. Na 

absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. Vstup do rokliny je 

povolený len s platným lístkom, ktorý vydáva Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Slovenský raj. 

"Neodporúčame vstup deťom najmä pod desať rokov, ale na druhej strane im to ani nezakazujeme. Ferrata je určená 

najmä pre dospelých. Rodičia musia zvážiť, či ich so sebou vezmú alebo nie," apeloval riaditeľ. 

 

Časť národného parku bola pre turistov uzatvorená po ničivom požiari v 70. rokoch minulého storočia. Roklina patrí do 

zóny A, teda je najprísnejšie chráneným územím národného parku. "Vlani nás prekvapila návštevnosť. Za necelé tri 

http://www.teraz.sk/regiony/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribu/266044-clanok.html
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mesiace prešlo roklinou viac ako 3000 ľudí, takže aj tohto roku očakávame, že to bude ťahák národného parku," 

poznamenal Dražil. 

 

V Slovenskom raji sa v tomto roku zamerali na prácu s deťmi. V sídle správy národného parku v Spišskej Novej Vsi 

vybudovali nový ekodvor. "V Podlesku budeme koncom júna otvárať mini náučný areál pre deti. Bude tam aj informačný 

panel v slovenskom a anglickom jazyku," priblížil Dražil. Okrem toho správa národného parku pracuje v priebehu celého 

roka na údržbe zariadení či informačných tabúľ. 
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1.24.  V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

 [24hod.sk; 18/06/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik-cl519192.html 

 

Ilustračné foto. 

 

Hrabušice 18. júna (TASR) – Roklina Kyseľ v Slovenskom raji, ktorú vlani v auguste po 40 rokoch otvorili, je po viac ako 

sedemmesačnej uzávere opäť prístupná pre turistov. Novinkou tohtoročnej sezóny je stometrový ferratový chodník v 

spodnom úseku pri nástupe. 

 

"V spodnej časti, kde sa išlo priamo riečišťom, pribudlo 100 metrov nového ferratového chodníka. Návštevník sa môže 

rozhodnúť, či pôjde chodníkom alebo korytom rieky," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš 

Dražil. Vlani turisti museli prejsť cez potok, respektíve keď to bolo možné, skákali po kameňoch. Ako priblížil Dražil, 

okrem ferraty, teda zabezpečenej cesty vybavenej istiacimi lanami a železnými stúpačkami, správa národného parku 

nevytvárala na zvyšnom úseku rokliny chodník. "Nechali sme na ľuďoch, nech si cestu vytvoria. Ak sa nám tá cesta 

nezdala, tak sme ju upravili a teraz sme ich priamo naviedli, kadiaľ majú ísť," vysvetlil. 

 

Roklina je otvorená od 15. júna do 31. októbra, od novembra platí v tomto úseku Slovenského raja sezóna uzávera. Na 

absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. Vstup do rokliny je 

povolený len s platným lístkom, ktorý vydáva Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Slovenský raj. 

"Neodporúčame vstup deťom najmä pod desať rokov, ale na druhej strane im to ani nezakazujeme. Ferrata je určená 

najmä pre dospelých. Rodičia musia zvážiť, či ich so sebou vezmú alebo nie," apeloval riaditeľ. 

 

Časť národného parku bola pre turistov uzatvorená po ničivom požiari v 70. rokoch minulého storočia. Roklina patrí do 

zóny A, teda je najprísnejšie chráneným územím národného parku. "Vlani nás prekvapila návštevnosť. Za necelé tri 

mesiace prešlo roklinou viac ako 3000 ľudí, takže aj tohto roku očakávame, že to bude ťahák národného parku," 

poznamenal Dražil. 

 

http://www.24hod.sk/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik-cl519192.html
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V Slovenskom raji sa v tomto roku zamerali na prácu s deťmi. V sídle správy národného parku v Spišskej Novej Vsi 

vybudovali nový ekodvor. "V Podlesku budeme koncom júna otvárať mini náučný areál pre deti. Bude tam aj informačný 

panel v slovenskom a anglickom jazyku," priblížil Dražil. Okrem toho správa národného parku pracuje v priebehu celého 

roka na údržbe zariadení či informačných tabúľ. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu 

 [komentare.sme.sk; 18/06/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Komentáre / Redakčné] 

https://komentare.sme.sk/c/20561628/vitazov-uz-neformuje-ulica-hokej-hlada-alternativu.html 

 

Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Aj v horúcom júni sa v hokejovej kabíne popoludní schádza partia tínedžerov. Pozdravia trénera, pustia si muziku. Zo 

stien na nich hľadia veľké fotografie hokejových hrdinov nedávnej minulosti. Pavol Demitra oslavuje gól na vancouverskej 

zimnej olympiáde. Pri dverách visí motivačné heslo. Jedno z mnohých. 

 

SPOLOČNE stojíme, 

 

SPOLOČNE padáme, 

 

SPOLOČNE víťazíme, 

 

pretože víťaz berie VŠETKO. 

 

O budúcnosti slovenského hokeja sa opäť veľa hovorilo po majstrovstvách sveta v Nemecku, kde reprezentácia neuspela 

a tesne unikla vypadnutiu z elitnej kategórie. A určite sa bude hovoriť aj na kongrese Slovenského zväzu ľadového 

hokeja tento piatok. 

 

Kým funkcionári sa vybíjajú v malicherných sporoch, hokejové podhubie si žije (a často živorí) v každodennom rytme 

malých radostí a veľkých problémov. Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Na malých sa zabúda 

 

"Sme malý klub, bojujeme najmä s nízkymi počtami. Keď nemáte deti, nie je konkurencia. Ďalší problém sú peniaze. Bez 

hokejových tried nemáte nárok na podporu. Tréneri sú amatéri, za deťmi utekajú rovno z práce a nemôžu sa im venovať 

toľko, koľko by chceli," vysvetľuje Dušan Pohorelec. 

https://komentare.sme.sk/c/20561628/vitazov-uz-neformuje-ulica-hokej-hlada-alternativu.html
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Bývalý slovenský reprezentant sa venuje hokejovej mladi v klube Blesky v rodnej Detve. 

 

Presvedčiť deti (alebo rodičov), aby sa dali na hokej, je podľa neho zložité. Musia ich prehovárať. Pribudla konkurencia 

iných športov ako florbal alebo inline hokej, ale pohyb nie je medzi mladými príliš v móde. "Prejdite sa po sídliskách, 

ihriská sú prázdne," vraví Pohorelec. 

 

Čo sa týka pohybovej kultúry, veľa detí prichádza do klubu v žalostnom stave. "Neviem ako funguje telocvik v školách, ale 

často ich musíme učiť základné veci ako kotúľ vpred a vzad," dodáva bývalý výborný útočník. 

 

Aj v menších kluboch však podľa neho môžu vyrásť kvalitní hokejisti. "Na malé kluby sa zabúda. Nemáte počty? Tak sa 

trápte, ako chcete. Ale aj my robíme s deťmi, ktoré majú chuť hrať hokej a je medzi nimi aj veľa šikovných malých 

hokejistov. Talenty sú, len treba s nimi pracovať." 

 

Situácia v Detve však trochu odráža aktuálne pomery v slovenskom hokeji. V malom meste pracujú s hokejovou 

mládežou dva kluby – okrem Bleskov aj HC 07 Orin. Spolupráci bráni neschopnosť dohodnúť sa... 

 

Kedysi výber, dnes nábor 

 

Piešťany majú dvakrát toľko obyvateľov ako Detva a iba jeden klub, no podobné starosti. 

 

"Myslím, že štadiónov máme dosť, ale nemá na nich kto hrať," tvrdí Radoslav Kolník, tréner prípravky HK Havrani 

Piešťany. Na ilustráciu pridá niekoľko čísel. "Ešte za mojich chlapčenských čias nás bolo v treťom ročníku 80, vo štvrtom 

60 a do piateho vybrali na základe testov 27, ostatným sa poďakovali. Dnes sme radi za každého, kto príde," vysvetľuje 

34-ročný bývalý hokejista. 

 

Dnešné deti sú podľa neho pohodlnejšie aj preto, akú dostávajú doma výchovu. "Stane sa, že dieťa nepríde na tréning, 

lebo ho nemal kto doviezť autom." 

 

Keď rodičia chcú viac ako deti 

 

Marián Fliega pracuje s hokejovou mládežou sedemnásť rokov. Nesúhlasí s tým, že sme uplynulé roky premrhali. 

"Metodicky sme zastrešili trénerov od tretej hokejovej prípravky, kde predtým často trénovali rodičia v teplákoch, ktorí tam 

mali svoje deti." 

 

Ako pozitívny príklad uvádza aj výkony reprezentácie do 18 rokov na tohtoročnom svetovom šampionáte v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi. 
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"Taký hokej sme v mládežníckej kategórii nikdy nehrali. Ani vtedy, keď mužstvo získalo medailu. Tá bola skôr výsledkom 

šťastných okolností a senzačného výkonu brankára, ale teraz tí chlapci predvádzali ofenzívny hokej proti Kanade, Fínsku 

alebo Rusku." 

 

Vedenie SZĽH tento rok zrušilo systém mandátnych trénerov mládeže, ktorí boli platení zo štátnych zdrojov. Na výchovu 

nových talentov naďalej prúdi rovnaký objem peňazí, akurát priamo do klubov, ktoré ich prerozdeľujú. 

 

Fliegovi sa to nepozdáva. "Keď je niečo zlé, pomenujme to a zmeňme, ale ponechajme to dobré," tvrdí. "Peniaze pre 

kluby sú zatiaľ garantované do konca tohto kalendárneho roku, čo bude ďalej, nikto netuší," dodáva tréner mládeže. 

 

Mínusom je podľa neho veľmi úzka špička. "V západoslovenskom regióne je dvanásť tímov. Trenčínu však konkuruje iba 

Slovan, možno ešte Nitra a Ružinov, ale to je všetko. Chlapci vo väčších kluboch odohrajú za sezónu málo kvalitných 

zápasov." 

 

Osobitnou kapitolou mládežníckeho hokeja sú príliš ambiciózni rodičia. "Už v žiackych kategóriách bývajú premotivovaní. 

Vytvárajú na deti zbytočný tlak. Žiadajú od nich góly. Niekedy im znechutia hokej do takej miery, že tí chlapci s hokejom 

skončia," hovorí Fliega. 

 

Veľkým problémom je prechod z juniorského do seniorského hokeja. 

 

"Ako hokejovo rástli Marián Hossa alebo Gáborík? Hodili ich do vody ku skúseným borcom. Dnes nedokážeme vytvoriť 

mladým hráčom podmienky, aby zostali doma. V extraligových kluboch nastupujú namiesto nich veteráni z Česka alebo 

druhotriedni Kanaďania. Mladým hokejistom chýba u nás vízia. Veľa z nich je frustrovaných a predčasne konč ia." 

 

Mladým nedávame šancu 

 

Hlavné mesto ťaží z počtu obyvateľov aj ich ekonomickej situácie. "Detí máme dosť. Aj vďaka tomu v Bratislave funguje 

viacero klubov – Slovan, Hoba, Ružinov, Petržalka, začína Lamač, neďaleko je Hamuliakovo," hovorí šéftréner mládeže v 

Hobe Ivan Feneš. 

 

Problém vidí inde. "Nehľadáme nové cesty, ale roky to robíme po svojom. Svet sa zatiaľ posunul. Dôraz sa kladie na 

individuálnu prípravu hráčov, špeciálne tréningy. O hokejistov sa stará celý tím odborníkov. To máte podobné ako vo 

firme. Keď stagnujete, musíte nájsť odvahu skúšať, experimentovať." 

 

Hokej je rýchly šport, no rýchla doba mu nepraje, myslí si tréner. "Kedysi nás vychovávala ulica, tam sme sa naučili 

vyhrávať. Dnes už to neplatí. Deti musíte pre víťazstvo motivovať. Rodičia zasa riešia množstvo vecí – ubytovanie, 

stravu, školské krúžky, dopravné zápchy. Kto si trúfne pustiť desaťročné dieťa samo na tréning? Aj ja by som to zvažoval. 
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Ale keď už máte tých chlapcov a dievčatá na ľade a vzbudíte u nich záujem, máte vyhraté. Som milo prekvapený, ako ich 

hokej baví, s akým zanietením ho hrajú." 

 

Feneš pôsobil štyri roky pri reprezentačnom tíme do 18 rokov. Aj on považuje za kritické obdobie prechod z juniorského 

veku k seniorom. 

 

"Viacerí chlapci volia odchod do zahraničia, ale nie všetci to tam mentálne zvládnu. Uspeje možno každý piaty. A čo 

ostatní? Strácame ich len preto, že sme im doma nedali šancu. Ak nenájdu v seniorskom hokeji solídne podmienky, 

chvíľu sa budú trápiť v nejakej amatérskej lige a potom s hokejom skoncujú." 

 

Napriek tomu hľadí Feneš do budúcnosti s optimizmom. "Osemnástka na posledných štyroch svetových šampionátoch 

bez problémov postúpila do štvrťfinále. To je vzhľadom na šírku základne dobrý výsledok." Našou devízou by mala byť aj 

tradícia a úspechy z minulosti. 

 

"Len na nich sa však nedá stavať. V krajinách ako Maďarsko alebo Dánsko prúdi do hokeja obrovské množstvo financií. 

Maďari investujú ročne do hráča len zo štátnych zdrojov tristo-štyristo eur," dodáva mládežnícky tréner. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Doma má blondínku, no stavil na brunetku 

 [Nový Čas; 23/2017; 18/06/2017; s.: 36,37; kz ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Tomáš Tatar jednou z hviezd poroty na súťaži Miss Spiša 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na pekné dievčatá nedopustí a mal ich pred očami až deväť! Hokejista Tomáš Tatar (26) ako 

člen poroty na už 21. ročníku Miss Spiša trafil klinec po hlavičke. Jeho favoritka totiž napokon jasne dominovala. No celý 

galavečer v Spišskej Novej Vsi sa niesol práve v športovom duchu, lebo o misske rozhodovali výlučne hokejové esá a 

hviezdičky... 

 

,,Toto je moja prvá porotcovská súťaž, v ktorej som hodnotil a aj som si mohol užiť krásu. Ostatné voľby sa totiž 

odohrávajú počas rozbehnutej sezóny a na to jednoducho nie je čas," povedal Tatar, ktorý sa však medzi mladými 

slečnami cítil veľmi dobre. ,,Áno, naše dievčatá sú najkrajšie! Som toho zástancom a každému to tvrdím aj v zámorí. 

Slovenky a Češky majú niečo do seba a pre mňa sú suverénne jednotkami," netajil Tomáš, ktorý má po svojom boku 

blondínku, no v tomto prípade dal hlas brunetke... ,,Tak to vyšlo a víťaznej Veronike aj sadlo víťazstvo," spomenul už ako 

člen poroty a na margo toho, čo uňho v prípade žien rozhoduje, dodal: ,,Krása je jedna vec, ale doma sú iné priority - 

láskavosť, obetavosť a starostlivosť." Len Novému Času zároveň prezradil, že prvú frajerku mal Tomáš už v štrnástich. 

 

(kz, foto autor, att) 
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Foto: 

 

JEHO LUCIA: Tomášova priateľka je celkom iná ako jeho favoritka na Miss Spiša. 

 

PREMIÉRA: Tomáš Tatar pri súťažiacej Veronike Gildeinovej ako člen poroty na 21. ročníku Miss Spiša. 

 

HOKEJOVÁ POROTA 

 

Na 21. ročníku Miss Spiša v porote rozhodovali títo hokejisti - Martin Fehérváry, Michal Hlinka, Marek Hrivík, Jaroslav 

Janus, Martin Réway, Jozef Stümpel, Martin Štrbák, Tomáš Tatar a Ľubomír Vaic. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  V rokline Kyseľ v Slovenskom raji pribudol nový ferratový chodník 

 [spis.korzar.sme.sk; 18/06/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20561843/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik.html 

 

Roklina je po sedemmesačnej uzávere opäť prístupná pre turistov. 

 

HRABUŠICE. Roklina Kyseľ v Slovenskom raji, ktorú vlani v auguste po 40 rokoch otvorili, je po viac ako sedemmesačnej 

uzávere opäť prístupná pre turistov. 

 

Novinkou tohtoročnej sezóny je stometrový ferratový chodník v spodnom úseku pri nástupe. 

 

"V spodnej časti, kde sa išlo priamo riečišťom, pribudlo 100 metrov nového ferratového chodníka. Návštevník sa môže 

rozhodnúť, či pôjde chodníkom alebo korytom rieky," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš 

Dražil. 

 

Vlani turisti museli prejsť cez potok, respektíve keď to bolo možné, skákali po kameňoch. 

 

Ako priblížil Dražil, okrem ferraty, teda zabezpečenej cesty vybavenej istiacimi lanami a železnými stúpačkami, správa 

národného parku nevytvárala na zvyšnom úseku rokliny chodník. 

 

"Nechali sme na ľuďoch, nech si cestu vytvoria. Ak sa nám tá cesta nezdala, tak sme ju upravili a teraz sme ich priamo 

naviedli, kadiaľ majú ísť," vysvetlil. 

 

Otvorená od 15. júna 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20561843/v-rokline-kysel-v-slovenskom-raji-pribudol-novy-ferratovy-chodnik.html
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Roklina je otvorená od 15. júna do 31. októbra, od novembra platí v tomto úseku Slovenského raja sezóna uzávera. 

 

Na absolvovanie ferraty musia mať turisti ferratový set s tlmičom pádov, prilbou a protišmykovú obuv. 

 

Vstup do rokliny je povolený len s platným lístkom, ktorý vydáva Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku 

Slovenský raj. 

 

"Neodporúčame vstup deťom najmä pod desať rokov, ale na druhej strane im to ani nezakazujeme. Ferrata je určená 

najmä pre dospelých. Rodičia musia zvážiť, či ich so sebou vezmú alebo nie," apeloval riaditeľ. 

 

Prekvapila návštevnosť 

 

Časť národného parku bola pre turistov uzatvorená po ničivom požiari v 70. rokoch minulého storočia. Roklina patrí do 

zóny A, teda je najprísnejšie chráneným územím národného parku. 

 

"Vlani nás prekvapila návštevnosť. Za necelé tri mesiace prešlo roklinou viac ako 3000 ľudí, takže aj tohto roku 

očakávame, že to bude ťahák národného parku," poznamenal Dražil. 

 

V Slovenskom raji sa v tomto roku zamerali na prácu s deťmi. V sídle správy národného parku v Spišskej Novej Vsi 

vybudovali nový ekodvor. 

 

"V Podlesku budeme koncom júna otvárať mini náučný areál pre deti. Bude tam aj informačný panel v slovenskom a 

anglickom jazyku," priblížil Dražil. 

 

Okrem toho správa národného parku pracuje v priebehu celého roka na údržbe zariadení či informačných tabúľ. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu [akt.13:54:10] 

 [komentare.sme.sk; 18/06/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Komentáre / Redakčné] 

https://komentare.sme.sk/c/20561628/vitazov-uz-neformuje-ulica-hokej-hlada-alternativu.html 

 

Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Aj v horúcom júni sa v hokejovej kabíne popoludní schádza partia tínedžerov. Pozdravia trénera, pustia si muziku. Zo 

stien na nich hľadia veľké fotografie hokejových hrdinov nedávnej minulosti. Pavol Demitra oslavuje gól na vancouverskej 

zimnej olympiáde. Pri dverách visí motivačné heslo. Jedno z mnohých. 

 

SPOLOČNE stojíme, 

https://komentare.sme.sk/c/20561628/vitazov-uz-neformuje-ulica-hokej-hlada-alternativu.html
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SPOLOČNE padáme, 

 

SPOLOČNE víťazíme, 

 

pretože víťaz berie VŠETKO. 

 

O budúcnosti slovenského hokeja sa opäť veľa hovorilo po majstrovstvách sveta v Nemecku, kde reprezentácia neuspela 

a tesne unikla vypadnutiu z elitnej kategórie. A určite sa bude hovoriť aj na kongrese Slovenského zväzu ľadového 

hokeja tento piatok. 

 

Kým funkcionári sa vybíjajú v malicherných sporoch, hokejové podhubie si žije (a často živorí) v každodennom rytme 

malých radostí a veľkých problémov. Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Na malých sa zabúda 

 

"Sme malý klub, bojujeme najmä s nízkymi počtami. Keď nemáte deti, nie je konkurencia. Ďalší problém sú peniaze. Bez 

hokejových tried nemáte nárok na podporu. Tréneri sú amatéri, za deťmi utekajú rovno z práce a nemôžu sa im venovať 

toľko, koľko by chceli," vysvetľuje Dušan Pohorelec. 

 

Bývalý slovenský reprezentant sa venuje hokejovej mladi v klube Blesky v rodnej Detve. 

 

" 

 

"Viacerí chlapci volia odchod do zahraničia, ale nie všetci to tam mentálne zvládnu. Uspeje možno každý piaty. A čo 

ostatní? Strácame ich len preto, že sme im nedali šancu." 

 

" 

 

Presvedčiť deti (alebo rodičov), aby sa dali na hokej, je podľa neho zložité. Musia ich prehovárať. Pribudla konkurencia 

iných športov ako florbal alebo inline hokej, ale pohyb nie je medzi mladými príliš v móde. "Prejdite sa po sídliskách, 

ihriská sú prázdne," vraví Pohorelec. 

 

Čo sa týka pohybovej kultúry, veľa detí prichádza do klubu v žalostnom stave. "Neviem ako funguje telocvik v školách, ale 

často ich musíme učiť základné veci ako kotúľ vpred a vzad," dodáva bývalý výborný útočník. 
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Aj v menších kluboch však podľa neho môžu vyrásť kvalitní hokejisti. "Na malé kluby sa zabúda. Nemáte počty? Tak sa 

trápte, ako chcete. Ale aj my robíme s deťmi, ktoré majú chuť hrať hokej a je medzi nimi aj veľa šikovných malých 

hokejistov. Talenty sú, len treba s nimi pracovať." 

 

Situácia v Detve však trochu odráža aktuálne pomery v slovenskom hokeji. V malom meste pracujú s hokejovou 

mládežou dva kluby – okrem Bleskov aj HC 07 Orin. Spolupráci bráni neschopnosť dohodnúť sa... 

 

Kedysi výber, dnes nábor 

 

Piešťany majú dvakrát toľko obyvateľov ako Detva a iba jeden klub, no podobné starosti. 

 

"Myslím, že štadiónov máme dosť, ale nemá na nich kto hrať," tvrdí Radoslav Kolník, tréner prípravky HK Havrani 

Piešťany. Na ilustráciu pridá niekoľko čísel. "Ešte za mojich chlapčenských čias nás bolo v treťom ročníku 80, vo štvrtom 

60 a do piateho vybrali na základe testov 27, ostatným sa poďakovali. Dnes sme radi za každého, kto príde," vysvetľuje 

34-ročný bývalý hokejista. 

 

Dnešné deti sú podľa neho pohodlnejšie aj preto, akú dostávajú doma výchovu. "Stane sa, že dieťa nepríde na tréning, 

lebo ho nemal kto doviezť autom." 

 

Keď rodičia chcú viac ako deti 

 

Marián Fliega pracuje s hokejovou mládežou sedemnásť rokov. Nesúhlasí s tým, že sme uplynulé roky premrhali. 

"Metodicky sme zastrešili trénerov od tretej hokejovej prípravky, kde predtým často trénovali rodičia v teplákoch, ktorí tam 

mali svoje deti." 

 

Ako pozitívny príklad uvádza aj výkony reprezentácie do 18 rokov na tohtoročnom svetovom šampionáte v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi. 

 

"Taký hokej sme v mládežníckej kategórii nikdy nehrali. Ani vtedy, keď mužstvo získalo medailu. Tá bola skôr výsledkom 

šťastných okolností a senzačného výkonu brankára, ale teraz tí chlapci predvádzali ofenzívny hokej proti Kanade, Fínsku 

alebo Rusku." 

 

Vedenie SZĽH tento rok zrušilo systém mandátnych trénerov mládeže, ktorí boli platení zo štátnych zdrojov. Na výchovu 

nových talentov naďalej prúdi rovnaký objem peňazí, akurát priamo do klubov, ktoré ich prerozdeľujú. 

 

Fliegovi sa to nepozdáva. "Keď je niečo zlé, pomenujme to a zmeňme, ale ponechajme to dobré," tvrdí. "Peniaze pre 

kluby sú zatiaľ garantované do konca tohto kalendárneho roku, čo bude ďalej, nikto netuší," dodáva tréner mládeže. 
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Mínusom je podľa neho veľmi úzka špička. "V západoslovenskom regióne je dvanásť tímov. Trenčínu však konkuruje iba 

Slovan, možno ešte Nitra a Ružinov, ale to je všetko. Chlapci vo väčších kluboch odohrajú za sezónu málo kvalitných 

zápasov." 

 

Osobitnou kapitolou mládežníckeho hokeja sú príliš ambiciózni rodičia. "Už v žiackych kategóriách bývajú premotivovaní. 

Vytvárajú na deti zbytočný tlak. Žiadajú od nich góly. Niekedy im znechutia hokej do takej miery, že tí chlapci s hokejom 

skončia," hovorí Fliega. 

 

Veľkým problémom je prechod z juniorského do seniorského hokeja. 

 

"Ako hokejovo rástli Marián Hossa alebo Gáborík? Hodili ich do vody ku skúseným borcom. Dnes nedokážeme vytvoriť 

mladým hráčom podmienky, aby zostali doma. V extraligových kluboch nastupujú namiesto nich veteráni z Česka alebo 

druhotriedni Kanaďania. Mladým hokejistom chýba u nás vízia. Veľa z nich je frustrovaných a predčasne končia." 

 

Mladým nedávame šancu 

 

Hlavné mesto ťaží z počtu obyvateľov aj ich ekonomickej situácie. "Detí máme dosť. Aj vďaka tomu v Bratislave funguje 

viacero klubov – Slovan, Hoba, Ružinov, Petržalka, začína Lamač, neďaleko je Hamuliakovo," hovorí šéftréner mládeže v 

Hobe Ivan Feneš. 

 

Problém vidí inde. "Nehľadáme nové cesty, ale roky to robíme po svojom. Svet sa zatiaľ posunul. Dôraz sa kladie na 

individuálnu prípravu hráčov, špeciálne tréningy. O hokejistov sa stará celý tím odborníkov. To máte podobné ako vo 

firme. Keď stagnujete, musíte nájsť odvahu skúšať, experimentovať." 

 

Hokej je rýchly šport, no rýchla doba mu nepraje, myslí si tréner. "Kedysi nás vychovávala ulica, tam sme sa naučili 

vyhrávať. Dnes už to neplatí. Deti musíte pre víťazstvo motivovať. Rodičia zasa riešia množstvo vecí – ubytovanie, 

stravu, školské krúžky, dopravné zápchy. Kto si trúfne pustiť desaťročné dieťa samo na tréning? Aj ja by som to zvažoval. 

Ale keď už máte tých chlapcov a dievčatá na ľade a vzbudíte u nich záujem, máte vyhraté. Som milo prekvapený, ako ich 

hokej baví, s akým zanietením ho hrajú." 

 

Feneš pôsobil štyri roky pri reprezentačnom tíme do 18 rokov. Aj on považuje za kritické obdobie prechod z juniorského 

veku k seniorom. 

 

"Viacerí chlapci volia odchod do zahraničia, ale nie všetci to tam mentálne zvládnu. Uspeje možno každý piaty. A čo 

ostatní? Strácame ich len preto, že sme im doma nedali šancu. Ak nenájdu v seniorskom hokeji solídne podmienky, 

chvíľu sa budú trápiť v nejakej amatérskej lige a potom s hokejom skoncujú." 
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Napriek tomu hľadí Feneš do budúcnosti s optimizmom. "Osemnástka na posledných štyroch svetových šampionátoch 

bez problémov postúpila do štvrťfinále. To je vzhľadom na šírku základne dobrý výsledok." Našou devízou by mala byť aj 

tradícia a úspechy z minulosti. 

 

"Len na nich sa však nedá stavať. V krajinách ako Maďarsko alebo Dánsko prúdi do hokeja obrovské množstvo financií. 

Maďari investujú ročne do hráča len zo štátnych zdrojov tristo-štyristo eur," dodáva mládežnícky tréner. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Responsibility no longer concerns only charity 

 [The Slovak Spectator; 13/2017; 19/06/2017; s.: 6,8; PETER ADAMOVSKÝ ; Zaradenie: BUSINESS FOCUS CORPORATE 

RESPONSIBILITY] 

 

Responsibility no longer concerns only charity 

 

BY PETER ADAMOVSKÝ Spectator staff 

 

EVEN at the turn of the millennium central European countries considered corporate social responsibility (CSR) more of a 

voluntary activity in which companies contributed their funds to charities and thus increased their credibility. 

 

In recent years, however, the situation has changed and companies have gathered and used more ideas of improving 

sustainability and living conditions across society. Indeed, the ambitions of many of today's entrepreneurs include 

sustainable behaviour in all aspects of their business, including the supply chain. Companies more often see 

sustainability as continuous work on themselves and regularly evaluate their impact on their surroundings, according to 

Markéta Šetinová, coordinator of the Czech branch of the worldwide CSR initiative Global Compact Network. 

 

"They also feel much more pressure from their customers, investors and legislation," Šetinová told The Slovak Spectator. 

 

Spreading an idea 

 

The idea of CSR today covers overall business behaviour that leads to sustainable development and improvement in the 

quality of life in society. Even in Slovakia it is no longer simply about the redistribution of profits, but whether companies 

make their profits in a responsible manner, according to the executive director of the Business Leaders Forum (BLF) 

Michal Kišša. 

 

In contrast, the startup SmartHead, which focuses on the promotion of CSR, sees that CSR activities still evoke in Slovak 

companies something complicated and expensive. If companies prosper, they can easily share their success through 

enhancement of the surrounding environment or support of the areas that need it, said Ján Dudáš, co-founder and COO 

of SmartHead. 
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"Cleaning up a forest can precede team-buildings in nature," Dudáš told The Slovak Spectator. 

 

Slovak trends 

 

While there is no specific CSR topic to which companies in Slovakia incline, the most frequent activities are fair-

mindedness to employees, health and safety at work, and environmental protection. In addition, Kišša sees many 

companies doing business with products for disadvantaged people, eco-products and social innovations. 

 

"Often it is not only collaboration with suppliers, but also transparency and fair behaviour towards customers," said Kišša, 

adding that because the government is failing in many areas, philanthropy is another important part of CSR. 

 

See CSR pg 8 

 

CSR: Denmark as an example 

 

Continued from pg 6 

 

The general Slovak public thus also improves its awareness on the issue. Currently, BLF keeps track of the 18 percent of 

the population that does not know anything about CSR. By contrast, 33 percent even know how to identify responsible 

businesses, Kišša said. 

 

Responsible firms remain responsible 

 

Among the significant socially responsible companies, experts include mainly IT companies Eset, Pixel Federation and 

the bank Citibank engaged in the education sector, the retail chain Lidl that planted 500,000 trees in the High Tatras, the 

energy producer Slovenské Elektrárne contributing to mitigating climate change and the telecom operator Slovak 

Telekom with its activities for a better life for the hearing impaired. 

 

Another long-term Slovak CSR contributor is the compressor producer Embraco Slovakia. While employees of the 

company from Spišská Nová Ves (Košice Region) became volunteers about 10 years ago, it received the main prize Via 

Bona for a responsible large corporation in 2013. 

 

Today the company focuses mainly on helping children and young people in the region in fields such as health, sports, 

education and environment, said Emília Gondeková of Embraco Slovakia. 

 

Together with the Pontis Foundation it manages an endowment fund, while with the Rozbehni sa! (Run It!) initiative they 

launched the programme iNOVEum, searching for innovative students in eastern Slovakia. 
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Different global visions 

 

While developed countries usually apply CSR ideas on a regular basis, current global trends mainly include Sustainable 

Development Goals (SDGs). At the 2015 OSN summit in New York, 193 member states of OSN officially adopted these 

activities aimed at reducing poverty and fighting climate change. 

 

"The preparation of adoption included the private sector as an important engine in the implementation of goals for the first 

time," Šetinová said. SDGs would take Slovak companies too; at least those with a head of a transnational group which 

apply strategies for sustainability, she added. 

 

Dudáš pointed to the example of Denmark, which puts the needs of society over individuals. The Danish public sector 

supports the initiative Stop Spild Af Mad (Stop Wasting Food) which has reduced food waste by 25 percent and has 

saved 4.4 billion Danish Krones over the last 5 years. 

 

"All Danes have a deeply rooted idea about helping their environment, hence CSR is usually part of the strategic 

management of companies already from their formation," Dudáš said. 

 

Denmark incorporates CSR into the curriculum at universities, therefore, students take it as a matter of course later in 

their practical life, Dudáš added. 

 

Companies and customers 

 

The development of sustainability and CSR depends on the faith of companies in these ideas, according to experts. Kišša 

pointed out that CSR should be a response to the specific needs of a company's stakeholders. 

 

"If the needs and requirements of these groups change, the activities of companies change too," Kišša said. 

 

In decision-making, companies follow their financial situation, people who decide on company involvement and customer 

demand. 

 

Proper integration of CSR into the long-term strategy may lead to reduction in operating costs, better reputation and 

gaining or retaining customers, according to Dudáš. 

 

In addition, Šetinová sees a jump in demand of customers for responsible entrepreneurship. A great example is the case 

of palm oil, according to which customer interest led to many companies rethinking its use, she said. 

 

How to expand CSR 
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Though Slovakia cannot catch up to the perception of CSR in western Europe overnight, the public will be more sensitive 

if media increasingly take on the issue, said Kišša. People will demand products and services from responsible 

companies and will want to work work in such companies. 

 

"Responsibility in business will become a market requirement, because without such an approach companies will not be 

able to exist in the long term," Kišša said. 

 

Dudáš suggests thinking of CSR as a role for all levels of society to promote and adopt initiatives that lead to positive 

results; take the idea as a big business advantage and teach the next generation to be responsible. 

 

---- 

 

Photo: 

 

Companies also help with reconstruction projects. Photo: Sme 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Víťazov už neformuje ulica. Hokej hľadá alternatívu 

 [SME; 140/2017; 19/06/2017; s.: 9; BORIS VANYA ; Zaradenie: Autorská strana] 

 

Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Aj v horúcom júni sa v hokejovej kabíne popoludní schádza partia tínedžerov. Pozdravia trénera, pustia si muziku. Zo 

stien na nich hľadia veľké fotografie hokejových hrdinov nedávnej minulosti. Pavol Demitra oslavuje gól na vancouverskej 

zimnej olympiáde. Pri dverách visí motivačné heslo. Jedno z mnohých. SPOLOČNE stojíme, SPOLOČNE padáme, 

SPOLOČNE víťazíme, pretože víťaz berie VŠETKO. O budúcnosti slovenského hokeja sa opäť veľa hovorilo po 

majstrovstvách sveta v Nemecku, kde reprezentácia neuspela a tesne unikla vypadnutiu z elitnej kategórie. A určite sa o 

tom bude hovoriť aj na kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja tento piatok. Kým funkcionári sa vybíjajú v 

malicherných sporoch, hokejové podhubie si žije (a často živorí) v každodennom rytme malých radostí a veľkých 

problémov. Čo najviac trápi a teší ľudí, ktorí sa na Slovensku venujú hokejovej mládeži? 

 

Na malých sa zabúda 

 

"Sme malý klub, bojujeme najmä s nízkymi počtami. Keď nemáte deti, nie je konkurencia. Ďalší problém sú peniaze. Bez 

hokejových tried nemáte nárok na podporu. Tréneri sú amatéri, za deťmi utekajú rovno z práce a nemôžu sa im venovať 

toľko, koľko by chceli," vysvetľuje Dušan Pohorelec. Bývalý slovenský reprezentant sa venuje hokejovej mladi v klube 
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Blesky v rodnej Detve. Presvedčiť deti (alebo rodičov), aby sa dali na hokej, je podľa neho zložité. Musia ich prehovárať. 

Pribudla konkurencia iných športov ako florbal alebo inline hokej, ale pohyb nie je medzi mladými príliš v móde. "Prejdite 

sa po sídliskách, ihriská sú prázdne," vraví Pohorelec. Čo sa týka pohybovej kultúry, veľa detí prichádza do klubu v 

žalostnom stave. "Neviem, ako funguje telocvik v školách, ale často ich musíme učiť základné veci ako kotúľ vpred a 

vzad," dodáva bývalý výborný útočník. Aj v menších kluboch však podľa neho môžu vyrásť kvalitní hokejisti. "Na malé 

kluby sa zabúda. Nemáte počty? Tak sa trápte, ako chcete. Ale aj my robíme s deťmi, ktoré majú chuť hrať hokej a je 

medzi nimi aj veľa šikovných malých hokejistov. Talenty sú, len treba s nimi pracovať." Situácia v Detve však trochu 

odráža aktuálne pomery v slovenskom hokeji. V malom meste pracujú s hokejovou mládežou dva kluby – okrem Bleskov 

aj HC 07 Orin. Spolupráci bráni neschopnosť dohodnúť sa... 

 

Kedysi výber, dnes nábor 

 

Piešťany majú dvakrát toľko obyvateľov ako Detva a iba jeden klub, no podobné starosti. "Myslím, že štadiónov máme 

dosť, ale nemá na nich kto hrať," tvrdí Radoslav Kolník, tréner prípravky HK Havrani Piešťany. Na ilustráciu pridá 

niekoľko čísel. "Ešte za mojich chlapčenských čias nás bolo v treťom ročníku 80, vo štvrtom 60 a do piateho vybrali na 

základe testov 27, ostatným sa poďakovali. Dnes sme radi za každého, kto príde," vysvetľuje 34-ročný bývalý hokejista. 

Dnešné deti sú podľa neho pohodlnejšie aj preto, akú dostávajú doma výchovu. "Stane sa, že dieťa nepríde na tréning, 

lebo ho nemal kto doviezť autom." 

 

Rodičia chcú viac ako deti 

 

Marián Fliega pracuje s hokejovou mládežou sedemnásť rokov. Nesúhlasí s tým, že sme uplynulé roky premrhali. 

"Metodicky sme zastrešili trénerov od tretej hokejovej prípravky, kde predtým často trénovali rodičia v teplákoch, ktorí tam 

mali svoje deti." Ako pozitívny príklad uvádza aj výkony reprezentácie do 18 rokov na tohtoročnom svetovom šampionáte 

v Poprade a Spišskej Novej Vsi. "Taký hokej sme v mládežníckej kategórii nikdy nehrali. Ani vtedy, keď mužstvo získalo 

medailu. Tá bola skôr výsledkom šťastných okolností a senzačného výkonu brankára, ale teraz tí chlapci predvádzali 

ofenzívny hokej proti Kanade, Fínsku alebo Rusku." Vedenie SZĽH tento rok zrušilo systém mandátnych trénerov 

mládeže, ktorí boli platení zo štátnych zdrojov. Na výchovu nových talentov naďalej prúdi rovnaký objem peňazí, akurát 

priamo do klubov, ktoré ich prerozdeľujú. Fliegovi sa to nepozdáva. "Keď je niečo zlé, pomenujme to a zmeňme, ale 

ponechajme to dobré," tvrdí. "Peniaze pre kluby sú zatiaľ garantované do konca tohto kalendárneho roku, čo bude ďalej, 

nikto netuší," dodáva tréner mládeže. Mínusom je podľa neho veľmi úzka špička. "V západoslovenskom regióne je 

dvanásť tímov. Trenčínu však konkuruje iba Slovan, možno ešte Nitra a Ružinov, ale to je všetko. Chlapci vo väčších 

kluboch odohrajú za sezónu málo kvalitných zápasov." Osobitnou kapitolou mládežníckeho hokeja sú príliš ambiciózni 

rodičia. "Už v žiackych kategóriách bývajú premotivovaní. Vytvárajú na deti zbytočný tlak. Žiadajú od nich góly. Niekedy 

im znechutia hokej do takej miery, že tí chlapci s hokejom skončia," hovorí Fliega. Veľkým problémom je prechod z 

juniorského do seniorského hokeja. "Ako hokejovo rástli Marián Hossa alebo Gáborík? Hodili ich do vody ku skúseným 

borcom. Dnes nedokážeme vytvoriť mladým hráčom podmienky, aby zostali doma. V extraligových kluboch nastupujú 
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namiesto nich veteráni z Česka alebo druhotriedni Kanaďania. Mladým hokejistom chýba u nás vízia. Veľa z nich je 

frustrovaných a predčasne končia." 

 

Mladým nedávame šancu 

 

Hlavné mesto ťaží z počtu obyvateľov aj ich ekonomickej situácie. "Detí máme dosť. Aj vďaka tomu v Bratislave funguje 

viacero klubov – Slovan, Hoba, Ružinov, Petržalka, začína Lamač, neďaleko je Hamuliakovo," hovorí šéftréner mládeže v 

Hobe Ivan Feneš. Problém vidí inde. "Nehľadáme nové cesty, ale roky to robíme po svojom. Svet sa zatiaľ posunul. 

Dôraz sa kladie na individuálnu prípravu hráčov, špeciálne tréningy. O hokejistov sa stará celý tím odborníkov. To máte 

podobné ako vo firme. Keď stagnujete, musíte nájsť odvahu skúšať, experimentovať." Hokej je rýchly šport, no rýchla 

doba mu nepraje, myslí si tréner. "Kedysi nás vychovávala ulica, tam sme sa naučili vyhrávať. Dnes už to neplatí. Deti 

musíte na víťazstvo motivovať. Rodičia zasa riešia množstvo vecí ubytovanie, stravu, školské krúžky, dopravné zápchy. 

Kto si trúfne pustiť desaťročné dieťa samo na tréning? Aj ja by som to zvažoval. Ale keď už máte tých chlapcov a 

dievčatá na ľade a vzbudíte u nich záujem, máte vyhraté. Som milo prekvapený, ako ich hokej baví, s akým zanietením 

ho hrajú." Feneš pôsobil štyri roky pri reprezentačnom tíme do 18 rokov. Aj on považuje za kritické obdobie prechod z 

juniorského veku k seniorom. "Viacerí chlapci volia odchod do zahraničia, ale nie všetci to tam mentálne zvládnu. Uspeje 

možno každý piaty. A čo ostatní? Strácame ich len preto, že sme im doma nedali šancu. Ak nenájdu v seniorskom hokeji 

solídne podmienky, chvíľu sa budú trápiť v nejakej amatérskej lige a potom s hokejom skoncujú." Napriek tomu hľadí 

Feneš do budúcnosti s optimizmom. "Osemnástka na posledných štyroch svetových šampionátoch bez problémov 

postúpila do štvrťfinále. To je vzhľadom na šírku základne dobrý výsledok." Našou devízou by mala byť aj tradícia a 

úspechy z minulosti. "Len na nich sa však nedá stavať. V krajinách ako Maďarsko alebo Dánsko prúdi do hokeja 

obrovské množstvo financií. Maďari investujú ročne do hráča len zo štátnych zdrojov tristo – štyristo eur," dodáva 

mládežnícky tréner. 

 

Viacerí chlapci volia odchod do zahraničia, ale nie všetci to tam mentálne zvládnu. Uspeje možno každý piaty. A čo 

ostatní? Strácame ich len preto, že sme im doma nedali šancu. 

 

Zajtra ONDREJ PODSTUPKA 

 

Na tejto strane nájdete každý deň prácu jedného výrazného autora, ktorému dala redakcia SME voľnosť v stvárnení jeho 

myšlienok. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 19. júna 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20560526/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-19-juna.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

https://korzar.sme.sk/c/20560526/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-19-juna.html
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Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

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 

 

Universa, Hlavná 1735/59 

 

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, Mlynská 2047/39 

 

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

 

Rožňava 
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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 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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 

 

Lekáreň Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28 

 

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

 

Humenné 

 

Dr. Max, Ul. 1. mája 23, +421 901961009 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 
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Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, 56 6522330 

 

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

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

MEDIPHARM, Nám. Osloboditeľov 1005/18 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kam za kultúrou - pondelok 19. júna 

 [korzar.sme.sk; 19/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20560522/kam-za-kulturou-pondelok-19-juna.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Autá 3 o 16.20, 19.50, Autá 3 3D o 15.20, 17.40, Heydrich: Muž so železným srdcom o 18.20, 

20.50, Pobrežná hliadka o 15.30, 18.00, 21.00, Múmia 3D o 20.40, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta 3D o 15.20, Baby 

šéf o 15.40, Múmia o 16.00, 17.50, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 19.40, Wonder Woman o 16.40, 20.20, 

FESTIVAL 7x7 - Hore za láskou o 18.00, Ma ma o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Heydrich: muž so železným 

srdcom o 17.50, Autá 3 o 15.30, 16.20, Pobrežná hliadka o 18.15, 20.10, Múmia o 16.00, 20.20, 3D o 18.10, Wonder 

https://korzar.sme.sk/c/20560522/kam-za-kulturou-pondelok-19-juna.html
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Woman o 20.00, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 17.40, Votrelec: Covenant o 20.30 hod., ÚSMEV - Art Film 

Fest: Obrazy (proti) extrémizmu: Mediálna manipulácia o 10.00, Šepkajúca hviezda o 12.30, Učiteľka o 15.00, obor o 

18.00, Únos o 21.00, Jazero Bodom o 23.30 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Autá 3 o 15.30, 

Pobrežná hliadka o 20.10, Heydrich: Muž so železným srdcom o 17.50, Múmia o 16.00, 20.00, 3D o 18.10, Wonder 

Woman o 20.00, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 17.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Ronja, dcéra lúpežníka o 10.00 hod., Príbehy obyčajného 

šialenstva o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA - Koncert: LOTZ trio o 19.00 hod., BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ 

(Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Motýle exotických trópov (do 30. DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! 

(do 8. 10.), 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) - 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach - Knižnica včera a dnes (do 31. 

8.), KAŠTIEĽ V KRÁSNEJ (po-pia od 14.00 - 18.00 hod.) - Antarktída 2017 - vernisáž o 12.00 hod., 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, 

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia; Slovo, hudba a obraz v éteri (do 31. 

7.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na 

Spiši, TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - CHOREO_GRAFIKA (do 30. 6.), 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Stand up s Ivom 

Ladižinským o 20.30 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - Autá 3 o 16.20, 18.30, Pobrežná hliadka o 15.30, 18.00, 20.40, Autá 3 3D o 15.20, 17.30, Múmia 

3D o 19.40, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 20.30, Múmia o 15.10, 17.40, 20.10, Wonder Woman o 20.10, Baby šéf 

o 15.40, Chatrč o 17.50, Heydrich: Muž so železným srdcom o 20.40 hod., POPRAD: CINEMAX - Autá 3 o 15.30, 18.30, 

Autá 3 3D o 16.00, Heydrich: Muž so železným srdcom o 21.00, Pobrežná hliadka o 18.00, 20.50, Múmiao 20.40, Piráti 

Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, Wonder Woman o 18.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - Autá 3 3D o 17.30, Po búrke o 

19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Koncert Anky Poráčovej a jej hostí o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - Alexander Hricov - 

Výber z tvorby (do 15. 8.), RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), 

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 - 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, SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný 

kraj (do 30. 9.) 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  BUČÁKOVÁ - bútľavá vŕba, poradkyňa i masérka 

 [Košice Dnes; 116/2017; 19/06/2017; s.: 14,15; Tomáš Tóth ; Zaradenie: ŠPORT] 
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Fyzioterapeutkou pri ženskej basketbalovej reprezentácii na majstrovstvách Európy v Česku je hráčka, ktorá v Košiciach 

získala tri tituly 

 

Na európskom šampionáte basketbalistiek v Česku zažiarila v súboji s favorizovaným Tureckom (58:69) Košičanka 

Barbora Bálintová, autorka 17 bodov. V sobotu vo víťaznom stretnutí s Bieloruskom (68:59) bola zase jagavou hviezdou 

Zuzana Žirková z Good Angels. Kapitánka dala 22 bodov, doskočila 8 lôpt a pridala 5 asistencií. 

 

Tomáš Tóth 

 

K postupu z B-skupiny, ktorý bol cieľom tímu, sa Slovenky prepracovali už po dvoch vystúpeniach. Do karát nám zahralo 

víťazstvo Turecka s Talianskom. V našom mladom tíme je v Hradci Králové až sedem nováčikov. A viete, kto sa stará o 

boľačky našich basketbalistiek? Fyzioterapeutkou družstva je dlhoročná slovenská reprezentantka a bývalá hráčka Košíc 

Slávka Bučáková. Atmosféru ME už poznala, teraz je však v novej pozícii. "Je to celkom iné byť hráčkou a byť len na 

lavičke ako člen realizačného tímu bezmocne sa prizerajúc, ako sa zápas vyvíja. Maximálne si môžete pri povzbudzovaní 

vykričať hlasivky. Ale som rada, že sme to s Bieloruskom zvládli. Vedeli sme, že ak prehráme, zo skupiny postúpiť 

nemôžeme, aj preto bol zápas nervózny," povedala nám zachrípnutá 38-ročná deväťnásobná slovenská šampiónka a 

dvojnásobná majsterka Česka Slávka Bučáková, ktorá ešte pred dvoma rokmi ťahala v najvyššej súťaži Spišskú Novú 

Ves. Slovenky sa dnes večer o 20.30 h stretnú v poslednom vystúpení B-skupiny s Talianskom. Rozhodne sa o druhej a 

tretej priečke. V boji o miesto vo štvrťrinále narazíme na Maďarsko alebo na Ukrajinu. "Pred rokmi reprezentácia 

Talianska nemala takú silu ako dnes. Akurát kluby boli v tejto krajine kvalitné, i to vďaka legionárkam. Talianky už v 

príprave ukázali, že agresívnym basketbalom sú schopné zdolať každého. Verím, že prekvapíme a do boja o štvrťfinále 

pôjdeme pozitívne naladené." 

 

S Jurčenkovou spoluhráčky ešte v roku 2003 

 

Slávka si v Košiciach už v roku 2003 zahrala s Ankou Jurčenkovou. So svojou rovesníčkou Zuzanou Žirkovou sa ešte ako 

mladučká stretla v Ružomberku. Obe tieto hráčky mala po boku aj v národnom tíme. Dnes im robí servis, no pri 

masírovaní prednosť nemajú. "Poznáme sa so Zuzkou aj Ankou fakt dlhé roky, ale pri masážach sa to nezneužíva. Väčší 

servis si vždy vyslúžia hráčky s vyššou minutážou. Keď som hrala basketbal, dávala som mu maximum a to isté sa týka 

aj mojej súčasnej práce. Je náročné, ak hráte zápasy s 20-hodinovým odstupom. Ten čas na regeneráciu bol medzi 

piatkom a sobotou minimálny. Ale zvládli sme to." 

 

Môže refrešovať basketbalový život 

 

Bučáková sa stala, ako vraví, aj bútľavou vŕbou nášho tímu. Baby sa neraz potrebujú viac vyrozprávať ako absolvovať 

masáž. "Na masáž príde jedna hráčka a v mojej izbe nakoniec skončí ďalších šesť dievčat. Milo ma prekvapilo, že kočky 

neprídu len kvôli regenerácii, ale i pre basketbalovú radu. Vedia, že mám pod košmi za sebou naozaj dosť. A bolo by zlé, 

ak by som prácu brala len z pozície fyzioterapeuta, ak sa s hráčkami môžem podeliť o moje skúsenosti, ak o ne majú 
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záujem." Skúšala aj trénerskú kariéru, v extralige bola v Spišskej Novej Vsi asistentkou. Aj z pozície maséra môže 

prispieť cennými postrehmi. Som rada, že som pri reprezentačnom družstve. Mám možnosť refrešovať basketbalový 

život. Nebránim sa tomu, že ešte budem asistentkou trénera. Ale nikde nie je napísané, že dobrý hráč bude aj úspešný 

tréner... A na pozíciu prvého trénera si ani netrúfam, to by som ani na klubovej úrovni nezvládla." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Desať prvoligistov 

 [Prešovský večerník; 19/06/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Slovensko je hokejovo rozhádané, no život musí ísť ďalej. V piatok sme v našom denníku zverejnili rozhovor s 

Andrejom Gmitterom, strojcom úspechov mužstva HC 46 Bardejov v ostatných rokoch. Bývalý manažér Hornošarišanov 

si servítku na ústa nedával, je toho názoru, že Martin Kohút, súčasný prezident SZĽH nie je zárukou napredovania tohto 

športu, práve naopak. 

 

Iná informácia spoza slovenských mantinelov hovorí o tom, že na nedávnom valnom zhromaždení Združenia oddielov a 

klubov 1. Hokejovej ligy SR sa jeho delegáti dohodli na počte účastníkov v sezóne 2017/2018. V druhej najvyššej súťaži 

bude hrať desať mužstiev. Informáciu zverejnila webová stránka SZĽH. V porovnaní s uplynulým ročníkom Martin už 

neprihlásil svoje "béčko", ktoré bolo poskladané predovšetkým z juniorov v Turca. No zato pribudli dva nové tímy. 

Druholigový víťaz MHK Dubnica nad Váhom (pod vedením trénera Romana Stantiena) a OAHL Bratislava (mediálne 

známa pod názvom HC Bratislava). Záujem štartovať v prvej lige mal aj klub z východu HK Bulls Vranov nad Topľou, čo 

by bolo dozaista pre tunajší región oživením, no zatiaľ ostalo pri tradičnom východniarskom trojlístku – Prešov, 

Michalovce, Spišská Nová Ves. Zostávajúcimi piatimi tímami budú Považská Bystrica, Topoľčany, Skalica, Detva a 

Trnava. 
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