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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Dobré správy: Spišská získa trištvrte milióna na rekonštrukciu futbalového štadióna 

     [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.2. Posilnili letné autobusové spojenia do Slovenského raja 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/06/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

1.3. Kam cez víkend? Pozrite si vybraných podujatí, na ktoré sa môžete tešiť! 

     [poprad.dnes24.sk; 30/06/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.4. Letné autobusové spojenia do Slovenského raja: Tento rok pribudne aj novinka 

     [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Veriaci putujúci do Levoče môžu počas víkendu využiť na svoju cestu aj vlaky 

     [tkkbs.sk; 30/06/2017; ( TK KBS, tko; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

1.6. V Slovenskom raji otvorili prvý ekovýchovný areál pre deti 

     [pravda.sk; 30/06/2017; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.7. To musíte vidieť: V novoveskej nemocnici absolvovali CT kuriózni pacienti! 

     [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. KRÁDEŽE ÁUT Pozrite si zoznam zmiznutých vozidiel na Slovensku 

     [pluska.sk; 30/06/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 

1.9. Školu autentických sŕdc vo Važci absolvovalo 40 mladých z celého Slovenska 

     [tkkbs.sk; 30/06/2017; ( TK KBS, mta; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

1.10. Tipy na víkend - sobota 1. a nedeľa 2. júla 

     [korzar.sme.sk; 30/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.11. Osobitný režim v Levoči: Čo sa tam deje? Čo nás čaká? 

     [pluska.sk; 30/06/2017; Ingrid Timková ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.12. FOTO Nevídané! Kristus na CT: A boli pri ňom aj ďalší svätí! 

     [pluska.sk; 30/06/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.13. Kde sa môžeme kúpať? Zdravotníci odporúčajú nové kúpaliská 

     [aktuality.sk; 30/06/2017; Aktuality.sk ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.14. Nové Zámky posilní útočník spoza oceána, do obrany maďarský reprezentant 

     [novezamky.dnes24.sk; 30/06/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.15. Spišská Nová Ves: Ježiš na CT vyšetrení 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 30/06/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.16. Autobusové spojenia do Slovenského raja aj počas tejto letnej sezóny posilnia 

     [Rádio Regina BA, 14:00; Klub komunálnej politiky; 30/06/2017;  Marína Debnárová; Zaradenie: z domova] 

1.17. Sochy na CT-čku 

     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 30/06/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.18. Ježiš na cétečku 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 30/06/2017;  Jaroslav Múdry; Marek Vnenčák; Zaradenie: z domova] 

1.19. Mariánska hora v Levoči je už pripravená na púť 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 30/06/2017;  Ján Heriban; Zaradenie: z domova] 
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1.20. Do Raja sa už dostanete autobusom aj minibusom 

     [Plus jeden deň; 151/2017; 01/07/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.21. Na CT čakali 500 rokov 

     [Plus jeden deň; 151/2017; 01/07/2017; s.: 8,9; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.22. Súsošie Majstra Pavla vyšetrili na tomografe 

     [Nový Čas; 151/2017; 01/07/2017; s.: 10,11; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.23. Letné autobusové spojenia do Slovenského raja: Tento rok pribudne aj novinka 

     [roznava.dnes24.sk; 01/07/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.24. SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

     [dobrenoviny.sk; 01/07/2017; TASR ] 

1.25. SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

     [teraz.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.26. SBL v novej sezóne s desiatimi tímami, nováčikom bude Žilina 

     [netky.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.27. SBL v novej sezóne s desiatimi tímami, nováčikom bude Žilina 

     [sport.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.28. SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

     [24hod.sk; 01/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.29. Pozrite si skenovanie drevených sôch Majstra Pavla 

     [spis.korzar.sme.sk; 01/07/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.30. Handlová predstavila nového trénera, na Slovensko sa vracia Krajnovič 

     [sport.sme.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

1.31. Otvorenie pieskového kráľovstvá na Šírave sprevádzala ohňová šou 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 01/07/2017; Zuzana Ročeňová ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Zaujímavosti z Dolného Zemplína] 

1.32. Sochy Majstra Pavla preverili na CT prístroji 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 01/07/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.33. Belá nad Cirochou, okres Snina: Furmani sa brodili v blate a vode 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 01/07/2017;  Katarína Kleknerová; Zaradenie: z domova] 

1.34. Horskí záchranári zasahovali v Slovenskom raji: Pomoc potreboval turista z Izraela 

     [cas.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Správy] 

1.35. Horskí záchranári v Suchej Belej: Pomoc potreboval izraelský turista 

     [poprad.dnes24.sk; 02/07/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.36. Horskí záchranári v Slovenskom raji pomáhali izraelskému turistovi 

     [aktuality.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.37. Pozrite si ich aj vy: Témy, ktoré počas týždňa bodovali najviac 

     [spisska.dnes24.sk; 02/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.38. SBL: Handlovú povedie Chorvát Krajnovič 

     [sport.sk; 02/07/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.39. Nechcený talent zakotvil v LA Kings: Komu to vadí, nech si trhne 

     [sport.sk; 02/07/2017; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 
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1.40. Týždeň v médiách: Kaviareň v plameňoch, svadba mesiaca a spravodajské hry 

     [strategie.hnonline.sk; 02/07/2017; Denis Bohumil Schvarcz ; Zaradenie: Stratégie] 

1.41. Horskí záchranári v akcii: V Slovenskom raji pomáhali izraelskému turistovi 

     [topky.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.42. Veľká kontrola slovenských kúpaliskách: Pozor, tu sa tento rok určite neokúpete! 

     [topky.sk; 02/07/2017; ÚVZ SR, de ; Zaradenie: Domáce] 

1.43. Egon Holländer: Už som nebol človek iba tvor, ktorý akosi existoval a prežíval 

     [nasaorava.sme.sk; 02/07/2017; Nadežda Kališová ; Zaradenie: Orava / Zaujímavosti] 

1.44. Horskí záchranári pomáhali izraelskému turistovi 

     [spis.korzar.sme.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.45. Ježiš Kristus, Panna Mária a Apoštol Ján boli na CT-čku 

     [spis.korzar.sme.sk; 03/07/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.46. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 3. júla 

     [korzar.sme.sk; 03/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.47. Kam za kultúrou - pondelok 3. júla 

     [korzar.sme.sk; 03/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.48. Triatlon v srdci Košíc ponúkol nevšedný zážitok 

     [kosice.korzar.sme.sk; 03/07/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.49. Ježiš, Panna Mária a Apoštol Ján boli na CT-čku 

     [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 13; mal ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.50. SBL s desiatkou účastníkov 

     [Šport; 152/2017; 03/07/2017; s.: 19; as ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.51. Pieskové kráľovstvo otvorila ohňová šou 

     [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 8; ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: KORZOVANIE/SLOVENSKO] 

1.52. Triatlon v srdci Košíc ponúkol nevšedný zážitok 

     [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.53. V lige basketbalistov bude 10 tímov, nováčikom Žilina 

     [Pravda; 152/2017; 03/07/2017; s.: 39; sita ; Zaradenie: šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Dobré správy: Spišská získa trištvrte milióna na rekonštrukciu futbalového štadióna 

 [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dobre-spravy-spisska-ziska-tristvrte-miliona-na-rekonstrukciu-futbaloveho-stadiona-273801 

 

 Mesto Spišská Nová Ves získa trištvrte milióna na rekonštrukciu štadióna. Rozhodla o tom Konferencia Slovenského 

futbalového zväzu. 

 

http://spisska.dnes24.sk/dobre-spravy-spisska-ziska-tristvrte-miliona-na-rekonstrukciu-futbaloveho-stadiona-273801
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Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu už na svojom výjazdovom rokovaní v Poprade okrem iného vzal na 

vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto 

súvislosti odporučili delegátom konferencie zaradiť do projektu mesto Dubnica s podporou 750-tisíc eur a nahradiť mesto 

Lučenec mestom Spišská Nová Ves (tiež 750-tisíc eur) a vyčleniť čiastku 150-tisíc eur na projekt NTC Poprad. 

 

Prečítajte si aj 

 

Ako rozhodla Konferencia Slovenského futbalového zväzu, trištvrte milióna eur tak poputuje do nášho mesta. "Investície 

využijeme na to, aby sme dobudovali futbalový štadión. Iba prednedávnom sme uzavreli majetkovo-právny problém tohto 

štadióna, ktorý vznikol v minulosti. Takže prvou dobrou správou je skutočnosť, že môžeme plochu využívať naplno. 

Druhou je informácia z Konferencie Slovenského futbalového zväzu, že významná čiastka poputuje práve do Spišskej 

Novej Vsi," skonštatoval primátor mesta Ján Volný. 

 

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

 

Foto: archívne 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Posilnili letné autobusové spojenia do Slovenského raja 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/06/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20571683/posilnili-letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja.html 

 

Do pilotnej prevádzky uvedú aj letný minibus. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Autobusové spojenia do Slovenského raja budú aj počas tejto letnej sezóny posilnené. 

 

Premávať bude už v minulých rokoch osvedčený autobusový spoj zo Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Čingov, Spišské 

Tomášovce, Spišský Štvrtok do Hrabušíc, na Hrabušickú Pílu a späť. 

 

"Zachádzať bude aj k železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo smeru Žilina a Košice, vďaka čomu 

sa zvýši dostupnosť stredísk Slovenského raja, ktoré nie sú obsluhované železničnou dopravou," informoval Martin 

Pižem, marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš. 

 

Spoj bude premávať od 1. júla do 3. septembra. 

 

Nový minibus 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20571683/posilnili-letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja.html
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Do pilotnej prevádzky bude od 1. júla uvedený aj nový letný minibus, ktorý spojí dôležité body záujmu v Spišskej Novej 

Vsi a Smižanoch s turistickými strediskami Košiarny Briežok a Čingov. 

 

Minibus nadväzuje na početné ďalšie spoje verejnej dopravy v regióne. 

 

"Turistom ponúka okrem iného možnosť dopravy z Košiarneho Briežka a Čingova do ZOO a na letné kúpalisko v 

Spišskej Novej Vsi a späť," uviedol Pižem. 

 

V meste naň nadväzuje spoj do južných stredísk Slovenského raja, a to Mlyniek, Dediniek, Stratenej a Dobšinskej ľadovej 

jaskyne. 

 

Turisti ubytovaní na Košiarnom briežku sa s ním navyše môžu dostať na Čingov k spomínanému autobusu do Hrabušíc a 

na Hrabušickú Pílu. 

 

Minibus finančne podporilo mesto Spišská Nová Ves a obec Smižany. 

 

Posilnením autobusových spojení OOCR reaguje na problematiku verejnej dopravy v území Národného parku Slovenský 

raj a jeho okolí. 

 

"Veríme, že posilnené spoje do stredísk Slovenského raja budú užitočné pre nejedného turistu, ktorý navštívi náš región," 

skonštatoval marketingový manažér. 

 

Cestovné poriadky k spojom nájdu záujemcovia na oficiálnych stránkach OOCR Slovenský raj & Spiš, vraji.sk a spis-

region.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Kam cez víkend? Pozrite si vybraných podujatí, na ktoré sa môžete tešiť! 

 [poprad.dnes24.sk; 30/06/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/kam-cez-vikend-pozrite-si-vybranych-podujati-na-ktore-sa-mozete-tesit-273825 

 

 Prázdniny sú tu! Začiatkom dvojmesačného letného dobrodružstva môže byť aj vaša účasť na niektorom z podujatí, 

ktoré pod Tatrami pripravili organizátori. 

 

Nadchádzajúci víkend, s prívlastkom prázdninový, prinesie opäť viacero možností, kde sa bude dať zabaviť aj kultúrne 

vyžiť. Nechajte sa inšpirovať našimi tipmi. 

 

Poprad 

http://poprad.dnes24.sk/kam-cez-vikend-pozrite-si-vybranych-podujati-na-ktore-sa-mozete-tesit-273825
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Piatok 

 

16:00 Námestie sv. Egídia v Poprade 

 

FESTIVAL POPRADSKÝCH SKUPÍN TATRANKA & DR. FEEL GOOD & E.C.R. REVIVAL & CITY & STAR BAND 

 

Päť domácich skupín – päť vysúpení – päť rôznch štýlov a 30. výročie TATRANKY. Skupina E.C.R. REVIVAL je 

zameraná na bluesový žáner a vzorom pre ich hru sú bluesoví velikáni B.B. King, J. Hendrix, E. Clapton a ďalší. Hudobná 

skupina STAR BAND z Popradu vznikla v máji v roku 2013. Pôsobia v nej skúsení hudobníci z Popradu a zo Spišskej 

Novej Vsi. Táto hudobná formácia ponúka hudbu v štýle pop, rock ‘n´roll, rock, evergreeny, reggae, funky až po súčasné 

hity. V uplynulých rokoch sa obsadenie skupiny stabilizovalo a dnes STAR BAND tvoria piati hudobníci: Tomáš Labuda – 

klávesové nástroje, Adrián Kupko – gitara, vocal, Milan Krčmár – bassgitara, vocal, Vladimír Hyben – bicie a Juraj Kukura 

– akustická gitara, vocal. Skupina DR. FEEL GOOD REVIVAL vznikla v roku 2008 z podnetu bubeníka Štefana Karela. 

Jej štýlom je strhujúci blues rock. Do kapely neskôr pribudli ďalší členovia: Edo Duda – spev, gitara, harmonika, Stano 

Sedlák – basgitara, Karol Duchoň – gitara. TATRANKA pôsobí na popradskej hudobnej scéne už 30 rokov ako 

momentálne jediná hrajúca legenda popradského big beatu. CITY popradskí hudobníci, ktorí hrávajú svoje melodické 

rockové pesničky, písané a aranžované v Poprade. Okrem klasického rocku ich pri tvorbe inšpirujú prog- rockové kapely. 

Zvuk skupiny obohatia klávesy v podaní T. Horníka. 

 

Sobota 

 

10:00 – 16:00 Námestie sv. Egídia v Poprade ( pri fontáne ) 

 

ANNOGALLERY OPEN AIR 2017 

 

Keramické tvorivé dielne pre deti a dospelých – ANNOGALLERY v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre 

Popradčanov každého veku možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť 

si ho v skutočnej keramickej peci. 

 

13:00 Futbalové ihrisko v Poprade – Stážach 

 

STRÁŽSKE HRY 

 

Klub Strážanov pozýva Sobotčanov, Matejovčanov, Južanov, Veličanov, Kvetničanov na ihrisko v Strážach, kde sa opäť 

po roku uskutoční jedinečná súťaž so zábavným programom. Súťažiaci budú opäť bežať s fúrikom alebo hádzať s 

vidlami. Program: 
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14:00 – otvorenie detských Strážskych hier 

 

16:00 – otvorenie Strážskych hier – hod vidlami, akrobatický beh s fúrikom, preťahovanie lanom, minifutbal, pitie piva na 

čas 

 

20:00 – zapálenie Jánskej vatry a zábava do neskorých nočných hodín 

 

Nedeľa 

 

15:00 Námestie sv. Egídia v Poprade 

 

DFS LETNIČKA 

 

Detský folklórny súbor Letnička vznikol v roku 1992 pri Základnej škole na Letnej ul. v Poprade. Veľmi skoro však súbor 

presiahol rámec školy a začali v ňom pracovať deti z celého mesta a okolia. V súčasnosti súbor pracuje pri Spojenej 

škole na Letnej ul. v Poprade. DFS Letnička počas svojho pôsobenia zaznamenal množstvo úspešných predstavení 

doma aj v zahraničí. Svoju tvorbu zameriava na scénické spracovanie ľudových tradícií, zvykov, piesní, tancov a 

detských hier hlavne z regiónu Spiš. Repertoár mu obohacuje aj folklórny materiál z regiónov Liptov, Šariš, Zemplín, 

Horehronie. Umeleckou vedúcou súboru je Nina Krigovská. 

 

Vysoké Tatry 

 

Sobota 

 

19:00 Tatranská Lomnica – Hotel TITRIS, kongresová sála 

 

Orchester ľudových nástrojov 

 

Koncert 35-členného telesa z Užhorodu (Ukrajina). 

 

Nedeľa 

 

16:00 Tatranská Lomnica – mestský park 

 

19:00 Nový Smokovec – areál Kúpeľov a.s. 

 

AD LIBITUM 
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Mesto Vysoké Tatry pripravilo pre obyvateľov i návštevníkov veľhôr koncert miešaného speváckeho zboru z Poľska. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Letné autobusové spojenia do Slovenského raja: Tento rok pribudne aj novinka 

 [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja-tento-rok-pribudne-aj-novinka-273816 

 

 Počas letných prázdnin sa do Slovenského raja budeme môcť odviezť letným autobusom. Tento rok však pribudne aj 

úplne nové dopravné spojenie. 

 

Už v minulých rokoch osvedčený prázdninový autobusový spoj bude aj tento rok počas leta premávať zo Spišskej Novej 

Vsi cez Smižany, Čingov, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok do Hrabušíc, na Hrabušickú Pílu a späť. Postarala sa o 

tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. 

 

Letný autobus bude zachádzať aj ku železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo smeru Žilina a Košice, 

vďaka čomu sa zvýši dostupnosť stredísk Slovenského raja, ktoré nie sú obsluhované železničnou dopravou. Partnerom 

tohto spoja je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Spoj bude premávať od 1. júla do 3. 

septembra 2017. 

 

Prečítajte si aj 

 

Tohtoročná novinka 

 

Úplne novým dopravným spojením bude počas leta 2017 "letný minibus", ktorý v pilotnom období od 1.júla do 31. 

augusta spojí hlavné body záujmu v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch s turistickými strediskami Košiarny briežok a 

Čingov v Slovenskom raji. Minibus turistom ponúkne okrem iného možnosť dopravy z Košiarneho Briežka a Čingova do 

ZOO a na letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a späť. 

 

V Spišskej Novej Vsi naň nadväzuje spoj do južných stredísk Slovenského raja – Mlyniek, Dediniek, Stratenej a 

Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Turisti ubytovaní na Košiarnom briežku sa ním navyše budú vedieť dostať na Čingov ku 

vyššie spomínanému autobusu do Hrabušíc a na Hrabušickú Pílu. 

 

Sadzba cestovného pre letný minibus bude jednotná: 1 E (deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby cestujú zdarma). 

Minibus finančne podporilo Mesto Spišská Nová Ves a Obec Smižany. Cestovné poriadky k uvedeným spojom je možné 

http://spisska.dnes24.sk/letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja-tento-rok-pribudne-aj-novinka-273816
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nájsť na oficiálnych stránkach OOCR Slovenský raj & Spiš, www.vraji.sk (sekcia "Novinky") a www.spis-region.sk (sekcia 

aktuality). 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Veriaci putujúci do Levoče môžu počas víkendu využiť na svoju cestu aj vlaky 

 [tkkbs.sk; 30/06/2017; ( TK KBS, tko; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170630023 

 

<p>Veriaci putujúci do Levoče môžu počas víkendu využiť na svoju cestu aj vlaky P:3, 30. 06. 2017 15:05, DOM 

Bratislava 30. júna (TK KBS) Veriaci putujúci do Levoče, ale aj všetci ostatní návštevníci tohto historického mesta na 

Spiši, môžu počas nadchádzajúceho víkendu 1. a 2. júla využiť na svoju cestu vlaky. Tak ako každý rok sa aj teraz počas 

Levočskej púte na dva dni vráti na trať Spišská Nová Ves – Levoča osobná doprava Železničnej spoločnosti Slovensko 

(ZSSK). "Cesta vlakom medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou trvá len 16 až 17 minút, vlak medzi týmito dvomi mestami 

už nikde nestojí. V Spišskej Novej Vsi sa bude dať na "Levočanku" prestúpiť z rýchlikov z Bratislavy a Košíc, ako aj z 

osobných vlakov premávajúcich medzi Popradom a Košicami," hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a obchodný 

riaditeľ ZSSK. Cestujúcich odvezie do Levoče motorová jednotka radu 840, takzvaný Delfín, ktorá bežne jazdí medzi 

Popradom a Starou Ľubovňou. Vo vlakoch platí bežné cestovné ZSSK vrátane bezplatnej prepravy. Lístky sa dajú 

zabezpečiť v pokladniciach ZSSK, cez internet, priamo v levočských vlakoch mimoriadne bez prirážky a aj pomocou SMS 

lístka na telefónnom čísle 2255. V Levoči bude počas púte otvorená osobná pokladnica. Osobná doprava na trati 

Spišská Nová Ves – Levoča bola zastavená v roku 2003, vlaky sa však do Levoče vracajú pravidelne počas púte na 

Mariánsku horu. Púť každoročne navštívia státisíce veriacich. Levoča zároveň patrí so svojím historickým centrom a 

hradbami k najkrajším mestám nielen na Spiši, ale aj na celom Slovensku. Otváracie hodiny pokladnice ZSSK na stanici v 

Levoči: - sobota 1. júla 2017 12:00 – 20:25 (prestávka 16:45 – 17:15) - nedeľa 2. júla 2017 06:00 – 16:25 (prestávka 

11:15 – 11:45) Cena: jednosmerný lístok REGIONAL zo Spišskej Novej Vsi do Levoče stojí 0,78 eur. Cestovný poriadok 

je možné nájsť http://www.slovakrail.sk/fileadmin/dokumenty/2017_pdf/ZSSK_Levocska_put_2017.pdf TK KBS 

informoval Tomáš Kováč 

 

<P>  

 

Späť na obsah 
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1.6.  V Slovenskom raji otvorili prvý ekovýchovný areál pre deti 

 [pravda.sk; 30/06/2017; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/433987-v-slovenskom-raji-otvorili-prvy-ekovychovny-areal-pre-

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

 

Symbolom areálu sa stala vážka (ilustračné foto). Autor - SITA/AP, Arnulfo Franco 

 

V turistickom stredisku Podlesok v Slovenskom raji otvorili náučný mini-areál s názvom Na krídlach vážky. Nenáročnou 

hravou formou približuje hodnoty vzácnych mokradí pri toku Veľkej Bielej vody priamo v rekreačnom stredisku Podlesok. 

Nový ekovýchovný mini-areál pre deti je prvým tohto druhu v Slovenskom raji. 

 

"Jeho súčasťou sú štyri informačné panely, z ktorých sa návštevníci dozvedia, aký hmyz sa nachádza v tejto časti raja. 

Texty panelov sú prispôsobené deťom, okrem množstva informácií tam nájdu aj rôzne hádanky a plniť môžu rôzne úlohy, 

prostredníctvom ktorých sa niečo naučia a rozšíria si vedomosti," povedala Jana Skokanová, predsedníčka Mikroregiónu 

Slovensky raj, zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). 

 

Areál vznikol na mieste, kde sa v minulosti zhromažďovali odpady. Určený je pre deti, rodiny s deťmi, ale aj dospelých s 

možnosťou prechádzky po krátkom náučnom chodníku. 

 

Návštevníci spoznajú život v malom rybníku, prejdú sa lužným lesom a nahliadnu do kľukatých meandrov Veľkej Bielej 

vody. Najväčšou atrakciou nástupnej plochy, ktorá priamo nadväzuje na areál miestneho autokempingu, je drevený 

model skutočnej vážky. 

 

Česko na Zľavy.Pravda.sk 

31% 

Rozprávkové Južné Čechy 

 

iba za 89 E 

 

52% 

Ekologický Plaza Alta Hotel**** len 10 minút od... 

 

kúpilo 17 ľudí za 129 E 

 

53% 

Hotel Gejzír *** v Karlových Varoch s... 

 

kúpilo 43 ľudí za 69 E 

 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/433987-v-slovenskom-raji-otvorili-prvy-ekovychovny-areal-pre-deti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/433987-v-slovenskom-raji-otvorili-prvy-ekovychovny-areal-pre-deti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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57% 

Elegantný hotel Hotel Meda **** Prague slávnej... 

 

kúpilo 190 ľudí za 48 E 

 

"Vážka sa stala symbolom tohto areálu, keďže v tejto lokalite je to najviac sa vyskytujúci hmyz," dodala Skokanová. 

 

Areál bude návštevníkom prístupný bezplatne, spravuje ho obec Hrabušice. Správa Národného parku Slovenský raj 

ponúka možnosť pre deti absolvovať trasu náučného chodníka s lektorom. 

 

Správa NP Slovenský raj sa tento rok osobitne zameriava na vytvorenie náučných priestorov pre deti, ešte koncom mája 

otvorila vo svojom areáli v Spišskej Novej Vsi ekodvor, tvorí ho náučný chodník nazvaný Raj v rukách človeka a 

zážitkový areál. 

 

Teraz pribudol aj mini-areál na Podlesku v lokalite, ktorá patrí do sústavy chránených území Natura 2000. 

 

"Je dôležité s deťmi pracovať, pretože je do nich potrebné vštepiť lásku k prírode. Predtým sme riešili infraštruktúru pre 

turistov, teraz prišiel čas na deti," povedal riaditeľ správy národného parku Tomáš Dražil. 

 

Liptov na Zľavy.Pravda.sk 

63% 

Rekreačné chalupy na Liptove pre 2 alebo 6 osôb... 

 

kúpilo 11 ľudí za 59 E 

 

38% 

Až 5 kilometrový zjazd Veľkej Fatry na horskej... 

 

kúpilo 105 ľudí za 6 E 

 

56% 

Dovolenka uprostred lesa v HORSKEJ CHATE... 

 

iba za 248 E 

 

56% 

Rafting na rieke Váh, Belá alebo na umelom... 
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kúpilo 151 ľudí za 22 E 

 

Celkové náklady na vybudovanie areálu predstavovali 4 000 eur, z toho 2 500 eur išlo z príspevku grantového programu 

Živé chodníky 2017 Nadácie Ekopolis a 1 500 eur predstavovali vlastné prostriedky obce. 

 

Náučný areál vytvorila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – Správa národného parku a obec Hrabušice s 

podporou vlastníka Pozemkového spoločenstva Bývalý urbariát Hrabušice. 

 

Podlesok predstavuje významné turistické stredisko v údolí Veľkej Bielej vody na začiatku Prielomu Hornádu a pri ústí 

rokliny Suchá Belá. Podľa starostky patrí v regióne medzi najnavštevovanejšie turistické centrá, je druhou 

najnavštevovanejšou destináciou hneď po Vysokých Tatrách. 

 

Turisti majú z tohto miesta blízko do viacerých roklín, päťdesiat metrov odtiaľ je vstup do prvej rokliny Suchá Belá a 700 

metrov do Prielomu Hornádu. 

 

Po troch kilometroch lesom a chodníkom popri vode sa za 30 minút podľa starostky ocitnú pri ďalšej rokline Piecky a za 

40 minút pri rokline Veľký Sokol. Obľúbená je aj Kláštorská roklina a Tomášovský výhľad. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  To musíte vidieť: V novoveskej nemocnici absolvovali CT kuriózni pacienti! 

 [spisska.dnes24.sk; 30/06/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/obrazom-v-novoveskej-nemocnici-absolvovali-ct-cko-unikatny-pacienti-273879 

 

 Skutočná kuriozita na pôde radiologického oddelenia v Spišskej. CT vyšetrenie absolvovali zatiaľ najstarší pacient i v 

histórii novoveskej nemocnice. Aha, o koho išlo! 

 

Vskutku unikátne vyšetrenie sa udialo v piatok na rádiologickom oddelení nemocnice v Spišskej Novej Vsi. O čo išlo? 

Sledujte… 

 

Ešte pred pár mesiacmi mala možnosť verejnosť hlasovať v súťaži o obnovu diel Majstra Pavla z Levoče. V nej bojovalo 

o víťazstvo aj Súsošie Kalvárie, ktoré sa nachádza vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 

A vďaka 15 476 hlasom napokon zvíťazilo práve to a dočká sa zreštaurovania. Ešte pred samotným reštaurovaním však 

absolvovali 500 rokov staré tri drevené sochy – ukrižovaný Ježiš Kristus, Panna Mária a Apoštol Ján – naozaj 

pozoruhodné vyšetrenie. A to na CT-čku! 

 

Prečítajte si aj 

 

http://spisska.dnes24.sk/obrazom-v-novoveskej-nemocnici-absolvovali-ct-cko-unikatny-pacienti-273879
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Za technickú časť projektu je zodpovedný reštaurátorsky ateliér zo Spišského Podhradia – Štefan Siváň. V rámci 

reštaurovania bolo potrebné sochy zanalyzovať, preto ateliér oslovil spišskonovoveskú nemocnicu a požiadal ju o 

vnútornú diagnostiku materiálovej štruktúry v 3D modeli. 

 

Ten zabezpečil počítačový tomograf (CT) vďaka neinvazívnemu rontgenovému žiareniu. Výsledkom tejto analýzy budú 

dôležité informácie, či vnútorné časti sôch sú v dobrom stave a či sa tam nenachádzajú trhliny, alebo kazy spôsobené 

červotočom. 

 

Ako povedal samotný reštaurátor, toto vyšetrenie nie je až také bežné aj keď jedno takéto už so sochami v Lipanoch 

absolvoval. " Bežný je pri sochách RTG snímok, čo pomáha pri odhalení vnútra sochy. CT vyšetrenie má však ešte aj tú 

výhodu, že vidno štruktúru dreva v priereze," priblížil reštaurátor. 

 

Podľa slov riaditeľky nemocnice, sú tieto tri sochy ich najstarší pacienti, akých vo svojej histórii nemocnica 

diagnostikovala. "Všetkých troch sme zapísali do systému, dali sme im svoje roky narodenia aj ich vlastné mená, systém 

to zobral, zdravotná poisťovňa nie," povedala s úsmevom a s tým, že vyšetrenie bolo vkladom nemocnice pre tieto 

vzácne kultúrne pamiatky. 

 

"Pre našu nemocnicu je cťou sa zúčastniť na unikátnom projekte záchrany sôch Majstra Pavla z Levoče. Aj keď to bola 

pre rádiológov nová skúsenosť, nezľakli sa. Ukázalo sa, že počítačový tomograf (CT) si rovnako dobre poradí so 

zobrazením vnútornej štruktúry dreva ako pri ľudskom tele," uzavrela riaditeľka nemocnice. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  KRÁDEŽE ÁUT Pozrite si zoznam zmiznutých vozidiel na Slovensku 

 [pluska.sk; 30/06/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/krimi/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku.html 

 

Spravodajský portál pluska.sk vám aj dnes ponúka zoznam ukradnutých áut na Slovensku. 

 

BL183AL FORD Galaxy TDCi , čierna metalíza, Bratislava – Ružinov. 

 

Autor - TIP čitateľa 

 

http://www.pluska.sk/krimi/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku.html
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Na stránke pluska.sk vám pravidelne prinášame zoznam ukradnutých áut na Slovensku. Ak vám ukradli auto a doteraz 

ste ho za pomoci polície nenašli, napíšte nám na plustip@7plus.ska vaše auto zverejníme na stránke. Do správy pripíšte 

evidenčné číslo vášho auta, názov vozidla, farbu vozidla a miesto odkiaľ vám bolo auto ukradnuté. Pokiaľ máte fotografiu 

svojho auta, pošlite nám ho. Vaše kradnuté auto zverejníme na stránke čo najskôr. 

 

Neprehliadnite: 

 

Tešíte sa zo štvorkolesového tátoša, no neskôr nastane šok: Vaše auto ostane bez kolies, alebo bez rádia 

 

Pozor na kúpu vozidlá zo zahraničia: Prídete o auto aj o peniaze! 

 

Pozrite si prehľad ukradnutých vozidiel: 

 

TT718GJ VW transportér T5, strieborná, Cífer, okr. Trnava 

 

ZA568GA VW Sharan, strieborná, Spišská Nová Ves 

 

BL183AL FORD Galaxy TDCi , čierna metalíza, Bratislava – Ružinov. 

 

Na zadnom kufri vpravo dole nápis AUTO A TABOR. 

 

Máte informácie o vozidle? Kontaktujte políciu na čísle 158. Odporúčame do vašej pozornosti: Tieto značky sú medzi 

zlodejmi najobľúbenejšie: Patrí k nim aj vaše auto? 

 Vaše ukradnuté auto môže skončiť v zahraničí: Na toto si dávajte pozor! 

 Ročne zmiznú na Slovensku stovky áut: Väčšina z nich je nenávratne preč! 

 

Autor - Pavol Konštiak 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Školu autentických sŕdc vo Važci absolvovalo 40 mladých z celého Slovenska 

 [tkkbs.sk; 30/06/2017; ( TK KBS, mta; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170630027 

 

<p>Školu autentických sŕdc vo Važci absolvovalo 40 mladých z celého Slovenska P:3, 30. 06. 2017 18:10, DOM Spišská 

Nová Ves 30. júna (TK KBS) V júli sa ukončí jednoročná formácia mladých v Škole autentických sŕdc (ŠAS). Účastníci 

absolvovali 7 víkendov formácie v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva), ktorú uzavrú letnou školou, na ktorej 

budú zaujímaví domáci i zahraniční hostia. Letná škola začína práve dnes. Školu autentických sŕdc vo Važci absolvovalo 

40 mladých z celého Slovenska. Formácia účastníkov ŠAS je zameraná na osobnostný a duchovný rast, upevnenie 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170630027
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kresťanskej identity, ako aj zvládnutie základných poznatkov k službe v oblasti duchovného sprevádzania (poradenstva). 

Je určená pre absolvenov ucelenej kresťanskej formácie a tých, ktorí chcú v budúcnosti slúžiť v tejto oblasti. "K 

duchovnému sprevádzaniu je pozvaný každý kresťan. Súvisí so starostlivosťou o vzájomné duchovné dobro ľudí v 

spoločenstve Cirkvi, "povedal Martin Janus, ktorý so svojou manželkou Veronikou vedie už tretí ročník tejto školy. Škola 

pozostáva zo siedmich tematických víkendových stretnutí a 6-dňového letného sústredenia, počas ktorých sa preberajú 

témy zamerané na vnútorné uzdravenie, celistvosť a integritu, sebaprijatie, slobodu od strachu, sexualitu, vyvážený 

životný štýl, zdravé vzťahy a hranice. Súčasťou programu ŠAS sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a 

zdieľanie, osobná a spoločná modlitba a slávenie eucharistie. "Tieto víkendy boli pre mňa novými nádychmi, ktoré 

uzdravovali a premieňali moje srdce i pohľad na svoj život. Okrem toho som na ŠASke získala nových priateľov a 

užitočné poznatky, vychádzajúce zo skúsenosti, ktoré môžem využívať v práci s mládežou v spoločenstve i v práci, " 

hovorí Monika Takáčová, účastníčka ŠAS. ŠAS založila Ľudka Hagovská v roku 2010, ktorá mala srdce a víziu pre túto 

školu a celkovo službu poradenstva. Túto víziu po nej prevzali Martin a Veronika Janusovci a plánujú v nej pokračovať aj 

naďalej. Školu zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, ktorého poslaním je prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným 

pohľadom na život. ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa 

na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym  

projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a 

rozvoja spoločenstiev Lifenet. TK KBS informovala Monika Takáčová 

 

<P>  

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Tipy na víkend - sobota 1. a nedeľa 2. júla 

 [korzar.sme.sk; 30/06/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20567417/tipy-na-vikend-sobota-1-a-nedela-2-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 1. 7. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu do Šarišskej vrchoviny po trase: Červenica – Jakubova voľa – Kohút – 

Sabinov (11 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku 7:36 hod. Akciu vedie V.Šípoš. 

 

Košice Ness City Triatlon 

 

KOŠICE. Ďalší ročník triatlonu uprostred mesta štartuje v sobotu o 15.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20567417/tipy-na-vikend-sobota-1-a-nedela-2-jula.html
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Slam poetry 

 

PREŠOV. Súťažný žáner poézie - naživo a nahlas. Päť slamerov sa stretne v súboji o najlepšiu performance a porotou 

bude práve publikum. Československá zostava básnikov sa u nás predstaví po prvý krát, a preto sme pre Vás vybrali 

zvučné mená: HonzaDibitanzl (CZ), Tomáš Straka (SK), Tukan (CZ), Pavel Oškrkaný (CZ), Dr. Filipitch (CZ), 

AnatolSvahilec (CZ), Adeladla (CZ). V sobotu od 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Majster Gril 2017 

 

MICHALOVCE. Na futbalovom ihrisku v mestskej časti Topoľany sa uskutoční nultý ročník súťaže v grilovaní pod názvom 

Majster Gril 2017, ktorej začiatok je naplánovaný na 13.00 hod. Na podujatí vystúpia skupiny Gerock a Kabát revival. 

 

Orchester ľudových nástrojov Užhorod 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V kongresovej sále hotela Titris si môžete o 19.00 h. vypočuť orchester ľudových nástrojov - 

koncert 35-členného telesa z Užhorodu. 

 

Hýb sa Slovensko - Crazy Colors 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 9.00 h. sa uskutoční projekt Hýb sa Slovensko, ktorý predstaví koncept celodenného 

športového zábavného podujatia pre rodiny s deťmi. V rámci podujatia sa uskutoční autogramiáda športovcov, tvárí TV 

Markíza, hercov, farmárov a celý deň moderuje Roman Juraško. Podujatie vyvrcholí pestrofarebným behom na 4 km 

dlhej trati - Crazy Colors. 

 

300: Vzostup impéria 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 21.00 h. si môžete v rámci filmov na plátne pozrieť snímku nakrútenú podľa 

najnovšieho grafického románu Franka Millera Xerxes. Začína sa nová kapitola veľkého epického dobrodružstva na 

ďalšom bojovom poli - na mori. Generál Themistokles sa pokúsi zjednotiť celé Grécko a v čele vojska sa vydá bojovať 

proti perzskej armáde. Na jej čele stojí boh Xerxes, ktorý bol kedysi človekom, a Artemisia, pomstychtivá veliteľka 

perzského námorníctva. V hlavných úlohách sa predstavia Sullivan Stapleton ako Themistokles, Eva Green v úlohe 

Artemisie, Lena Headey stvárni spartskú kráľovnú Gorgo, Hans Matheson ako Aeskylos, David Wenham ako Dilios a 

Rodrigo Santoro zahrá perzského kráľa Xerxesa. Film režíroval Noam Murro a autormi scenára sú Zack Snyder a Kurt 

Johnstad. 

 

Letné kino pred Redutou: Prázdniny all exclusive 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutou o 21.15 h. si môžete pozrieť film Prázdniny all exclusive. Všetko sa začalo ako 

skvelá dovolenka s kamarátmi a snúbenicou v brazílskom raji. Slniečko, pláž, samba, rumba a rum, šantenie vo vode, 

dievčatá v bikinách. Práve tu chce Franck požiadať svoju snúbenicu o ruku. Jedného dňa sa partička vydáva na výlet, 

otec snúbenice (Christina Clavier) im vnúti aj storočnú babičku na elektrickom vozíku, a potom už prebieha horúčkovité 

pátranie. 

 

Pod hladinou 

 

SNINA. V priestoroch kaštieľa si až do konca roka môžete pozrieť výstavu objektov humenského sochára Jaroslava 

Drotára, ktorá nesie názov Pod hladinou. 

 

NEDEĽA 2. 7. 

 

Sviečkový koncert 

 

KOŠICE. Koncert orchestra ľudových nástrojov hudobného učilišťa z mesta Užhorod z Ukrajiny sa uskutoční v nedeľu o 

20.45 hod. v pobočke knižnice na Hlavnej 48. 

 

Letné kino v Amfiku 

 

KOŠICE. Približne okolo 21.00 hod. si v nedeľu, budete môcť pozrieť americký hororový thriller Rozpoltený. 

 

Fragaria Cup 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov futbalu na najväčší medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj Fragaria Cup. 

Na tento ročník je prihlásených 134 tímov z 11 krajín sveta. Od nedele do štvrtka (6. 7.) v Bowlingu pri trati. 

 

Deň Močarian 

 

MICHALOVCE. V mestskej časti Močarany, konkrétne v areáli Pamätnej izby Gorazda Zvonického je od 15.00 hod. 

pripravený bohatý program v rámci podujatia Deň Močarian. Nebudú chýbať vystúpenia folklórnych súborov Močaranka, 

Rakovčan, Novešan a Hatalovčan, diskotéka a výborné občerstvenie. 

 

Kultúrne leto 

 

HUMENNÉ. Na námestí pri Fontáne lásky o 17.30 hod. v rámci podujatia Kultúrne leto vystúpia mažoretky Amazonky a 

mestský dychový orchester Chemlon. 
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Klasik band 

 

TATRY. V mestskom parku v Tatranskej Lomnici o 16.00 h. a v Novom Smokovci - areál Kúpeľov o 19.00 h. so môžete 

vypočuť promenádne koncerty dychového orchestra v Košíc. 

 

Mark O Rowe: Howie a Rookie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.30 h. si môžete pozrieť hru Howie a Rookie. Temné zákutia Dublinu. 

Nasvrabený matrac. Dve mŕtve bojové exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, Londýna a New 

Yorku! Hra získala všetky prestížne divadelné ocenenia. Mark O'Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho írskeho 

autora od čias Becketta. To isté predstavenie zahrajú divadelníci v rovnakom čase aj 3.7. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Osobitný režim v Levoči: Čo sa tam deje? Čo nás čaká? 

 [pluska.sk; 30/06/2017; Ingrid Timková ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/na-mariansku-put-do-levoca-mieria-tisice-veriacich-pozor-obmedzenia.html 

 

Na Mariánsku horu v Levoči sa chystá cez víkend desaťtisíce pútnikov. Je tu totiž najväčšie a najstaršie pútnické miesto 

Slovákov a veriaci sem prichádzajú takmer 800 rokov. Počas soboty a nedele tu budú kňazi nepretržite slúžiť omše. 

 

Mariánska hora je vždy plná veriacich. 

 

Autor - archív 

 

V tomto roku je 770. výročie pútí na Mariánsku horu. 

 

Týždňový program vyvrcholí v nedeľu slávnostnou odpustovou omšou, ktorú bude celebrovať hlavný pápežský 

penitenciár kardinál Mauro Piacenza. 

 

Vyspovedať sa bude možné od soboty ráno až do skončenia púte, k dispozícii bude viacero kňazov. Podľa levočského 

farára a uznávaného teológa Františka Dlugoša je Mariánska hora milostiplné miesto, ktoré poskytuje blízky kontakt s 

Bohom: "Každý pútnik, ktorý sem prichádza úprimne, odchádza naplený pokojom." V sobotu o 17-tej hodine bude 

celebrovať otváraciu odpustovú omšu. 

 

Počas púte bude v meste platiť osobitný dopravný režim, pre motoristov čiastočne uzavrú niektoré cesty a tranzitná a 

autobusová doprava bude odklonená. "Do mesta bude povolený vjazd len účastníkom púte," informovala Alžbeta 

Pitoráková z Mestského úradu v Levoči. 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/na-mariansku-put-do-levoca-mieria-tisice-veriacich-pozor-obmedzenia.html
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Parkovacie miesta budú pripravené pre autobusy na Kežmarskej ulici a pre osobné autá na takmer všetkých miestnych 

komunikáciách s výnimkou centra. 

 

Program 

 

Sobota 1. júla 

9:00 Fatimská sobota, vedie Amantius Akimjak  

10:00 Sv. omša, celebruje Amantius Akimjak 

17:00 Otváracia odpustová sv. omša, celebruje Mons. František Dlugoš 

19:00 Sv. omša, celebruje J. E. Mons. František Rábek, ordinár ozbrojených síl a zborov SR 

21:00 Sv. liturgia východného obradu – J. E. Mons. Milan Lach 

22:30 Pôjdem k Tebe, Mária... Kysucký prameň spieva levočskej Božej Matke 

 

Nedeľa 2. júla 

Slávnosť navštívenia Preblahoslavenej Panny Márie  

00:00 Polnočná sv. omša za účasti mladých a novokňazov, celebruje Dávid Sklarčík, kazatel Filip Orlovský  

1:30 – Eucharisticka poklona s procesiou, vedie Štefan Belko 

3:30 – Pobožnosť Krížovej cesty, vedie Ľudovít Sýkora 

5:30 – Sv. omša celebruje Blažej Dibdiak, kazateľ Ľuboš Satina 

7:00 – Sv. liturgia východného obradu o. Miroslav Dancák 

8:30 – Modlitba radostného ruženca a zasvatenie diecézy Nepoškrnenému Srdcu Panny 

Márie, liturgicky vedie J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup 

9:15 – Dialégy televízie Lux s pútnikmi na Mariánskej hore 

10:00 – Slávnostná odpustová sv. omša, celebruje J. Em. Kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár 

 

Praktické rady 

 

Nezabudnite si vziať: 

spevník 

pokrývku hlavy (šatka) v prípade slnečného počasia, prípadne slnečník 

dáždnik alebo pršiplášť 

pevnú a uzavretú obuv 

teplé oblečenie v prípade zlého počasia 

dostatok tekutín, prípadne čaj v termoske 

papierové/vlhčené vreckovky 

stan v prípade nocľahu na Mariánskej hore 

deku alebo karimatku 
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Čo v prípade zdravotných problémov? 

Počas púte bude na Mariánskej hore zdravotnícka služba - dobrovoľníci, lekári, záchranári, ktorí sa budú počas púte 

striedať.  

 

Suveníry na Mariánskej púti 

 

Priamo na Mariánskej hore bude viacero stánkov so suvenírmi a náboženskou literatúrou. 

Ceny: 

 

Mariánske obrázky s modlitbami : od 0,20 eur 

Ružence: od 0,80 eur 

Sošky svätých: od 10 eur 

Náboženské brožúrky: 0,30 – 1,50 eur 

Náboženská literatúra: 2 eur – 15 eur 

Kľúčenky: od 1,50 eur 

Kalendár s náboženskou tématikou na rok 2015: 1,50 eur 

Magnetky: od 1 eura 

 

Dopravný režim 

 

Cez víkend bude v Levoči zavedený osobitný dopravný režim na Sadovej ulici, Ulici športovcov a na Námestí Majstra 

Pavla.  

Vjazd a parkovanie osobných áut bude povolený na všetkých miestnych komunikáciách v meste s výnimkou námestia a 

ulíc Košickej, Sadovej a Šporovcov.  

Do Levoče bude povolený len vjazd účastníkom Mariánskej púte. Na horu iba na základe povolenia farského úradu.  

Bude zrušená mestská hromadná doprava aj zastávka autobusov pri poliklinike.  

Prímestské spoje premávajúce ku poliklinike budú zastavovať iba na autobusovej stanici, aj diaľkové linky. 

Pre autobusy účastníkov púte bude vymedzený jeden jazdný pruh na štátnej ceste I/18 a na Kežmarskej ceste. 

Osobné autá budú môcť parkovať na ostatných mestských komunikáciách tak, aby bola dodržaná ich prejazdnosť. 

V sobodu bude na horu od 7:00 do 12:00 premávať kyvadlová doprava od vchodu areálu frimy Alfena. 

 

Cestovný poriadok vlakov  

 

Vlaky budú jazdiť podľa cestovného poriadku, nebudú zastavovať na zastávkach Harichovce a Levočské Lúky.  

Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo priamo pri nástupe do 

vlaku bez prirážky. 

Sobota: 

Zo Spišskej Novej Vsi 7:15, 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 
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Z Levoče 8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25 

Nedeľa: 

Zo Spišskej Novej Vsi 5:15, 7:15, 8:05, 9:15, 13:15, 14:05, 15:15 

Z Levoče 6:25, 7:40, 8:25, 12:25, 13:40, 14:25, 16:25 

 

Zásobovanie 

 

Dovoz a odvoz tovaru na príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám 

označeným povolením pre služby a zásobovanie vydaného levočský mestským úradom. 

 

Levočské pamiatky 

 Bazilika Panny Márie - kostol 

 

Je postavená na Mariánskej hore, dominante Levoče. Týči sa na strmom kopci, vidieť ju z každého kúta mesta. Najstaršiu 

najvýznamnejšiu pútnickú tradíciu tu vytvorili vďační Spišiaci. Kaplnku tu postavili ako výraz vďaky za ich záchranu na 

tomto mieste v opevnenom hradisku počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Každoročne tu ďakovali a tak vznikla 

prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia kláštor. V 

roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. 

 

Chrám sv. Jakuba v Levoči 

 

Gotická stavba ukrýva nedávno rekonštruovaný vzácny hlavný oltár od Majtra Pavla z Levoča. Je jedným z najväčších 

oltárov na svete, Má výšku 18,62 metrov, celý je z lipového dreva a vznikol v rokoch 1507-1517. Je národnou kultúrnou 

pamiat 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  FOTO Nevídané! Kristus na CT: A boli pri ňom aj ďalší svätí! 

 [pluska.sk; 30/06/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/cakali-ct-vysetrenie-500-rokov-vobec-nerozculovali.html 

 

Personál a pacienti z oddelenia rádiodiagnostiky spišskonovoveskej nemocnice nevychádzali v piatok z údivu, akýchže to 

"pacientov" k ním priviezli. Súsošie Kalvárie, ktoré okolo roku 1520 vytvoril Majster Pavol z Levoče, si zobrali do parády 

odborníci na zobrazovaciu techniku. 

 

Videli ste už Krista na CT? Spišiaci áno! 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/cakali-ct-vysetrenie-500-rokov-vobec-nerozculovali.html
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Tri drevené sochy - Ukrižovaný Kristus, Panna Mária i Apoštol Ján, ktoré pochádzajú z Kostola Nanebovzatia Panny 

Márie v Spišskej Novej Vsi bolo potrebne diagnostikovať. Dôraz sa kládol na vnútornú materiálovú štruktúru, túto 

vyhotovili v 3D vyobrazení.  

 

Moderná diagnostika 

 

Toto všetko zabezpečil počítačový tomograf (CT), ktorý je najvhodnejším práve kvôli neinvazívnemu röntgenologickému 

žiareniu a jeho schopnosti prenikať hmotou. "Zdravotný"stav drevených sôch však v danom prípade nehodnotili iba lekári, 

ale hlavne reštaurátori, ktorí ich budú dávať "do formy".  

 

V hlavnej úlohe reštaurátori 

 

"Výsledkom tejto analýzy bude informácia o tom, v akej kondícii sú sochy, ich povrchové vrstvy, aká je štruktúra dreva, či 

vnútorné časti plastík sú v dobrom stave, či sa tam nenachádzajú trhliny, kazy spôsobené červotočom, ale tiež aktívny 

drevokazný hmyz," uviedol zodpovedný reštaurátor Štefan Siváň. "Na základe toho určíme napríklad spôsob impregnácie 

a podobne. Sochy už síce boli niekoľkokrát reštaurované, ale pokiaľ je tu tá možnosť tak to urobíme opäť a diagnostika je 

momentálne na prvom mieste," zdôraznil odborník. 

 

Bez pamiatkárov ani na krok 

 

Správca farnosti v SNV a dekan Slavomír Gállik pripomenul, že nakladať s týmito historickými skvostmi nebolo vôbec 

jednoduché. "Všetky postupy a procesy nám museli odobriť pamiatkári. Napokon všetko klaplo a dnes sme pristúpili k 

diagnostike. Podľa jej výsledkov sa ujmu práce reštaurátori, aby sme plastikám prinavrátili ich estetickú hodnotu," dodal 

naradostený správca unikátnych diel. 

 

Poisťovne budú spokojné 

 

Ak niekoho zaujíma ako to bude v danom prípade s platbami za zdravotnícke výkony, tieto určite nezaťažia rozpočet 

žiadnej zo zdravotných poisťovní, keďže im nebudú vykázané. "Pristupovali sme k plastikám ako k pacientom v tom 

smere, že sme všetky tri prihlásili do systému. Zadali sme meno aj rok narodenia," informovala riaditeľka Nemocnice siete 

Svet zdravia v SNV Renáta Šuláková. 

 

Neobvyklé údaje 

 

"Ich mená sme uviedli v podobe Ježiš Kristus, rok narodenia 0000, Panna Mária (15 pred Kr.) i Apoštol Ján 30 po Kr. 

Roky narodenia boli na túto dobu neobvyklé, ale systém ich prijal," poznamenala šéfka nemocnice, ktorá netajila, že táto 

diagnostika je ich príspevkom pre dobrú vec. 
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Grant pomohol 

 

Peniaze na tento účel vo výške 30-tisíc eur, získal farský úrad z Nadácia VÚB Banky, ktorá vyhlásila grantový program a 

v rámci ktorého verejnosť v internetovom hlasovaní vybrala práve spomínané súsošie na kompletné zreštaurovanie. 

Plastiky by sa mali zaskvieť v plnej kráse do konca tohto roka. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Kde sa môžeme kúpať? Zdravotníci odporúčajú nové kúpaliská 

 [aktuality.sk; 30/06/2017; Aktuality.sk ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/501959/kde-sa-mozeme-kupat-zdravotnici-odporucaju-nove-kupaliska/ 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR dnes oznámil, že v prevádzke sú dnes ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. 

 

K 30. júnu .2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 15 prírodných kúpaliskách a 

nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. 

 

V 26. týždni boli do prevádzky uvedené strediská Zemplínskej Šíravy: Hôrka, Kamenec, Medvedia hora a Delňa v 

Prešove. 

 

V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky je jedno prírodné kúpalisko: 

 

PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec. Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali ďalej na lokalitách: VD Kráľová 

Kaskády, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko Čierna Voda, Palcmanská Maša, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – 

Holčíkovce, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – polostrov. 

 

KRYM (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii), Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, VN Prusy, VN Stará Myjava, 

VN Dubník I , VN Trenčín – Opatová. Na ďalších lokalitách budú odbery pokračovať v priebehu budúceho týždňa. 

 

V letnej sezóne sa nebudú využívať na kúpanie: 

 

RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, Plážové kúpalisko v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, 

Dolno Hodrušské jazero. 

 

Požiadavke na priehľadnosť vody na kúpanie nevyhovovali: 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/501959/kde-sa-mozeme-kupat-zdravotnici-odporucaju-nove-kupaliska/
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Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, VN Lipovina – Bátovce, Zelená voda – Kurinec, Vinianske jazero (prekročené 

boli aj biologické ukazovatele kvality vody), tieto lokality vykazujú aj zhoršenie niektorých fyzikálno-chemických 

ukazovateľov kvality vody, ktoré sú vyšetrované nad rámec platných predpisov na kvalitu vody na kúpanie. 

 

Ide o zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktoré nemajú priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa. Zhoršenie fyzikálno-

chemických ukazovateľov bolo zistené aj na Rybníkoch Chlmec a Rybníkoch Slovenská Volová. 

 

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo na lokalitách v okrese Spišskej Novej Vsi: VN 

Ružín v mieste odberu Ružín SKI, VN Ružín – prítoky v mieste odberu Hnilecké rameno, Laborec Humenné, Kuchajda v 

mieste odberu Juh (opakovaný odber bude vykonaný 03.07.2017). 

 

Umelé kúpaliská 

 

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa 151 kúpalísk (505 bazénov). 

 

Vo vybavovaní zostáva 30 kúpalísk a mimo prevádzky je 23 kúpalísk. 

 

Prevádzku počas týždňa zahájilo napr. Letné termálne kúpalisko "Izabela" vo Vyšných Ružbachoch, Funny Park 

Piešťany, Dobrá Voda Trnava, Pác – Kopánka Trnava, LK SUNNY Martin. Od 01.07.2017 začínajú svoju prevádzku 

nasledovné kúpaliská: AquaFun PARK Veľká Lomnica, LK Kežmarok, Kúpalisko Bretka Rožňava, Kúpalisko Vyšná 

Slaná, dva vonkajšie letné bazény Hotela Sitno Vyhne, Mestské kúpalisko Bytča. Predpokladaný termín zahájenia 

prevádzky na LK Revúca je 08.07.2017. 

 

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky: 

 

bazény Hotela GARDEN Košická Belá, LK Medzev, Umelé kúpalisko Červená hviezda Košice, vonkajší letný areál MKP 

Košice, nekrytý bazén pri hoteli Eurobus Zemplínska Šírava, LK Dubnica nad Váhom, LK Podskalie, LK Stropkov, 

Kúpalisko Neresnica Zvolen, bazén pri Penzióne Slanický dvor Námestovo, vonkajší neplavecký bazén pri Aquarelax 

Dolný Kubín, IUVENTA Bratislava I, LK Pezinok-Sever, Kúpalisko v ŠRZ Drienok Turčianske Teplice, Termálne kúpalisko 

Retro Thermal Diakovce. Na výsledky rozborov vôd čakajú prevádzkovatelia LK Sigord Prešov a LK Vranov nad Topľou. 

 

Stavebné úpravy prebiehajú: 

 

V areáli kúpaliska TK Podhájska, kde sa buduje nový bazén a úpravovňa vody, na ktorú budú napojené dva jestvujúce 

bazény. 
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Rekonštrukcia vnútorného bazéna prebieha na umelom kúpalisku DÚHA Partizánske. Dva bazény na Aqua beach Orlík 

vo Zvolene boli demontované a nahradené novovybudovaným bazénom. Len jeden detský bazén je v prevádzke na 

Kúpalisku MŠK ISKRA Petržalka (druhý bol zrušený). 

 

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej 

stránke ÚVZ SR (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na 

stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Nové Zámky posilní útočník spoza oceána, do obrany maďarský reprezentant 

 [novezamky.dnes24.sk; 30/06/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/nove-zamky-posilni-utocnik-spoza-oceana-do-obrany-madarsky-reprezentant-273811 

 

 Legionársku légiu v HC Nové Zámky doplnil útočník spoza veľkej mláky a reprezentačný obranca Maďarska. 

 

Útok posilní Američan Thompson 

 

Tréner HC Nové Zámky Štefan Mikeš bude mať v sezóne 2017/2018 k dispozícii i služby amerického hokejistu Tommyho 

Thompsona (na snímke vpravo). O príchode 26-ročného krídelníka informovalo vedenie prostredníctvom klubového 

webu. 

 

Thompson pôsobil päť sezón (2011–2016) v univerzitnom tíme St. Lawrence University, ostatný ročník odohral v tíme 

ECHL Greenville Swamp Rabbits, kde si v 66 zápasoch pripísal 33 bodov (16+17). V troch dueloch okúsil i zámorskú 

súťaž č.2 – AHL, keď obliekal dres Hartford Wolf Pack, farme New York Rangers. 

 

Kanadský Maďar do obrany 

 

Defenzívu posilnil aj obranca Jesse Dudás (na snímke vľavo). Dvadsaťdeväťročný rodák zo St. Albert v kanadskej 

provincii Alberta je držiteľom maďarského pasu a predstavil sa aj v maďarskom drese na MS 2016 v Rusku. 

 

Dudás hokejovo vyrastal v rodnom St. Albert. Od konca sezóny 2003/2004 pôsobil v juniorskej WHL, kde obliekal dresy 

Lethbridge Hurricanes, Prince George Cougars, Swift Current Broncos a Reginy Pats. V roku 2006 ho draftoval klub 

Columbus Blue Jackets v 6. kole zo 159. miesta, no do NHL sa mu nepodarilo prepracovať. V zámorí nastupoval vo 

farmárskej ECHL v tímoch Charlotte Checkers a Orlando Solar Bears, vyskúšal si aj nižšie súťaže IHL, CHL a NPHL. Po 

sezóne 2013/2014 odišiel do Európy, dva roky hrával MOL ligu za Miškovec. Počas oboch sezón získal titul, pričom v 

ročníku 2014/2015 práve vo finále proti Novým Zámkom. 

 

http://novezamky.dnes24.sk/nove-zamky-posilni-utocnik-spoza-oceana-do-obrany-madarsky-reprezentant-273811
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Minulú sezónu odštartoval vo fínskej Liige v klube TPS Turku. Počas jediného zápasu za TPS v Lige majstrov, v ktorom 

skóroval do siete Liberca, sa nešťastne zranil a vynechal takmer celú sezónu. Jej záver strávil v MOL lige, tentoraz v 

drese Debrecínu, kde v 17 zápasoch strelil štyri góly a pripísal si aj 13 asistencií. Počas pôsobenia v Miškovci získal 

maďarské občiansto, Maďarsko reprezentoval aj na vlaňajšom svetovom šampionáte v Petrohrade. Informáciu priniesla 

webstránka HC Nové Zámky. 

 

Aktuálny káder HC Nové Zámky 

 

K 30. júnu majú oficiálne uzavretý a oznámený kontrakt s HC Nové Zámky títo hráči: 

 

Brankári: Vladimír Kováč (Irtyš Pavlodar), Patrik Romančík (HK Skalica) 

 

Obrancovia: Samuel Hain (HC Topoľčany), Pavel Kanarskij (Dizel Penza – VHL), Peter Kuzmín, Filip Vidovič (obaja 

juniorka Slovana Bratislava), Karel Plášil (Hradec Králové), Martin Chovan, Michal Šiška (Liptovský Mikuláš), Jesse 

Dudás (Debrecín – MOL) 

 

Útočníci: Štepán Novotný, Stanislav Kučkin, Eduard Šimun (Dukla Trenčín), Arťom Dubinin (HK Sarov – VHL), Róbert 

Varga (MHC Martin), Jiří Cetkovský (Rytíři Kladno), Dominik Rehák, Marek Dubec, Branislav Fábry, Adam Zbořil 

(Iisalmen Peli-Karhut – Fínsko 2), Anatolij Rayenko (Molot Perm – VHL), Tommy Thompson (Greenville Swamp Rabbits – 

ECHL) 

 

Isté odchody – v zátvorke je názov klubu, kam odchádzajú: 

 

Brankári: Stanislav Škorvánek (HC Košice), Joakim Lundström (HC Košice) 

 

Obrancovia: Marek Drtina (HC Pelhřimov), Jake Cardwell (HC Dynamo Pardubice) 

 

Útočníci: Erik Čaládi (HK Poprad), Dominik Hegyi (MHK Dubnica), Matej Paulovič (HK Nitra), Michal Hudec, Richard 

Lelkeš, Ossi Saarinen 

 

Na skúške: Dominik Bílek, Denis Šimek (Kadaň), Patrick Brodek (HK Skalica), Martin Matejov, Dávid König, Lukáš König, 

Jozef Klenko (všetci z MMHK Nitra), Ivan Kohút (HC Topoľčany), David Minárik (Caen), Peter Trávniček (HK Spišská 

Nová Ves), Oliver Pataky (HK Orange 20/Dukla Trenčín), Sebastián Slávik (České Budějovice jun.) 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 
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Zdroj - Dnes24/TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Spišská Nová Ves: Ježiš na CT vyšetrení 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 30/06/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "V nemocnici na Spiši dnes mali nevídajú pracovnú úlohu. CT prístrojom postupne 

skenovali sochy Ježiša, Panny Márie a apoštola Jána. Vraj ide o najstarších pacientov akých tam mali. A preto, že tento 

úkon poisťovňa neprepláca, zaplatí to zo svojho nemocnica." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Na tomto spišskonovoveskom CTčku sa postupne vystriedali 3 sochy Majstra Pavla. Podľa 

lekárov išlo o veľmi vzorných pacientov." 

 

Marián Rosa, vedúci rádiologický technik: "Sú veľmi pokojní, počúvajú, dodržiavajú objednaný čas a sú veľmi prívetiví, 

čiže vítame aj takúto zmenu, takýchto pacientov, je to príjemné spestrenie práce." 

 

Matúš Gavlák: "Sochy boli v miestnom kostole, teraz ich majú v rukách reštaurátori. Práve ich napadla táto myšlienka – 

vziať ich na CD vyšetrenie, prístroj ušetrí čas a sochám neublíži." 

 

Štefan Sivaň, reštaurátor: "Dosť objasní stav drevnej hmoty, narušenie drevokazným hmyzom, prípadne to, či je ešte 

aktívny, alebo už je neaktívny." 

 

Slavomír Gálik, dekan farnosti SNV: "Je so súsošie kalvárie z farského kostola v Spišskej Novej Vsi. Je zapísané v 

strednom zozname kultúrnych pamiatok hnuteľných. Štátny pamiatkový úrad musel dať dovolenie k všetkým týmto 

procesom." 

 

Matúš Gavlák: "Takto si moderné CTčko za pár sekúnd poradilo s útrobami 500-ročných sôch. Ich prierez mali 

reštaurátori priamo pred očami. Sochy však zdravotníkov predsa trošku potrápili. Keďže nemajú zdravotnú poisťovňu a 

ich roky narodenia začínajú náš letopočet, takto si s tým poradili." 

 

Renáta Šuláková, riaditeľka NsP SNV: "Títo traja sú naši najstarší pacienti doteraz, všetkých troch sme zapísali do 

systému, dali sme im svoje roky narodenia, Kristus rok narodenia 0000, Mária 15 rokov pred a Ján bol po Kristovi." 

 

Matúš Gavlák: "Výsledky budú ešte profesionáli bližšie analyzovať, no prvé zistenia sa ukázali okamžite. Pri soche Ježiša 

sa potvrdilo podozrenie reštaurátorov." 
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Štefan Sivaň: "Týmto sa podarilo potvrdiť to, že už je dutá. Vieme si teraz samozrejme zvoliť aj metódy na to ďalšie 

reštaurovanie. No a toto CTčko je dobré na to, že tam vidíte veľmi dobre v tom priereze celú tú štruktúru dreva." 

 

Matúš Gavlák: "Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Autobusové spojenia do Slovenského raja aj počas tejto letnej sezóny posilnia 

 [Rádio Regina BA, 14:00; Klub komunálnej politiky; 30/06/2017;  Marína Debnárová; Zaradenie: z domova] 

 

Marína Debnárová, moderátorka RTVS: "Autobusové spojenia do Slovenského raja aj počas tejto letnej sezóny posilnia. 

Premávať bude autobusový spoj zo Spišskej Novej Vsi cez Smižany, Čingov, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok, do 

Hrabušíc, na Hrabušickú pílu a späť. Zachádzať bude aj k železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo 

Smeru Žilina a Košice. Spoj bude premávať od 1. júla do 3. septembra. Zajtra spustia aj nový letný minibus, ktorý spojí 

dôležité body záujmu v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch s turistickými strediskami Košiarny briežok a Čingov." 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Sochy na CT-čku 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 30/06/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Dana Strculová, moderátorka: "CT v Spišskej Novej Vsi dnes vyšetrilo jednoznačne najstarších pacientov v histórii. 

Pracovníci totiž skenovali viac ako 500-ročné sochy. Pod CT-čko sa tak dostal aj Ježiš Kristus. Ukáže vám to kolega 

Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Táto socha má približne 500 rokov, no takúto procedúru ešte nezažila. Aj pre reštaurátorov je to 

obrovská pomoc. Okrem sochy Ježiša skončili na prístroji aj socha Panny Márie a apoštola Jána. Tie profesionáli 

obnovujú a opravujú. Na CT-čko ich dali preto, aby zistili, čo sa skrýva v ich vnútri. Sochám to neublíži a chlapi majú 

ušetrený čas." 

 

Štefan Siváň, reštaurátor: "Nám dosť objasní stav drevnej hmoty, narušenie drevokazným hmyzom, prípadne to, či je 

ešte aktívny alebo uý je neaktívny, dá sa to všetko takto zistiť." 

 

Matúš Gavlák: "Reštaurátori potom môžu zvoliť najvhodnejšiu techniku opráv. V nemocnici však museli vyriešiť menší 

problém. Prístroj totiž žiadal meno a vek pacientov, ktorých skenoval." 

 

Renáta Šuláková, riaditeľka NsP SNV: "Všetkých troch sme zapísali do systému, dali sme im svoje roky narodenia, Krista 

rok narodenia 0000, Mária 15 rokov pred a Ján bol po Kristovi." 
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Matúš Gavlák: "Údaje teraz reštaurátori musia spracovať. Podľa predbežných výsledkov v nich zatiaľ neobjavili nič 

nečakané." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Ježiš na cétečku 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 30/06/2017;  Jaroslav Múdry; Marek Vnenčák; Zaradenie: z domova] 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Do nemocnice v Spišskej Novej Vsi priviezli Ježiša a poslali ho na cétečko. Áno, počujete 

dobre, CT vyšetrenie napokon absolvovali tri drevené sochy." 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Všetky zhotovil Majster Pavol z Levoče a takto netradične odštartovali ich náročný 

proces reštaurovania." 

 

Marek Vnenčák, redaktor: "Neobyčajní pacienti. Každý má približne 500 rokov. Ak to nadľahčíme, pre nemocnicu sú 

najstarší, akých kedy diagnostikovala." 

 

Rádiológ: "Premiéra, prvýkrát robíme takéto vyšetrenie." 

 

Marek Vnenčák: "Pre rádiológov to bola nová skúsenosť, no nezľakli sa jej." 

 

Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Sp. Nová Ves: "Skúsili sme si to na jednej drevenej soche, ktorú 

sme si zapožičali a potom sme išli naostro." 

 

Marek Vnenčák: "Vzácne súsošie kalvárie zo spišskonovoveského kostola najskôr museli, ako sa hovorí, nahodiť do 

systému. Pred CT vyšetrením zadali nielen meno." 

 

Renáta Šuláková: "Kristus, rok narodenia 0000, Mária 15 rokov pred a Ján bol po Kristovi." 

 

Marek Vnenčák: "Reštaurátori si od tohto vyšetrenia na CTčku veľa sľubujú. Ukáže, či sochy vyrobili z jedného alebo z 

viacerých kusov dreva a hlavne to, v akej sú kondícii." 

 

Marek Vnenčák: "Objasní stav drevnej hmoty, narušenie drevokazným hmyzom, prípadne to, či je ešte aktívny, alebo už 

je neaktívny, dá sa to takto všetko zistiť, no a následne na to samozrejme potom zvoliť vhodné spôsoby impregnácie." 

 

Marek Vnenčák: "Ukázalo sa, že počítačový tomograf si rovnako dobre poradí so zobrazením vnútornej štruktúry dreva, 

tak ako pri ľudskom tele. Tamojší dekan netají nadšenie." 
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Slavomír Gallik, určite je to výnimočná vec keď môžeme takéto dielo zreštaurovať. Tento rok vyhlásili za rok Majstra 

Pavla. Pripomíname si tým 500. Výročie od inštalácia jeho najväčšieho diela – levočského oltáru. Je to tak akýsi darček, 

no toto výnimočné vyšetrenie žiadna poisťovňa nepreplatí." 

 

Renáta Šuláková: "Toto je vklad nemocnice pre kultúrne pamiatky." 

 

Marek Vnenčák: "Jaroslav Múdry a Marek Vnenčák, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Mariánska hora v Levoči je už pripravená na púť 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 30/06/2017;  Ján Heriban; Zaradenie: z domova] 

 

Ján Siman, moderátor: "Mariánska hora v Levoči je už pripravená na tohtoročnú hlavnú púť. Jej program, ktorý prebieha 

už niekoľko dní vyvrcholí počas víkendu. Už veľký odpustový týždeň od uplynulej nedele priniesol nečakane hojnú účasť 

veriacich na bohoslužbách a obrovský záujem o vysluhovanie sviatostí zmierenia. Podľa slov levočského dekana 

Františka Dlugoša však odhalil aj závažné problémy. Jedným z nich je nerešpektovanie dodržiavania maximálnej rýchlosti 

30 kilometrov za hodinu. Jeden vodič už skončil mimo vozovky v priekope a prerazil pritom dokonca masívny stĺpik. K 

termínu tohtoročnej púte je dokončená prvá etapa rekonštrukcie prístupovej komunikácie. Organizátori žiadajú vodičov o 

disciplinovanosť. V sobotu a v nedeľu sa bude v nepretržitých službách na jednotlivých stanoviskách striedať vyše sto 

usporiadateľov. Pútnici budú môcť požiadať o prípadnú pomoc tím lekárov a zdravotníkov. V areáli Mariánskej hory budú 

príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky. Slovákom svoj pozdrav poslal aj celebrant hlavnej nedeľnej svätej 

omše kardinál Mauro Piacenza, hlavný pápežský penitenciár a prezident pápežskej nadácie ACN, teda Pomoc trpiacej 

cirkvi." 

 

Mauro Piacenza, kardinál: "Slovensko je zasvätené Sedembolestnej Panne Márii a ACN je obzvlášť blízka všetkým, ktorí 

trpia. Čiže srdcu Sedembolestnej Panny Márie. Slovensko má tiež špecifickú históriu. Vychádza z potlačenia slobody, 

ktoré žiaľ zdieľajú aj iné národy. Chceme teda špeciálnym spôsobom posilňovať vnímavosť verejnosti v tejto oblasti. 

Našou témou je práve pomoc cirkvi tam, kde trpí. Vo všetkých jej potrebách, v jej duchovných potrebách, aj v jej 

materiálnych potrebách." 

 

Ján Siman: "K púti vydal aj svoje vyhlásenie spišský biskup Štefan Sečka, ktorý vyzýva všetkých účastníkov Levočskej 

púte, aby sa v priestore Mariánskej hory zdržali prezentovania zástav, symbolov, tlačovín a nepropagovali politické strany 

či hnutia. Takéto aktivity sú podľa neho znevážením duchovnej podstaty významného kresťanského podujatia. Veriaci 

putujúci do Levoče môžu počas nadchádzajúceho víkendu využiť na svoju cestu aj vlaky. Počas púte sa na dva dni vráti 

na trať Spišská Nová Ves-Levoča osobná doprava Železničnej spoločnosti Slovensko." 
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1.20.  Do Raja sa už dostanete autobusom aj minibusom 

 [Plus jeden deň; 151/2017; 01/07/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Autobusové spojenia do Slovenského raja budú aj počas tejto letnej sezóny posilnené. Premávať 

bude už v minulých rokoch osvedčený autobus. 

 

Pôjde zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc, na Hrabušickú Pílu a späť. Spoj bude premávať od 1. júla do 3. septembra. 

Od 1. júla bude jazdiť aj letný minibus, ktorý spojí Sp. Novú Ves a Smižany s Košiarnym Briežkom a Čingovom. sita 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Na CT čakali 500 rokov 

 [Plus jeden deň; 151/2017; 01/07/2017; s.: 8,9; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Spišskonovoveská nemocnica privítala staručkých pacientov - Dostali meno aj svoj vlastný vek 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - To sú teda pacienti! Personál a pacienti z oddelenia rádiodiagnostiky spišskonovoveskej 

nemocnice nevychádzali včera z údivu. Súsošie Kalvárie, ktoré okolo roku 1520 vytvoril Majster Pavol z Levoče, si zobrali 

do parády odborníci na zobrazovaciu techniku z nemocnice v metropole Spiša. 

 

Tri drevené sochy: Ukrižovaný Kristus, Panna Mária i Apoštol Ján, ktoré pochádzajú z Kostola Nanebovzatia Panny Márie 

v Spišskej Novej Vsi, bolo potrebné diagnostikovať s dôrazom na vnútornú materiálovú štruktúru, ktorú vyhotovili v 3D 

modeli. To všetko zabezpečil počítačový tomograf (CT), ktorý je najvhodnejší práve pre jeho schopnosti prenikať hmotou. 

 

"Zdravotný" stav drevených sôch však v danom prípade nehodnotili iba lekári, ale hlavne reštaurátori, ktorí ich budú 

dávať do formy. 

 

"Výsledkom analýzy bude informácia o tom, v akej kondícii sú sochy, ich povrchové vrstvy, aká je štruktúra dreva, či sú 

vnútorné časti plastík v dobrom stave, či sa tam nenachádzajú trhliny, kazy spôsobené črvotočom," uviedol zodpovedný 

reštaurátor Štefan Siváň. 

 

"Na základe toho určíme ďalší postup, ako napríklad spôsob impregnácie a podobne. Sochy už síce niekoľkokrát 

reštaurovali, ale pokiaľ je tu tá možnosť, tak to urobíme opäť a diagnostika je momentálne najdôležitejšia," zdôraznil 

odborník. 
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Správca farnosti v Spišskej Novej Vsi a dekan Slavomír Gállik pripomenul, že nakladať s týmito historickými skvostmi 

nie je vôbec jednoduché. "Všetko museli odobriť pamiatkari. Napokon všetko klaplo a my sme pristúpili k diagnostike, 

následne k reštaurovaniu," dodal naradostený správca unikátnych diel. 

 

Platby za zdravotnícke výkony nezaťažia rozpočet žiadnej zo zdravotných poisťovní, keďže im nebudú vykázané. 

 

"Pristupovali sme k plastikám ako k pacientom tak, že sme všetky tri prihlásili do systému. Zadali sme meno aj rok 

narodenia," informovala riaditeľka nemocnice siete Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková. 

 

"Ich mená sme uviedli v podobe Ježiš Kristus, rok narodenia 0000, Panna Mária (15 pred Kr.) i Apoštol Ján 30 po Kr. 

Roky narodenia boli na tieto časy neobvyklé, ale systém ich prijal," poznamenala šéfka nemocnice, ktorá netajila, že táto 

diagnostika je ich príspevkom pre dobrú vec. Peniaze na tento účel, 30-tisíc eur, získal farský úrad z nadácie. Plastiky sa 

novo zaskvejú do konca tohto roka. 

 

Daniela Pirschelová, FOTO: autorka 

 

Netradičné vyšetrenie 

 

Rok, v ktorom vzniklo súsošie Kalvárie vytvorené Majstrom Pavlom z Levoče: 1520 

 

Číslo, ktoré dostala socha Krista ako rok jeho narodenia: 0000 

 

Konečná suma, ktorá vyšla za vyšetrenie a ktorú získali z nadácie: 30 000 eur 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Súsošie Majstra Pavla vyšetrili na tomografe 

 [Nový Čas; 151/2017; 01/07/2017; s.: 10,11; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Autor - Zdeněk Kovář I  Foto: autor 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Vyšetrili ozajstného pradeduška! V novoveskej nemocnici sa pozreli takpovediac pod kožu na 

súsošie Kalvárie. Na cétečku sa totiž ocitlo slávne dielo Majstra Pavla z Levoče zhruba z roku 1520. Jeho stav posúdia 

odborníci a následne rozhodnú o ďalšom postupe kompletnej obnovy. 

 

Súsošie, ktoré plánujú zreštaurovať, sa ocitlo na rádiologickom oddelení. Detailne prezreli 3 drevené sochy - 

ukrižovaného Ježiša Krista, Pannu Máriu a apoštola Jána. ,,Súsošie treba zanalyzovať. Nemocnicu sme požiadali o 

vnútornú diagnostiku materiálovej štruktúry v 3D modeli. Vďaka röntgenovému žiareniu to bezpečne zabezpečí 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 7. 2017 

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

počítačový tomograf a výsledkom bude informácia, v akom stave sú vnútorné časti sôch," vysvetľuje Štefan Siváň z  

reštaurátorského ateliéru v Spišskom Podhradí s tým, že tak odhalia, či sa tam nenachádzajú trhliny spôsobené 

červotočom. ,,Zistíme aj to, či je živý, alebo mŕtvy. Podľa toho budeme vedieť zvoliť správnu impregnáciu dreva," dodal 

Siváň. Preskúmanie Kalvárie nemocnica, pochopiteľne, nevykáže zdravotným poisťovniam. Primátor mesta Ján Volný 

verí, že súsošie dajú do budúceho roka do poriadku. Miestny farský úrad získal na zreštaurovanie súsošia z  grantového 

programu 30 000 eur.  

 

Novoveská Kalvária 

 

Súsošie sa nachádza v kostole v Spišskej Novej Vsi. Majster Pavol vytvoril po roku 1520 pre mesto rozmernú Kalváriu, 

ale v roku 1886, keď renovovali interiér kostola, bolo súsošie premiestnené a rozdelené. Majster Pavol z Levoče patrí k 

najznámejším slovenským umelcom stredoveku a jeho diela patria k pokladom slovenskej i európskej kultúry. Jeho 

najslávnejším dielom je hlavný oltár v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Letné autobusové spojenia do Slovenského raja: Tento rok pribudne aj novinka 

 [roznava.dnes24.sk; 01/07/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja-tento-rok-pribudne-aj-novinka-273861 

 

 Počas letných prázdnin sa do Slovenského raja budeme môcť odviezť letným autobusom. Tento rok však pribudne aj 

úplne nové dopravné spojenie. 

 

Už v minulých rokoch osvedčený prázdninový autobusový spoj bude aj tento rok počas leta premávať zo Spišskej Novej 

Vsi cez Smižany, Čingov, Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok do Hrabušíc, na Hrabušickú Pílu a späť. Postarala sa o 

tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. 

 

Letný autobus bude zachádzať aj ku železničnej stanici Vydrník v nadväznosti na osobné vlaky zo smeru Žilina a Košice, 

vďaka čomu sa zvýši dostupnosť stredísk Slovenského raja, ktoré nie sú obsluhované železničnou dopravou. Partnerom 

tohto spoja je Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Spoj bude premávať od 1. júla do 3. 

septembra 2017. 

 

Tohtoročná novinka 

 

Úplne novým dopravným spojením bude počas leta 2017 "letný minibus", ktorý v pilotnom období od 1.júla do 31. 

augusta spojí hlavné body záujmu v Spišskej Novej Vsi a Smižanoch s turistickými strediskami Košiarny briežok a 

Čingov v Slovenskom raji. Minibus turistom ponúkne okrem iného možnosť dopravy z Košiarneho Briežka a Čingova do 

ZOO a na letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a späť. 

 

http://roznava.dnes24.sk/letne-autobusove-spojenia-do-slovenskeho-raja-tento-rok-pribudne-aj-novinka-273861
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Spoj aj do Stratenej 

 

V Spišskej Novej Vsi naň nadväzuje spoj do južných stredísk Slovenského raja – Mlyniek, Dediniek, Stratenej a 

Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Turisti ubytovaní na Košiarnom briežku sa ním navyše budú vedieť dostať na Čingov ku 

vyššie spomínanému autobusu do Hrabušíc a na Hrabušickú Pílu. 

 

Sadzba cestovného pre letný minibus bude jednotná: 1 E (deti do 6 rokov v sprievode dospelej osoby cestujú zdarma). 

Minibus finančne podporilo Mesto Spišská Nová Ves a Obec Smižany. Cestovné poriadky k uvedeným spojom je možné 

nájsť na oficiálnych stránkach OOCR Slovenský raj & Spiš, www.vraji.sk (sekcia "Novinky") a www.spis-region.sk (sekcia 

aktuality). 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

 [dobrenoviny.sk; 01/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/104834/sbl-bude-mat-v-novej-sezone-desat-timov-novacikom-bude-zilina 

 

V lige v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Na snímke hráči Interu sa radujú po piatom zápase finále play off Eurovia SBL medzi BK Inter Bratislava - MBK Rieker 

Com-therm Komárno 20. mája 2017 v Bratislave. — Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Bratislava 1. júla (TASR) - Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V 

záverečný deň podania prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v 

porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do 

súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca 

nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie 

celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. Po 15 rokoch tak 

z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára (2012). 

 

Novým trénerom basketbalového klubu MBK Handlová sa stal Krunoslav Krajnovič. Štyridsaťjedenročný Chorvát sa vrátil 

na Slovensko po dvoch sezónach. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/104834/sbl-bude-mat-v-novej-sezone-desat-timov-novacikom-bude-zilina
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"Po mojom príchode do Handlovej a po vstupe do jej krásnej športovej haly, sa mi v okamihu vybavil obraz preplneného 

hľadiska z ligového ročníka 2005/2006, keď som s Lučencom získal titul práve po veľmi atraktívnej finálovej sérii s 

Handlovou. Veľmi si prajem, aby som podobnú atmosféru zažíval aj v nastávajúcej sezóne, pretože fanúšikovia 

Handlovej sú fantastickí," povedal pre oficiálnu klubovú stránku. 

 

Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. S Lučencom získal ligový titul a Slovenský pohár, 

pôsobil aj v Žiline, Komárne, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. "V čase, keď ma vedenie Handlovej oslovilo, som mal ešte 

ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom basketbalovom pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie zakotviť v Handlovej 

prišlo rýchlo, pretože je to klub, ktorý má okrem bohatej histórie, aj vynikajúce podmienky pre rast basketbalu. A práve s 

cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo strany 

realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä fanúšikov," dodal. 

 

Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu. "Určite je to 

sklamanie pre fanúšikov, ktorí patrili k najlepším v súťaži, ale aj pre ostatnú basketbalovú verejnosť. Možným prísľubom 

do budúcnosti môže byť aj to, že mládež v Lučenci bude pokračovať," uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter 

Mičuda. 

 

Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu 

našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval. "Rozhodli sme sa 

hlavne kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj pokračovanie," zdôvodnil prihlášku generálny 

manažér Žiliny Ondrej Šoška. 

 

Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), 

MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs 

Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. Základná časť sa podobne ako pred rokom bude 

hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá prestávku počas oficiálnych asociačných termínov 

a Slovenského pohára. Úvodný rozskok nového ročníka je na programe 30. septembra 2017. "Na poslednej schôdzi SBL 

sa kluby dohodli, že pri počte desiatich klubov v lige sa bude hrať štvorkolovým systémom. V základnej časti sa odohrá 

36 kôl s následným play off. Oproti uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl menej, čo dáva družstvám 

možnosť kvalitnejšie trénovať a lepšie sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže hlavne mladým hráčom," dodal Mičuda 

pre basketliga.sk. 

 

Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o 

účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na 

svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti 

Komárna. 

 

× 
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1.25.  SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

 [teraz.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-nova-sezona-zmeny/268419-clanok.html 

 

V lige v porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Na snímke hráči Interu sa radujú po piatom zápase finále play off Eurovia SBL medzi BK Inter Bratislava - MBK Rieker 

Com-therm Komárno 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Bratislava 1. júla (TASR) - Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V 

záverečný deň podania prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v 

porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do 

súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca 

nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie 

celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. Po 15 rokoch tak 

z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára (2012). 

 

Nový tréner Handlovej Krajnovič 

 

Novým trénerom basketbalového klubu MBK Handlová sa stal Krunoslav Krajnovič. Štyridsaťjedenročný Chorvát sa vrátil 

na Slovensko po dvoch sezónach. 

 

"Po mojom príchode do Handlovej a po vstupe do jej krásnej športovej haly, sa mi v okamihu vybavil obraz preplneného 

hľadiska z ligového ročníka 2005/2006, keď som s Lučencom získal titul práve po veľmi atraktívnej finálovej sérii s 

Handlovou. Veľmi si prajem, aby som podobnú atmosféru zažíval aj v nastávajúcej sezóne, pretože fanúšikovia 

Handlovej sú fantastickí," povedal pre oficiálnu klubovú stránku. 

 

Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. S Lučencom získal ligový titul a Slovenský pohár, 

pôsobil aj v Žiline, Komárne, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. "V čase, keď ma vedenie Handlovej oslovilo, som mal ešte 

ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom basketbalovom pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie zakotviť v Handlovej 

prišlo rýchlo, pretože je to klub, ktorý má okrem bohatej histórie, aj vynikajúce podmienky pre rast basketbalu. A práve s 

cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo strany 

realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä fanúšikov," dodal. 

 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-nova-sezona-zmeny/268419-clanok.html
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Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu. "Určite je to 

sklamanie pre fanúšikov, ktorí patrili k najlepším v súťaži, ale aj pre ostatnú basketbalovú verejnosť. Možným prísľubom 

do budúcnosti môže byť aj to, že mládež v Lučenci bude pokračovať," uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter 

Mičuda. 

 

Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu 

našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval. "Rozhodli sme sa 

hlavne kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj pokračovanie," zdôvodnil prihlášku generálny 

manažér Žiliny Ondrej Šoška. 

 

Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), 

MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs 

Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. Základná časť sa podobne ako pred rokom bude 

hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá prestávku počas oficiálnych asociačných termínov 

a Slovenského pohára. Úvodný rozskok nového ročníka je na programe 30. septembra 2017. "Na poslednej schôdzi SBL 

sa kluby dohodli, že pri počte desiatich klubov v lige sa bude hrať štvorkolovým systémom. V základnej časti sa odohrá 

36 kôl s následným play off. Oproti uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl menej, čo dáva družstvám 

možnosť kvalitnejšie trénovať a lepšie sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže hlavne mladým hráčom," dodal Mičuda 

pre basketliga.sk. 

 

Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o 

účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na 

svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti 

Komárna. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  SBL v novej sezóne s desiatimi tímami, nováčikom bude Žilina 

 [netky.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/sbl-v-novej-sezone-s-desiatimi-timami-novacikom-bude-zilina 

 

BRATISLAVA - Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V záverečný deň 

podania prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v porovnaní s 

predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do 

súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca 

nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie 

http://www.netky.sk/clanok/sbl-v-novej-sezone-s-desiatimi-timami-novacikom-bude-zilina
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celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. Po 15 rokoch tak 

z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára (2012).  

 

Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu. "Určite je to 

sklamanie pre fanúšikov, ktorí patrili k najlepším v súťaži, ale aj pre ostatnú basketbalovú verejnosť. Možným prísľubom 

do budúcnosti môže byť aj to, že mládež v Lučenci bude pokračovať," uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter 

Mičuda. 

 

Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu 

našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval. "Rozhodli sme sa 

hlavne kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj pokračovanie," zdôvodnil prihlášku generálny 

manažér Žiliny Ondrej Šoška. 

 

Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), 

MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs 

Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. Základná časť sa podobne ako pred rokom bude 

hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá prestávku počas oficiálnych asociačných termínov 

a Slovenského pohára. 

 

Úvodný rozskok nového ročníka je na programe 30. septembra 2017. "Na poslednej schôdzi SBL sa kluby dohodli, že pri 

počte desiatich klubov v lige sa bude hrať štvorkolovým systémom. V základnej časti sa odohrá 36 kôl s následným play 

off. Oproti uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl menej, čo dáva družstvám možnosť kvalitnejšie trénovať 

a lepšie sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže hlavne mladým hráčom," dodal Mičuda pre basketliga.sk. 

 

Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o 

účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na 

svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti 

Komárna. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto. 
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1.27.  SBL v novej sezóne s desiatimi tímami, nováčikom bude Žilina 

 [sport.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/283906/sbl-v-novej-sezone-s-desiatimi-timami-novacikom-bude-zilina/ 

 

- Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V záverečný deň podania 

prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v porovnaní s 

predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do 

súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca 

nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie 

celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. 

 

Po 15 rokoch tak z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára 

(2012). 

 

Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu. "Určite je to 

sklamanie pre fanúšikov, ktorí patrili k najlepším v súťaži, ale aj pre ostatnú basketbalovú verejnosť. Možným prísľubom 

do budúcnosti môže byť aj to, že mládež v Lučenci bude pokračovať," uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter 

Mičuda. 

 

Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu 

našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval. "Rozhodli sme sa 

hlavne kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj pokračovanie," zdôvodnil prihlášku generálny 

manažér Žiliny Ondrej Šoška. 

 

Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), 

MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs 

Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. 

 

Základná časť sa podobne ako pred rokom bude hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá 

prestávku počas oficiálnych asociačných termínov a Slovenského pohára. Úvodný rozskok nového ročníka je na 

programe 30. septembra 2017. 

 

"Na poslednej schôdzi SBL sa kluby dohodli, že pri počte desiatich klubov v lige sa bude hrať štvorkolovým systémom. V 

základnej časti sa odohrá 36 kôl s následným play off. Oproti uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl 

menej, čo dáva družstvám možnosť kvalitnejšie trénovať a lepšie sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže hlavne 

mladým hráčom," dodal Mičuda pre basketliga.sk. 

http://sport.aktuality.sk/c/283906/sbl-v-novej-sezone-s-desiatimi-timami-novacikom-bude-zilina/
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Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o 

účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na 

svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti 

Komárna. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  SBL bude mať v novej sezóne desať tímov, nováčikom bude Žilina 

 [24hod.sk; 01/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/sbl-bude-mat-v-novej-sezone-desat-timov-novacikom-bude-zilina-cl521808.html 

 

Na snímke hráči Interu sa radujú po piatom zápase finále play off Eurovia SBL medzi BK Inter Bratislava - MBK Rieker 

Com-therm Komárno 20. mája 2017 v Bratislave. 

 

Bratislava 1. júla (TASR) - Najvyššia slovenská súťaž basketbalistov bude mať v novej sezóne desať účastníkov. V 

záverečný deň podania prihlášok potvrdil účasť v SBL 2017/2018 aj MBK Žilina, ktorý bude figurovať ako nováčik. V lige v 

porovnaní s predchádzajúcou sezónou nepokračujú Nitra a Lučenec. 

 

Nitra skončila v uplynulom ročníku na poslednom mieste. Z ligy nezostúpila, ale na konci júna oznámila, že odstupuje do 

súťaže. Dôvodov malo byť viacero - vysoké konkurenčné prostredie vrcholových športových klubov v Nitre, nadväzujúca 

nemožnosť získania dostatočného objemu financií od potenciálnych sponzorov v regióne na bezproblémové odohratie 

celej sezóny a aj nízka kvalita voľných slovenských hráčov s nepomerom k ich platovým požiadavkám. Po 15 rokoch tak 

z basketbalovej mapy zmizne dvojnásobný majster Slovenska (2005, 2009) a víťaz Slovenského pohára (2012). 

 

Nový tréner Handlovej Krajnovič 

 

Novým trénerom basketbalového klubu MBK Handlová sa stal Krunoslav Krajnovič. Štyridsaťjedenročný Chorvát sa vrátil 

na Slovensko po dvoch sezónach. 

 

"Po mojom príchode do Handlovej a po vstupe do jej krásnej športovej haly, sa mi v okamihu vybavil obraz preplneného 

hľadiska z ligového ročníka 2005/2006, keď som s Lučencom získal titul práve po veľmi atraktívnej finálovej sérii s 

Handlovou. Veľmi si prajem, aby som podobnú atmosféru zažíval aj v nastávajúcej sezóne, pretože fanúšikovia 

Handlovej sú fantastickí," povedal pre oficiálnu klubovú stránku. 

 

Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. S Lučencom získal ligový titul a Slovenský pohár, 

pôsobil aj v Žiline, Komárne, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. "V čase, keď ma vedenie Handlovej oslovilo, som mal ešte 

ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom basketbalovom pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie zakotviť v Handlovej 

prišlo rýchlo, pretože je to klub, ktorý má okrem bohatej histórie, aj vynikajúce podmienky pre rast basketbalu. A práve s 

http://www.24hod.sk/sbl-bude-mat-v-novej-sezone-desat-timov-novacikom-bude-zilina-cl521808.html
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cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo strany 

realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä fanúšikov," dodal. 

 

Nitru nasledoval Lučenec, ktorý sa vlani vrátil medzi elitu po ôsmich rokoch. Vydržal však len jednu sezónu. "Určite je to 

sklamanie pre fanúšikov, ktorí patrili k najlepším v súťaži, ale aj pre ostatnú basketbalovú verejnosť. Možným prísľubom 

do budúcnosti môže byť aj to, že mládež v Lučenci bude pokračovať," uviedol na oficiálnom webe SBL jej riaditeľ Peter 

Mičuda. 

 

Pre štart v SBL sa po počiatočných váhaniach rozhodol aj MBK Žilina. Účastník prvoligovej súťaže mal k postupu 

našliapnuté už po základnej časti, v skupine o prvé až piate miesto v uplynulej sezóne jasne triumfoval. "Rozhodli sme sa 

hlavne kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj pokračovanie," zdôvodnil prihlášku generálny 

manažér Žiliny Ondrej Šoška. 

 

Sezóna 2017/2018 tak bude mať párny počet účastníkov – desať. Prihlášku si podali: BK Inter Bratislava (obhajca titulu), 

MBK Rieker Com-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs 

Karlovka Bratislava, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Žilina. Základná časť sa podobne ako pred rokom bude 

hrať štvorkolovým systémom (2x doma, 2x vonku), ligový kolotoč si dá prestávku počas oficiálnych asociačných termínov 

a Slovenského pohára. Úvodný rozskok nového ročníka je na programe 30. septembra 2017. "Na poslednej schôdzi SBL 

sa kluby dohodli, že pri počte desiatich klubov v lige sa bude hrať štvorkolovým systémom. V základnej časti sa odohrá 

36 kôl s následným play off. Oproti uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl menej, čo dáva družstvám 

možnosť kvalitnejšie trénovať a lepšie sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže hlavne mladým hráčom," dodal Mičuda 

pre basketliga.sk. 

 

Okrem tradičných ligových zápasov je v hre aj účasť slovenských tímov v medzinárodných súťažiach. Inter mal záujem o 

účasť v Európskom pohári FIBA, ale napokon nedostal od Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) výnimku na 

svoje koše v Hant aréne. Záujem je však o Alpsko-jadranský pohár, ktorý vyhrali v sezóne 2016/2017 basketbalisti 

Komárna. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Pozrite si skenovanie drevených sôch Majstra Pavla 

 [spis.korzar.sme.sk; 01/07/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20572643/pozrite-si-skenovanie-drevenych-soch-majstra-pavla.html 

 

Uskutočnilo sa na rádiologickom oddelení v spišskonovoveskej nemocnici. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20572643/pozrite-si-skenovanie-drevenych-soch-majstra-pavla.html
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na rádiologickom oddelení v spišskonovoveskej nemocnici sa uskutočnilo skenovanie drevených 

sôch Majstra Pavla z roku 1520. Ide o začiatok reštauračného procesu, na ktorý miestny farský úrad získal grant 30-tisíc 

eur. Súsošie pochádza z miestneho Kostola Nanebovzatia Panny Márie. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Handlová predstavila nového trénera, na Slovensko sa vracia Krajnovič 

 [sport.sme.sk; 01/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

https://sport.sme.sk/c/20572751/bastetbal-krajnovic-je-novym-trenerom-handlovej.html 

 

Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. 

 

HANDLOVÁ. Novým trénerom basketbalového klubu MBK Handlová sa stal Krunoslav Krajnovič. Štyridsaťjedenročný 

Chorvát sa vrátil na Slovensko po dvoch sezónach. 

 

"Po mojom príchode do Handlovej a po vstupe do jej krásnej športovej haly, sa mi v okamihu vybavil obraz preplneného 

hľadiska z ligového ročníka 2005/2006, keď som s Lučencom získal titul práve po veľmiatraktívnej finálovej sérii s 

Handlovou. 

 

Veľmi si prajem, aby som podobnú atmosféru zažíval aj v nastávajúcej sezóne, pretože fanúšikovia Handlovej sú 

fantastickí," povedal pre oficiálnu klubovú stránku. 

 

Krajnovič má s najvyššou slovenskou súťažou bohaté skúsenosti. S Lučencom získal ligový titul a Slovenský pohár, 

pôsobil aj v Žiline, Komárne, Spišskej Novej Vsi a Prievidzi. 

 

"V čase, keď ma vedenie Handlovej oslovilo, som mal ešte ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom 

basketbalovom pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie prísť v Handlovej prišlo rýchlo, pretože je to klub, ktorý má okrem 

bohatej histórie, aj vynikajúce podmienky pre rast basketbalu. A práve s cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem 

prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo strany realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä 

fanúšikov," dodal. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Otvorenie pieskového kráľovstvá na Šírave sprevádzala ohňová šou 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 01/07/2017; Zuzana Ročeňová ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Zaujímavosti z Dolného Zemplína] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20572577/otvorenie-pieskoveho-kralovstva-na-sirave-sprevadzala-ohnova-sou.html 

 

Pláž skrášľuje pätica sôch z vyše 420 ton piesku. 

 

https://sport.sme.sk/c/20572751/bastetbal-krajnovic-je-novym-trenerom-handlovej.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20572577/otvorenie-pieskoveho-kralovstva-na-sirave-sprevadzala-ohnova-sou.html
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ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Pieskové sochy sa na brehoch Zemplínskej šíravy objavili po prvýkrát. 

 

Letná novinka bude pre verejnosť sprístupnená počas nasledujúcich dvoch mesiacov. 

 

Šírava je z hľadiska cestovného ruchu v celej destinácii košického regiónu jednou z najdôležitejších lokalít. 

 

"Máme jasnú dlhodobú víziu o tom, ako využiť a rozvíjať potenciál lokality Zemplínska šírava. Našim cieľom je, v 

bezprostrednej partnerskej spolupráci s lokálnymi aktérmi , samosprávami a partnerskými subjektmi, dosahovať stále 

vyššie čísla návštevnosti," povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. 

 

K rozvojovým plánom v lokalite by mali prispieť aj rôzne rozvojové projekty lokálnych aktérov v cestovnom ruchu, na 

realizáciu ktorých získajú v roku 2017 finančné príspevky v celkovej výške viac ako 50-tisíc eur. 

 

Jedným z takýchto podporených nápadov je aj letné lákadlo – Pieskové kráľovstvo, ktoré vyrástlo zo stoviek ton piesku v 

stredisku Kaluža. 

 

Krása z piesku 

 

Sochári unikátnych skvostov z piesku sa inšpirovali slávnymi filmovými postavičkami i gréckou mytológiou. 

 

"Deti, ale aj dospelí, sa tak môžu odfotiť pri Máši s medveďom, veselom šašovi, kráľovi morí – Poseidónovi, ale aj pri 

drakovi. Podobizeň z piesku má aj najväčší klenot Svetového dedičstva UNESCO na našom území – Spišská hrad," 

prezradila výkonná riaditeľka. 

 

Autormi pieskového kráľovstva sú tvorcovia populárneho ľadového dómu v Tatrách, pod vedením hlavného autora a 

architekta Adama Bakoša. 

 

Podľa Vargovej Jurkovej sú sochy uspôsobené tak, aby vydržali počas celého leta a obávať sa nemusíme ani poškodenia 

vplyvom nepriaznivého počasia. 

 

Žonglovanie s ohňom 

 

Slávnostne odhalenie bolo spestrené ohňovou šou, o ktorú sa postarali Filip Hajduk a Ondrej Jakubčák. 

 

Vystupujú pod umeleckým menom Duo Kyselikrastafci a pôsobia v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Svidníku i v Banskej 

Bystrici. 

 

Vo svojom putovnom duu majú zhruba 12 členov. 
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So svojou fireshow sa na Zemplínskej šírave predstavili po prvýkrát. 

 

"Na Zemplínskej šírave sme sa predstavili po prvýkrát. Spravili sme vážnu ohňovú šou, ktorú sme koncipovali na mieru a 

doplnili aj novými trikmi. Okrem nacvičených prvkov, nechýbali aj kúsky improvizácie," povedal Filip. 

 

Nechýbalo žonglovanie s ohňom, nebezpečne vyzerajúce hltanie i chrlenie ohňa v sprievode podmanivej hudby. 

 

V závere večera odzneli francúzske šansóny v podaní Gabriely Kozmovej. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Sochy Majstra Pavla preverili na CT prístroji 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 01/07/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Ľubomír Bajaník, moderátor: "V nemocnici v Spišskej Novej Vsi sa udial jedinečný experiment. Na stôl od CT-čka 

položili niekoľko stoviek rokov staré plastiky Majstra Pavla z miestneho kostola Nanebovzatia Panny márie. Analýza 

ukázala v akom stave sú ich vnútorné časti. Súsošie Kalvárie čaká obnova." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Tri drevené sochy. Ukrižovaný Ježiš Kristus, Panna Mária, apoštol Ján z dielne Majstra 

Pavla čaká už o niekoľko mesiacov reštaurovanie. Ešte predtým však sochy museli prejsť vnútornou diagnostikou a to 

nezvyčajným spôsobom prostredníctvom CT prístroja." 

 

Štefan Siváň, reštaurátor: "Je to vlastne jedna z nedeštruktívnych metód reštaurátorského výskumu, ktorá nám dosť 

objasní stav drevnej hmoty, narušenie drevokazným hmyzom, prípadne to či je ešte aktívny, alebo už je neaktívny." 

 

Jarka Hlaváčová: "Majster Pavol vytvoril súsošie Kalvárie v roku 1520. V minulosti boli sochy reštaurované už 

niekoľkokrát, no ich súčasný stav si už vyžadoval odborný reštaurátorský zákrok. To že sa sochy nemuseli rozoberať, 

reštaurátorom uľahčilo prácu." 

 

Štefan Siváň: "Pri soche Panny Márie tam vidno, že je zozadu otvorená. Má tak zvaný výdlab, korýtko. Pri soche Krista to 

vidieť nebolo. Mal som indície, že môže byť zvnútra dutá, malo to taký, trošku také odozvy pri poklepe, ale bolo to dosť 

pevné, tak s týmto sa to podarilo potvrdiť." 

 

Slavomíár Gallik, dekan farnosti Spišská Nová Ves: "Určite je to výnimočná vec, keď môžeme takéto dielo zreštaurovať." 
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Jarka Hlaváčová: "V prípade nemocnice ide o najstarších pacientov, ktorých vo svojej histórii mala. Keďže ide o kultúrne 

pamiatky, tieto výkony nemocnica nevykázala ako zdravotné a nebudú hradené zo zdravotného poistenia. Všetky tri 

sochy museli byť zapísané aj do systému. Prístroj totiž žiadal pri skenovaní meno a dátum narodenia." 

 

Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia, Spišská Nová Ves: "Kristus rok narodenia 0000, Mária pätnásť 

rokov pred a Ján bol po Kristovi. Systém to zobral, samozrejme zdravotná poisťovňa nie, toto je vklad nemocnice pre 

kultúrne pamiatky." 

 

Jarka Hlaváčová: "Podľa prvého náhľadu je zatiaľ známe, že najviac poškodené sú povrchové vrstvy sôch. Detailnejšie 

výsledky budú známe zhruba o dva týždne po preskúmaní snímkov." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Belá nad Cirochou, okres Snina: Furmani sa brodili v blate a vode 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 01/07/2017;  Katarína Kleknerová; Zaradenie: z domova] 

 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Nesmierne zaujímavé situácie dnes sledovali diváci na atraktívnej súťaži najzdatnejších 

furmanov z celého Slovenska. V Belej nad Cirochou síce pripravili rýchlu a náročnú trať, no to ešte nebolo všetko. Spustil 

sa tam totiž výdatný dážď a začala sa ozajstná súťaž tvrdých chlapov a ich koní." 

 

Jozef Bratko, furman z Matiašky, okres Vranov nad Topľou: "Títo východniari, to sťa blázni, to sťa živí blázni." 

 

Katarína Kleknerová, redaktorka: "Zatiaľ čo pre ľudí je takéto daždivé počasie nie veľmi príjemné, pre kone je vraj 

ideálne." 

 

Pavol Kitaš, furman z Golianova, okres Nitra: "Počasie je dobré pre kone, lebo teplý dážď padá. Pre furmanov je to s tým 

sťažené podmienky, lebo je šmykľavo, nedá sa ovládať dobre." 

 

Ján Suško, viacnásobný majster Slovenska, furman z Belej nad Cirochou: "My koníky šikujeme, takže koník by sa mohol 

udržať na tom, nemal by sa pošmyknúť." 

 

: "Urobili sme ten 15-stajňový box, keby bolo veľmi pekné počasie a horúco, tak by bolo dobre kde sa skryť pred slnkom, 

ale pred týmto nepríjemným dažďom tiež to pomáha." 

 

Katarína Kleknerová: "Furmani pricestovali do belej nad Cirochou zo všetkých kútov Slovenska. Súťažili v 4 disciplínach, 

medzi ktorými nechýbal furmanský slalom či kráľovský ťažký ťah. Viac ako samotná súťaž ale dalo furmanom zabrať čosi 

iné." 
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Pavol Kitaš: "Zvládať to blato v očiach, v ústach." 

 

Jozef Bratko: "By bolo najlepšie zápasiť, ako viete, v tom blate, ale nie pretekať." 

 

Katarína Kleknerová: "Majstrovstvá Slovenska furmanov totiž sprevádzal dážď a silný nárazový vietor, pre ktorý sme 

rozhovor so starostom obce ani nedokončili." 

 

Ján Vajda, starosta obce Belá nad Cirochou: "Veľmi sa im páči, veľmi si to, veľmi, no to nám skutočne už počasie s nami 

cvičí, ako sme sa presvedčili aj pred chvíľou, tak čo narobíme." 

 

Katarína Kleknerová: "Drsné podmienky však furmani zažívajú pri svojej ťažkej práci v lese často. Dnes sa z nich na 

chvíľu síce stali rivali, no furmani tvrdia, že za každých okolností držia spolu ako veľká furmanská rodina." 

 

Martin Hojnoš, furman zo Spišských Tomášoviec, okres Spišská Nová Ves: "Neni možno si vyberať človeka, kto 

pomôže, ale len tí čo sme tam hore, tam pomáhame si jeden druhému." 

 

Katarína Kleknerová: "Z Belej nad Cirochou Katarína Kleknerová, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Horskí záchranári zasahovali v Slovenskom raji: Pomoc potreboval turista z Izraela 

 [cas.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/567724/horski-zachranari-zasahovali-v-slovenskom-raji-pomoc-potreboval-turista-z-izraela/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Horskí záchranári v nedeľu pomáhali 72-ročnému izraelskému turistovi. 

 

Ten si v údolnej časti rokliny Suchá Belá (okres Spišská Nová Ves) spôsobil pravdepodobne zlomeninu členka. Horská 

záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke. 

 

"Záchranári z oblastného strediska HZS v Slovenskom raji mu po príchode poskytli prvú pomoc a po zafixovaní zranenej 

končatiny ho na nosidlách transportovali k terénnemu automobilu a následne previezli do nemocnice v Spišskej Novej 

Vsi," informujú horskí záchranári. 

 

Foto: 

 

Horskí záchranári zasahovali kvôli turistovi z Izraela. (Ilustračné foto) Zdroj - lz/Čas.sk 

 

https://www.cas.sk/clanok/567724/horski-zachranari-zasahovali-v-slovenskom-raji-pomoc-potreboval-turista-z-izraela/
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Späť na obsah 

 

1.35.  Horskí záchranári v Suchej Belej: Pomoc potreboval izraelský turista 

 [poprad.dnes24.sk; 02/07/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/horski-zachranari-v-suchej-belej-pomoc-potreboval-izraelsky-turista-273931 

 

 Na poludnie v nedeľu 02.07.2017 bol na tiesňovú linku HZS nahlásený úraz v Slovenskom raji. Záchranári museli vyraziť 

do Suchej Belej. 

 

72-ročný izraelský turista si v údolnej časti rokliny Suchá Belá spôsobil pravdepodobne zlomeninu členka. Turistovi na 

pomoc vyrazili záchranári z oblastného strediska HZS v Slovenskom raji. 

 

Po príchode na miesto poskytli záchranári mužovi z Izraela prvú pomoc a po zafixovaní zranenej končatiny ho na 

nosidlách Kong transportovali k terénnemu automobilu a následne previezli do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Horská záchranná služba 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Horskí záchranári v Slovenskom raji pomáhali izraelskému turistovi 

 [aktuality.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/502329/horski-zachranari-v-slovenskom-raji-pomahali-izraelskemu-turistovi/ 

 

Turista z Izraela si v rokline Suchá Belá spôsobil zlomeninu členka. 

 

Horskí záchranári dnes pomáhali 72-ročnému izraelskému turistovi, ktorý si v údolnej časti rokliny Suchá Belá spôsobil 

pravdepodobne zlomeninu členka. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke. 

 

"Záchranári z oblastného strediska HZS v Slovenskom raji mu po príchode poskytli prvú pomoc a po zafixovaní zranenej 

končatiny ho na nosidlách transportovali k terénnemu automobilu a následne previezli do nemocnice v Spišskej Novej 

Vsi," informujú horskí záchranári. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Pozrite si ich aj vy: Témy, ktoré počas týždňa bodovali najviac 

 [spisska.dnes24.sk; 02/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-ich-aj-vy-temy-ktore-pocas-tyzdna-bodovali-najviac-273839 

http://poprad.dnes24.sk/horski-zachranari-v-suchej-belej-pomoc-potreboval-izraelsky-turista-273931
https://www.aktuality.sk/clanok/502329/horski-zachranari-v-slovenskom-raji-pomahali-izraelskemu-turistovi/
http://spisska.dnes24.sk/pozrite-si-ich-aj-vy-temy-ktore-pocas-tyzdna-bodovali-najviac-273839
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 Nestíhali ste sa venovať informáciám zo Spišskej a okolia? Prinášame vám pekne pokope témy, ktoré počas tohto 

týždňa na našom portáli bodovali najviac. 

 

Parádna rozlúčka predškolákov 

 

Dojatie, slzy aj poriadna zábava. Predškoláci z materskej školy na sídlisku Západ to so svojimi kamarátmi a personálom 

škôlky poriadne roztočili. Takmer 160 detí sa zišlo v pondelkové dopoludnie, aby sa rozlúčili s tými, ktorí trávili v škôlke už 

svoje posledné dni. 

 

Filmy pod holým nebom 

 

Milovníci dobrých filmov si prídu aj toto leto v Spišskej Novej Vsi na svoje. Prvý augustový týždeň sa v našom meste 

opäť po roku zastaví pred budovou Reduty Bažant kinematograf a donesie zo sebou takéto filmové kúsky. 

 

Tohtoročné ceny 

 

V letných horúčavách to mnohých ťahá k vode. Keďže slnečných dní pribúda a začali letné prázdniny, zamerali sme sa i 

na ďalšie kúpaliská či aquaparky, ktoré sa nachádzajú v okolí Spišskej Novej Vsi. Takto to vyzerá s tohtoročnými 

cenami. 

 

Nárečové slová zo Spiša 

 

Nárečie je jedným z poznávacích znakov jednotlivých regiónov naprieč Slovenskom. A to naše ukrýva mnoho 

zaujímavých a krásnych výrazov. Počuť je ich však čoraz menej. Aj preto sme pre vás pripravili špeciálny kvíz, ktorým si 

otestujete svoje znalosti v tejto oblasti. 

 

Nový letný hit 

 

Hudobná skupina z Jamníka Sám Sebou prišla opäť s novinkou. A ku kapele sa tentokrát pridala známa speváčka Emily. 

Letná chytľavá pieseň s názvom Milovanie na pláži dostala aj zaujímavú vizualizáciu. Videoklip je plný zábavy, letnej 

pohody s originálnym retro nádychom. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 
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1.38.  SBL: Handlovú povedie Chorvát Krajnovič 

 [sport.sk; 02/07/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/284005/sbl-handlovu-povedie-chorvat-krajnovic/ 

 

- Novým trénerom basketbalového klubu MBK Baník Handlová sa stal Chorvát Krunoslav Krajnovič (nar. 11. augusta 

1975). Skúsený kouč má s pôsobením na slovenských palubovkách bohaté skúsenosti, naposledy držal trénerské opraty 

v roku 2015 v Prievidzi. 

 

V minulosti získal majstrovský titul i Slovenský pohár s Lučencom, v extralige viedol aj Spišskú Novú Ves, Žilinu a 

Komárno. Teraz si vyskúša pôsobenie v najvyššej slovenskej súťaži v Handlovej. 

 

"V čase, keď ma vedenie klubu oslovilo, som mal ešte ďalšie tri ponuky, čo bolo pre mňa po dvojročnom basketbalovom 

pôste veľmi príjemné. Rozhodnutie zakotviť v Handlovej prišlo rýchlo, pretože je to tím, ktorý má okrem bohatej histórie aj 

vynikajúce podmienky pre rast basketbalu." 

 

"A práve s cieľom vrátiť tento klub tam, kam patrí, som sem prišiel. Chce to iba tvrdú prácu, disciplínu a trpezlivosť ako zo  

strany realizačného tímu, tak zo strany hráčov a najmä fanúšikov," vyjadril sa pre oficiálny klubový web mbkha.sk 

Krajnovič. 

 

Štyridsaťdvaročný rodák zo Slavónskeho Brodu vystrieda na lavičke Handlovej Srba Marka Cvetkoviča. Krajnovič si 

uvedomuje, že ho v baníckom meste nečaká jednoduchá trénerská misia. Mužstvo skončilo v minulej sezóne vo 

štvrťfinále Eurovia SBL, keď nestačilo na Košice. 

 

"Bude to ťažké, no chýbajúcu kvalitu musíme nahradiť tvrdou prácou, disciplínou a bojovnosťou. Verím, že každý jeden 

hráč bude za farby Baníka bojovať tak, ako si to tento klub zaslúži. Chcem ísť svojim zverencom príkladom, aby zo seba 

odovzdávali vždy maximum." 

 

"Trochu ma mrzí, že v tomto období ešte neabsolvujeme tréningový proces, no nechcem sa obzerať dozadu. Dôležité 

teraz bude sústrediť sa na čas, ktorý je pred nami a ktorý nám zostáva do začiatku nastávajúcej sezóny. Nerád by som 

ním plytval a verím, že už čoskoro budem mať kompletný káder, s ktorým budem môcť pracovať," dodal Krajnovič. 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Nechcený talent zakotvil v LA Kings: Komu to vadí, nech si trhne 

 [sport.sk; 02/07/2017; ŠPORT.SK ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/283793/nechceny-talent-zakotvil-v-la-kings-komu-to-vadi-nech-si-trhne/ 

 

- Na tohtoročnom drafte v Chicagu bol hlavnou hviezdou Švajčiar Nico Hischier, ktorého si vybralo vedenie New Jersey 

Devils, no v druhom kole zaujal aj iný hokejista - Jaret Anderson-Dolan. 

http://sport.aktuality.sk/c/284005/sbl-handlovu-povedie-chorvat-krajnovic/
http://sport.aktuality.sk/c/283793/nechceny-talent-zakotvil-v-la-kings-komu-to-vadi-nech-si-trhne/
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Slovenskí fanúšikovia si šikovného Kanaďana môžu pamätať z nedávnych MS do 18 rokov, ktoré sa konali v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi. Tam bol Jaret kapitánom, no "javorové listy" vtedy skončili na prekvapenie už vo štvrťfinále proti 

Švédom. 

 

Aj keď mužstvo nedoviedol u nás k žiadnemu cennému kovu, skautov zaujal najmä svojimi prirodzenými vodcovskými 

schopnosťami, rýchlosťou a kreativitou. 

 

Los Angeles Kings si vybrali Jareta zo 41. miesta a svoje rozhodnutie vôbec neľutujú. Keď padlo jeho meno, 17-ročný 

útočník sa postavil a objal rodičov, ktorými sú dve matky – Fran a Nancy. 

 

Family is everything 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaret Anderson-Dolan (@jaretandersondolan), Jún 17, 2017 o 9:27 PDT 

 

Práve kvôli svojej netradičnej rodine zažil nejednu nepríjemnosť nielen v normálnom živote, ale aj na ľade. 

 

Pred tromi rokmi na juniorskom drafte sa práve preto prepadol až o 10 miest, pretože niektoré kluby ho pre jeho rodinu 

jednoducho odmietli. Všetko ale bral s nadhľadom a akceptoval to. 

 

"Nezasiahlo ma to," priznal nedávno nadaný útočník pre The Spokesman-Review a pokračoval: "Nemôžem meniť názory 

ľudí. Pokiaľ to kluby tak cítili, radšej ostanem tak, kde ma podporujú." 

 

Domov si našiel v tíme Spokane Chiefs, kde pravdepodobne odohrá aj nasledujúcu sezónu. Tá predošlá mu v WHL vyšla 

skvele. So 76 bodmi (39+37) patril k najproduktívnejším hokejistom v lige. 

 

Unforgettable week with this amazing girl. Thank you í 1/2í¸ 

 

Prspevok, ktor1/2 zdieÄ1/2a Jaret Anderson-Dolan (@jaretandersondolan), Jn 26, 2017 o 11:46 PDT 

 

Ak mu budúca sezóna vyjde a urobím výkonností skok dopredu, môže pomaly myslieť aj na NHL. Vedenie "kráľov" o jeho 

netradičným rodinných pomeroch vie, no vedu z toho nerobia a mladíkovi prejavujú plnú dôveru a podporu. 

 

"Ak má niekto problém s Jaretovou rodinou, nech sa ide bodnúť a nájde si niečo lepšie na práci," nechal sa počuť riaditeľ 

klubového skautingu Mark Yannetti pre Los Angeles Times. 
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"To, že má Jaret dve matky nás vôbec nevystrašilo. My vidíme dvoch milujúcich rodičov, ktorí spravili z tohto mladíka 

skvelého hokejistu. Sme radi, že sme ho získali a je nám jedno, či ho vychovávali dve matky, alebo dvaja otcovia," 

zakončil Yannetti. 

 

Na drafte ho sprevádzalo okrem oboch rodičov aj mnoho iných ľudí, medzi ktorými boli jeho priateľka, starší brat, tety, 

strýkovia, kamarát s otcom a dlhoročný tréner. 

 

Jo 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaret Anderson-Dolan (@jaretandersondolan), Máj 21, 2017 o 12:03 PDT 

 

Rodina a hokej sú pre neho najdôležitejšími na svete, čo potvrdil po drafte aj pre oficiálny web NHL: "Nikdy som sa za 

svoju rodinu nehanbil. Vždy ma podporovali a za to im ďakujem. NHL bola mojím snom a začína byť reálny, no 

naozajstná práca prichádza až teraz." 

 

Jaret verí, že hokejový talent dostal do vienka od svojej biologickej matky Fran. Tá bola kapitánkou Calgary Canadiens v 

Southern Alberta Women's Hockey League a rovnako ako jej syn aj ona sa vyznačovala skvelými vodcovskými 

schopnosťami. 

 

Mladý Kanaďan, ktorý začal korčuľovať vo veku 18 mesiacov, je tak bojovníkom proti homofóbii v športe a 

podporovateľom NHL Hockey for Everyone (hokej je pre všetkých). 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Týždeň v médiách: Kaviareň v plameňoch, svadba mesiaca a spravodajské hry 

 [strategie.hnonline.sk; 02/07/2017; Denis Bohumil Schvarcz ; Zaradenie: Stratégie] 

http://strategie.hnonline.sk/media/989313-tyzden-v-mediach-kaviaren-v-plamenoch 

 

Kaviareň, mediálne posolstvá a spravodajské hry. Taký bol ďalší Týždeň v médiách. 

 

 Neodolal som pokušeniu trošku si zamoralizovať. Búrka v šálke s cappucinom, tak som nazval svoj text o hurikáne, ktorý 

sa v týždni prehnal slovenskou sociálnou sieťou. Keďže inú nemáme, bol to opäť Facebook. Detaily poznáte, ak nie, 

pokojne si ešte raz prečítajte o dňoch, kedy bola povestná, éterická bratislavská kaviareň v plameňoch. 

 

Nebol som jediný, kto mal potrebu virtuálnu kauzu preniesť na internety, či do konca na papier. Pre SME sa dokonca 

vyjadril aj psychológ. Renomovaný. Súhlasím najmä s jeho výrokom o ľuďoch, čo chrlia síru v statusoch a diskusiách: 

"..chýba (im) zhruba 80 percent informácií, ktoré by za normálnych okolností mali, a preto nie je ťažké prikladať ďalšie 

polienka do ohňa." Podľa mňa často aj 95 percent. Aj viac. 

 

http://strategie.hnonline.sk/media/989313-tyzden-v-mediach-kaviaren-v-plamenoch
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Mediálne obrazy 

 

Ďalšou vecou, ktorú som si v poslednom júnovom týždni v médiách všimol, sú posolstvá politikov v médiách, ukryté v 

obrazoch a metaforách. Začal to minister vnútra Kaliňák a jeho spokojný videoblog nad nachytaným študentom Strakom. 

 

Nasledoval spravodlivo rozhorčený premiér. Robert Fico uverejňoval videá o tom, ako komunikuje so šéfstvom futbalovej 

asociácie o nespravodlivom vykopnutí Slovenska Nemeckom a Talianskom z prvej ligy. Vlastne zo semifinále turnaja 

najlepších reprezentácií do 21 rokov. Nepomohlo by ale, keby volal pred zápasom? Najlepší bonmot na tému sa podaril 

ale ako obyčajne Milanovi Lasicovi v Sedem na JOJke. "Prečo by mali Taliani s Nemcami hrať zápas tak, aby postúpili 

Slováci?" 

 

Hneď na druhý deň, ako premiér loboval po funuse za mladých futbalistov si prezident Kiska zahral šach. V priamom 

prenose na Facebooku, súperkou mu bola 10-ročná majsterka Európy vo svojej kategórii. Prezident prehral, na šachovú 

federáciu nevolal. Vyslal o voľačo iný mediálny odkaz, ako kolega z vlády. 

 

Zapojiť sa túžili aj Kotlebovci. Vyliezli ale na zlý Kriváň a boli znova každému na smiech. 

 

Udalosti v skratke 

 

Práca Martiny Ruttkayovej v Plusky sa nepáči ani kolegom v Trende 

 

Pobavila ma reportáž o netradičnom využití CT prístroja v nemocnici 

 

Na sken poslali Ježiša Krista aj Pannu Máriu 

 

Sochy Majstra Pavla zo 16. storočia potrebovali preveriť v Spišskej Novej Vsi 

 

Vysielala RTVS v sobotu 

 

V iných letopočtoch by to bola mediálna svadba roka 

 

V roku 2017 ledva vydá na svadbu mesiaca 

 

Investigatívna redaktorka RTVS sa vydala za investigatívneho kolegu z Markízy 

 

Prajem im, aby svoje pracovné schopnosti nemuseli nikdy použiť na súkromné účely 

 

A všetko dobré! 
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Hviezdou otváracieho ceremoniálu filmového festivalu v Karlových Varoch nebola žiadna Uma Thurman 

 

Bol ňou výstrih Jitky Čvančarovej 

 

Aj v upútavke som videl niečo málo vídané 

 

Odchádzajúci riaditeľ verejnoprávnej televízie Václav Mika bude v Inkognite 

 

Markíza a JOJ sú prémiové stanice? 

 

Keď sú u jedného z operátorov už len za príplatok... 

 

Kočnerova tlačovka = prvá uhorka letnej sezóny 

 

Nakladal, ako len on vie 

 

Podľa mňa ohlásil vstup do politiky len preto, aby aj na ďalšiu podobnú spravodajskú seansu prišlo čo najviac 

spravodajských štábov 

 

A propos, spravodajská hra 

 

Verí niekto, že Ďateľ vs Lexa je niečo iné? 

 

Myslel som si 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Horskí záchranári v akcii: V Slovenskom raji pomáhali izraelskému turistovi 

 [topky.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1640083/Horski-zachranari-v-akcii--V-Slovenskom-raji-pomahali-izraelskemu-turistovi 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Horskí záchranári dnes pomáhali 72-ročnému izraelskému turistovi, ktorý si v údolnej časti rokliny 

Suchá Belá spôsobil pravdepodobne zlomeninu členka. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej 

webovej stránke. 

 

"Záchranári z oblastného strediska HZS v Slovenskom raji mu po príchode poskytli prvú pomoc a po zafixovaní zranenej 

končatiny ho na nosidlách transportovali k terénnemu automobilu a následne previezli do nemocnice v Spišskej Novej 

Vsi," informujú horskí záchranári. 

http://www.topky.sk/cl/10/1640083/Horski-zachranari-v-akcii--V-Slovenskom-raji-pomahali-izraelskemu-turistovi
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Späť na obsah 

 

1.42.  Veľká kontrola slovenských kúpaliskách: Pozor, tu sa tento rok určite neokúpete! 

 [topky.sk; 02/07/2017; ÚVZ SR, de ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1639987/Velka-kontrola-slovenskych-kupaliskach--Pozor--tu-sa-tento-rok-urcite-neokupete- 

 

BRATISLAVA - Leto je v plnom prúde, čo naznačuje aj postupné zavádzanie do prevádzky ďalších umelých a prírodných 

kúpalísk. Kontroly sa nevyhli ani tie, ktoré sú bez prevádzkovateľa. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil výsledky. 

Skontrolujte, či aj to vaše obľúbené spĺňa všetky podmienky. 

 

Posledný júnový týždeň tohto roka sa niesol v znamení veľkých kontrol. Tie sa týkali umelých a prírodných kúpalísk. 

Pokračovalo sa v kontrole pripravenosti a boli odobraté vzorky na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o 

začiatok prevádzky. Monitorovaniu kvality vody sa nevyhli ani tie prírodné vodné plochy, ktoré majú neorganizovanú 

rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. 

 

K 30. júnu 2017 sa na základe odobratých vzoriek preukázalo, že vyhovujúcu kvalitu vody majú tieto prírodné kúpaliská a 

prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou: 

 

V 26. týždni boli do prevádzky uvedené tieto strediská: Zemplínskej Šíravy: Hôrka, Kamenec, Medvedia hora a Delňa v 

Prešove. V štádiu príprav a schvaľovania prevádzky je jedno prírodné kúpalisko: PK Liptovská Mara Liptovský Trnovec. 

Odbery vzoriek vôd na kúpanie pokračovali ďalej na lokalitách: VD Kráľová Kaskády, bagrovisko Tomášikovo, bagrovisko 

Čierna Voda, Palcmanská Maša, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Nová Kelča, 

Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – polostrov. KRYM (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii), Zlaté piesky, Vajnorské 

jazero, Veľký Draždiak, VN Prusy, VN Stará Myjava, VN Dubník I , VN Trenčín – Opatová. Na ďalších lokalitách budú 

odbery pokračovať v priebehu budúceho týždňa. 

 

Tieto umelé a prírodné kúpaliská sa túto sezónu využívať nebudú 

 

RO Kunovská priehrada, VN Brezová pod Bradlom, Plážové kúpalisko v Rimavskej Sobote, Veľké Richnavské jazero, 

Dolno Hodrušské jazero. 

 

Nevyhovujúca priehľadnosť vody 

 

Požiadavkám na priehľadnosť vody na kúpanie nevyhoveli: Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, VN Lipovina – 

Bátovce, Zelená voda – Kurinec, Vinianske jazero (prekročené boli aj biologické ukazovatele kvality vody), tieto lokality 

vykazujú aj zhoršenie niektorých fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality vody, ktoré sú vyšetrované nad rámec 

platných predpisov na kvalitu vody na kúpanie. 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1639987/Velka-kontrola-slovenskych-kupaliskach--Pozor--tu-sa-tento-rok-urcite-neokupete-
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Mohlo by vás zaujať: 

VIDEO Pozrite sa na najväčší bazén na svete: Koľko by vám trvalo preplávať ho? 

 

Ide o zdravotne nevýznamné ukazovatele, ktoré nemajú priamy zdravotný dopad na kúpajúcich sa. Zhoršenie fyzikálno-

chemických ukazovateľov bolo zistené aj na Rybníkoch Chlmec a Rybníkoch Slovenská Volová. 

 

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov 

 

Na základe posledných odberov bolo zistené prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na lokalitách v 

okrese Spišskej Novej Vsi: VN Ružín v mieste odberu Ružín SKI, VN Ružín – prítoky v mieste odberu Hnilecké rameno, 

Laborec Humenné, Kuchajda v mieste odberu Juh. Opakovaný odber je naplánovaný na 3. júla 2017. 

 

Umelé kúpaliská 

 

Na prevádzkovanie dostalo povolenie 151 kúpalísk. V štádiu vybavovania zostáva 30 kúpalísk a mimo prevádzky je 23 

kúpalísk. Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky sa neskončilo a stále prebieha. Niektoré kúpaliská doposiaľ 

nepožiadali o vydanie rozhodnutia k prevádzke. 

 

Kúpaliská, ktoré svoje brány neotvoria 

 

Počas tohtoročnej sezóny sa do prevádzky neuvedú kúpaliská: Kúpalisko Modrá perla Veľké Úľany, Termál centrum 

GALANDIA Galanta, LK Čalovec, detský bazén Športcentrumu EKOMA Zvolen, vonkajší bazén Hotela Therma Dunajská 

Streda, LK Klenovec Rimavská Sobota. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Egon Holländer: Už som nebol človek iba tvor, ktorý akosi existoval a prežíval 

 [nasaorava.sme.sk; 02/07/2017; Nadežda Kališová ; Zaradenie: Orava / Zaujímavosti] 

https://nasaorava.sme.sk/c/20568229/egon-hollander-uz-som-nebol-clovek-iba-tvor-ktory-akosi-existoval-a-prezival.html 

 

Desaťročia nerozprával o hrôzach, ktoré prežil ako malý chlapec. Zanevrel na Slovensko, odkiaľ ho aj s rodičmi 

deportovali do koncentračných táborov. Po rokoch sa však vracia do rodiska svojho otca a hrdo sa vyhlasuje za 

Námestovčana. 

 

NÁMESTOVO. Stolperstein alebo Kameň zmiznutých. Po celom svete ich pamätníci ukladajú do zeme na pamiatku 

Židov, ktorých postihla druhá svetová vojna tým najhroznejším spôsobom. Námestovo malo štyri takéto kamene. Od 

minulého týždňa majú v metropole Bielej Oravy symbolické miesto posledného odpočinku ďalšie štyri obete holokaustu. 

 

Dlhoročný výskum 

https://nasaorava.sme.sk/c/20568229/egon-hollander-uz-som-nebol-clovek-iba-tvor-ktory-akosi-existoval-a-prezival.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 7. 2017 

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

 

Karol Kurtulík je nadšenec, ktorý roky skúma históriu námestovských Židov, zbiera informácie o rodinách, o potomkoch, 

postaral sa o obnovu zanedbaného námestovského cintorína. Jeho najnovšou aktivitou je osádzanie takzvaných 

kameňov zmiznutých – pozlátených doštičiek s menami obetí holokaustu. Vlani dal vyrobiť štyri kamene pre rodinu 

Kleinovcov a Grossmanovcov. Minulý štvrtok na chodníkoch pribudlo ďalších päť. Jeden patrí Marthe Dombrower, zvyšné 

štyri sú venované pamiatke štyroch členov rodiny lekára Mórica Holländera. 

 

"Samotnému umiestneniu Stolperstein predchádzali roky výskumu," hovorí Karol Kurtulík. "Najskôr som mal len povrchné 

informácie, ktoré som si musel overiť. Nasledovalo nespočetné množstvo mailov s ľuďmi z celého sveta, otváranie 

skriniek z rôznych archívov, naše štátne archívy, matriky, Yad Vashem, portál geni a množstvo ďalších. Veľmi mi 

pomohla známa zo Švajčiarska, ktorá robí tento výskum už dvadsať rokov. Mnoho materiálov použitých na výstave mám 

od nej." 

 

Jedinečná 3D projekcia 

 

Na pätnástich paneloch výstavy Žili medzi nami sa dozviete množstvo informácií. Všeobecne o Židoch žijúcich nielen v 

Námestove, ale v celom okrese pred druhou svetovou vojnou, o ich podnikaní, zakladaní spolkov, o najťažších vojnových 

rokoch, o postupnej premene dnes už vynoveného židovského cintorína na brehoch priehrady. 

 

Na ďalších sú významné židovské osobnosti, symbolické kamene zmiznutých, informácie o rodine Kleinovej, 

Holländerovej, Grossmanovej, o Anne Pospíchalovej, ktorá je držiteľkou ocenenia Spravodlivý medzi národmi, ale aj o 

vrahovi, ktorý po vojne v Námestove zavraždil dvoch Židov. 

 

Unikátom je práca Matúša Blažíčeka pod vedením Michala Ganobjaka z Katedry architektúry Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. Spoločne jedinečným spôsobom vytvorili trojrozmernú vizualizáciu niekdajšej námestovskej 

synagógy. Aj napriek tomu, že sa nezachovala jediná fotografia tejto stavby. 

 

"Jediná fotka židovskej synagógy sa ukázala ako falzifikát, potvrdil mi to aj historik z Izraela," hovorí Karol Kurtulík. "K 

takémuto dielu dopomohla náhoda, pri ktorej som sa spoznal s Oravčanom Michalom Ganobjakom. Práve on vypísal 

bakalársku tému o židovskej synagóge v Námestove. Dodal som mu stavebné výkresy synagógy z roku 1810 a nejaké 

pôdorysné zamerania. Výsledkom je bakalárska téma s unikátnym výsledkom, synagóga vo vizuálnej 3D projekcii, 

vytlačený 3D model a virtuálna realita, kde sa človek cez okuliare môže poprechádzať po interiéri synagógy." 

 

Výnimka na dva roky 

 

Štyri kamene na chodníku pod kostolom sú venované štyrom členom doktora Mórica Holländera. Nachádzajú sa oproti 

miestu, kde kedysi stál lekárov dom. Okrem jeho mena sú na zvyšných troch tabuľkách mená jeho manželky, syna a 

jednej z dcér. Všetci traja zahynuli v koncentračnom tábore. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 7. 2017 

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

 

Móric bol prvým lekárom pre vtedajšie Námestovo. Na Oravu prišiel aj s manželkou Reginou a najstaršou dcérou 

Hedvigou v roku 1908, žil tu až do svojej smrti v roku 1938. 

 

K prvej dcére v Námestove narodila druhá, Margita, a syn Ludvik. Lekár zomrel krátko predtým, než začalo kruté 

prenasledovanie Židov. Pochovaný je na námestovskom židovskom cintoríne. Vdovu po doktorovi aj s dcérou Margitou 

odvliekli ešte v prvej deportačnej vlne v roku 1942. Obidve zahynuli v koncentračných táboroch, dcéra Margita v 

Osvienčime, Regina taktiež v Poľsku, no bez bližšej špecifikácie tábora. Móricov syn Ludvik dostal výnimku, vďaka tomu 

s manželkou a malým synom Egonom prežili do roku 1944. Žiaľ, aj oni sa napokon dostali do táborov smrti. 

 

Hrdý Námestovčan 

 

Ukladanie kameňov, ale aj samotná výstava zrejme najviac dojala návštevníkov zo Švajčiarska. Niet sa čo čudovať, sú 

totiž priamymi potomkami doktora Mórica. "Môj otec je jediný, ktorý to peklo prežil," hovorí Katarína, dcéra Egona 

Holländera, vnuka námestovského lekára. 

 

"Jeho rodičov, mojich starých rodičov, zabili. Jediný z námestovskej vetvy, kto sa nedostal do koncentračného tábora, 

bola teta Hedviga, ktorú zrejme celý čas ukrývala nejaká dobrá rodina. Po vojne sa práve ona starala o otca. V roku 1968 

sme emigrovali do Švajčiarska, kde žijeme dodnes. Ja som vtedy mala štyri roky, sestra Hana ešte nebola na svete, na 

Slovensko nemá žiadne spomienky." 

 

Egon Holländer ako jedno z mála detí prežil tábor smrti. Roky o tom, čo na tých hrôzostrašných miestach prežil, 

nehovoril. Odvahu otvoriť bariéru z minulosti našiel až pred ôsmimi rokmi, kedy s dcérou Katarínou po rokoch prvý raz 

navštívil Námestovo. 

 

"Vtedy som si uvedomil, že toto je to miesto, kde sa narodil môj otec a že vlastne aj ja odtiaľto pochádzam. A dnes 

môžem povedať nahlas a hrdo, že som Námestovčan. Pretože moji rodičia doteraz nemali hrob, no zrazu je tu aj 

zásluhou Karola Kurtulíka pamiatka na nich." 

 

Otrávené koláče zámer nenaplnili 

 

Egon roky potláčal zážitky z koncentračného tábora. Nehovoril o nich ani svojim deťom. Nahováral si, že to nezažil, 

nedokázal vyjadriť slovami, čo tam prežíval. Roky nechodil ani na Slovensko, voči ktorému mal výhrady. Boli to totiž 

práve slovenskí Hlinkovci spolu s nemeckými, ktorí v to osudné ráno vtrhli do ich domu v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Rodičia vedeli, čo nás čaká," rozpráva. "Poprosili vojakov, či by sme sa ešte mohli poslednýkrát spolu naraňajkovať. 

Súhlasili. Jedli sme otrávené koláčiky, vtedy som o tom netušil. Čo sa dialo potom, netuším. Asi nám vypumpovali 

žalúdky. Strávili sme niekoľko dní vo väznici v Levoči, odkiaľ nás v dobytčích vagónoch previezli do Osvienčimu." 
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O tom, ako to v nich vyzeralo, pamätník rozprávať nedokáže. Nemôže nájsť slová. V podstate ako na mnoho vecí, ktoré 

ako malý chlapec v tom osudnom roku 1944 a nasledujúcom zažil. "Je to len akási bájka, rozprávka, ktorá sa dá opísať 

slovami. Čo sa za tým skrýva, to utrpenie, pocity, to je neopísateľné." 

 

Osvienčim bol v čase, keď priviezli transport s Egonom a jeho rodičmi, preplnený. Chlapec videl vysoké murované 

komíny, z ktorých stúpal čierny dym. Všade bolo cítiť spálené mäso. "Práve likvidovali 400-tisíc maďarských Židov. 

Našťastie, nemohli nás tam zobrať. Tak nás opäť naložili do vagónov a odviezli do Nemecka." 

 

Kde sa dalo prežiť a kde už nie 

 

V tábore Ravensbruck sa ešte dalo, aspoň relatívne, hovoriť o ľudskom zaobchádzaní. Ako si spomína pán Egon, tam 

bola aspoň aká-taká šanca na prežitie. "Rozdelili nás. Otca zobrali do mužského tábora, žiaľ, skončil v plyne, my sme išli 

s mamou do ženského. Tam sme strávili pár mesiacov, mama pracovala, každý deň ráno o pol šiestej bol nástup, veľmi 

dlho sme tam stáli. Bola strašná zima, oblečené sme mali len väzenské handry, celé hodiny odpočítavali ľudí. Ak niek to 

chýbal, išli odznovu, ak niekto spadol, ihneď ho zastrelili. Boli to strašné podmienky, ale bola šanca prežiť." 

 

Potom sa však k táboru priblížili ruské vojská, Nemci sa zľakli a Židov rýchlo presúvali inam. Malý Egon s mamou skončili 

v tábore smrti, ktorý nezostal nič dlžný svojmu pomenovaniu. "Tam sa chodilo zomierať," spomína. "Žiadne jedlo ani pitie, 

denne umierali stovky ľudí, videl som hory mŕtvol, na jednej kope mohlo byť aj desaťtisíc tiel. Bol to hrôzostrašný pohľad, 

hrozné spomienky." 

 

Dvojročné liečenie 

 

Egonova mama zomrela krátko pred koncom vojny na týfus, ani nie sedemročný chlapec vydržal až do oslobodenia 

tábora britskými vojskami. 

 

"Netuším ako sa mi podarilo prežiť. Na konci som už nebol človek. Bol som tvor, ktorý nejako existoval a nejako prežil 

celú hrôzu." Predtým, než prišli Briti, Nemci ušli. Zopár takmer na smrť vyhladovaných ľudí nechali napospas osudu. "Keď 

vojaci vbehli do tábora, okamžite sa zvrtli a ušli. Nemohli sa pozerať na to, čo videli. Až na druhý deň sa dokázali aspoň 

ako-tak pripraviť na to, čo ich čakalo dnu, vrátili sa a vyslobodili nás." 

 

Egon sa aj s ďalšími desiatimi či pätnástimi deťmi dostal k detskému írskemu lekárovi. Vedel, ako im pomôcť, aby sa 

vyliečili. V prvom rade musel dávať prísny pozor na to, čo a koľko jedli. 

 

"Nesmeli sme sa dosýta najesť. Mnoho ľudí zomrelo hneď po oslobodení, pretože keď sa dostali k jedlu, jedli, koľko 

mohli. No práve to ich zabilo. Náš lekár nám dávky postupne zvyšoval, čím nás zachránil." 
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Rok po vojne strávil malý chlapec v nemocnici vo Švédsku, liečil sa na týfus a tuberkulózu. Ďalší rok bol v sanatóriu v 

Tatrách. "Až potom som opäť začal byť aspoň trochu človekom. Môj ďalší život už nestojí za reč. Musím však poďakovať 

Karolovi za to, čo pre nás, našu rodinu urobil. Vrátil nám minulosť, mojim rodičom dal hrob, pamiatku a to je niečo 

nenahraditeľné a nezaplatiteľné. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Horskí záchranári pomáhali izraelskému turistovi 

 [spis.korzar.sme.sk; 02/07/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20573162/horski-zachranari-pomahali-izraelskemu-turistovi.html 

 

V údolnej časti rokliny Suchá Belá si spôsobil zlomeninu členka. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Horskí záchranári v nedeľu pomáhali 72-ročnému izraelskému turistovi, ktorý si v údolnej časti 

rokliny Suchá Belá spôsobil pravdepodobne zlomeninu členka. 

 

Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webovej stránke. 

 

"Záchranári z oblastného strediska HZS v Slovenskom raji mu po príchode poskytli prvú pomoc a po zafixovaní zranenej 

končatiny ho na nosidlách transportovali k terénnemu automobilu a následne previezli do nemocnice v Spišskej Novej 

Vsi," informujú horskí záchranári. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Ježiš Kristus, Panna Mária a Apoštol Ján boli na CT-čku 

 [spis.korzar.sme.sk; 03/07/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20573123/jezis-kristus-panna-maria-a-apostol-jan-boli-v-spisskej-novej-vsi-na-ct-cku.html 

 

V spišskonovoveskej nemocnici bolo rušno. Pacienti stretávali svätcov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rok 2017 bol vyhlásený za rok Majstra Pavla z Levoče. 

 

Pripomíname si tým 500. výročie od inštalácie jeho najväčšieho diela – levočského oltára v chráme Svätého Jakuba v 

Levoči. 

 

Pri tejto príležitosti sa reštaurátorom naskytla nevídaná možnosť. 

 

Predtým ako obnovia tri sochy, ich poslali do nemocnice na CT-čko. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20573162/horski-zachranari-pomahali-izraelskemu-turistovi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20573123/jezis-kristus-panna-maria-a-apostol-jan-boli-v-spisskej-novej-vsi-na-ct-cku.html
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Pacienti stretávali svätcov 

 

V spišskonovoveskej nemocnici Svet zdravia bolo v piatok poriadne rušno. 

 

Pacienti tam na chodbách stretávali Ježiša Krista, Pannu Máriu aj Apoštola Jána. 

 

Niektorí sa nad nevšednými spolupacientmi pousmiali, iným trošku aj naháňali strach. Súsošie Kalvárie, ktorého súčasť 

sochy sú, čaká obnova. 

 

Predtým, ako sa do nej reštaurátori pustia, využili možnosť modernej zobrazovacej techniky a na tri sochy si "posvietili" 

pod CT prístrojom. 

 

Vedúci rádiologický technik Marián Rosa už diagnostikoval stovky pacientov, ale táto trojica bola jednoznačne najstaršia. 

 

Mali takmer päťsto rokov. 

 

Zistia, v akom sú stave 

 

Za technickú časť projektu bude zodpovedný reštaurátorský ateliér zo Spišského Podhradia pod vedením Štefana 

Siváňa. 

 

V rámci úvodnej časti je potrebné predmetné sochy zanalyzovať. 

 

Preto ateliér oslovil nemocnicu a požiadal ju o vnútornú diagnostiku materiálovej štruktúry v 3D modeli. 

 

Tú zabezpečí počítačový tomograf (CT) vďaka neinvazívnemu röntgenovému žiareniu. 

 

Výsledok tejto analýzy bude dôležitá informácia, či sú vnútorné časti sôch v dobrom stave, či sa tam nenachádzajú 

trhliny, kovové časti alebo kazy spôsobené červotočom. 

 

CT pomáha ľuďom aj sochám 

 

Súčasne sa tiež ukáže, či boli sochy vyrobené z jedného alebo z viacerých kusov dreva. 

 

"Pre našu nemocnicu je česť zúčastniť sa na unikátnom projekte záchrany vzácnych sôch Majstra Pavla z Levoče. Aj keď 

to bola pre rádiológov nová skúsenosť, nezľakli sa jej. Ukázalo sa, že počítačový tomograf (CT) si rovnako dobre poradí 

so zobrazením vnútornej štruktúry dreva ako pri ľudskom tele," doplnila Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet 

zdravia Spišská Nová Ves. 
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Hotovo v novembri 

 

Presné výsledky z CT diagnostiky budú reštaurátori analyzovať v najbližších dňoch už na svojich počítačoch. 

 

Po nich začnú so samotnými reštaurátorskými prácami. 

 

Tie by mali byť hotové do konca novembra 2017. Financie na obnovu súsošia získal Farský úrad v Spišskej Novej Vsi 

vďaka hlasovaniu verejnosti na internete. 

 

Nadácia VUB banky vyhlásila grantový program Poklady môjho srdca, v rámci neho sa o finančné prostriedky uchádzalo 

niekoľko pamiatok. 

 

Najviac hlasov a 30-tisíc eur napokon získalo Súsošie Kalvárie. 

 

Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, 

vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 3. júla 

 [korzar.sme.sk; 03/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20571249/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-3-jula.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; 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. 

https://korzar.sme.sk/c/20571249/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-3-jula.html
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Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Galenos Stropkov Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

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

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Benu - Tesco 

 

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. 

 

Poprad 
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Dr. Max Dlhé hony 1 

 

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

 

St. Ľubovňa 

 

Viva, Mierová 94 

 

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

 

Humenné 

 

Na detskej poliklinike Hviezdoslavova 1525/29 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

MEDIC SK Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Snina 

 

Lekáreň svätý Ján Nepomucký SNP 2730 

 

Trebišov 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 7. 2017 

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

MONIKA, SNP 3792/1 +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

U SAMARITÁNA, Prof. Hlaváča 1885/21 056/6425590 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Kam za kultúrou - pondelok 3. júla 

 [korzar.sme.sk; 03/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20571244/kam-za-kulturou-pondelok-3-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Ja, zloduch 3 o 13.00, 15.20, 17.40, 19.50, 3D o 14.00, 16.10, 18.20, Transformers: Posledný rytier 

o 15.40, 20.30, 3D o 17.50, Múmia o 13.10, Brloh o 16.00, 18.50, 20.50, Na plný plyn o 18.10, 21.00, Autá 3 o 13.10, 

16.20, 3D o 15.30, Špina o 14.10, 18.40, Pobrežná hliadka o 20.40, Divoká babská jazda o 20.20, Heydrich: Muž so 

železným srdcom o 14.10, Wonder Woman o 16.40, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 19.40, Baby šéf o 13.50 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Ja, zloduch 3 3D o 13.40, 15.30, Ja, zloduch 3 o 13.20, 15.10, 17.00, Na plný plyn o 19.00, 

Brloh o 20.50, Transformers: Posledný rytier o 15.20, 3D o 17.25, 20.10, Divoká babská jazda o 20.30, Špina o 18.45, 

Autá 3 o 13.00, 14.55, Pobrežná hliadka o 16.50, 20.20, Múmia o 18.15, Baby šéf o 13.30 hod., ÚSMEV - Úplní cudzinci 

o 18.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Brloh o 20.50, Ja, zloduch 3 o 13.20, 15.10, 17.00, 

3D o 13.40, 15.30, Na plný plyn o 19.00, Divoká babská jazda o 20.30, Špina o 18.45, Transformers: Posledný rytier 3D o 

17.25, 20.10, autá 3 o 13.00, 14.55, Pobrežná hliadka o 16.50 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

https://korzar.sme.sk/c/20571244/kam-za-kulturou-pondelok-3-jula.html
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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, 

SPIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO: AMFO 2017 (do 16. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 

okresu – stála expozícia, PROVINČNY DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský 

ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? 

Prečo nie?!; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História 

baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ 

MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Language Café o 

18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ja zloduch 3 o 13.00, 15.20, 17.30, 19.40, 3D o 14.00, 16.10, 18.20, Transformers: Posledný rytier 

3D o 20.30, Autá 3 3D o 13.40, Pobrežná hliadka o 16.00, Brloh o 18.30, 20.40, Autá 3 o 13.10, 15.30, Transformers: 

Posledný rytier o 17.50, Na plný plyn o 16.40, 21.00, Špina o 18.50, Divoká babská jazda o 20.50, Piráti Karibiku: 

Salazarova pomsta o 13.50 hod., POPRAD: CINEMAX - Brloh o 19.30, Ja, zloduch 3 3D o 16.00, Ja, zloduch 3 o 15.20, 

18.20, Na plný plyn o 18.50, Transformers: Posledný rytier 3D o 20.40, Divoká babská jazda o 20.50, Špina o 17.30, 

Transformers: Posledný rytier o 15.40 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.), 
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NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB - Longhitano Guido Andrea: Polícia 

na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej 

galérie, Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 (do 10. 9.), 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, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Slovensko intímne - 

obrazy francúzskeho umelca Jacquesa Pasquiera (do 8. 7.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj 

(do 30. 9.), BARDEJOV: Galéria Poľsko-slovenského domu (Radničné námestie č. 24) - Barbara Caplak - Widlak - Erby 

(do 24. 7.) 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Triatlon v srdci Košíc ponúkol nevšedný zážitok 

 [kosice.korzar.sme.sk; 03/07/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20573261/triatlon-v-srdci-kosic-ponukol-nevsedny-zazitok.html 

 

Ness City Triathlon v centre východoslovenskej metropoly vyšiel na výbornú. 

 

KOŠICE. Ness City Triathlon v centre východoslovenskej metropoly vyšiel na výbornú. 

 

Vzhľadom na dĺžky plaveckej, cyklistickej i bežeckej časti išlo o tzv. šprint triatlon. 

 

Niekomu sedel viac, inému menej, ale pochvaľovali si ho všetci. 

 

Organizátori 2. ročníka podujatia Ness City Triathlon to mali "hore" zrejme vybavené. 

 

Hoci v sobotu približne do pol druhej popoludní v Košiciach takmer neustále husto pršalo, asi 15 minúť pred štartom 

úvodnej detskej kategórie sa na oblohe objavilo slnko a s ním prišlo krásne letné počasie. 

 

Celé preteky tak nabrali úplne iný rozmer. 

 

Kvalitnú dávku triatlonu si užili deti (v špeciálne upravenej, kratšej verzii) i dospelí. 

 

Súťažiaci oboch pohlaví boli hodnotení v kategóriách Open. 

 

Do nich bolo zaradených aj deväť mužov a sedem žien kategórie elite. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20573261/triatlon-v-srdci-kosic-ponukol-nevsedny-zazitok.html
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Práve oni podľa očakávania okupovali čelné priečky oboch rebríčkov. 

 

Samostatne hodnotená bola kategória nad 40 rokov. Súťažili aj trojčlenné štafety. 

 

Kraviansky si to doma užil 

 

U mužov sa z celkového prvenstva radoval favorizovaný František Kubínek, aktuálny majster Českej republiky. 

 

Druhý skončil Simon Brunovský z tímu Triax Bratislava a miesto na stupni víťazov sa ušlo aj tretiemu Danielovi 

Kravianskemu z pro-body triatlon teamu Košice. 

 

"Som spokojný. Snažil som sa ísť na doraz a vyšlo to," vytešoval sa mladý Košičan, ktorý za víťazným Kubínkom zaostal 

o 59,1 s. 

 

Najväčšiu stratu nabral Kraviansky v plaveckej časti, ktorú považuje za svoju najslabšiu. Naopak, suverénne najlepší z 

celého štartového poľa bol v behu. 

 

"Vedel som, že pri plávaní niečo stratím. Na bicykli bol môj zámer, aby manko nenarástlo ešte viac, to sa mi vcelku 

podarilo. Pred začiatkom behu som si povedal, že pôjdem naplno a pokúsim sa dostať k pretekárom predo mnou na 

dohľad. Keď sa mi to podarilo, nabilo ma to energiou," rozpitval svoj výkon v jednotlivých disciplínach. 

 

Triatlon v rodnom meste si užil. 

 

"Prišlo ma povzbudiť veľa známych. Bolo to super. Cítil som sa tu naozaj výborne," pochvaľoval si Daniel Kraviansky, 

ktorého oddych po pretekoch trval len pár hodín. 

 

V nedeľu už štartoval na pretekoch Slovenského pohára v olympijskom triatlone v Ďanovej na strednom Slovensku. 

 

V konkurencii slovenskej špičky skončil medzi mužmi na 5. mieste. 

 

Kým sa Čorbová zahriala, bol koniec 

 

Medzi ženami mal východ Slovenska zástupkyňu na ešte vyššom stupienku. 

 

Na druhom mieste skončila Nikola Čorbová z Here to win. 

 

Ako jediná dokázala konkurovať víťaznej Ivone Miklošovej z bratislavského tímu 3nt triathlon team. 
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V cieli bol medzi dvoma najlepšími pretekárkami rozostup 34,7 s. 

 

"Výborná skúsenosť. Všetko klapalo tak, ako má. Je to niečo iné ako klasické triatlony, na aké chodievam. Kým som sa 

zahriala, bol už koniec," smiala sa Nikola Čorbová. 

 

Trať Ness City Triathlonu pozostávala "len" zo 750 m plávania, 20 km cyklistiky a 5 km behu. 

 

Aj u Čorbovej platilo to, čo u Kravianskeho. 

 

Veľkú časť straty z plávania zmazala skvelou bežeckou časťou. 

 

"Beh mám najradšej. Nasleduje bicykel a najviac musím popracovať na plávaní. Aj preto ma bavia skôr stredne dlhé 

trate," priznala sympatická Stropkovčanka, ktorá si v minulosti vyskúšala aj ultramaratónske preteky. 

 

Atmosféru pretekov si takisto vychutnala. " 

 

Bolo to iné. Na východe veľmi nepretekám, o to som radšej, že som tentoraz takúto možnosť mala," vravela držiteľka 8. 

miesta z nedávnych ETU ME v Dánsku a desiata žena rebríčka Svetovej triatlonovej únie. 

 

V júli sa Nikola Čorbová ešte predstaví na dvoch pretekoch v Čechách, v auguste ju potom čaká štart na majstrovstvách 

Slovenska v strednom aj olympijskom triatlone. 

 

Krásna odmena za náročný deň 

 

"Bol to mimoriadne náročný deň. Celá príprava pretekov, vrátane registrácie účastníkov, prebiehala v čase, keď ešte 

husto lialo. Asi nikto by vtedy neveril, v akom krásnom počasí budú preteky prebiehať. Všetko šlo podľa plánu. Štart 

elitnej kategórie síce trocha meškal, ale išlo o takých rýchlych pretekárov, že to absolútne nenarušilo celkový 

harmonogram podujatia," povedala Michala Lukáčová z Progress Promotion, spoločnosti, ktorá Ness City Triathlon 

organizovala. 

 

Na štart sa postavilo asi 60 detí, čo bolo na úrovni stanoveného limitu. 

 

U dospelých pretekároch bola registrácia jednotlivcov uzatvorená na čísle 203, zopár sa ich ešte prihlásilo priamo na 

mieste. 

 

K tomu treba prirátať 37 trojčlenných štafiet. 
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Dostaneme sa tak zhruba k cifre 400 štartujúcich, ktorú organizátori avizovali pred pretekmi. 

 

Masovosť podujatiu dodal aj veľký počet divákov. 

 

"So zlepšujúcim sa počasím ich počet narastal. Počas záverečného vyhlásenia výsledkov boli park i štadión pred 

plavárňou úplne plné," poznamenala Lukáčová. 

 

K dosiahnutým časom dodala: 

 

"Vlaňajší víťazný čas Jana Čelůstku bol o niečo rýchlejší ako tohtoročný Františka Kubínka. Celkovo sme však tentoraz 

zaradením elitnej šestnástky pretekárov zaznamenali viacero napínavých súbojov a kvalitných výkonov. Napríklad tretia 

medzi ženami skončila Nora Jencušová z ŠK Iglovia Spišská Nová Ves, ktorá nebola zo zoznamu elite pretekárov." 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Ježiš, Panna Mária a Apoštol Ján boli na CT-čku 

 [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 13; mal ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

KEĎ STE SI MYSLELI, ŽE STE UŽ VIDELI VŠETKO, PRÍDE TOTO 

 

Rok 2017 bol vyhlásený za rok Majstra Pavla z Levoče. Pripomíname si tým 500. výročie inštalácie jeho najväčšieho diela 

– levočského oltára v chráme Svätého Jakuba v Levoči. Pri tejto príležitosti sa reštaurátorom naskytla nevídaná možnosť. 

Predtým, ako obnovia tri sochy, ich poslali do nemocnice na CT-čko. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

V spišskonovoveskej nemocnici Svet zdravia bolo v piatok poriadne rušno. Pacienti tam na chodbách stretávali Ježiša 

Krista, Pannu Máriu aj Apoštola Jána. Niektorí sa nad nevšednými spolupacientmi pousmiali, iným trošku aj naháňali 

strach. Súsošie Kalvárie, ktorého súčasť sochy sú, čaká obnova. Predtým, ako sa do nej reštaurátori pustia, využili 

možnosť modernej zobrazovacej techniky a na tri sochy si "posvietili" pod CT prístrojom. Vedúci rádiologický technik 

Marián Rosa už diagnostikoval stovky pacientov, ale táto trojica bola jednoznačne najstaršia. Mali takmer päťsto rokov. 

 

Zistia, v akom sú stave 

 

Za technickú časť projektu bude zodpovedný reštaurátorský ateliér zo Spišského Podhradia pod vedením Štefana 

Siváňa. V rámci úvodnej časti je potrebné predmetné sochy zanalyzovať. Preto ateliér oslovil nemocnicu a požiadal ju o 

vnútornú diagnostiku materiálovej štruktúry v 3D modeli. Tú zabezpečí počítačový tomograf (CT) vďaka neinvazívnemu 
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röntgenovému žiareniu. Výsledok tejto analýzy bude dôležitá informácia, či sú vnútorné časti sôch v dobrom stave, či sa 

tam nenachádzajú trhliny, kovové časti alebo kazy spôsobené červotočom. 

 

CT pomáha ľuďom aj sochám 

 

Súčasne sa tiež ukáže, či boli sochy vyrobené z jedného alebo z viacerých kusov dreva. "Pre našu nemocnicu je česť 

zúčastniť sa na unikátnom projekte záchrany vzácnych sôch Majstra Pavla z Levoče. Aj keď to bola pre rádiológov nová 

skúsenosť, nezľakli sa jej. Ukázalo sa, že počítačový tomograf (CT) si rovnako dobre poradí so zobrazením vnútornej 

štruktúry dreva ako pri ľudskom tele," doplnila Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves. 

 

Hotovo v novembri 

 

Presné výsledky z CT diagnostiky budú reštaurátori analyzovať v najbližších dňoch už na svojich počítačoch. Po nich 

začnú so samotnými reštaurátorskými prácami. Tie by mali byť hotové do konca novembra 2017. Financie na obnovu 

súsošia získal Farský úrad v Spišskej Novej Vsi vďaka hlasovaniu verejnosti na internete. Nadácia VUB banky vyhlásila 

grantový program Poklady môjho srdca, v rámci neho sa o finančné prostriedky uchádzalo niekoľko pamiatok. Najviac 

hlasov a 30-tisíc eur napokon získalo Súsošie Kalvárie.  

 

(mal) 

 

FOTO NA STRANE: ARCHÍV NEMOCNICE 

 

Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, 

vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Ježiš na chodbe nemocnice 

 

A zrazu začnete uvažovať, či predsa len nenavštíviť ešte nejakého odborníka... 

 

Roztvoriť dvere, napnúť svaly 

 

A Ježiš Kristus mohol ísť pod CT. 

 

Neskladné ruky 
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Technikov Ježiš potrápil najviac. 

 

Všimnite si údaje 

 

Prístroj si poradil aj s nevšednými dátumami narodenia sôch. 

 

Pod kontrolou 

 

Vedúci rádiologický technik M. Rosa kontroluje, či je všetko OK. 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  SBL s desiatkou účastníkov 

 [Šport; 152/2017; 03/07/2017; s.: 19; as ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Prihlášku do Slovenskej basketbalovej ligy si pre sezónu 2017/18 podalo desať klubov. Nový ročník najvyššej súťaže 

basketbalistov odštartuje 30. septembra a počas základnej časti sa každý s každým stretne dovedna štyrikrát (dvakrát 

doma a dvakrát vonku). Prestávku si SBL dopraje nielen pre finálový turnaj Slovenského pohára, ale po novom aj pre tzv. 

asociačné termíny. Po základnej časti príde na rad play-off, do ktorého postúpi osem najlepších. Krátko pred uzávierkou 

prihlášok do SBL sa dvaja účastníci uplynulej sezóny rozhodli, že z prevažne ekonomických príčin nebudú pokračovať. 

Ide pritom o tradičné kluby, dvoch dvojnásobných majstrov, keďže Nitra ovládla extraligu v rokoch 2005 a 2009 a 

Lučenec 2004 a 2006. Dobrou správou však je, že po piatich rokoch sa na ligovú mapu vracia Žilina. Tamojší MBK bude 

nováčikom najvyššej súťaže. Prvenstvo v nej bude obhajovať BK Inter Bratislava. Prihlášku si podali aj MBK Rieker 

COM-Therm Komárno, KB Košice, BC Prievidza, BK Levickí Patrioti, Iskra Svit, MBK Handlová, VŠEMvs Karlovka 

Bratislava a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. (as) 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Pieskové kráľovstvo otvorila ohňová šou 

 [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 8; ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: KORZOVANIE/SLOVENSKO] 

 

PLÁŽ SKRÁŠĽUJÚ SOCHY ZO 400 TON PIESKU 

 

Na Šírave sa môžete odfotiť pri Máši s medveďom, šašovi, bohovi morí Poseidonovi, ale aj pri drakovi a Spišskom hrade. 

Autori sú tvorcovia populárneho ľadového dómu v Tatrách. 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA.  
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Pieskové sochy sa na brehoch Zemplínskej šíravy objavili prvýkrát. Letná novinka bude pre verejnosť prístupná počas 

nasledujúcich dvoch mesiacov. Šírava je z hľadiska cestovného ruchu v celej destinácii košického regiónu jedna z 

najdôležitejších lokalít. "Máme jasnú dlhodobú víziu, ako využiť a rozvíjať potenciál Zemplínskej šíravy a dosahovať stále 

vyššie čísla návštevnosti," povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. K rozvojovým 

plánom v lokalite by mali prispieť aj projekty lokálnych aktérov v cestovnom ruchu, na realizáciu ktorých získajú v roku 

2017 finančné príspevky v celkovej výške viac ako 50-tisíc eur. Jeden z takýchto podporených nápadov je aj letné lákadlo 

– Pieskové kráľovstvo, ktoré vyrástlo zo stoviek ton piesku v stredisku Kaluža. 

 

Krása z piesku 

 

Sochári unikátnych skvostov z piesku sa inšpirovali slávnymi filmovými postavičkami i gréckou mytológiou. "Deti, ale aj 

dospelí sa tak môžu odfotiť pri Máši s medveďom, veselom šašovi, bohovi morí Poseidonovi, ale aj pri drakovi. Podobizeň 

z piesku má aj najväčší klenot Svetového dedičstva UNESCO na našom území – Spišský hrad," prezradila výkonná 

riaditeľka. Autori Pieskového kráľovstva sú tvorcovia populárneho ľadového dómu v Tatrách pod vedením hlavného 

autora a architekta Adama Bakoša. Podľa Vargovej Jurkovej sú sochy uspôsobené tak, aby vydržali počas celého leta a 

obávať sa nemusíme ani poškodenia vplyvom nepriaznivého počasia. 

 

Žonglovanie s ohňom 

 

Slávnostné odhalenie bolo spestrené ohňovou šou, o ktorú sa postarali Filip Hajduk a Ondrej Jakubčák. Pôsobia pod 

umeleckým menom Duo Kyselikrastafci v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Svidníku i v Banskej Bystrici. V putovnom duu 

je zhruba 12 členov. So svojou fireshow sa na Zemplínskej šírave predstavili prvýkrát. "Spravili sme vážnu ohňovú šou, 

ktorú sme koncipovali na mieru a doplnili aj novými trikmi," povedal Filip. Nechýbali žonglovanie s ohňom, nebezpečne 

vyzerajúce hltanie i chrlenie ohňa v sprievode podmanivej hudby. V závere víkendového večera odzneli francúzske 

šansóny v podaní Gabriely Kozmovej. 

 

TEXT A FOTO: ZUZANA ROČEŇOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Triatlon v srdci Košíc ponúkol nevšedný zážitok 

 [Korzár; 152/2017; 03/07/2017; s.: 17; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

OZDOBY BOLI KVALITNÁ ÚČASŤ I VÝKONY 

 

Ness City Triathlon v centre východoslovenskej metropoly vyšiel na výbornú. Vzhľadom na dĺžky plaveckej, cyklistickej i 

bežeckej časti išlo o tzv. šprint triatlon. Niekomu sedel viac, inému menej, ale pochvaľovali si ho všetci. 
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KOŠICE.  

 

Organizátori 2. ročníka podujatia Ness City Triathlon to mali "hore" zrejme vybavené. Hoci približne do pol druhej 

popoludní v Košiciach takmer neustále husto pršalo, asi pätnásť minúť pred štartom úvodnej detskej kategórie sa na 

oblohe objavilo slnko a s ním prišlo krásne letné počasie. Celé preteky tak nabrali úplne iný rozmer. Kvalitnú dávku 

triatlonu si užili deti (v špeciálne upravenej, kratšej verzii) i dospelí. Súťažiaci oboch pohlaví boli hodnotení v kategóriách 

Open. Do nich bolo zaradených aj deväť mužov a sedem žien kategórie elite. Práve oni podľa očakávania okupovali 

čelné priečky oboch rebríčkov. Samostatne hodnotená bola kategória nad 40 rokov. Súťažili aj trojčlenné štafety. 

 

Kraviansky si to doma užil 

 

U mužov sa z celkového prvenstva radoval favorizovaný František Kubínek, aktuálny majster Českej republiky. Druhý 

skončil Simon Brunovský z tímu Triax Bratislava a miesto na stupni víťazov sa ušlo aj tretiemu Danielovi Kravianskemu z 

probody triatlon teamu Košice. "Som spokojný. Snažil som sa ísť na doraz a vyšlo to," vytešoval sa mladý Košičan, ktorý 

za víťazným Kubínkom zaostal o 59,1 s. Najväčšiu stratu nabral Kraviansky v plaveckej časti, ktorú považuje za svoju 

najslabšiu. Naopak, suverénne najlepší z celého štartového poľa bol v behu. "Vedel som, že pri plávaní niečo stratím. Na 

bicykli bol môj zámer, aby manko nenarástlo ešte viac, to sa mi vcelku podarilo. Pred začiatkom behu som si povedal, že 

pôjdem naplno a pokúsim sa dostať k pretekárom predo mnou na dohľad. Keď sa mi to podarilo, nabilo ma to energiou," 

rozpitval svoj výkon v jednotlivých disciplínach. Triatlon v rodnom meste si užil. "Prišlo ma povzbudiť veľa známych. Bolo 

to super. Cítil som sa tu naozaj výborne," pochvaľoval si Daniel Kraviansky, ktorého oddych po pretekoch trval len pár 

hodín. Včera už štartoval na pretekoch Slovenského pohára v olympijskom triatlone v Ďanovej na strednom Slovensku. V 

konkurencii slovenskej špičky skončil medzi mužmi na piatom mieste. 

 

Kým sa Čorbová zahriala, bol koniec 

 

Medzi ženami mal východ Slovenska zástupkyňu na ešte vyššom stupienku. Na druhom mieste skončila Nikola Čorbová 

z Here to win. Ako jediná dokázala konkurovať víťaznej Ivone Miklošovej z bratislavského tímu 3nt triathlon team. V cieli 

bol medzi dvoma najlepšími pretekárkami rozostup 34,7 s. "Výborná skúsenosť. Všetko klapalo tak, ako má. Je to niečo 

iné ako klasické triatlony, na aké chodievam. Kým som sa zahriala, bol už koniec," smiala sa Nikola Čorbová. Trať Ness 

City Triathlonu pozostávala "len" zo 750 m plávania, 20 km cyklistiky a 5 km behu. Aj u Čorbovej platilo to, čo u 

Kravianskeho. Veľkú časť straty z plávania zmazala skvelou bežeckou časťou. "Beh mám najradšej. Nasleduje bicykel a 

najviac musím popracovať na plávaní. Aj preto ma bavia skôr stredne dlhé trate," priznala sympatická Stropkovčanka, 

ktorá si v minulosti vyskúšala aj ultramaratónske preteky. Atmosféru pretekov si takisto vychutnala. "Bolo to iné. Na 

východe veľmi nepretekám, o to som radšej, že som tentoraz takúto možnosť mala," vravela držiteľka 8. miesta z 

nedávnych ETU ME v Dánsku a desiata žena rebríčka Svetovej triatlonovej únie. V júli sa Nikola Čorbová ešte predstaví 

na dvoch pretekoch v Čechách, v auguste ju potom čaká štart na majstrovstvách Slovenska v strednom aj olympijskom 

triatlone. 
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Krásna odmena za náročný deň 

 

"Bol to mimoriadne náročný deň. Celá príprava pretekov, vrátane registrácie účastníkov, prebiehala v čase, keď ešte 

husto lialo. Asi nikto by vtedy neveril, v akom krásnom počasí budú preteky prebiehať. Všetko šlo podľa plánu. Štart 

elitnej kategórie síce trocha meškal, ale išlo o takých rýchlych pretekárov, že to absolútne nenarušilo celkový 

harmonogram podujatia," povedala Michala Lukáčová z Progress Promotion, spoločnosti, ktorá Ness City Triathlon 

organizovala. Na štart sa postavilo asi 60 detí, čo bolo na úrovni stanoveného limitu. U dospelých pretekároch bola 

registrácia jednotlivcov uzatvorená na čísle 203, zopár sa ich ešte prihlásilo priamo na mieste. K tomu treba prirátať 37 

trojčlenných štafiet. Dostaneme sa tak zhruba k cifre 400 štartujúcich, ktorú organizátori avizovali pred pretekmi. 

Masovosť podujatiu dodal aj veľký počet divákov. "So zlepšujúcim sa počasím ich počet narastal. Počas záverečného 

vyhlásenia výsledkov boli park i štadión pred plavárňou úplne plné," poznamenala Lukáčová. K dosiahnutým časom 

dodala: "Vlaňajší víťazný čas Jana Čelůstku bol o niečo rýchlejší ako tohtoročný Františka Kubínka. Celkovo sme však 

tentoraz zaradením elitnej šestnástky pretekárov zaznamenali viacero napínavých súbojov a kvalitných výkonov. 

Napríklad tretia medzi ženami skončila Nora Jencušová z ŠK Iglovia Spišská Nová Ves, ktorá nebola zo zoznamu elite 

pretekárov." 

 

DANIEL DEDINA 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  V lige basketbalistov bude 10 tímov, nováčikom Žilina 

 [Pravda; 152/2017; 03/07/2017; s.: 39; sita ; Zaradenie: šport] 

 

sita 

 

Najvyššia slovenská basketbalová súťaž mužov prejde oproti uplynulým ročníkom viacerými zmenami. Tou 

najpodstatnejšou je zníženie počtu účastníkov z 11 na 10 družstiev. Do konca termínu na podávanie prihlášok sa zriekli 

dva tímy účasti v extralige MBK Lučenec a MBK SPU Nitra. V oboch prípadoch zohral veľkú rolu nedostatok financií. V 

Nitre sa navyše basketbal dostal do úzadia pre úspechy mesta vo futbale a hokeji, a tak toto družstvo zmizne z 

basketbalovej mapy po vyše 15 rokoch, počas ktorých získalo slovenský titul v roku 2005 a 2009, v roku 2012 aj 

Slovenský pohár. Počet tímov sa mal zredukovať z 11 na 9. Po piatich rokoch si však napokon zahrá v najvyššej 

basketbalovej lige znovu Žilina. "Rozhodli sme sa najmä kvôli mládeži, pre ktorú chceme, aby mala kde hrať a malo to aj 

pokračovanie," ozrejmil generálny manažér Žiliny Ondrej Šoška. V klube spod Dubňa sa spoliehajú najmä na širokú 

liaheň vlastných odchovancov a zrekonštruované priestory Športovej haly Rosinská. "Už pred rokom sa otvorene hovorilo 

o tom, že Žilina by mohla rozšíriť rady účastníkov SBL. Preto jej víťazstvo v prvej lige a následné prihlásenie sa do SBL 

vnímam ako logický krok smerom k navráteniu najvyššej súťaže do mesta, kam basketbal patrí. V posledných rokoch sa 

mládežnícke družstvá Žiliny pravidelne zúčastňovali na finálových turnajoch o majstra Slovenska, preto by práve 
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odchovanci mali tvoriť kostru družstva. Verím, že sa predstaviteľom klubu podarí zložiť družstvo, ktoré bude 

konkurencieschopné. Podstatné bude, aby hrali atraktívny basketbal a prilákali do svojej haly divákov," vyjadril sa aj 

riaditeľ súťaže Peter Mičuda. SBL sa bude v nasledujúcom ročníku hrať takisto ako pred rokom štvorkolovým systémom 

(2x doma, 2x vonku) a s 10 mužstvami: Inter Bratislava, Komárno, Košice, Prievidza, Levice, Svit, Handlová, Karlovka 

Bratislava, Spišská Nová Ves a Žilina. Súťaž sa preruší počas oficiálnych asociačných termínov a Slovenského pohára. 

Prvé kolo by sa malo odohrať 30. septembra. "V základnej časti sa odohrá 36 kôl a nasledovať bude play off. Oproti 

uplynulému ročníku bude v základnej časti o osem kôl menej, čo dáva družstvám možnosť kvalitnejšie trénovať a lepšie 

sa pripraviť na súťaž. Verím, že to pomôže predovšetkým mladým hráčom," komentoval Mičuda. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


