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     [spis.korzar.sme.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 
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     [pravda.sk; 14/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.9. Basketbal: Súpiska Handlovej sa rozšírila o päť mien 

     [24hod.sk; 14/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.10. Recidivista v Krompachoch bodol nožom tínedžera a olúpil ho 
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     [hlavnespravy.sk; 14/07/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Z domova] 

1.19. Žiarčania, spojme sily: V súťaži o naj mesto sa rútime dolu! 
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     [ziar.dnes24.sk; 14/07/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

1.20. Marián (25) napadol 16-ročného chlapca: Hrozí mu až 12 rokov basy za smiešnu sumu! 

     [pluska.sk; 14/07/2017; db, TASR ; Zaradenie: Krimi] 
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1.24. Pichľavá nádhera: Milan zo Smižian sa pestovaniu kaktusov venuje už pol storočie 

     [spisska.dnes24.sk; 14/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.25. Dobšinský kopec už o niekoľko dní: Prichystajte sa na uzávierky ciest, plus komplet cenník 
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1.27. Šéf odborárov: Prečo spolupracujeme so Smerom? Lebo je to bežné 

     [etrend.sk; 14/07/2017; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: eTREND] 

1.28. V nominácii SR "20" na Summer Challenge aj šesť legionárov 

     [hokejportal.net; 14/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

1.29. Bokroš s Javorčíkom pokračujú pri mládežníckych výberoch 

     [osporte.sk; 14/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.30. Ak chceme pomôcť Rómom, musíme odhodiť ideológiu 

     [postoj.sk; 14/07/2017; Michal Oláh ; Zaradenie: Spoločnosť] 

1.31. Na koľaje ide miliarda 

     [Pravda; 162/2017; 15/07/2017; s.: 10; Martin Majerníček ; Zaradenie: správy ekonomika] 

1.32. Schyľuje sa k mrazivej bitke 

     [Pravda; 162/2017; 15/07/2017; s.: 40; Roberta Tóthová ; Zaradenie: kultúra] 

1.33. Najväčší jarmok v akcii 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 15/07/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

1.34. Priehrštie tipov na tento víkend v Spišskej: Tu by ste nemali chýbať... 

     [spisska.dnes24.sk; 15/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.35. Lekári milujú technológie! Astmu či vysoký tlak odhalia aplikáciou v telefóne 

     [pluska.sk; 15/07/2017; Dáša Balogová ; Zaradenie: iZdravie] 

1.36. Spišská Nová ves: Spišská v noci nespala 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 16/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.37. Diela Majstra Pavla ukrývajú aj nenápadné východoslovenské kostolíky 

     [spis.korzar.sme.sk; 16/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.38. Súhrn spravodajstva z celého týždňa: Tieto články zaujali najviac... 

     [spisska.dnes24.sk; 16/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.39. Tohtoročná draftová jednotka NHL už má zmluvu s diablami 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 7. 2017 

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

     [webnoviny.sk; 16/07/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

1.40. Manželia Bobákovci približujú poklady levočskej baziliky 

     [spis.korzar.sme.sk; 16/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Na Spišský trh mieri okolo 500 predajcov 

 [Podtatranské noviny; 28/2017; 11/07/2017; s.: 1,2; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

SPISŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Od štvrtka do nedele 13. až 16. júla zaplnia hlavné námestie v Spišskej Novej Vsi stovky trhovníkov. Uskutoční sa tu už 

62. ročník Spišského trhu. Tradičné podujatie už desaťročia láka desaťtisíce nielen domácich, ale aj obyvateľov bližšieho 

či vzdialenejšieho okolia. Po festivale Európske ľudové remeslo v Kežmarku, ktoré je zamerané výlučne na remeslá, 

ponúka Spišský trh aj modernejšie vychytávky. "Spišský trh je dnes najmä miestom, kde môžete stretnúť svojich 

známych, ktorých ste nevideli aj niekoľko rokov. Z pohľadu mesta je to jedno z veľkých podujatí, ktoré pripravuje pre 

obyNa Spišský trh mieri okolo 500 predajcov vateľov a návštevníkov mesta. Trhová tradícia prežíva v bývalom Iglove v 

rôznej podobe, či už je to komerčný jarmok v podobe Spišského trhu alebo Dni mesta Spišská Nová Ves, ktoré sú 

zamerané na tradičnú kultúru a remeslá, prípadne Dni humoru na Spiši, ktoré sú venované mládeži a humoru," uviedol 

Tomáš Repčiak z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Spišský trh ponúka všehochuť 

 

Náštevníci Spišského trhu v Spišskej Novej Vsi môžu aj tohto roku očakávať na trhoch predajné stánky so širokou 

ponukou tovaru. 

 

pokračovanie na str. 2 

 

dokončenie z 1. strany 
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Chýbať nebudú kolotoče a rôzne atrakcie pre deti i dospelých. Jarmočný charakter bude dotvárať množstvo stánkov s 

občerstvením. "Pre Spišiakov je dnes Spišský trh v prvom rade tradíciou, pri ktorej sa idú zabaviť na jedno z najväčších 

námestí na Slovensku," dodal Tomáš Repčiak. Spišský trh sa tak netvári a ani nechce tváriť ako trh tradičných remesiel či 

umenia. Samozrejme, svoje stánky tu rozložia nielen klasickí jarmočníci, ale medzi stánkami sa nájdu aj ľudoví 

remeselníci. Spišský trh, tak ako v minulosti, ponúka najmä to, čo sa v súčasnosti vyrába, vrátane oblečenia, spotrebného 

tovaru či drogérie. Kým v minulosti dominoval najmä textil, dnes je ponuka oveľa širšia. Pribudla kožená galantéria, 

bižutéria, suveníry, darčekové predmety, cukrovinky. Do Spišskej Novej Vsi aktuálne mieri okolo 500 trhovníkov. V 

súvislosti s konaním Spišského trhu budú od 13. júla od 4.00 h do 19. júla do 20.00 h kompletne uzavreté ulice Letná, 

Zimná, Štefánikovo námestie, Elektrárenská, Školská a Ing. O. Kožucha. Okrem toho bude Letná ulica uzavretá už od 16. 

júla od 6.00 h do 16. júla do 20.00 h. 

 

V piatok a sobotu bohatý kultúrny program 

 

Súčasťou Spišského trhu bude aj bohatý kultúrny program, v ktorom si nájdu svoje všetky vekové kategórie. Na rozdiel 

od jarmoku, ktorý začne už vo štvrtok, kultúrny program v areáli jarmoku odštartuje až v piatok 14. júla o 10.00 h. 

Milovníkom folklóru odporúčame vystúpenie Folklórneho súboru Čačina v piatok o 17.00 h a následne slávnostné 

otvorenie 62. Spišského trhu. Čačina bude vystupovať aj po slávnostnom otvorení. Kultúrny program vyvrcholí v piatok o 

21.00 h koncertom skupiny Smola a hrušky v spojení s dychovou hudbou z Tatramatu a o 23.00 h koncertom kapely 

Sága priamo na námestí. Sobotňajší kultúrny program odštartuje taktiež o 10.00 h priamo na námestí. O 13.00 h vystúpia 

v programe Vychodňarske šarkanice a ľudová hudba Košuľa. O 15.30 h to bude koncert reggae skupiny Karavana a o 

dve hodiny neskôr koncert skupiny The Colt. Večerný program v sobotu odštartuje o 21.00 h koncert skupiny IMT Smile a 

akcia vyvrcholí oldies hitmi v programe Starmánia originál, ktorý sa začne o 23.00 h. 

 

Trhy majú na Spiši stáročnú tradíciu 

 

Prvý Spišský trh sa konal v júli 1956. Navštívilo ho asi 50-tisíc ľudí a tržba bola 4,5 mil. Kčs. Hlavným motívom bola 

možnosť zásobenia sa obyvateľstva v situácii, keď bol v obchodoch nedostatok tovaru. Pamätníci si ho spájajú aj so 

spišskými párkami, ktoré bolo v tom čase problém dostať kúpiť v obchodoch. Na trhoch sa predávalo skoro všetko, a tak 

je to aj dnes, od metiel až po poľnohospodárske produkty. Trhy a jarmoky majú podľa Repčiaka v Spišskej Novej Vsi 

stáročnú tradíciu. Prvé privilégium na sobotné trhy získala Spišská Nová Ves už 6. decembra 1380 od kráľa Ľudovíta I. 

Kráľ Žigmund udelil v roku 1408 Spišskej Novej Vsi privilégium na vydržiavanie jedného výročného trhu, na sviatok 

Nanebovzatia Panny Márie, ktorý pripadá na 15. augusta. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 
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1.2.  FOTO 

 [Podtatranské noviny; 28/2017; 11/07/2017; s.: 6; rov ; Zaradenie: ŠPORT, INZERCIA] 

 

Víťazmi 12. ročníka Hokejbalového turnaja fanklubov sa stali hokejbalisti Spišskej Novej Vsi. Tí vo finále zdolali Nitru 

3:0. Na turnaji, ktorý sa konal od piatku do nedele 7. až 9. júla, sa zúčastnilo desať fanklubových tímov. Domáci Poprad 

síce vyhral B skupinu bez straty bodu a inkasovaného gólu, avšak semifinálový zápas s Nitrou prehral 1:2. Následne 

Popradčania nezvládli ani súboj o bronz a s Martinom prehrali 0:3. 

 

Snímka: rov 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Bleskové správy zo športu 

 [Podtatranské noviny; 28/2017; 11/07/2017; s.: 5; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 

 

Blíži sa Memoriál Jána Stilla 

 

Najbližší víkend napíše 18. ročník Memoriál Jána Stilla v Novej Lesnej. Predchádzať mu bude piatkový Night Run na 5,7 

kilometra i kultúrny program. Prihlásiť sa môžete do piatku do 18.00 h. Zdatnejších bežcov čaká v sobotu od 15.00 h 

hlavná súťaž, 9 370 metrov dlhá trať s prevýšením 533 m vedúca z centra Novej Lesnej na Hrebienok. Novinkou 

tohtoročného programu je aj petanque pre seniorov. Body získané na memoriáli sa započítajú do celkového hodnotenia 

podujatia Tatry v pohybe Prestige Tour. 

 

Dva triumfy Podtatrancov v príprave 

 

Futbalisti FK Poprad už naplno rozbehli krátku letnú prípravu pred štartom II. ligy. V utorok zvíťazili vďaka gólom Jakuba 

Hrica, Michala Horodníka a Duje Medaka v Spišskej Novej Vsi 1:3. V stredu si vyskúšali rolu horských nosičov a náklad 

vyniesli z Hrebienka na Téryho chatu. V sobotu vyhrali v NTC Poprad nad FK Pohronie 4:2, keď skórovali Palša, Kukoľ, 

Hric i Lipták. Tento týždeň absolvujú sústredenie v Českej republike, kde ich preverí Převýšov, Hradec Králové či 

Kroměríž. 

 

Hantuchová ukončila kariéru 

 

Popradská rodáčka Daniela Hantuchová vo štvrtok prostredníctvom videa na svojom facebooku oznámila, že po 18 

rokoch v profesionálnom tenise končí. Hantuchová v dvojhre získala 7 turnajových titulov a 9-krát sa tešila z celkového 

triumfu v štvorhre. Podarilo sa jej vyhrať aj štyri "grandslamy" v mixe a Slovensku pomohla v roku 2002 vyhrať Fed Cup. 

Deväť rokov patrila medzi svetovú špičku a v rebríčku WTA jej patrila aj piata priečka. Celkovo na odmenách zinkasovala 

vyše 10 miliónov dolárov. 
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Šuňava patrí k hasičskej elite 

 

Podtatranská hasičská liga pokračovala v nedeľu 9. kolom na 26. ročníku O Putovný pohár starostu obce Šuňava. 

Domáce tímy zvíťazili až trikrát. Prvý triumf prišiel medzi mužmi do 35 rokov pred Sp. Štiavnikom a Liptovskou Tepličkou. 

Ďalší medzi mužmi nad 35 rokov pred Batizovcami i Sp. Sobotou a tretí vybojovali Šuňavčanky do 35 rokov. Druhé 

skončilo Sp. Bystré a tretia Štrba. Batizovčanky vyhrali súťaž nad 35 rokov, Sp. Bystré triumfovalo medzi dorastenkami a 

Gánovčania medzi chlapcami. 

 

Schladiť sa môžete aj bowlingom 

 

Po uzavretí Bowling Tour mesta Poprad sa jej účastníci budú zabávať na turnaji Leto v chládku (Nielen 10 je Strike). Jeho 

úvodné kolo sa konalo 2. júla a aj upravené pravidlá pomohli vysokým výkonom, čo najviac sadlo Františkovi Kuzielovi, 

ktorý vyhral kvalifikáciu a výkonom 498 (v dvoch hrách) s priemerom 246,55 potom aj fi - nále. Druhý skončil Tomáš 

Meleg a tretí Tomáš Szabó. Ceny za trojstovky si odniesli Tomáš Meleg, Ľuboš Bubelíny aj Vladimír Pavlikovský. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Horúci rok 2017 priniesol protesty, spory i štrajky 

 [etrend.sk; 13/07/2017; Lukáš Kvašňák © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: eTREND/podnikanie] 

https://www.etrend.sk/podnikanie/horuci-odborarsky-rok-2017-protesty-spory-a-strajky.html 

 

Rekordne nízka nezamestnanosť, vyprázdnený trh práce a rastúce zisky firiem namiešali koktejl, ktorý hrá v prospech 

odborárov. Tí to využili a začali tlačiť na prudší rast platov vo firmách. 

 

Zdroj - Zsolt Lukács 

 

Výsledkom sú dva ostré štrajky, viacero protestných pochodov a rekordný rast miezd vyjednaný v niektorých podnikoch. 

Pozrite si ich prehľad. 

 

Január 

 

Strojárska fabrika PPS Group v Detve zažila trojdňový ostrý štrajk. Odborári sa s vedením firmy nakoniec dohodli na 

zvýšení tarifných miezd o 4,5 percenta v tomto a ďalšom zvýšení v budúcom roku. Prvý krát bola kolektívna zmluva v 

podniku, kde sa vyhrážky štrajkom opakujú pravidelne každý rok, uzavretá až na tri roky. Odborári zároveň dosiahli, že 

firma preplatila časť ušlej mzdy za dni štrajku. 

 

Február 

 

https://www.etrend.sk/podnikanie/horuci-odborarsky-rok-2017-protesty-spory-a-strajky.html
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Výrobca chladiarenských kompresorov Embraco zo Spišskej Novej Vsi sa po takmer štyroch mesiacoch vo februári 

dohodol s odborármi na raste miezd. Tarifné platy v závode podľa dohody vzrástli v priemere o šesť percent. Novinkou 

bolo zavedenie variabilnej zložky mzdy. Samotnej dohode predchádzal v decembri minulého roku protestný pochod v 

Spišskej Novej Vsi na podporu vyjednávania v Embracu. 

 

Kolektívne vyjednávanie v trnavskej automobilke PSA Groupe Slovakia trvalo päť mesiacov. Nakoniec sa zamestnávateľ 

dohodol s odbormi na zvýšení základných miezd o viac ako šesť percent. 

 

Marec 

 

Odbory v žilinskej automobilke Kia Motors Slovakia po neúspešnom vyjednávaní pred sprostredkovateľom vyhlásili 

štrajkovú pohotovosť a hrozili ostrým štrajkom. Tesne pred plánovaným protestným pochodom sa im nakoniec podarilo 

uzavrieť so zamestnávateľom dohodu. Rast miezd dosiahol v priemere takmer deväť percent, zvýšil sa aj príplatok za 

prácu v noci. 

 

V logistickej spoločnosti FM Slovenská dohodli odbory so zamestnávateľom najvyššie navýšenie miezd za jedenásť rokov 

existencie spoločnosti. Vo výrobe sa dohodlo zvýšenie tarifných platov v priemere o 19 percent, v nevýrobnej sfére o 

osem percent. Samotné vyjednávania trvali viac ako štyri mesiace a sprevádzal ich aj protestné zhromaždenie stovky 

zamestnancov. 

 

Apríl 

 

Historicky najvyšší nárast miezd vyjednali odborári aj v spoločnosti Mobis Slovakia, ktorá je hlavným dodávateľom 

žilinskej Kie. Základná mesačná mzda sa v tomto roku v podniku s takmer dve tisíc zamestnancami zvýši o šesťdesiat 

eur a spolu s príplatkami pôjde smerom nahor až o 93 eur. 

 

Odborári z OZ Kovo zorganizovali protest pred košickou fabrikou spoločnosti Crown Bevcan Slovakia. Výrobca 

plechoviek totiž zaviedol nový pracovný režim bez predchádzajúceho rokovania so zástupcami zamestnancov. Tí preto 

založili vo firme odbory a zároveň začali proces kolektívneho vyjednávania. 

 

OZ Kovo zorganizovalo protestný pochod proti uvoľneniu pravidiel pri zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín. 

 

Máj 

 

V závode Hella Slovakia Front-Lighting v Kočovciach, ktorá vyrába svetlá pre automobily, vznikli v čase kolektívneho 

vyjednávania nové odbory ako konkurencia k tým, ktoré tam vlani v máji vznikli pod hlavičkou OZ Kovo. Navyše nové 

odbory majú byť podľa starých napojené na vedenie podniku. Vedenie podniku sa podľa "Kovákov" snaží minimalizovať 
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ich aktivitu, pričom má využívať aj praktiky ako mobing, bossing či odstrihnutie od firemnej komunikačnej siete. Firma na 

zhromaždení zamestnancov obvinila odbory OZ Kovo z toho, že škodia podniku a nedovolila im vystúpiť. 

 

Jún 

 

V sesterskej firme Hella Slovakia Signal-Lighting v Bánovciach nad Bebravou odbory OZ KOVO podpísali novú kolektívnu 

zmluvu, v rámci ktorej dohodli zvýšenie tarifných mzdy všetkým zamestnancom, zavedenie 13. a 14. platu až do výšky 

75% priemerného zárobku podľa odpracovaných rokov i odmenu 700 eur pri 15. rokoch trvania pracovného pomeru. 

 

Moderné odbory Volkswagen po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní vyhlásili prvý ostrý štrajk v automobilke, ktorý 

trval šesť dní. Odbory sa s vedením automobilky nakoniec dohodli na raste tarifných miezd od júna tohto roku o 4,7 

percenta. Od januára budúceho roku porastú mzdy o ďalších 4,7 percenta a v poslednej fáze od novembra 2018 o 4,1 

percenta. K tomu dostanú zamestnanci aj jednorazovú platbu vo výške 500 eur. 

 

Júl 

 

Konfederácia odborových zväzov SR oznámila, že je pripravená pristúpiť k nátlakovým akciám v prípade, ak sa 

neodstránia nedostatky v systéme odmeňovania zamestnancov z verejného sektora. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Spišský trh a Spiš Expo privítali množstvo predajcov a vystavovateľov 

 [spis.korzar.sme.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603530/spissky-trh-a-spis-expo-privitali-mnozstvo-predajcov-a-vystavovatelov.html 

 

Najväčším lákadlom bude vystúpenie kapiel IMT Smile a Smola & Hrušky. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi sa do nedele 16. júla konajú Spišské výstavné trhy - 

Spiš Expo 2017, ktoré tento rok píšu svoju 50. kapitolu. 

 

Svoje služby a výrobky ponúka 67 vystavovateľov. 

 

Ide o celoslovenskú výstavu stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou. 

 

Rozdelená je do piatich sekcií a to Postav dom, Domov a vkus, Domov a žena, Dvor a záhrada a Autoparáda, pričom 

najviac vystavovateľov, 20, sa zameriava práve na Domov a ženu. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603530/spissky-trh-a-spis-expo-privitali-mnozstvo-predajcov-a-vystavovatelov.html
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"Tento rok sa v priestoroch zimného štadióna predstaví 67 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska," 

uviedol Albert Klein zo spoločnosti Spiš-View-Trading, ktorá podujatie organizuje. 

 

Služby a produkty sú prezentované na viac ako 854 metroch štvorcových plochy. 

 

Do soboty je výstava otvorená od 10.00 do 19.00 h, v nedeľu od 10.00 do 14.00 h. 

 

Koná sa aj Spišský trh 

 

Na námestí v Spišskej Novej Vsi sa do nedele koná i 62. ročník Spišského trhu. 

 

Tento rok svoj tovar ponúkajú predajcovia v približne 500 stánkoch rozmiestnených po celom námestí. 

 

Kultúrny program bude prebiehať na hlavnom pódiu i na pódiu pri Redute. 

 

Najväčším lákadlom bude vystúpenie kapiel IMT Smile, Smola & Hrušky s dychovým orchestrom RDH Tatramat 

Matejovce a Petra Stašáka. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  V okrese Spišská došlo k lúpeži: Chlapec (16) bol počas nej bodnutý nožom! 

 [spisska.dnes24.sk; 14/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-doslo-k-lupezi-chlapec-16-bol-pocas-nej-bodnuty-nozom-274778 

 

 Muži zákona informovali, že v okrese Spišská Nová Ves sa odohralo lúpežné prepadnutie, pri ktorom bol mladý chlapec 

(16) bodnutý nožom. 

 

Krajský policajný hovorca Alexander Szabó uviedol, že spišskonovoveskí policajti po intenzívnom pátraní v krátkom čase 

zadržali muža, ktorý mal pri lúpeži bodnúť nožom tínedžera (16) do ramena. 

 

Szabó dodal, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi zo zločinu lúpeže obvinil viackrát 

súdne trestaného (trikrát za majetkovú a dvakrát za lúpež) 25-ročného mladíka z Krompách. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Podľa vyšetrovateľa sa obvinený v uplynulý utorok po 22.00 hodine v meste Krompachy dopustil lúpeže. Na chodníku 

vedúcom od budovy za parkoviskom pre kamióny pri miestom železiarskom podniku v blízkosti rieky Hornád, lúpežne 

prepadol iba 16-ročného chlapca. Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije. Chlapca bodol nožom do 

http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-doslo-k-lupezi-chlapec-16-bol-pocas-nej-bodnuty-nozom-274778
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paže, následne ho sotil na zem a z vrecka nohavíc mu ukradol finančnú hotovosť osem eur a trinásť centov," povedal 

Szabó. 

 

Prečítajte si aj 

 

Krajský policajný hovorca dodal, že chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. Obvineného 

muža policajti umiestnili v cele policajného zaistenia s návrhom na väzbu. "Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí 

trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov," uviedol Szabó. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Útok na dieťa v Krompachoch: Kriminálnik bodol nožom tínedžera, ale to nie je všetko! 

 [cas.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/571878/utok-na-dieta-v-krompachoch-kriminalnik-bodol-nozom-tinedzera-ale-to-nie-je-vsetko/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Spišskonovoveskí policajti zatkli muža, ktorý mal pri lúpeži bodnúť tínedžera bodnúť do ramena. 

 

Vyšetrovateľ v Spišskej Novej Vsi obvinil z lúpeže viackrát súdne trestaného Mariána (25) z Krompách. "Podľa 

vyšetrovateľa obvinený v utorok po 22. h v Krompachoch na chodníku za parkoviskom pre kamióny pri železiarskom 

podniku v blízkosti rieky Hornád prepadol ročného chlapca (16). Obvinený pred útokom na poškodeného mal kričať, že 

ho zabije," uviedol košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó. Útočník chlapca bodol nožom do ramena, potom 

ho zhodil na zem a z vrecka mu zobral viac ako osem eur. 

 

Chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. "Obvineného policajti umiestnili v cele policajného 

zaistenia s podnetom na väzobné stíhanie. Obvinenému v prípade dokázania viny an súde hrozí trest odňatia slobody na 

sedem až 12 rokov," uzavrel Szabó. 

 

Foto: 

 

Na tínedžera kričal, že ho zabije (ilustračné foto). Zdroj - iStockphoto 

 

https://www.cas.sk/clanok/571878/utok-na-dieta-v-krompachoch-kriminalnik-bodol-nozom-tinedzera-ale-to-nie-je-vsetko/
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Žiadna zmena. Bokroš s Javorčíkom pokračujú pri mládeži 

 [pravda.sk; 14/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/435375-ziadna-zmena-bokros-s-javorcikom-pokracuju-pri-

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

 

Norbert Javorčík. Autor - Pravda, Robert Hüttner 

 

Tréner Ernest Bokroš by mal pokračovať pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov, takisto vo funkcii kouča 

výberu do 18 rokov by mal zostať Norbert Javorčík. 

 

Na novej zmluve sa dohodli s generálnym manažérom reprezentácií SR Miroslavom Šatanom. Informuje o tom piatkové 

vydanie denníka Šport. 

 

Päťdesiatsedemročný Bokroš mal z funkcie odísť, pretože chcel trénovať seniorov. Napokon sa však rozhodol zostať pri 

tíme do 20 rokov. Projekt dvadsiatky by mal podľa denníka Šport pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Podobne ako v 

predchádzajúcich rokoch by mal tím pred svetovým šampionátom pôsobiť v seniorskej lige. 

 

V horšej situácii sa ocitol Javorčík, pretože projekt dorasteneckej reprezentácie pravdepodobne končí. Štyridsaťdvaročný 

tréner tak bude musieť mužstvo tento rok pripravovať inak ako v ostatných sezónach. Javorčík sa osvedčil počas 

ostatného šampionátu do osemnásť rokov, ktorý sa konal v slovenských mestách Poprad a Spišská Nová Ves. 

Slovenský tím sa dostal až do štvrťfinále, kde podľahol v predĺžení Rusom 2:3. 

 

Generálny manažér reprezentácií SR Miroslav Šatan aj naďalej pokračuje v hľadaní trénera seniorského mužstva. 

Nástupcu Zdena Cígera chce mať do konca augusta. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Basketbal: Súpiska Handlovej sa rozšírila o päť mien 

 [24hod.sk; 14/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsirila-o-pat-mien-cl523998.html 

 

Na snímke hráči Handlovej. 

 

Handlová 14. júla (TASR) - Súpiska basketbalového klubu MBK Handlová sa pre sezónu 2017/2018 rozšírila o päť mien. 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/435375-ziadna-zmena-bokros-s-javorcikom-pokracuju-pri-mladezi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/435375-ziadna-zmena-bokros-s-javorcikom-pokracuju-pri-mladezi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.24hod.sk/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsirila-o-pat-mien-cl523998.html
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Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. Jeho tímovým 

kolegom bude aj naďalej 24-ročný rozohrávač Jakub Novysedlák. Po dvoch sezónach v Spišskej Novej Vsi sa na Hornú 

Nitru vracia handlovský odchovanec Michal Dolník. Dvadsaťdvaročný pivot začínal sezónu 2016/2017 na Spiši, ale 

napokon ju dohral za prvoligový tím MŠK BK Žiar nad Hronom. V ich drese mal priemerne na zápas 6,3 bodu, 7,3 

doskoku, 1,1 zisku a 1,2 bloku. 

 

Ďalším navrátilcom je 25-ročný rozohrávač Filip Dratva, do Handlovej sa vracia po štyroch rokoch. Slovenský 

basketbalista bol v predchádzajúcom ročníku súčasťou KB Košice, v 21 stretnutiach zaznamenal v priemere 1,5 bodu. 

Aktuálne jedinou novou tvárou v družstve je podľa oficiálnej klubovej webstránky 23-ročný pivot Adam Štefek. V 

Slovenskej basketbalovej lige odohral štyri sezóny v drese MBK SPU Nitra, v predchádzajúcom ročníku zasiahol len do 

15 zápasov, priemerne si do štatistík zapísal 6,9 bodu a 4,7 doskoku. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Recidivista v Krompachoch bodol nožom tínedžera a olúpil ho 

 [24hod.sk; 14/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-tinedzera-a-olupil-ho-cl524019.html 

 

Spišskonovoveskí policajti zadržali muža, ktorý pri lúpeži bodol nožom tínedžera do ramena. Vyšetrovateľ odboru 

kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru ... 

 

Krompachy 14. júla (TASR) - Spišskonovoveskí policajti zadržali muža, ktorý pri lúpeži bodol nožom tínedžera do 

ramena. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo 

zločinu lúpeže obvinil viackrát súdne trestaného 25-ročného Mariána z Krompách. TASR o tom dnes informoval hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa vyšetrovateľa sa obvinený v utorok (11.7) po 22.00 h v Krompachoch dopustil lúpeže. Na chodníku za 

parkoviskom pre kamióny pri miestom železiarskom podniku v blízkosti rieky Hornád prepadol 16-ročného chlapca. 

Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije," uviedol policajný hovorca. Chlapca bodol nožom do 

ramena, následne ho sotil na zem a z vrecka nohavíc mu ukradol finančnú hotovosť vo výške viac ako osem eur. 

 

Chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. "Obvineného muža policajti umiestnili v cele 

policajného zaistenia s návrhom na väzbu. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem 

až 12 rokov," uzavrel Szabó. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

http://www.24hod.sk/recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-tinedzera-a-olupil-ho-cl524019.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 7. 2017 

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

Späť na obsah 

 

1.11.  Recidivista v Krompachoch bodol nožom tínedžera a olúpil ho 

 [teraz.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-t/270426-clanok.html 

 

Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR 

 

Krompachy 14. júla (TASR) - Spišskonovoveskí policajti zadržali muža, ktorý pri lúpeži bodol nožom tínedžera do 

ramena. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo 

zločinu lúpeže obvinil viackrát súdne trestaného 25-ročného Mariána z Krompách. TASR o tom dnes informoval hovorca 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa vyšetrovateľa sa obvinený v utorok (11.7) po 22.00 h v Krompachoch dopustil lúpeže. Na chodníku za 

parkoviskom pre kamióny pri miestom železiarskom podniku v blízkosti rieky Hornád prepadol 16-ročného chlapca. 

Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije," uviedol policajný hovorca. Chlapca bodol nožom do 

ramena, následne ho sotil na zem a z vrecka nohavíc mu ukradol finančnú hotovosť vo výške viac ako osem eur. 

 

Chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. "Obvineného muža policajti umiestnili v cele 

policajného zaistenia s návrhom na väzbu. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem 

až 12 rokov," uzavrel Szabó. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Basketbal: Súpiska Handlovej sa rozšírila o päť mien 

 [teraz.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsi/270406-clanok.html 

 

Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. 

 

Na snímke hráči Handlovej. Foto: TASR/František Iván 

 

Handlová 14. júla (TASR) - Súpiska basketbalového klubu MBK Handlová sa pre sezónu 2017/2018 rozšírila o päť mien. 

 

Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. Jeho tímovým 

kolegom bude aj naďalej 24-ročný rozohrávač Jakub Novysedlák. Po dvoch sezónach v Spišskej Novej Vsi sa na Hornú 

Nitru vracia handlovský odchovanec Michal Dolník. Dvadsaťdvaročný pivot začínal sezónu 2016/2017 na Spiši, ale 

http://www.teraz.sk/regiony/recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-t/270426-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsi/270406-clanok.html
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napokon ju dohral za prvoligový tím MŠK BK Žiar nad Hronom. V ich drese mal priemerne na zápas 6,3 bodu, 7,3 

doskoku, 1,1 zisku a 1,2 bloku. 

 

Ďalším navrátilcom je 25-ročný rozohrávač Filip Dratva, do Handlovej sa vracia po štyroch rokoch. Slovenský 

basketbalista bol v predchádzajúcom ročníku súčasťou KB Košice, v 21 stretnutiach zaznamenal v priemere 1,5 bodu. 

Aktuálne jedinou novou tvárou v družstve je podľa oficiálnej klubovej webstránky 23-ročný pivot Adam Štefek. V 

Slovenskej basketbalovej lige odohral štyri sezóny v drese MBK SPU Nitra, v predchádzajúcom ročníku zasiahol len do 

15 zápasov, priemerne si do štatistík zapísal 6,9 bodu a 4,7 doskoku. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Basketbal: Súpiska Handlovej sa rozšírila o päť mien 

 [dobrenoviny.sk; 14/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/105772/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsirila-o-pat-mien 

 

Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. 

 

Na snímke hráči Handlovej. — Foto: TASR/František Iván 

 

Handlová 14. júla (TASR) - Súpiska basketbalového klubu MBK Handlová sa pre sezónu 2017/2018 rozšírila o päť mien. 

 

Vedenie klubu sa dohodlo na pokračovaní spolupráce s 31-ročným rozohrávačom Ondrejom Haviarom. Jeho tímovým 

kolegom bude aj naďalej 24-ročný rozohrávač Jakub Novysedlák. Po dvoch sezónach v Spišskej Novej Vsi sa na Hornú 

Nitru vracia handlovský odchovanec Michal Dolník. Dvadsaťdvaročný pivot začínal sezónu 2016/2017 na Spiši, ale 

napokon ju dohral za prvoligový tím MŠK BK Žiar nad Hronom. V ich drese mal priemerne na zápas 6,3 bodu, 7,3 

doskoku, 1,1 zisku a 1,2 bloku. 

 

Ďalším navrátilcom je 25-ročný rozohrávač Filip Dratva, do Handlovej sa vracia po štyroch rokoch. Slovenský 

basketbalista bol v predchádzajúcom ročníku súčasťou KB Košice, v 21 stretnutiach zaznamenal v priemere 1,5 bodu. 

Aktuálne jedinou novou tvárou v družstve je podľa oficiálnej klubovej webstránky 23-ročný pivot Adam Štefek. V 

Slovenskej basketbalovej lige odohral štyri sezóny v drese MBK SPU Nitra, v predchádzajúcom ročníku zasiahol len do 

15 zápasov, priemerne si do štatistík zapísal 6,9 bodu a 4,7 doskoku. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Šatan vyriešil mládežnícke reprezentácie, Bokroš aj Javorčík zostávajú 

http://www.dobrenoviny.sk/c/105772/basketbal-supiska-handlovej-sa-rozsirila-o-pat-mien
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 [sport.sme.sk; 14/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20603645/ernest-bokros-a-norbert-javorcik-zostavaju-pri-mladezi.html 

 

Ernest Bokroš by mal viesť výber hokejistov do 20 rokov, Norbert Javorčík naďalej zostane pri osemnástke. 

 

BRATISLAVA. Tréner Ernest Bokroš by mal pokračovať pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov, takisto vo 

funkcii kouča výberu do 18 rokov by mal zostať Norbert Javorčík. Na novej zmluve sa dohodli s novým generálnym 

manažérom reprezentácií Slovenska Miroslavom Šatanom. 

 

Informuje o tom piatkové vydanie denníka Šport. 

 

Javorčík je v horšej situácii 

 

Päťdesiatsedemročný Bokroš mal z funkcie odísť, pretože chcel trénovať seniorov. Napokon sa však rozhodol zostať pri 

tíme do 20 rokov. 

 

Projekt dvadsiatky by mal podľa denníka Šport pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch, by mal tím pred svetovým šampionátom pôsobiť v seniorskej lige. 

 

V horšej situácii sa ocitol Javorčík, pretože projekt dorasteneckej reprezentácie pravdepodobne končí. Štyridsaťdvaročný 

tréner tak bude musieť mužstvo tento rok pripravovať inak ako v ostatných sezónach. 

 

Šatan hľadá nástupcu Cígera 

 

Javorčík sa osvedčil počas ostatného šampionátu do osemnásť rokov, ktorý sa konal v slovenských mestách Poprad a 

Spišská Nová Ves. 

 

Slovenský tím sa dostal až do štvrťfinále, kde podľahol v predĺžení Rusom 2:3. 

 

Generálny manažér reprezentácií Slovenska Miroslav Šatan aj naďalej pokračuje v hľadaní trénera seniorského mužstva. 

 

Nástupcu Zdena Cígera chce mať do konca augusta. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Ďalší pekný kšeft pre Bonul. SBS blízka Smeru získala súťaž na Richterovom 

ministerstve práce 

 [parlamentnelisty.sk; 14/07/2017; mr ; Zaradenie: Aréna] 

https://sport.sme.sk/c/20603645/ernest-bokros-a-norbert-javorcik-zostavaju-pri-mladezi.html
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http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Dalsi-pekny-kseft-pre-Bonul-SBS-blizka-Smeru-ziskala-sutaz-na-Richterovom-

ministerstve-prace-290451 

 

"Sumička", za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni hokejisti či futbalisti. Vyše 10-tisíc eur každý mesiac 

zinkasuje známa nitrianska SBS, na ktorej vianočnom večierku v minulosti rečnil aj samotný premiér Robert Fico. 

Spoločnosť Bonul tak získala ďalšie zaujímavé zákazky do už tak rozvetveného portfólia. 

 

Foto: sita 

Popis: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter 

 

Spoločnosť Bonul rozhodne nie je v médiách spomínaná po prvýkrát. Napokon sám majiteľ firmy Miroslav Bödör je 

švagrom policajného šéfa Tibora Gašpara, ako aj priateľom viacerých vysokopostavených členov Smeru. 

 

Súkromná bezpečnostná spoločnosť si môže aktuálne (už opäť) mädliť ruky. Bonulu sa totiž podarilo získať "výživnú" 

zákazku, keď bude do roku 2019 strážiť dve nehnuteľnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré spadajú pod 

ministerstvo práce. 

 

Ako je známe, rezort práce má pod palcom ďalší významný smerák Ján Richter. 

 

"Ústredie si Bonul najalo na 24-hodinové stráženie, jeho pracovníci nastúpia v auguste. Počas dvoch rokov zinkasuje 

firma za služby 245-tisíc eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH). V prepočte na mesiac teda vyše desaťtisíc eur," píše vo 

svojom piatkovom printovom vydaní denník SME, pričom dodáva, že ministerstvo práce si novú firmu na stráženie 

vyberalo cez elektronickú aukciu. 

 

Za zmienku stojí, že z dvojice budov, ktoré bude po novom strážiť práve Bonul, je jeden objekt neadministratívnou 

budovou. Navyše v roku 2010 bola vyhlásená za prebytočný majetok. 

 

"Je to niekdajšie vzdelávacie a ubytovacie zariadenie ústredia v obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves. Nehnuteľnosť 

je už niekoľko rokov opustená a chátra," dodáva v predmetnom článku spomenutý denník. 

 

Krátke propagačné video spoločnosti Bonul. Zdroj - Youtube 

 

--> autor: mr 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Na Spišských trhoch ponúkajú dobroty od výmyslu sveta: Tieto nás upútali najviac! 

 [spisska.dnes24.sk; 14/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-spisskych-trhoch-ponukaju-dobroty-od-vymyslu-sveta-tieto-nas-uputali-najviac-274765 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Dalsi-pekny-kseft-pre-Bonul-SBS-blizka-Smeru-ziskala-sutaz-na-Richterovom-ministerstve-prace-290451
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Dalsi-pekny-kseft-pre-Bonul-SBS-blizka-Smeru-ziskala-sutaz-na-Richterovom-ministerstve-prace-290451
http://spisska.dnes24.sk/na-spisskych-trhoch-ponukaju-dobroty-od-vymyslu-sveta-tieto-nas-uputali-najviac-274765
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 V Spišskej už odštartovali trhy a vôňa dobrôt sa šíri celým námestím. Váš žalúdok si tak príde na svoje. My sme sa 

zamerali na jedlá, ktoré nás zaujali najviac. 

 

Jedným zo znakov toho, že Spišské trhy už v našom meste začali, je aj vôňa všelijakých dobrôt šíriaca sa celým 

námestím. Vaše chuťové poháriky môžu poštekliť klasické jarmočné jedlá, akými sú pečené klobásy, údené kolená, 

pečená krkovička , kuracie či bravčové ražniči alebo zemiakové placky. 

 

Na jarmočníkov čakajú však aj rôzne prílohy či špeciality. Na svoje si prídu i milovníci sladkého. My sme sa na Spišské 

trhy vybrali a prinášame vám výber piatich dobrôt, ktoré našu redakciu zaujali najviac. 

 

Prečítajte si aj 

 

Jarmočná kapusta 

 

Na Spišských trhoch si vaše žalúdky môžu dopriať aj dobrotu v podobe jarmočnej kapusty. Na panvici opraženej kyslej 

kapuste nájdete aj viaceré druhy mäsa, medzi ktorými nechýba ani údené koleno. Ak by vám samotná kapusta nestačila, 

môžete si ju dať ako prílohu k opečenej klobáse či jaternici. Za 100 gramov tejto jarmočnej pochúťky zaplatíte 1,50 eur. 

 

Pečené prasiatko 

 

Ďalšou zo špecialít, ktorá nás na jarmoku v Spišskej Novej Vsi zaujala je pečené prasiatko. Táto dobrota sa pečie 

priamo na námestí. Ako nám prezradil majiteľ, na dobre upečenú takúto pochúťku sa síce čaká dlhšie, ale potom si prídu 

všetci milovníci mäsa na svoje. Za 200 gramov mäsa zaplatíte štyri eurá a ku grilovanému prasiatku vám naložia žemľu, 

jablkové pyré aj provensálsku plnku. 

 

Rezance s kuracím mäsom 

 

Na trhoch sa nájde okrem mäsa a rýb aj čo-to pre milovníkov čínskej kuchyne. V jednom zo stánkov nás zaujali rezance s 

kuracím mäsom. Ide o síce nie veľmi tradičné jarmočné jedlo, ale napríklad pre milovníkov ázijskej kuchyne môže 

predstavovať zaujímavú alternatívu. Za 100 gramov zaplatíte 2 eurá. 

 

Domáca štrúdľa 

 

Ak máte radi klasickú kuchyňu starých materí, na trhoch vás môže zlákať aj stánok s domácou štrúdľou, ktorú pečú 

manželia pochádzajúci z Prievidze. Ako nám prezradili, ide o vaľkanú štrúdľu, ktorú pečú s láskou podľa receptu starej 

mamy. Okrem klasiky, akou je štrúdľa maková s višňami, tvarohová, či jablková so škoricou, nájdete medzi siedmymi 

druhmi aj plnku ako puding, vanilka a nugát. Jeden kúsok domácej štúdle stojí 1 euro. 
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Trdlo 

 

Úplnou tohtoročnou novinkou na Spišských trhoch je síce klasika, ale v modernom prevedení. Sladká dobrota, ktorá nám 

padla do oka, ako nám prezradili majitelia stánku, je kombinácia klasického trdelníka, v netradičnom tvare s rôznou 

plnkou podľa chuti. Za 3,99 eura tak dostane kornútok trdla obalený v škorici či orechoch, naplnený jahodami, nutelou, 

jablkami so škoricou, lesným ovocím či dokonca vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Na hrade Ľubovňa bude soľ a láska nad zlato 

 [ucn.sk; 14/07/2017; UCN ; Zaradenie: Učiteľské noviny] 

http://www.ucn.sk/domov/na-hrade-lubovna-bude-sol-a-laska-nad-zlato 

 

Ľubovniansky hrad opäť po roku ožije rozprávkou a pesničkami. Organizátori, Ľubovnianske múzeum, Mesto Stará 

Ľubovňa a Základná umelecká škola Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, pripravili pre malých i veľkých návštevníkov hradu 

rozprávkový príbeh Soľ a láska nad zlato. 

 

Scenár už tradične napísal spisovateľ Peter Karpinský, autor kníh pre deti Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, Rozprávky z 

Múzea záhad a tajomstiev, Sedem dní v pivnici, Kde asi rozprávka býva či Adela, ani to neskúšaj! Pod texty piesní sa 

opäť podpísala Eva Kollárová. Hudbu skomponoval Maroš Matoľák. Je to jeho premiérová spolupráca na divadelných 

rozprávkach, ktoré už majú jedenásťročnú tradíciu. Jednou piesňou autorsky prispel Adam Kollár (text i hudba), na 

aranžmánoch sa podieľal i Daniel Lazorčák. Obaja, Adam aj Daniel, sú čerstvými maturantmi a absolventmi hudobného 

odboru ZUŠ Jána Melkoviča. Scénografiu navrhol a zrealizoval Martin Jakubčo. 

 

O čom aktuálna rozprávka bude, sme sa opýtali autora scenára a režiséra Petra Karpinského. "Pán kráľ sa jedného dňa 

rozhodne, že by mal odísť do dôchodku. Kto však bude kraľovať po ňom? Pozve teda svoje dcéry, aby zistil, ktorá z nich 

ho má najradšej. Všetci tušíte, čo odpovie najmladšia Maruška: – Otecko, mám ťa rada ako soľ... Nahnevaný kráľ nechá 

dcéru vyhnať z hradu. Nešťastná Maruška blúdi po svete, až stretne dedka a babku, ktorým v záhrade vyrástla repka. 

Navštívi dokonca aj soľné kráľovstvo Soľnohrad a kvôli soli sa ponorí do morských hĺbok, aby tam morskému kráľovi 

vysvetlila, že nielen soľ, ale aj láska je nad zlato..." Uhádnite, ako sa to celé skončí. Neviete? Príďte si teda pozrieť 

tohtoročnú hradnú rozprávku SOĽ A LÁSKA NAD ZLATO. Každý si v nej určite nájde to svoje – príbeh plný prekvapení, 

vtipných situácií, pekné pesničky, farebné kostýmy... 

http://www.ucn.sk/domov/na-hrade-lubovna-bude-sol-a-laska-nad-zlato
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Hrať sa bude od 10. do 16. júla 2017, každý deň o 10.30, 12.30, 14.30 a 16.30 h. Vystúpi v nej tridsiatka hercov prevažne 

zo Starej Ľubovne (terajší a bývalí žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni), ale aj ich priatelia zo Spišskej Novej Vsi, 

Košíc či Bratislavy. S rozprávkou prejdete celý hrad. Cena vstupného na hrad počas konania divadla zostáva 

nezmenená. 

 

Hradné divadlá začali písať svoju históriu v roku 2006. Návštevníci Ľubovnianskeho hradu si vtedy mohli pozrieť 

predstavenie Móric Beňovský – kráľ kráľov. A každý rok pribudlo nové, okrem roku 2009, kedy sa rekonštruoval 

renesančný palác – Diablova skala (2007), Zamurovaná nevesta (2008), Princezná pre draka (2010), Tri zlaté vlasy deda 

Vševeda (2011), Medvedia koža (2012), Dažďová víla (2013), O Planetárovi (2014), Nebojsa (2015) a Lietajúci Cyprián 

(2016). Tento rok sa bude teda hrať v poradí jedenáste divadlo. 

 

Text a foto: Eva Kollárová 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Policajné udalosti: Mladíkovi hrozí za krádež peňazí a šperkov až desaťročné väzenie. 

Recidivista v Krompachoch bodol nožom tínedžera a olúpil ho 

 [hlavnespravy.sk; 14/07/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/policajne-udalosti-mladikovi-hrozi-za-kradez-penazi-sperkov-az-desatrocne-vazenie-recidivista-v-

krompachoch-bodol-nozom-tinedzera-olupil-ho/1069250 

 

Nové Mesto nad Váhom 14. júla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP) 

 

P 

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????? 

 

Ako dnes informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, obvinený sa mal začiatkom júla bez použitia 

násilia dostať do pivnice rodinného domu v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ ukradol päť litrov domáceho alkoholu. 

 

"Následne sa dostal do obytnej časti domu, kde odcudzil peniaze a šperky. Krádežou spôsobil majiteľovi škodu vo výške 

asi 14.700 eur," uviedol Kudlička s tým, že v prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na tri až 

desať rokov. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/policajne-udalosti-mladikovi-hrozi-za-kradez-penazi-sperkov-az-desatrocne-vazenie-recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-tinedzera-olupil-ho/1069250
http://www.hlavnespravy.sk/policajne-udalosti-mladikovi-hrozi-za-kradez-penazi-sperkov-az-desatrocne-vazenie-recidivista-v-krompachoch-bodol-nozom-tinedzera-olupil-ho/1069250
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Za napadnutie policajta hrozí 22-ročnému Bratislavčanovi väzenie 

 

Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV obvinil 22-ročného Daniela L. z Bratislavy z trestného činu 

nebezpečného vyhrážania a útoku na verejného činiteľa. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. 

 

Ako ďalej informoval, v utorok (11.7.) bola vyslaná krátko po 19.30 h policajná hliadka na Štrbskú ulicu v mestskej časti 

Bratislava – Devín, kde v jednej zo záhradkárskych chatiek došlo ku konfliktu medzi tromi mužmi. "Po príchode na miesto 

bolo zistené, že v jednej zo záhradných chatiek sa 22-ročný – v súčasnosti obvinený muž, verbálne vyhrážal 36-ročnému 

a 43-ročnému mužovi fyzickou likvidáciou," uviedol hovorca. 

 

Ako ďalej dodal policajná hliadka muža zadržala. "Po obmedzení na slobode sa muž začal verbálne vyhrážať likvidáciou 

aj príslušníkom Policajného zboru, pričom jedného z nich fyzicky napadol a úderom hlavou mu spôsobil tržnú ranu v 

oblasti tváre. Agresívny muž bol následne eskortovaný na príslušné policajné oddelenie a po vykonaní potrebných 

úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia," konštatoval Szeiff. 

 

V prípade preukázania viny mladému mužovi hrozí väzenie na jeden až päť rokov. 

 

Recidivista v Krompachoch bodol nožom tínedžera a olúpil ho 

 

Spišskonovoveskí policajti zadržali muža, ktorý pri lúpeži bodol nožom tínedžera do ramena. Vyšetrovateľ odboru 

kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo zločinu lúpeže obvinil viackrát 

súdne trestaného 25-ročného Mariána z Krompách. TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó. 

 

"Podľa vyšetrovateľa sa obvinený v utorok (11.7) po 22.00 h v Krompachoch dopustil lúpeže. Na chodníku za 

parkoviskom pre kamióny pri miestom železiarskom podniku v blízkosti rieky Hornád prepadol 16-ročného chlapca. 

Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije," uviedol policajný hovorca. Chlapca bodol nožom do 

ramena, následne ho sotil na zem a z vrecka nohavíc mu ukradol finančnú hotovosť vo výške viac ako osem eur. 

 

Chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. "Obvineného muža policajti umiestnili v cele 

policajného zaistenia s návrhom na väzbu. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem 

až 12 rokov," uzavrel Szabó. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Žiarčania, spojme sily: V súťaži o naj mesto sa rútime dolu! 

 [ziar.dnes24.sk; 14/07/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 
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http://ziar.dnes24.sk/ziarcania-spojme-sily-v-sutazi-o-naj-mesto-sa-rutime-dolu-274810 

 

 K titulu najkrajšieho mesta Slovenska môžu kandidátov posunúť hlasy. Pozreli sme sa na priebežné výsledky. 

 

Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska" vyhlasuje internetový portál Slovakregion a mestá v nej niekoľko mesiacov 

bojujú o hlasy ľudí, ktoré im môžu priniesť víťazstvo. Súťaž končí v novembri a o akúsi korunku krásy medzi mestami 

bojuje 140 miest. 

 

Rebríčku momentálne kraľuje Spišská Nová Ves, na päty jej šliape Bardejov a treticu favoritov uzatvára Brezno. Žiar nad 

Hronom sa ešte v máji držal vo veľkej konkurencii na slušnej 33. priečke. Dnes ho nájdeme až na 56. mieste. O pár miest 

nižšie klesol i ďalší zástupca z nášho okresu, Kremnica. Tá je 45. priečke, v máji jej patrilo 40. miesto. 

 

Prečítajte si aj 

 

K lepšiemu umiestneniu nášho mesta môžete prispieť svojím hlasom. Zahlasovať za naše mesto môžete na 

www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí kompletne vyplnia registračné údaje. Víťazom 

sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich 

hlas. Výsledky súťaže budú známe 6. novembra tohto roka. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Marián (25) napadol 16-ročného chlapca: Hrozí mu až 12 rokov basy za smiešnu sumu! 

 [pluska.sk; 14/07/2017; db, TASR ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/krimi/marian-25-napadol-16-rocneho-chlapca-hrozi-mu-az-12-rokov-basy-za-smiesnu-sumu.html 

 

Spišskonovoveskí policajti zadržali muža, ktorý pri lúpeži bodol nožom tínedžera do ramena. Marián /25) z Krompách ho 

navyše ešte aj okradol. 

 

(ilustračné foto) 

 

Autor - archív 

 

http://ziar.dnes24.sk/ziarcania-spojme-sily-v-sutazi-o-naj-mesto-sa-rutime-dolu-274810
http://www.pluska.sk/krimi/marian-25-napadol-16-rocneho-chlapca-hrozi-mu-az-12-rokov-basy-za-smiesnu-sumu.html
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Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo zločinu lúpeže 

obvinil viackrát súdne trestaného Mariána (25) z Krompách. "Podľa vyšetrovateľa sa obvinený v utorok 11.7 po 22.00 

hodine v Krompachoch dopustil lúpeže," informoval krajský košický policajný hovorca Alexander Szabó.  

 

Daniel (22) z Bratislavy napadol policajta a hlavou mu rozrazil čelo: A to nie je všetko! 

 

VIDEO Brutálna zrážka s kamiónom: Otec s dcérou nemali šancu prežiť! 

 

Na chodníku za parkoviskom pre kamióny pri miestnom železiarskom podniku v blízkosti rieky Hornád prepadol 16-

ročného chlapca. "Obvinený pred útokom na poškodeného kričal, že ho zabije," uviedol policajný hovorca. 

 

VIDEO FOTO Mladá krásna učiteľka zomrela pri havárii: Ročná dcérka sa už mamičky nikdy nedočká 

 

"Chlapca bodol nožom do ramena, sotil ho na zem a z vrecka nohavíc mu ukradol finančnú hotovosť vo výške viac ako 8 

eur," doplnil. Chlapec utrpel zranenie s doposiaľ bližšie neurčenou dobou liečenia. "Obvineného muža policajti umiestnili 

v cele policajného zaistenia s návrhom na väzbu. V prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 

rokov," uzavrel Szabó. 

 

Autor - db, TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Tréner bystrickej juniorky bude i koučom slovenskej reprezentácie do 18 rokov 

 [bystricoviny.sk; 14/07/2017; (bl) ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://www.bystricoviny.sk/hokej/trener-bystrickej-juniorky-zostava-koucom-slovenskej-reprezentacie-do-18-rokov/ 

 

Hlavným trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov sa stal opäť Norbert Javorčík. Ide o kouča 

banskobystrických juniorov HC ´05. 

 

Javorčík sa ocitne po novom v horšej situácii ako doposiaľ, pretože projekt dorasteneckej reprezentácie pravdepodobne 

končí. Štyridsaťdvaročný tréner banskobystrickej juniorky tak bude musieť mužstvo tento rok pripravovať inak ako v 

ostatných sezónach. Norbert Javorčík sa osvedčil počas ostatného šampionátu do osemnásť rokov, ktorý sa konal v 

slovenských mestách Poprad a Spišská Nová Ves. Slovenský tím sa dostal až do štvrťfinále, kde podľahol v predĺžení 

Rusom 2:3. Pri tíme do 18 rokov mu majú pomáhať asistenti Ján Pardavý a Vladimír Turan, trénerom brankárov bude 

Roman Mega. 

 

Náš kouč prijal ponuku generálneho manažéra SZĽH Miroslava Šatana a pre médiá uviedol: 

 

http://www.bystricoviny.sk/hokej/trener-bystrickej-juniorky-zostava-koucom-slovenskej-reprezentacie-do-18-rokov/
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"Pre mňa je česť viesť reprezentačné mužstvo. Na novú sezónu sa teším, rovnako na spoluprácu s novými hráčmi. V 

najbližšom období zverejníme nomináciu na tréningový kemp a sústrediť sa budeme na augustový Ivana Hlinku Memorial 

cup. Po novom budem musieť pozíciu reprezentačného trénera skĺbiť s klubovými povinnosťami, čo bude výzva, ale 

zároveň získam ďalšie skúsenosti." 

 

Tréner Ernest Bokroš pokračuje pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov. Reprezentáciu do 17 rokov povedie 

Ján Lipianský s asistentom Andrejom Podkonickým, do 16 rokov Viliam Čacho a trénerom regionálnych výberov do 15 

rokov bude Radoslav Hecl. Kompletný menoslov asistentov trénerov i trénerov brankárov bude predložený na schválenie 

Výkonnému výboru SZĽH. Generálny manažér reprezentácií SR Miroslav Šatan aj naďalej pokračuje v hľadaní kouča 

seniorského mužstva. Nástupcu Zdena Cígera chce mať do konca augusta. 

 

Autor - (bl), Foto: Zdroj tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Títo hokejisti do 20 rokov majú šancu hrať na turnaji Summer Challenge 

 [teraz.sk; 14/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/nominacia-kemp-summer-challenge/270522-clanok.html 

 

Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. 

 

Ilustračná fotografia Foto: TASR 

 

Bratislava 14. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Reprezentačná komisia SZĽH 

zaradili do tréningového kempu v Piešťanoch hráčov do 20 rokov dokopy 34 hokejistov, z ktorých sa vykryštalizuje káder 

na turnaj Summer Challenge v Žiline. 

 

V nominácii sú štyria brankári, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. Kemp sa 

uskutoční od štvrtka 20. júla do nedele 30. júla. Hráči budú v prvej fáze hrať modelované zápasy a tréneri následne zúžia 

káder na 23 chlapcov, ktorí v termíne od 28. do 30. júla odohrajú Summer Challenege. Ich súpermi budú Česko, 

Nemecko a Švajčiarsko. Po Summer Challenge urobia tréneri výber hráčov pre projekt Orange 20. 

 

Nominácia hráčov na tréningový kemp v Piešťanoch (20. – 30. júla): 

 

brankári: Dávid Hrenák, Jakub Kostelný (obaja HK DUKLA Trenčín), Juraj Sklenár (MMHK Nitra), Roman Durný (MHk 32 

Liptovský Mikuláš) 

 

obrancovia: Samuel Fereta, Tomáš Hedera, Šimon Trnavský (všetci HC SLOVAN Bratislava), Martin Krempaský, Andrej 

Leško (obaja HK ŠKP Poprad), Erik Rajnoha (HK DUKLA Trenčín), Dávid Matejovič (MMHK Nitra), Dušan Kmec (HC 

http://www.teraz.sk/sport/nominacia-kemp-summer-challenge/270522-clanok.html
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Košice), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves), Michal Ivan (HKM Zvolen), Martin Bodák (Kootenay Ice/Can.), Marek 

Korenčík (Lulea HF/Swe.) 

 

útočníci: Niki Jaško, Adam Liška (obaja HC SLOVAN Bratislava), Peter Bjalončík, Filip Vašaš, Rastislav Václav (všetci 

HK ŠKP Poprad), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Mário Múčka (MMHK Nitra), Matej Galbavý, Alex Tamáši (obaja 

HC'05 Banská Bystrica), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Miloš Fafrák, Jakub Urbánek (obaja MHC Martin), 

Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Marián Studenič (MHKM Skalica), Patrik Hrehorčák, Jakub Lacka, Miloš 

Roman (všetci HC Oceláři Třinec/ČR.), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/USA) 

 

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): 

 

Daniel Demo (HK Ružinov '99 Bratislava), Ján Kožiak, Adam Ružička (obaja HC Slovan Bratislava), Juraj Jakubík (MHK 

Dubnica nad Váhom), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Samuel Buček (MMHK Nitra), Adam Stacho (HK Havrani 

Piešťany), Peter Kundrik, Marko Šturma (obaja HK ŠKP Poprad), Matúš Havrila, Adrián Nazad (obaja P.H.K. Prešov), 

Juraj Ovečka, Sebastián Šmída (obaja MHKM Skalica), Martin Božík , Adam Dúžek, Erik Smolka (všetci HK DUKLA 

Trenčín), Patrik Marcinek, Martin Pospíšil (obaja HKM Zvolen), Jakub Köver (Piráti Chomutov/ČR.), David Jaša (KLH 

Jindřichův Hradec/ČR), Kroni Musilu (BK Mladá Boleslav/ČR), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha/ČR), Jozef Baláž (HC 

Vítkovice/ČR), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fin.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Swe.) 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Títo hokejisti do 20 rokov majú šancu hrať na turnaji Summer Challenge 

 [24hod.sk; 14/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/tito-hokejisti-do-20-rokov-maju-sancu-hrat-na-turnaji-summer-challenge-cl524122.html 

 

Ilustračná fotografia 

 

Bratislava 14. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Reprezentačná komisia SZĽH 

zaradili do tréningového kempu v Piešťanoch hráčov do 20 rokov dokopy 34 hokejistov, z ktorých sa vykryštalizuje káder 

na turnaj Summer Challenge v Žiline. 

 

V nominácii sú štyria brankári, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. Kemp sa 

uskutoční od štvrtka 20. júla do nedele 30. júla. Hráči budú v prvej fáze hrať modelované zápasy a tréneri následne zúžia 

káder na 23 chlapcov, ktorí v termíne od 28. do 30. júla odohrajú Summer Challenege. Ich súpermi budú Česko, 

Nemecko a Švajčiarsko. Po Summer Challenge urobia tréneri výber hráčov pre projekt Orange 20. 

 

Nominácia hráčov na tréningový kemp v Piešťanoch (20. – 30. júla): 

http://www.24hod.sk/tito-hokejisti-do-20-rokov-maju-sancu-hrat-na-turnaji-summer-challenge-cl524122.html
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brankári: Dávid Hrenák, Jakub Kostelný (obaja HK DUKLA Trenčín), Juraj Sklenár (MMHK Nitra), Roman Durný (MHk 32 

Liptovský Mikuláš) 

 

obrancovia: Samuel Fereta, Tomáš Hedera, Šimon Trnavský (všetci HC SLOVAN Bratislava), Martin Krempaský, Andrej 

Leško (obaja HK ŠKP Poprad), Erik Rajnoha (HK DUKLA Trenčín), Dávid Matejovič (MMHK Nitra), Dušan Kmec (HC 

Košice), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves), Michal Ivan (HKM Zvolen), Martin Bodák (Kootenay Ice/Can.), Marek 

Korenčík (Lulea HF/Swe.) 

 

útočníci: Niki Jaško, Adam Liška (obaja HC SLOVAN Bratislava), Peter Bjalončík, Filip Vašaš, Rastislav Václav (všetci 

HK ŠKP Poprad), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Mário Múčka (MMHK Nitra), Matej Galbavý, Alex Tamáši (obaja 

HC'05 Banská Bystrica), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Miloš Fafrák, Jakub Urbánek (obaja MHC Martin), 

Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Marián Studenič (MHKM Skalica), Patrik Hrehorčák, Jakub Lacka, Miloš 

Roman (všetci HC Oceláři Třinec/ČR.), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/USA) 

 

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): 

 

Daniel Demo (HK Ružinov '99 Bratislava), Ján Kožiak, Adam Ružička (obaja HC Slovan Bratislava), Juraj Jakubík (MHK 

Dubnica nad Váhom), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Samuel Buček (MMHK Nitra), Adam Stacho (HK Havrani 

Piešťany), Peter Kundrik, Marko Šturma (obaja HK ŠKP Poprad), Matúš Havrila, Adrián Nazad (obaja P.H.K. Prešov), 

Juraj Ovečka, Sebastián Šmída (obaja MHKM Skalica), Martin Božík , Adam Dúžek, Erik Smolka (všetci HK DUKLA 

Trenčín), Patrik Marcinek, Martin Pospíšil (obaja HKM Zvolen), Jakub Köver (Piráti Chomutov/ČR.), David Jaša (KLH 

Jindřichův Hradec/ČR), Kroni Musilu (BK Mladá Boleslav/ČR), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha/ČR), Jozef Baláž (HC 

Vítkovice/ČR), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fin.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Swe.) 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pichľavá nádhera: Milan zo Smižian sa pestovaniu kaktusov venuje už pol storočie 

 [spisska.dnes24.sk; 14/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pichlava-nadhera-milan-zo-smizian-sa-pestovaniu-kaktusov-venuje-uz-pol-storocie-274807 

 

 Svoje hobby si našiel pred 50-timi rokmi a veru sa má čím pochváliť. Milanovi Štrauchovi zo Smižian učarovali kaktusy aj 

iné rastliny. Jeho zbierka stojí za to. 

 

http://spisska.dnes24.sk/pichlava-nadhera-milan-zo-smizian-sa-pestovaniu-kaktusov-venuje-uz-pol-storocie-274807
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Súčasťou tradičných Spišských trhov je už viac ako dvadsať rokov aj výstava kaktusov, iných sukulentov a bonsajov, 

ktorá sa koná v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Práve tam sme natrafili na dlhoročného pestovateľa, 

milovníka kaktusov, zakladateľa krúžku kaktusárov v Spišskej, ako aj prvotného organizátora tohto 22. ročníka 

spomínanej výstavy, pána Milana Štraucha zo Smižian. 

 

Prečítajte si aj 

 

Vášnivý pestovateľ 

 

Ako prezradil pre náš portál, nie iba pestovanie kaktusov je jeho koníčkom už dlhých 50 rokov. Okrem kaktusov sa venuje 

i pestovaniu sukulentov, bonsajov či iných rastlín. "Svoj prvý kaktus som si kúpil pred 50-timi rokmi, keď som bol s 

manželkou na prechádzke v Levoči. Zaujal ma vo výklade obchodu, tak som si ho kúpil. Stál asi dve koruny," zaspomínal 

na svoje začiatky pán Milan. 

 

Bývalý železničiar si práve kaktusy obľúbil nielen pre ich krásu, ale aj nenáročnosť. "Ako rušňovodič som trávil v práci aj 

niekoľko dní a vyhovovalo mi, že kaktusy vydržia bez vody aj niekoľko týždňov. Neznamená to však, že sa o ne netreba 

starať," povedal s tým, že počas produktívneho veku častokrát z nočnej smeny jeho kroky neviedli rovno do postele, ale 

práve ku kaktusom. "Tam som si oddýchol oveľa lepšie ako v posteli," prezradil. 

 

50-ročný kaktus 

 

Ako usmiaty dôchodca prezradil, keď začínal so svojim koníčkom nebolo žiadna náučná literatúra ani internet a preto 

osobný kontakt s ľuďmi, ktorí sa venovali pestovaniu kaktusov, mal veľký význam. "Chodil som na rôzne výstavy, hlavne 

do Bratislavy, kde sme si vymieňali skúseností ohľadom pestovania. Niečo som zdedil po otcovi, ktorý sa venoval 

štiepeniu stromov a niečo som nechal na náhodu či intuíciu. Tak sa mi podarilo vypestovať aj vlastný druh kaktusu," 

priblížil. 

 

Hoci má pán Milan už 75 rokov, úsmev na tvári a pestovateľské zapálenie ho neopúšťa. Dôkazom je jeho zbierka, v ktorej 

sa nachádza viac ako tisíc druhov kaktusov. Bezpochyby pozoruhodným kúskom je napríklad ten, ktorý má presne 50 

rokov, či kaktus vyšľachtený z dvoch druhov v tvare ruky. Časť z tejto krásnej zbierky môže vidieť široká verejnosť práve 

teraz počas konania Spišských trhov a to v Dome Matice slovenskej, kde pán Milan vystavuje svoje pestovateľské 

umenie spolu s inými pestovateľmi z okolia. 

 

Ukážku jeho krásnych kúskov a aj kúskov iných pestovateľov si môžete pozrieť aj v našej priloženej fotogalérii. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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Späť na obsah 

 

1.25.  Dobšinský kopec už o niekoľko dní: Prichystajte sa na uzávierky ciest, plus komplet 

cenník 

 [roznava.dnes24.sk; 14/07/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/dobsinsky-kopec-uz-o-niekolko-dni-prichystajte-sa-na-uzavierky-ciest-plus-komplet-cennik-274309 

 

 Uzávierka ciest, obchádzky, parkovanie počas Dobšinského kopca 2017 a aj kompletný cenník. Všetko pokope! 

 

S uskutočnením známych pretekov v našom regióne sú spojené aj isté nevyhnutné obmedzenia, týkajúce sa jednak 

uzávierky úseku štátnej cesty, na ktorom sa preteky uskutočňujú, ale aj dočasnej reorganizácie dopravy a parkovania v 

samotnej Dobšinej. Podujatie sa uskutoční v dňoch 22. – 23. júla 2017. Treba rátať s obmedzeniami, my sme na ne 

upriamili pozornosť a prínášame vám dôležité informácie. 

 

Hoci je uzávierka cesty medzi Dobšinou a Dobšinským kopcom schválená v sobotu a v nedeľu od 7:00 do 20:00 hod, 

bude snahou organizátora v prípade priaznivého priebehu podujatia uvoľniť premávku na spomínanom úseku aj v 

skoršom termíne. Počas uzávierky budú pre vodičov, ktorí sa neplánujú divácky zúčastniť pretekov k dispozícii 

obchádzkové trasy zobrazené na mape, tie nájdete v našej galérii. 

 

Ako informuje organizačný výbor podujatia, vzhľadom na obmedzenú zaťažiteľnosť cesty medzi Gemerskou Polomou a 

Hnilcom nie je možné použiť túto tradičnú obchádzkovú trasu pre všetky vozidlá. Preto musia vozidlá s hmotnosťou nad 

3,5t využiť variantné riešenia. 

 

Obchádzky 

 

"Obchádzkové trasy počas uzávierky št. cesty l/67 v úseku Dobšiná – Dobšinský kopec v termínoch: 22.7.2017 od 7:00 

do 20:00 hod. a 23.7.2017 od 7:00 do 20:00 hod. V prípade priaznivých časových podmienok môže organizátor v 

prestávke medzi jazdami (cca 11:00 – 14:00) prepúšťať verejnú dopravu," píše sa na webe Dobšinského kopca. 

 

"Na hlavných prístupových komunikáciách v Gemerskej Polome, Štítniku a na Pustom Poli bude zabezpečený odklon 

dopravy našou usporiadateľskou službou v spolupráci s Políciou SR," informuje organizátor podujatia. 

 

Ako už tradične býva, na parkovanie v meste dohliadne aj polícia. DEPO pretekárskych vozidiel bude ako každý rok 

umiestnené do samotného mesta Dobšiná na ulice Vlčia dolina, SNP, Nová a Námestie Tri ruže. 

 

Všetky potrebné mapy a obrazové informácie nájdete v našej galérii! 

 

http://roznava.dnes24.sk/dobsinsky-kopec-uz-o-niekolko-dni-prichystajte-sa-na-uzavierky-ciest-plus-komplet-cennik-274309
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Návštevníci len na záchytné parkovacie miesta 

 

Pripravené budú aj záchytné parkoviská pre návštevníkov sobotňajších tréningových a nedeľňajších súťažných jázd. Zo 

smeru od Rožňavy to budú parkoviská v areáli spoločnosti EUROBUS a jeho okolí (obyvatelia Dobšinej budú mať 

umožnený vjazd do mesta po ulici Železničnej a Zimne)j, zo smeru od Popradu a Spišskej Novej Vsi to budú parkoviská 

v lokalitách "pri Kríži", "Gúgel" a Dobšinská Maša. 

 

Prehľad vstupného 

 

- Sobota tréningové jazdy: 4 euro dospeli, deti a dôchodcovia 2 eurá. 

- Sobota večerný program: 5 euro. 

- Nedeľa ostré jazdy: 5 euro dospelí, deti a dôchodcovia 3 eurá. 

 

Môže váš zaujímať: Dobšinský kopec 2017 odhaľuje program: Na toto sa tento rok môžete tešiť 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Títo hokejisti do 20 rokov majú šancu hrať na turnaji Summer Challenge 

 [dobrenoviny.sk; 14/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/105824/tito-hokejisti-do-20-rokov-maju-sancu-hrat-na-turnaji-summer-challenge 

 

Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. 

 

Ilustračná fotografia — Foto: TASR 

 

Bratislava 14. júla (TASR) – Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Reprezentačná komisia SZĽH 

zaradili do tréningového kempu v Piešťanoch hráčov do 20 rokov dokopy 34 hokejistov, z ktorých sa vykryštalizuje káder 

na turnaj Summer Challenge v Žiline. 

 

V nominácii sú štyria brankári, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri pozvali aj šiestich legionárov. Kemp sa 

uskutoční od štvrtka 20. júla do nedele 30. júla. Hráči budú v prvej fáze hrať modelované zápasy a tréneri následne zúžia 

káder na 23 chlapcov, ktorí v termíne od 28. do 30. júla odohrajú Summer Challenege. Ich súpermi budú Česko, 

Nemecko a Švajčiarsko. Po Summer Challenge urobia tréneri výber hráčov pre projekt Orange 20. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/105824/tito-hokejisti-do-20-rokov-maju-sancu-hrat-na-turnaji-summer-challenge
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brankári: Dávid Hrenák, Jakub Kostelný (obaja HK DUKLA Trenčín), Juraj Sklenár (MMHK Nitra), Roman Durný (MHk 32 

Liptovský Mikuláš) 

 

obrancovia: Samuel Fereta, Tomáš Hedera, Šimon Trnavský (všetci HC SLOVAN Bratislava), Martin Krempaský, Andrej 

Leško (obaja HK ŠKP Poprad), Erik Rajnoha (HK DUKLA Trenčín), Dávid Matejovič (MMHK Nitra), Dušan Kmec (HC 

Košice), Adam Žiak (HK Spišská Nová Ves), Michal Ivan (HKM Zvolen), Martin Bodák (Kootenay Ice/Can.), Marek 

Korenčík (Lulea HF/Swe.) 

 

útočníci: Niki Jaško, Adam Liška (obaja HC SLOVAN Bratislava), Peter Bjalončík, Filip Vašaš, Rastislav Václav (všetci 

HK ŠKP Poprad), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Mário Múčka (MMHK Nitra), Matej Galbavý, Alex Tamáši (obaja 

HC'05 Banská Bystrica), Vladimír Vybiral (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Miloš Fafrák, Jakub Urbánek (obaja MHC Martin), 

Radoslav Mesaroš (HK Mládež Michalovce), Marián Studenič (MHKM Skalica), Patrik Hrehorčák, Jakub Lacka, Miloš 

Roman (všetci HC Oceláři Třinec/ČR.), Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks/USA) 

 

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Roman Ulehla (manažér), Ernest Bokroš (tréner) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): 

 

Daniel Demo (HK Ružinov '99 Bratislava), Ján Kožiak, Adam Ružička (obaja HC Slovan Bratislava), Juraj Jakubík (MHK 

Dubnica nad Váhom), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Samuel Buček (MMHK Nitra), Adam Stacho (HK Havrani 

Piešťany), Peter Kundrik, Marko Šturma (obaja HK ŠKP Poprad), Matúš Havrila, Adrián Nazad (obaja P.H.K. Prešov), 

Juraj Ovečka, Sebastián Šmída (obaja MHKM Skalica), Martin Božík , Adam Dúžek, Erik Smolka (všetci HK DUKLA 

Trenčín), Patrik Marcinek, Martin Pospíšil (obaja HKM Zvolen), Jakub Köver (Piráti Chomutov/ČR.), David Jaša (KLH 

Jindřichův Hradec/ČR), Kroni Musilu (BK Mladá Boleslav/ČR), Vojtech Zeleňák (HC Sparta Praha/ČR), Jozef Baláž (HC 

Vítkovice/ČR), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna/Fin.), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Swe.) 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Šéf odborárov: Prečo spolupracujeme so Smerom? Lebo je to bežné 

 [etrend.sk; 14/07/2017; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: eTREND] 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-28/nasim-cielom-nie-je-strajk-ale-dobry-vysledok.html 

 

Lukáš Kvašňák  

 

Najväčší slovenský odborový zväz OZ KOVO má za sebou turbulentné obdobie. Koncom minulého roka sa od neho 

odčlenili najväčšie odbory v automobilke Volkswagen a už pod novou hlavičkou Moderných odborov zorganizovali 

najväčší štrajk v dejinách Slovenska. 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-28/nasim-cielom-nie-je-strajk-ale-dobry-vysledok.html
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Predseda OZ KOVO Emil Machyna vysvetľuje ďalšie plány zväzu, stratégiu vyjednávania, často kritizovanú spoluprácu s 

vládnou stranou Smer-SD a poberanie príspevkov od zamestnávateľov. 

 

Kolektívne vyjednávania sú tento rok oveľa razantnejšie. V niekoľkých firmách bola vyhlásená štrajková pohotovosť, v 

PPS Detva a vo Volkswagene Slovakia boli ostré štrajky, organizovali sa protestné pochody. Čím si to vysvetľujete? 

 

Aj v minulých rokoch sme robili nátlakové akcie, ale nie v takých veľkých počtoch. Je to výsledok situácie v ekonomike a 

na trhu práce. Určitý vplyv má na to aj naša kampaň za zvyšovanie miezd, ktorú sme rozbehli v minulom roku. Dnes je na 

trhu práce nedostatok ľudí. Zamestnávateľ už nemôže povedať, že ak budete štrajkovať, za bránami je dostatok ľudí, 

ktorí vás nahradia. Druhým faktorom sú aj dobré ekonomické výsledky firiem. V tých rezortoch, kde zastupujeme ľudí, je 

teda priestor, aby mzdy rástli výraznejšie. Keď sme si pozreli podiel miezd na celkových nákladoch firiem, pohybujú sa 

niekde na úrovni siedmich percent. Myslíme si preto, že ak by sa mzdy dvíhali o osem až deväť percent za rok, tak to je 

0,9 percenta rastu celkových nákladov, čo podniky bez problémov zvládnu. Všetky tieto faktory teda majú vplyv na to, aby 

mzdy rástli. Musím konštatovať, že v tých firmách, kde je OZ KOVO, sú mzdy o 21 percent vyššie ako tam, kde nie je. 

Celkovo pritom zastupujeme na Slovensku 488 firiem a skoro 200-tisíc zamestnancov.  

 

Majú teraz ľudia väčší záujem o vstup do odborov? 

 

Členská základňa nám rastie. Jednak je to našou kampaňou, ale taktiež ľudia vidia, že sa odborom podarilo vybojovať 

pre nich lepšie podmienky a má teda zmysel sa organizovať. Len tento rok sme získali zhruba štyritisíc nových členov a 

založili sme v mnohých firmách nové odbory. Hlavným cieľom ľudí je, samozrejme, dohodnúť dobrú kolektívnu zmluvu a 

dobré pracovné podmienky. Na to však potrebujeme mať ľudí v podnikových výboroch a predsedov miestnych odborov, 

ktorí sú ochotní pre to niečo spraviť. Aby nedávali len požiadavky, ale sú ochotní pripraviť ľudí, aby za nimi stáli. 

 

Koľko má v súčasnosti OZ KOVO členov? 

 

Máme viac ako 70-tisíc členov. Nám počet členov v posledných rokoch neklesal. Mali sme stabilnú členskú základňu. 

Posledný rok, naopak, rastie, keďže zakladáme nové organizácie. Len v Trenčianskom kraji ich takto vzniklo šesť za 

posledného pol roka. 

 

Ako stanovujete v podnikoch podmienky, s ktorými idete do kolektívneho vyjednávania, aby sa nestalo, že sú to nereálne 

požiadavky? 

 

V regiónoch máme metodické pracoviská, ktoré majú svoje oddelenia zamerané na právnickú, ekonomickú problematiku 

a BOZP. Títo ľudia pripravujú na žiadosť zamestnancov v podnikoch analýzy. Máme členov v dozorných radách 

podnikov, zamestnávateľ je preto povinný dať nám svoje ekonomické ukazovatele. Navyše, máme prístup do 

celoeurópskeho systému, kde sú aktualizované ekonomické dáta z nadnárodných spoločností, ktoré poskytujú odbory v 
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iných krajinách. Ak potrebujeme poznať dáta nejakej firmy za posledných päť rokov, vieme sa k nim rýchlo dostať. Je to 

však uzatvorené len pre nás, informácie odtiaľ nejdú von. Presne vieme potom zistiť, akú kolektívnu zmluvu táto firma 

dohodla v jednotlivých štátoch, aké mali ekonomické výsledky. 

 

Dokonca je tam aj európska podniková rada, takže často si vieme pozrieť aj konsolidovaný pohľad a investície. Vieme si 

spraviť presnú analýzu, v akej kondícii sa firma nachádza, koľko investuje, aký má zisk, rentabilitu, pridanú hodnotu atď. 

Podľa toho vieme povedať, aký je súčasný stav vo firme a čo môžeme požadovať. Nie sú to teda len vymyslené čísla. 

 

Sme súčasťou politiky rovnako, ako sú ňou zamestnávatelia 

 

Ako je to počas vyjednávania v podnikoch? Prepočítavajú si návrhy firmy tamojší odborári alebo tam sú ľudia z centrály 

OZ KOVO? 

 

Snažíme sa našich ľudí vo firmách naučiť základy ekonomiky, Zákonník práce, účtovníctvo, jednoduchú finančnú 

analýzu. Ročne preškolíme okolo 1 200 našich funkcionárov. Máme predsedov, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti, ale 

nie sú to študovaní ekonómovia. Poskytneme im tabuľky, kde dosadia už len niektoré čísla a vyhodí im to konkrétne 

dosahy na mzdy. Tí, ktorí sú už zdatní a vyznajú sa, to robia sami. Necháme ich prvé dve-tri kolá kolektívneho 

vyjednávania a potom im poradíme. Máme oddelenie finančných analýz a v prípade potreby vstupujeme aj do 

vyjednávania, keď prídu naši experti a odborne argumentujú finančnému riaditeľovi podniku. 

 

OZ KOVO aj vy osobne ste kritizovaní za úzku spoluprácu s vládnou stranou Smer-SD. Neznižujete tým vašu kredibilitu 

ako nezávislého odborového zväzu? 

 

Deväťdesiat percent odborárov v Európe spolupracuje so sociálnou demokraciou. Predseda rakúskych odborov, ktoré sú 

náprotivkom OZ KOVO, je členom tamojšej sociálnodemokratickej strany a poslancom parlamentu. Švédsky premiér 

vyšiel z odborov, anglické odbory založili tamojšiu Labour Party a odbory im tam vo voľbách robia kampaň. V každom 

štáte je takéto prepojenie. Pretože keď príde k moci pravica, zoberie nám Zákonník práce, BOZP a ďalšie výhody. 

Orientujeme sa teda hodnotovo podľa toho, kto súhlasí s našimi názormi. 

 

Samozrejme, ani my nesúhlasíme so všetkým. Ale toto sú základné veci, a preto spolupracujeme so Smerom-SD. 

Chceme predsa pre našich ľudí dosiahnuť dobré podmienky. Ak nám niekto zruší rozširovanie kolektívnych zmlúv 

vyššieho stupňa alebo spolurozhodovanie, čo budeme potom robiť? Budeme musieť štrajkovať. Sme teda súčasťou 

politiky rovnako, ako sú ňou zamestnávateľské organizácie, ktoré sú prepojené na politické strany. Platí jedna zásada: Ak 

máte vlastný názor, ovplyvňujete politiku. My ho máme. Ak to nebudeme robiť my, budú to robiť iní. 

 

Ďalšia vec, ktorá sa OZ KOVO vyčíta, je údajné branie darov od Samsungu a automobilky Kia, čím si mali firmy 

zabezpečiť, aby v nich odbory nerobili problémy. 
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V Zákonníku práce je napísané, že zamestnávateľ je povinný uvoľniť zamestnanca – odborového funkcionára na určitý 

čas na výkon odborovej funkcie, ktorý je 15 minút z odpracovanej hodiny na každého zamestnanca, čo sa však môže 

kompenzovať v danej výške finančnou náhradou. Ak je časový fond vo firme 168 hodín, na hodinu máte pätnásť minút, 

vynásobíte to počtom zamestnancov a vyjde vám nejaký počet hodín. Na hodinu je mzda štyri eurá, štvrtina z toho je 

jedno euro. Dostanete nejakú sumu. Firma povie, že máte nárok na uvoľnenie piatich zamestnancov. To vám 

zamestnávateľ preplatí. Či uvoľníte tých päť ľudí alebo len troch, to je už na odboroch. Buď teda firma platí priestory, 

techniku a platy uvoľneným členom odborov, alebo dá tieto prostriedky odborom a tie si z toho môžu zaplatiť, čo 

potrebujú v súvislosti s ich činnosťou. Niektoré firmy to takto riešia. Pritom tieto príspevky pokrývajú len časť nákladov na 

odborovú činnosť, väčšinu z nich financujeme z členských príspevkov. 

 

Funguje to tak vo všetkých odborových organizáciách na Slovensku, keďže ide o platnú legislatívu. To však neznamená, 

že je to nejaký záväzok voči zamestnávateľovi, ktorý by odborom bránil konštruktívne vyjednávať, prípadne štrajkovať. Pri 

základných organizáciách – ako je tá v Samsungu alebo Kii – ide sto percent finančného príspevku priamo do OZ KOVO. 

 

No prečo tie prostriedky musia ísť do centrály OZ KOVO? 

 

Lebo máme územné základné organizácie, ktoré však majú právnu subjektivitu odvodenú od OZ KOVO. Zmluvu preto 

podpisuje odborový zväz a má v rámci kolektívnych vzťahov dohody, pri ktorých idú peniaze na centrálu a odtiaľ na 

konkrétnu základnú organizáciu. 

 

Čo sa bude diať ďalej? Ambície Moderných odborov sú veľké, chcú združovať aj agentúrnych zamestnancov. 

 

Mali sme za posledné obdobie množstvo štrajkov. Presviedčame ľudí, že teraz je priestor na rýchlejší rast miezd. Ale na 

to všetko potrebujeme ľudí a peniaze. Potrebujeme odborníkov, právnikov a ekonómov. To niečo stojí. Musíme ich slušne 

zaplatiť. Odborová organizácia, nech je akokoľvek veľká, nemá osamotená šancu. Musí mať odborový zväz. Trieštenie je 

cesta do pekla. 

 

Budúcnosti sa však nebojím. Na jeseň sa začína nové kolektívne vyjednávanie a my ideme ďalej vyjednávať. Hoci štrajk 

v žilinskej Kii, v Embracu v Spišskej Novej Vsi či v trnavskom PSA nebol, predsa tu dosiahli slušný rast miezd. Naším 

cieľom nie je štrajk, ale dobrá dohoda s dobrým výsledkom.  

 

Emil Machyna (60) 

 

absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Žiline. Vzdelanie si doplnil formou magisterského štúdia v 

odbore manažment – marketing finančných služieb na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Do 

roku 1992 pracoval ako elektrotechnik v š.p. Avia Žilina. Neskôr zastával viaceré odborárske funkcie a od januára 1996 je 

predsedom Odborového zväzu KOVO. 
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Späť na obsah 

 

1.28.  V nominácii SR "20" na Summer Challenge aj šesť legionárov 

 [hokejportal.net; 14/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/nominacia-sr-20-na-summer-challenge-v-ziline/74052 

 

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a Reprezentačná komisia SZĽH nominuje na návrh 

generálneho manažéra Miroslava Šatana hráčov reprezentácie do 20 rokov na tréningový kemp v Piešťanoch a turnaj 

Summer Challenge v Žiline. Kemp sa uskutoční od štvrtka 20. júla do nedele 30. júla 2017. Pozvaných je 34 hráčov, ktorí 

budú v prvej fáze kempu hrať modelované zápasy a tréneri následne zúžia káder na 23 chlapcov, ktorí v termíne od 28. 

do 30. júla odohrajú turnaj Summer Challenege v Žiline proti Českej republike, Nemecku a Švajčiarsku. Po Summer 

Challenge urobia tréneri výber hráčov pre projekt Orange"20".  

 

Nominácia hráčov na tréningový kemp v Piešťanoch a turnaj Summer Challenge 2017 v Žiline (20. – 30.07.2017):  

 

Brankári : Dávid HRENÁK, Jakub KOSTELNÝ (obaja HK DUKLA Trenčín), Juraj SKLENÁR (MMHK Nitra), Roman 

DURNÝ (MHk 32 Liptovský Mikuláš), 

 

Obrancovia : Samuel FERETA, Tomáš HEDERA, Šimon TRNAVSKÝ (všetci HC SLOVAN Bratislava), Martin 

KREMPASKÝ, Andrej LEŠKO (obaja HK ŠKP Poprad), Erik RAJNOHA (HK DUKLA Trenčín), Dávid MATEJOVIČ (MMHK 

Nitra), Dušan KMEC (HC Košice), Adam ŽIAK (HK Spišská Nová Ves), Michal IVAN (HKM Zvolen), Martin BODÁK 

(Kootenay Ice/Can.), Marek KORENČÍK (Lulea HF/Swe.) 

 

Útočníci : Niki JAŠKO, Adam Liška (obaja HC SLOVAN Bratislava), Peter BJALONČÍK, Filip VAŠAŠ, Rastislav VÁCLAV 

(všetci HK ŠKP Poprad), Viliam Čacho (HK DUKLA Trenčín), Mário MÚČKA (MMHK Nitra), Matej GALBAVÝ, Alex 

TAMÁŠI (obaja HC´05 Banská Bystrica), Vladimír VYBIRAL (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Miloš FAFRÁK, Jakub 

URBÁNEK (obaja MHC Martin), Radoslav MESAROŠ (HK Mládež Michalovce), Marián STUDENIČ (MHKM Skalica), 

Patrik HREHORČÁK, Jakub LACKA, Miloš ROMAN (všetci HC Oceláři Třinec/ČR.), Samuel SOLENSKÝ (Johnstown 

Tomahawks/USA) 

 

Realizačný tím: Miroslav ŠATAN (generálny manažér), Roman ULEHLA (manažér), Ernest BOKROŠ (tréner) 

 

Zraz nominovaných je 20. 07. 2017 (štvrtok) do 14:00 na zimnom štadióne v Piešťanoch . 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie):  

 

Daniel DEMO (HK Ružinov ´99 Bratislava), Ján KOŽIAK, Adam RUŽIČKA (obaja HC Slovan Bratislava), Juraj JAKUBÍK 

(MHK Dubnica nad Váhom), Pavol REGENDA (HK Mládež Michalovce), Samuel BUČEK (MMHK Nitra), Adam STACHO 

(HK Havrani Piešťany), Peter KUNDRIK, Marko ŠTURMA (obaja HK ŠKP Poprad), Matúš HAVRILA, Adrián NAZAD 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/nominacia-sr-20-na-summer-challenge-v-ziline/74052
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(obaja P.H.K. Prešov), Juraj OVEČKA, Sebastián ŠMÍDA (obaja MHKM Skalica), Martin BOŽÍK, Adam DÚŽEK, Erik 

SMOLKA (všetci HK DUKLA Trenčín), Patrik MARCINEK, Martin POSPÍŠIL (obaja HKM Zvolen), Jakub KÖVER (Piráti 

Chomutov/ČR.), David JAŠA (KLH Jindřichův Hradec/ČR), Kroni MUSLIU (BK Mladá Boleslav/ČR), Vojtech ZELEŇÁK 

(HC Sparta Praha/ČR), Jozef BALÁŽ (HC Vítkovice/ČR), Filip KRIVOŠÍK (HPK Hämeenlinna/Fin.), Martin FEHÉRVÁRY 

(IK Oskarshamn/Swe.) 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Bokroš s Javorčíkom pokračujú pri mládežníckych výberoch 

 [osporte.sk; 14/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/bokros-s-javorcikom-pokracuju-pri-mladeznickych-vyberoch/100234749 

 

BRATISLAVA - Tréner Ernest Bokroš pokračuje pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov, vo funkcii kouča 

výberu do 18 rokov zostáva Norbert Javorčík. Na novej zmluve sa dohodli s generálnym manažérom reprezentácií SR 

Miroslavom Šatanom. Informácie piatkového vydania denníka Šport už potvrdil aj oficiálny web Slovenského zväzu 

ľadového hokeja (SZĽH). 

 

Päťdesiatsedemročný Bokroš mal z funkcie odísť, pretože chcel trénovať seniorov. Napokon sa však rozhodol zostať pri 

tíme do 20 rokov. Projekt dvadsiatky by mal podľa denníka Šport pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Takisto ako v 

predchádzajúcich rokoch by mal tím pred svetovým šampionátom pôsobiť v seniorskej lige. "Oslovili sme Ernesta 

Bokroša, pretože dlho viedol reprezentáciu do 20 rokov, zažil s ňou úspechy a považujeme ho momentálne za najlepšiu 

voľbu pre túto pozíciu. Napriek tomu, že po uplynulej sezóne skončil ako tréner dvadsiatky, požiadal som ho, aby ešte o 

jeden rok predĺžil svoje pôsobenie pri nej. Som rád, že súhlasil," povedal pre web SZĽH Miroslav Šatan. 

 

Reprezentácia do 20 rokov sa momentálne pripravuje na turnaj Summer Challenge (28. - 30. júla). "Pozvali sme 34 

hráčov z ročníkov 1998-99 do tréningového kempu, ktorý začne dvadsiateho júla v Piešťanoch. V jeho prvej časti budú 

hrať hráči medzi sebou modelované tréningové zápasy. Tréneri následne v druhom pokračovaní zúžia káder na 23 

chlapcov, ktorí pôjdu na Summer Challenge v Žiline," vysvetlil spôsob začiatku fungovania dvadsiatky Šatan. "V tomto 

tréningovom kempe chceme vidieť hlavne hráčov pôsobiacich v zahraničí, pretože potom odlietajú do klubov a počas 

roka ich už nebudeme mať šancu otestovať. Po Summer Challenge však urobíme výber ostatných hráčov, ktorí teraz 

nedostali príležitosť. Tí budú pozvaní do kempu pre projekt Orange 20," doplnil ho staronový tréner SR "20" Ernest 

Bokroš. 

 

V horšej situácii sa ocitol Norbert Javorčík, pretože projekt dorasteneckej reprezentácie pravdepodobne končí. 

Štyridsaťdvaročný tréner tak bude musieť mužstvo tento rok pripravovať inak ako v ostatných sezónach. Javorčík sa 

osvedčil počas ostatného šampionátu do osemnásť rokov, ktorý sa konal v slovenských mestách Poprad a Spišská 

Nová Ves. Slovenský tím sa dostal až do štvrťfinále, kde podľahol v predĺžení Rusom 2:3. Javorčíkovi budú pri tíme do 

18 rokov pomáhať asistenti Ján Pardavý a Vladimír Turan, trénerom brankárov bude Roman Mega. " Pre mňa je česť 

viesť reprezentačné mužstvo. Na novú sezónu sa teším, rovnako na spoluprácu s novými hráčmi. V najbližšom období 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/bokros-s-javorcikom-pokracuju-pri-mladeznickych-vyberoch/100234749
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zverejníme nomináciu na tréningový kemp a sústrediť sa budeme na augustový Memoriál Ivana Hlinku. Po novom budem 

musieť pozíciu reprezentačného trénera skĺbiť s klubovými povinnosťami, čo bude výzva, ale zároveň získam ďalšie 

skúsenosti," vyjadril sa takisto pre web SZĽH Norbert Javorčík, ktorý bude pôsobiť aj ako tréner juniorov v HC´05 Banská 

Bystrica. 

 

Generálny manažér reprezentácií SR Miroslav Šatan oznámil už aj obsadenie trénerských pozícií mužstiev do 15, 16 a 

17 rokov. Najstarší výber spomedzi nich dostal na starosť Ján Lipiansky s asistentom Andrejom Podkonickým, SR "16" 

bude koučovať Viliam Čacho a regionálny výber do 15 rokov Radoslav Hecl. Kompletný menoslov asistentov trénerov i 

trénerov brankárov bude predložený na schválenie výkonnému výboru SZĽH. Miroslav Šatan si spoločne so všetkými 

lodivodmi sadne v piatok 21. júla za spoločný stôl na tlačovej konferencii a verejnosti i médiám predstavia spôsob 

spolupráce, fungovania reprezentácií ako aj ďalšie mená v realizačných tímov mládežníckych výberov. Uvádza sa ďalej 

na stránke www.hockeyslovakia.sk. Generálny manažér reprezentácií SR aj naďalej pokračuje v hľadaní kouča 

seniorského mužstva. Nástupcu Zdena Cígera chce mať do konca augusta. 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Ak chceme pomôcť Rómom, musíme odhodiť ideológiu 

 [postoj.sk; 14/07/2017; Michal Oláh ; Zaradenie: Spoločnosť] 

https://www.postoj.sk/25385/ak-chceme-pomoct-romom-musime-odhodit-ideologiu 

 

Strach, odpor, súcit sú prvé pocity, ovládajúce človeka pri návšteve osád a dedín, v ktorých žijú najchudobnejší Rómovia. 

 

Roškovce, Žehra, Lomnička, Hermanovce, Jarovnice sú notoricky známe väčšine Slovákov. Poznajú ich z policajných 

zásahov, populizmu politikov a prednášok akademikov. 

 

Po nesmelom vstupe do osady sa zrazu cítim ako v slume neďaleko Nairobi s rozdielom, že na Slovensku vás v 

porovnaní s ich nesmiernou biedou obklopuje luxusný svet, vymoženosti Európy a v subsaharskej Afrike len ďalšia a 

ďalšia chudoba. 

 

Rómske osady sú často porovnávané s africkými slumami. Príbuznosť je v tom, že Afričania i Rómovia si svoju situáciu 

nevybrali. Zdá sa, že na čiernom kontinente nie sú ľudia skazení stáročnými sociálnymi experimentmi. Keď dostanú 

možnosť postúpiť na vyššiu úroveň bývania, hoci len do bytovky, ktorá je bez vody a elektriny, okamžite túto možnosť 

využijú, odsťahujú sa a začlenia do spoločnosti. V slume sú ľudia viac-menej nedobrovoľne. Snažia sa odtiaľ dostať a 

zlepšiť svoj životný status. Žijú tam tisícky ľudí, ktorí sa chcú zo svojej situácie za každú cenu vymaniť, nemajú však 

šancu na lepší život. Napriek biednym podmienkam je v domácnosti upratané a dospelí nás pohostia čajom a jedlom. 

Matky v domácnosti sú stále láskavé. 

 

https://www.postoj.sk/25385/ak-chceme-pomoct-romom-musime-odhodit-ideologiu
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Naopak, zdá sa, že mnohým dospelým Rómom žijúcim v osadách situácia z rôznych dôvodov vyhovuje. Nechcú žiť v 

majoritnej spoločnosti. Pre neschopnosť prispôsobiť sa, rasizmus väčšiny, ekonomické dôvody alebo jednoducho strachu 

zo zmeny. Je to omnoho pasívnejšia mentalita. Ak chceme zmeniť situáciu ľudí žijúcich segregovane, platí na Slovensku 

aj v Keni nevyhnutnosť začať od detí. 

 

V rómskych osadách sa stretávame s neschopnosťou využiť možnosti pomoci, čo sa javí ako nezáujem zo strany 

dospelých. Dá sa ľahko nadobudnúť presvedčenie, že im táto situácia vyhovuje. A urobí sa zjednodušený záver, že 

neporiadok proste patrí k ich kultúre. Nechcú to meniť a nezáleží im často ani na budúcnosti detí. 

 

V Keni stovky rodičov vyhľadávajú sociálne projekty a žiadajú pomoc pri vzdelávaní svojich detí. Ich budúcnosť je pre 

nich prvoradá. Títo rodičia žijúci v beznádejnej chudobe sa snažia nájsť pre svoje deti sponzora a zlepšiť ich sociálnu 

situáciu. Porovnávať preto africký slum so slovenskou osadou by nezodpovedalo úplne realite. 

 

Slumu Mathere, neďaleko Nairobi. V malej chatrči, o ktorú sa opiera dievčatko, žije 8 ľudí. Foto – autor 

 

Ako pomôcť? 

 

To je otázka, ktorej odpoveď nás už stála milióny eur. Bez výsledku? Určite nie. Bez efektivity? To už skôr. Na Slovensku 

máme do značnej miery navzájom izolované ostrovčeky pozitívnej deviácie osvietených starostov, rómskych politických 

lídrov, rómskych akademikov a zapálených kňazov a rehoľných sestier. Títo ľudia, samozrejme, nie sú univerzálnou 

odpoveďou na všetky problémy Rómov žijúcich v extrémnej chudobe. 

 

Možno je ich charizma dokonca neprenosná na celoštátne systémové riešenie. Sú však povestným "exempla trahunt" 

inšpiratívnym pre celé Slovensko. Pretože táto situácia u nás už dávno nie je otáznikom, ale výkričníkom! A neúprosným 

zrkadlom slovenskej spoločnosti. 

 

Pomoc najchudobnejším Rómom musí byť trvalo udržateľná, má fungovať roky, aby nás nezaťažovala v budúcich 

generáciách. Tento problém je, samozrejme, obrovský, ľahko sa z neho zakrúti hlava a prepadneme zúfalstvu, ktorého 

ovocím je nárast extrémistických strán, akými sú napr. kotlebovci. Je dlhodobo nesystémovo riešený, preto panuje vo 

verejnosti presvedčenie, že sa vlastne ani riešiť nedá. 

 

Ľudia, ktorí neboli v osadách, nemajú tušenie, o aký veľký problém v skutočnosti ide. Dôležité je hovoriť o príčinách tejto 

sociálnej tragédie. Samozrejme, časť viny je u samotných Rómov, nemôžeme ju však hľadať len u nich, to by bolo príliš 

zjednodušené strkanie hlavy do piesku. Zvláštnou a mimoriadne ťažkou otázkou je výzva pomôcť tej časti Rómov, ktorí 

pomoc nechcú a neočakávajú. 

 

Ak hovoríme o nelegálnom bývaní Rómov na cudzích pozemkoch, tak hľadajme dôvody, prečo tam žijú. Rýchlo zistíme, 

že v tomto teritóriu ich niekto usadil. Historicky im tieto pozemky niekto vytýčil a prikázal im tam žiť. Neboli to Rómovia, 
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ktorí si toto územie vybrali za svoj domov, ale bol to niekto v mene monarchie alebo štátu. Bola za tým aj Mária Terézia, 

ktorá priniesla množstvo revolučných zmien pre majoritu i Rómov. Prijala opatrenia o zákaze kočovného spôsobu života s 

nutnosťou usídliť sa. 

 

Vtedajší richtári z tohto dôvodu museli nájsť nejaké územie, ktoré vyčlenili pre toto etnikum. Ocitli sa tak na území určitej  

obce alebo mesta. Výsledkom ďalšieho sociálneho experimentu – zákaz používania materinského jazyka – je v 

súčasnosti neznalosť rómskeho jazyka v Maďarsku i na južnom Slovensku. Čím boli Rómovia bližšie k Budapešti, tým sa 

pravidlá striktnejšie dodržiavali a naopak. 

 

Z dnešného pohľadu extrémnym nariadením bol zákaz plodenia detí v rámci rómskeho etnika. Toto pravidlo sa, 

našťastie, nedodržiavalo. Zámerom týchto rozhodnutí nebolo vyhladiť Rómov. Štátna moc sa usilovala o ich premiešanie 

s majoritou. Tu niekde sa začínajú problémy sociálneho vylúčenia dnes už v obludných rozmeroch. 

 

Pozitívna diskriminácia ako riešenie? Možno. 

 

Často nám napadne otázka, prečo to v minulosti fungovalo lepšie. Zaujímal ma názor prvého rómskeho poslanca NR SR 

Petra Polláka, za ktorým som sa s touto otázkou vybral do Spišskej Novej Vsi. 

 

Obával som sa zo začiatku jeho reakcie, reagoval však veľmi profesionálne a racionálne: "Rómske deti chodili do školy, 

dospelí z osád pracovali a problém nebol taký vypuklý. Robilo sa presne to, po čom teraz potichu voláme. Pozitívna 

diskriminácia. Nehovorilo sa toľko o tom, dialo sa to potichučky, školy mali kvóty na rómske deti. Dokonca aj vysoké školy 

mali kvóty pre rómskych uchádzačov o štúdium. Kvóty platili pre Rómov aj Nerómov. Naša krajina sa tak ocitla na 

poprednom mieste vo vzdelaní Rómov v porovnaní s ostatnými krajinami." 

 

Bol to výsledok tichej pozitívnej diskriminácie, z čoho vidieť, že pomoc deťom z osady, individuálny prístup a práca so 

srdcom na pravom mieste urobí z dieťaťa z osady poslanca NR SR, sociálneho pracovníka, policajta alebo učiteľa. 

Rovnaké kvóty by mohli dnes platiť pre firmy obchodujúce so štátom a obecné podniky. 

 

Domov Rómov z osady po 15 rokoch práce v Anglicku. Dom je postavený neďaleko osady na Spiši. Foto – autor 

 

Ťažko sa to hovorí, ale bývalý režim nám ukázal, že aj dieťa z osady môže byť úspešné. To, samozrejme, nie je obhajoba 

totality, aj keď možno predpokladať, že to niektorí demagógovia z lásky k starým poriadkom takto budú prezentovať, ale 

je potrebné mať odvahu a pozrieť sa pravde do očí, keď chceme hľadať nejaké riešenie. To nie je o popularite, to je o 

pomoci ľuďom. 

 

Skutočnou výzvou pomoci najchudobnejším Rómom je trpezlivé vybudovanie vzájomnej dôvery, odhodenie akejkoľvek 

ideológie skrývajúcej sa často za politickú korektnosť, bez koketovania s extrémizmom, prechodná pozitívna 
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diskriminácia zapojením Rómov do kľúčových orgánov polície, súdnictva, sociálnych vecí, školstva a v neposlednom rade 

vždy do Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. 

 

Nie, neznamená to, že by Rómom nevedeli pomôcť Nerómovia, dokonca ani to, že by Róm bol automaticky lepším 

odborníkom na pomoc Rómom. 

 

Rómovi však bude vždy biť rómske srdce, nebude pomáhať akýmsi imaginárnym Rómom, ale sebe a ľuďom, s ktorými 

má vybudované početné vzťahy. Ak toto dokážeme, bude to významný signál, že sa spiaca slovenská spoločnosť 

konečne prebúdza. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Na koľaje ide miliarda 

 [Pravda; 162/2017; 15/07/2017; s.: 10; Martin Majerníček ; Zaradenie: správy ekonomika] 

 

Martin Majerníček © Bratislava 

 

Modernizácia železničných tratí spolu výstavbou diaľnic sú kľúčové pre rozvoj jednotlivých regiónov. Štát by mal prioritne 

zmodernizovať hlavnú trať medzi Bratislavou a Košicami a zároveň medzi danými mestami dokončiť plynulé diaľničné 

prepojenie. Cestujúci už roky čakajú, kedy budú vlaky jazdiť po koľajniciach aspoň rýchlosťou 160 km/h. Z eurofondov má 

štát k dispozícii na vlakovú dopravu ešte jednu miliardu eur. 

 

Železnice SR dokončujú modernizáciu trate medzi Bratislavou a Žilinou a zároveň dopravný uzol v krajskom meste. Na 

rekonštrukciu tratí východne od Žiliny nie sú pripravené ani projekty. Najskôr sa tak začne s úpravou tratí na východe 

Slovenska. 

 

"V predchádzajúcich obdobiach bolo rozhodnuté o projektovaní štyroch úsekov medzi Liptovským Mikulášom a Košicami. 

Bolo to aj z dôvodu, aby sa modernizácia železničnej trate V. koridor riešila kontinuálne aj zo strany od Košíc," povedala 

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR. Ide o úseky Poprad - Paludza, Krompachy - Poprad, Kysak - Krompachy a Košice - 

Kysak. 

 

Železnice už vyhlásili súťaž na modernizáciu úseku Lučivná - Poprad. Podľa odhadov by rekonštrukcia 12,9 kilometra 

koľajníc mala vyjsť na 95,5 milióna eur. Súčasťou úseku bude aj modernizácia stanice v meste Svit. Peniaze na 

rekonštrukciu štát získa z Európskej únie, nie však z eurofondov. "Na financovanie modernizácie úseku Lučivná - Poprad 

bol schválený grant z fondov Európskej únie z programu CEF (Nástroj na prepojenie Európy), a to ešte v rámci II. výzvy 

vo februári 2016," povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká. 
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Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v rámci eurofondov ešte štát na železničnú dopravu môže 

minúť miliardu eur. Nie všetko však pôjde do modernizácie hlavnej trate. "Modernizácia železničných tratí môže byť 

financovaná v rámci prioritných osí 1 a 5 OPIL V rámci týchto prioritných osí však nie sú ŽSR jediným prijímateľom a o 

alokované peniaze sa uchádzajú so Železničnou spoločnosťou Slovensko, ktorá pripravuje žiadosť o grant na nákup 

regionálnych vlakových súprav," hovorí Ducká. 

 

Podľa jej slov je na základe aktuálnych vyzvaní na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

modernizáciu železničných tratí pre ŽSR vyčlenených približne 1,02 miliardy eur. Aktuálne je pri tom zazmluvnených len 

zhruba 50 miliónov eur. "Finančné prostriedky z prioritných osí 1 až 5 OPH by mali byť použité prioritne na modernizáciu 

úsekov po Žilinu, na modernizáciu železničného uzla Žilina, ale aj na elektrifikáciu tratí na východe Slovenska, alebo tiež 

na realizáciu menších projektov mimo koridorových (hlavných) tratí," dodáva Ducká. 

 

Modernizácii železničných úsekov, podobne ako výstavbe diaľnic, musí predchádzať projektová príprava. Podľa Duckej 

najbližšie úseky východne od Žiliny zatiaľ nie sú pripravené a na základe požiadaviek Európskej komisie sa musia 

preprojektovať. 

 

Najlepšie pripravené úseky sú práve na východe Slovenska. "Úseky Paludza - Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok a 

Lučivná - Poprad sú najviac projekčne pripravené úseky do realizácie," informuje Pavliková zo ŽSR. Na dané úseky je 

spracovaná dokumentácia pre realizáciu stavby a sú vydané stavebné povolenia. 

 

Na úseky medzi Popradom a Košicami bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a tiež vydané samotné 

územné rozhodnutie. "Nová štúdia realizovateľnosti spracovaná na základe požiadavky Európskej komisie preukázala 

opodstatnenosť a efektivitu úsekov Paludza - Liptovský Hrádok, Lučivná - Poprad a Poprad - Spišská Nová Ves. Čo sa 

týka pokračovania od Žiliny, ŽSR plánujú v tomto operačnom období realizáciu úseku Žilina - Varín," dodáva Pavliková. 

 

Štát chce zmodernizovať hlavnú trať medzi Bratislavou a Košicami na rýchlosť 160 km/h. V súčasnosti vlaky jazdia 

približne rýchlosťou 110 km/h. V západnej Európe je pritom bežné, že vlaky jazdia aj rýchlosťou vyššou ako 200 km/h. 

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

---- 

 

Foto: 

 

Štát plánuje zmodernizovať trať medzi Bratislavou a Košicami tak, aby tam vlaky jazdili rýchlosťou 160 km/h. 

 

Späť na obsah 
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1.32.  Schyľuje sa k mrazivej bitke 

 [Pravda; 162/2017; 15/07/2017; s.: 40; Roberta Tóthová ; Zaradenie: kultúra] 

 

Roberta Tóthová © 

 

Leto je síce v plnom prúde, no väčšina hltačov seriálov sa už nedočkavo pripravuje na príchod tuhej zimy. Siedma séria 

najvychytenejšieho a najpopulárnejšieho seriálu všetkých čias Hra o tróny štartuje na HBO už túto nedeľu v noci o 3. h, 

zároveň s americkou premiérou, tak pomaly vyťahujte ušianky. 

 

Eč, peč a ty choď preč 

 

Aj keď o tom, ako sa osudy obyvateľov a lídrov siedmich kráľovstiev zamotajú, sa dá v tomto momente len špekulovať (ak 

si myslíte, že máte dobrý odhad, môžete si na vývoj deja dokonca staviť), isté je len jedno - listina preživších sa aj v 

nadchádzajúcej sérii radikálne obrnení. Fanúšikovia sa musia obrniť, ako býva pri Hre o tróny zvykom, niektorí z ich 

miláčikov to zaručene schytajú. 

 

Pokračuje príbeh dračej matky bielovlásky Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), s novým pobočníkom Tyrionom 

Lannisterom (Peter Dinklage) majú v úmysle dosiahnuť Westeros. V hre o železný trón je aj v šiestej sérii oživený čerstvý 

kráľ severu Jon Sneh (Kit Harington) a kráľovské prístavisko má momentálne v rukách Cersei Lannisterová (Lena 

Headey). 

 

Tí čo fandia romániku blond "rytierky" Brienne a ryšavca Tormunda budú sklamaní, tvorcovia D. B. Weiss a David Benioff 

sa vyjadrili, že jedného z nich, žiaľ, budú musieť v tejto sérii zabiť, totiž aby dodržali zásadu, že žiadna šťastná romanca a 

happy end do Hry o tróny nepatria. 

 

Vzrušenie okolo Hry o tróny je o to väčšie, že diváci doteraz mohli dedukovať dej na základe kníh R. R. Martina, od 

ktorých sa seriál odvíja. Martin pokračovanie ságy stále len píše a Benioff s Weissom sa uberajú vlastnou cestou. 

 

Tajomstvo, kto z preživších si vydobyje železný trón a ovládne sedem kráľovstiev, si prísne strážia, aj keď vývoj deja mali 

premyslený už na začiatku. Isté je len to, že mnoho obľúbených i menej obľúbených postáv seriálu, ktorý má najväčšie 

obsadenie v histórii televízie, bude z hry nekompromisne vypadávať. A toho sa fanúšikovia pri sledovaní Hry o tróny 

desia najväčšmi, zároveň je práve toto tajomné napätie paradoxne príjemnou, zvrhlou satisfakciou. Samozrejme, ak 

zážitok z prekvapenia, ako býva zvykom, nepokazia spamujúce médiá a sociálne siete. Kto sa tomu chce vyhnúť, nech si 

nastaví budík na 3. h ráno. 

 

Ani Benioff, ani Weiss nemali pred Hrou o tróny žiadne skúsenosti s vývojom seriálu. Písaním charakterov a príbehových 

slučiek strávili mnoho času a desiatky cien Emmy, Zlaté glóbusy a milióny fanúšikov po celom svete sú dôkazom, že 
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precíznosť sa vypláca. HBO sa zas oplatilo zariskovať, úspech Hry o tróny zatiaľ neprekonal žiadny iný seriál z ich 

pôvodnej produkcie. 

 

V znamení návratov 

 

"Čo je pre mňa najvzrušujúcejšie, je dokázať rozohrať interakcie medzi množstvom odlišných charakterov, s ktorými sme 

roky nepracovali. Je tam (v siedmej sérii, pozn. red.) celý zväzok návratov a prvých stretnutí, na ktoré ľudia dlho čakajú, a 

keď dávate svoje nápady na papier, chcete, aby tí, ktorí tie charaktery roky budovali, dosiahli zadosťučinenie. Chcete im 

dať všetko, čo sa len dá," povedal o svojej zodpovednosti voči hercom jeden z hlavných tvorcov seriálu D. B. Weiss. 

Prezradil tiež, že 90 percent motívov mali uzavretých už na začiatku a svoje scenáristické riešenia konzultovali s autorom 

knižnej predlohy a konfrontovali sa s jeho vidinami do "budúcnosti". Koniec seriálu je vraj nevyhnutný, aj z toho dôvodu, 

že herci starnú. 

 

Spisovateľ sa na rozdiel od Benioffa a Weissa nemusí s písaním ponáhľať. "R. R. Martin mal mnoho skvelého materiálu, 

o ktorý sa s nami podelil, no nebol si vecami istý, pretože stále píše, objavuje ich v procese písania. My ako televízni 

scenáristi a producenti musíme byť architekti. Všetko musí byť naplánované skutočne v predstihu. Nemôžeme si povedať 

- toto vyriešime o niekoľko rokov, musíme mať novú sériu každý rok. Od začiatku sme vedeli, že náš príbeh sa bude 

vyvíjať sedem alebo osem rokov," povedal Benioff v rozhovore pre magazín Time. 

 

Knižný príbeh, ktorý autor ešte len píše, siedmou sériou síce predbehli, čo R. R. Martina podľa Benioffa znepokojuje, jeho 

knihy však budú pre čitateľov o to vzrušujúcejším čítaním, že pracuje samostatne a peripetie v siedmich kráľovstvách v 

jeho podaní môžu dopadnúť trochu inak. 

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

---- 

 

Anketa Sledujete seriál Hra o tróny? Tešíte sa na siedmu sériu? 

 

Frederik, 21 rokov, Spišská Nová Ves 

 

"Hru o tróny pozerám, ale z novej série mám zmiešané pocity. Od prvej do štvrtej série to postupne gradovalo a seriál sa 

ešte držal knižnej predlohy, po nej to však už upadalo, takže mám teraz vysoké očakávania od celého seriálu. Z kníh som 

prečítal len prvú, pretože štýl, akým píše George R. R. Martin, mi veľmi nesedí." 

 

Adam. 22 rokov, Glasgow "Áno, pozerám Hru o tróny a tiež som prečítal všetky knihy. Na siedmu sériu sa veľmi teším." 

 

Barbora. 18 rokov, Galanta 
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"Hru o tróny som začala pozerať len teraz. Je to celkom zaujímavý seriál a hlavne je iný ako ostatné seriály. O tom, že 

má byť siedma séria, som počula, veľa ľudí o tom hovorí a tiež na internete vyskakuje množstvo reklám. Určite si pozriem 

všetky série." 

 

Marek. 24 rokov, Veľký Krtíš 

 

"Je to dobrý seriál, sledujem ho od štvrtej série, vtedy som začal a neskôr som si dopozeral aj predchádzajúce série Na 

nové časti sa teším. Vychádza to teraz, takže už sa s kamošmi pripravujeme na to, aby sme si ich mohli pozrieť." 

 

Jozef, 17 rokov, Bratislava 

 

"Pred dvoma rokmi som seriál pozeral, teraz však ho už nepozerám. Prestalo ma to baviť a v podstate ani nemám čas 

pozerať seriály. 0 novej sérii som počul, ale pravdepodobne ju pozerať nebudem." 

 

(ng)  

 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

---- 

 

Foto: 

 

Šialenstvo okolo najočakávanejšieho seriálu Hra o tróny čoskoro vypukne, siedma séria štartuje v nedeľu v noci. FOTO: 

HBO 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Najväčší jarmok v akcii 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 15/07/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Viete, na ktorom jarmoku je najviac stánkov a kolotočov? Na tom v Spišskej Novej Vsi." 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "V centre Spiša vládne už od štvrtka pravá jarmočná atmosféra. A keď sa zabávajú 

východniari, môžete si byť istí, že to stojí za to." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Právo usporadúvať trhy získala Spišská Nová Ves už v roku 1380. Vtedy sa na trhovisku 

kupovali a predávali voly, prasatá a hydina. V centre mesta sme ich našli aj o 637 rokov neskôr, len v inej podobe." 
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(začiatok ankety) 

 

Návštevníci jarmoku 

 

Opýtaná 1: "Zabíjačku som si dala." 

 

Opýtaný 1: "Žiaden jarmok sa nezaobíde bez langoša." 

 

Opýtaný 2: "Hamburger, no." 

 

Opýtaný 3: "Jarmočnú klobásku." 

 

(koniec ankety) 

 

Marek Baláž: "Novodobý jarmok organizujú Spišiaci už po 62.-krát a na Slovensku je najstarším a najväčším." 

 

Ján Volný, primátor mesta: "Okolo 400 stánkov stravovacích a zábavných zariadení, viacej už na to našej, aj keď 

najväčšie námestie na Slovensku nevojde. Vrátili sme sa ku tej starej tradícii, lebo niekedy na trhoch vystupovali 

medvede ako atrakcia, už posledné 3 ročníky nám vždycky trh otvára medveď." 

 

Marek Baláž: "Najväčší jarmok na Slovensku pôsobí ako magnet. Priťahuje ľudí nielen z blízkeho okolia, návštevnosť sa 

ráta v státisícoch a skoro toľko je aj dôvodov, prečo sem ľudia prichádzajú." 

 

(začiatok ankety) 

 

Návštevníci jarmoku 

 

Opýtaná 2: "Pre červenú papriku z Maďarska." 

 

Opýtaný 1: "Jarmočná atmosféra." 

 

Opýtaný 3: "Občerstvenie." 

 

Opýtaný 4: "Zábava asi." 

 

(koniec ankety) 
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Marek Baláž: "Z každého kolotoča reve iná pieseň od rána do noci. Najväčšia koncentrácia týchto atrakcií je paradoxne 

pred farským úradom. Duchovné cvičenia a modlitby kňazov vyžadujú v týchto dňoch asi zvýšenú koncentráciu. Zabrať 

dostávajú aj obyvatelia domov v centre mesta. Rodiny s malými deťmi z mesta utekajú, všetci ale s pochopením, že 

jarmok tu bol, je a bude a patrí k Spišskej Novej Vsi ako horčica s chrenom k jarmočnej klobáse. Na spišských trhoch už 

ľudia zažili všeličo, ale nakrúcanie celovečerného filmu tu malo premiéru." 

 

Monika Staviarska, producentka: "Nakrúcame v Spišskej Novej Vsi časť celovečerného filmu Veronka. Tento film je 

vlastne o jarmočnom predavačovi. Natáčame v rámci Spišskej Novej Vsi práve preto, lebo sa tu odohráva spišský 

jarmok." 

 

Marek Baláž: "Z jarmočnej Spišskej Novej Vsi Marek Baláž, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Priehrštie tipov na tento víkend v Spišskej: Tu by ste nemali chýbať... 

 [spisska.dnes24.sk; 15/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/priehrstie-tipov-na-tento-vikend-v-spisskej-tu-by-ste-nemali-chybat-274788 

 

 K víkendu relax jednoducho patrí. Môžete si ho dopriať aj na podujatiach, ktoré prebehnú v Spišskej. Prinášame vám 

hneď niekoľko zaujímavých tipov. 

 

Spišské trhy 

 

15. – 16. júla 2017, centrum mesta 

 

62. ročník tradičných Spišských trhov odštartoval už vo štvrtok a v jarmočnej atmosfére sa bude ešte niesť aj víkend. V 

centre Spišskej čaká na návštevníkov i domácich takmer 500 stánkov a cez 50 kolotočov a atrakcií. Súčasťou trhov je aj 

zaujímavý kultúrny program. 

 

Memoriál Alexandra Nagya 

 

15. júla 2017, od 9.00 na futbalovom štadióne 

 

Hneď na úvod víkendu si prídu na svoje milovníci futbalu. V sobotu sa bude konať na futbalovom štadióne v Spišskej 

Novej Vsi 7. ročník memoriálu A. Nagya vo futbale bývalých hráčov. Okrem FK Spišská Nová Ves sa turnaja zúčastnia 

bývalí futbalisti Popradu, Michaloviec aj Nowy Sacz (Poľsko). 

 

Spiš Expo 

 

http://spisska.dnes24.sk/priehrstie-tipov-na-tento-vikend-v-spisskej-tu-by-ste-nemali-chybat-274788
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15. – 16. júla 2017 zimný štadión 

 

Každoročnou súčasťou Spišských trhov sú aj Spišské výstavné trhy. Tentokrát okrem iného oslavujú aj svoje okrúhle 

jubileum, čím sa stali najstaršími výstavnými trhmi na Slovensku. 50. ročník výstavných trhov ponúka niekoľko 

tematických sekcií, ako sú – Postav dom, Domov a vkus, Domov a žena, Dvor a záhrada a Auto-paráda. 50. ročník 

Spišských výstavných trhov môžete navštíviť počas víkendu v sobotu od 10:00 do 19:00 hodiny, v nedeľu do 14:00 hod. 

 

Výstava kaktusov 

 

15. – 16. júla 2017, Dom Matice slovenskej 

 

Počas trhov si prídu na svoje aj pestovatelia kaktusov, iných sukulentov a bonsajov. V Dome Matice slovenskej sa koná 

už 22. ročník tejto zaujímavej výstavy. Počas výstavy bude zabezpečený predaj prebytkov a poradenská služba v oblasti 

pestovania rastlín. Pokochať sa či získať cenné rady môžete prísť v sobotu od 9.00 do 17.00 hodiny, v nedeľu do 13.00. 

 

Autá 3 

 

16. júla 2017, o 17:00. kino Mier 

 

Legendárny pretekár Blesk McQueen z ničoho nič zistí, že ho nová generácia pretekárskych áut poslala mimo závodnú 

dráhu, ktorú nadovšetko miluje. Späť do hry mu môže pomôcť iba mladá automechanička Cruz Ramirezová, ktorá však 

sama pomýšľa na víťazstvo a inšpirácie od Doktora Hudsona Horneta. Slávny pretekár s číslom 95 musí v Zlatom piestu 

všetkým dokázať, že nepatrí do starého železa. Animovaný rodinný film si môžete pozrieť v nedeľu popoludní v kine Mier. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Lekári milujú technológie! Astmu či vysoký tlak odhalia aplikáciou v telefóne 

 [pluska.sk; 15/07/2017; Dáša Balogová ; Zaradenie: iZdravie] 

http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/lekari-miluju-technologie-astmu-ci-vysoky-tlak-odhalia-aplikaciou-telefone.html 

 

Okrem teplomera, fonendoskopu či tlakomeru vás dnes lekár môže vyšetriť aj šikovnou aplikáciou v telefóne. Vyspovedali 

sme našich špecialistov, bez ktorej appky sa už nezaobídu! 

 

http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/lekari-miluju-technologie-astmu-ci-vysoky-tlak-odhalia-aplikaciou-telefone.html
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Medicínske mobilné aplikácie sú špeciálne softvérové programy do inteligentných telefónov, tabletov či počítačov alebo 

do pripájacích zariadení k nim. Slúžia lekárom a pacientom najčastejšie na komunikáciu na diaľku alebo ako náhrada 

diagnostického prístroja. Vyťahuje telefón v ambulancii aj váš lekár? 

 

Patrí váš mobil deťom? Pediatri sprísňujú hranice, toto by ste mali zmeniť 

 

Dnes je to nevyhnutnosť 

 

"V praxi využívam voľne dostupnú aplikáciu "medicínskej kalkulačky" na mobilnom telefóne na rýchlejší výpočet 

jednotlivých skóre a miery rizika, internetovú stránku s informáciami o liekoch adc.sk a aplikáciu Bezpečné lieky. Lekár 

nemá vždy informáciu o všetkých liekoch predpísaných pacientovi," približuje zákulisie modernej lekárskej praxe MUDr. 

Martin Šimo, neurológ z nemocnice v Spišskej Novej Vsi. "Aplikáciu využívam najmä pri pacientoch s vyšším počtom 

užívaných liekov a pri predpisovaní liekov, s ktorých kombináciou nemám skúsenosti. V praxi neurológa je liečba často 

kompromisom medzi dostatočným efektom lieku pre pacienta a mierou vedľajších a nežiaducich účinkov. V tejto oblasti je 

informovanosť lekára i pacienta neoddeliteľnou súčasťou úspechu liečby a jej priebehu," podotýka neurológ, prečo sa mu 

podobný program vždy zíde.  

 

Pre záchranárov na nezaplatenie 

 

Docent MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., lekár bratislavskej záchrannej zdravotnej služby má v smartfóne nainštalovaných 

niekoľko aplikácií. "Používam BMI kalkulačku na výpočet obezity, Sugar Test Converter s tabuľkami hodnôt glykémie, 

databázu liekov Mediately s uvedenými interakciami liekov aj aplikáciu, ktorá vyráta dávky liekov a veľkosť kanyly do 

priedušnice u detských pacientov podľa veku a hmotnosti. Aplikácia Horská záchranná služba upozorňuje na lavínové 

nebezpečenstvo, automaticky určí polohu, zavolá horskú službu a vydá núdzové svetelné signály," približuje lekár, čo 

všetko mu už stihlo pri záchrane pacientov pomôcť. "Aplikáciu Prvá pomoc – Krajina záchrancov ukazujem laikom, 

obsahuje postupy prvej pomoci, má aj metronóm na správnu frekvenciu resuscitácie a automatické vytáčanie tiesňovej 

linky. A ešte Modlitebník, obsahuje základné modlitby, keď všetko zlyhá," dodáva lekár a pridáva sa aj kolegyňa zo 

záchranky v Komárne.  

 

Oči pri počítači trpia. Slovák vymyslel novinku, ktorá vám ochráni zrak 

 

"Denne využívame aplikáciu – službu Bezpečné lieky 112," hovorí lekárka záchrannej zdravotnej služby MUDr. Renáta 

Kratochvílová o aplikácii do smartfónov a tabletov od zdravotnej poisťovne Dôvera. "Nám záchranárom najviac pomáha v 

súvislosti s liekmi, ktoré pacienti užívajú. Sú spoľahlivejšie než dávkovač liekov, v ktorom pacient prinesie rôzne tabletky. 

Takto máme aj údaje o diagnózach, na ktoré sa pacienti dlhodobo liečia," vysvetľuje doktorka, že sa jej šikovný telefón 

osvedčil najmä pri starších pacientoch, ktorí trpia súbežne viacerými rôznymi ochoreniami. Veľakrát totiž spomenú iba 

najvážnejšiu dlhodobú diagnózu a ostatné nie. "Kým túto službu nemali záchranári k dispozícii, mnohé kľúčové informácie 
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o zdravotnom stave pacienta mohli chýbať alebo ich skreslili príbuzní. Vďaka nej sme už viackrát predišli vážnym 

následkom na zdraví," teší sa.  

 

Sladší spánok s mobilnými aplikáciami: Tieto sú v TOP päťke! 

 

Aj toto dokážu 

 

sníma očné pozadie – appka IExaminer pomocou kamery iPhonu nahradí oftalmoskop, fotku pošle špecialistovi. 

 

vyšetrí dych – SpiroSmart cez mikrofón analyzuje frekvenciu zvukových vĺn v priedušnici pacienta, odhalí astmu, cystickú 

fibrózu a chronickú bronchitídu. 

 

číta farbu stolice – PoopMD odhalí biliárnu atréziu, detské ochorenie pečene. 

 

meria krvný tlak – hypertenziu a riziko mozgovej príhody zistí Kardia Mobile z končeka prsta pacienta, nález odošle 

lekárovi. 

 

meria teplotu – digitálny stetoskop a teplomer má v sebe CliniCloud. 

 

analyzuje DNA – Biomeme system nájde vírus vo vzorke krvi. 

 

spraví ultrazvuk – Lumify zobrazí orgány a tkanivá cez ultrazvukový systém pripojený k telefónu alebo k tabletu a snímku 

pošle rádiológovi. 

 

Radšej klasika 

 

Košická všeobecná lekárka MUDr. Diana Ganajová však pri svojej práci využíva klasiku – tlakomer, fonendoskop, 

digitálny teplomer a EKG prístroj, ktorý má možnosť využitia po napojení na počítač, prípadne aj v teréne. "Nie som si 

istá, nakoľko sú merania v smartfónoch presné a ako by zareagovali pacienti. Mám však pacientov, ktorí používajú rôzne 

aplikácie na kontrolu alebo na diagnostiku svojho stavu. Prídu na vyšetrenie, lebo zistili, že niečo nie je v poriadku. Po 

prekontrolovaní hodnôt v smartfóne a kontrole krvného tlaku, pulzu, EKG zistíme, že nejde o nič vážne," dodáva 

spokojne. Napokon radšej sa kontrolovať a uistiť sa, že je všetko v poriadku, ako svoj zdravotný stav zanedbať! 

 

Čítajte aj: Majte zdravie vo vrecku! 10 aplikácii, ktoré vám v mobile nesmú chýbať 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Spišská Nová ves: Spišská v noci nespala 
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 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 16/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Tisíce ľudí a policajné majáky v uliciach, aj takýto bol víkend v Spišskej Novej Vsi. 

Spišiaci sa zabávali na populárnych trhoch. Dohliadali na nich policajti aj so psami. Nezamestnávalo ich však iba centrum 

mesta. Prípady museli riešiť tiež v okolitých častiach." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Počas víkendu dohliadali na poriadok v spišskonovoveských uliciach desiatky policajtov. Mali čo 

robiť, ich činnosť bola rôznorodá. Preverovali oznámenie o opitom autobusárovi. Keď ho policajti za mestom zastavili, 

vytiahli merač. Výsledok dychovej skúšky boli samé nuly. O chvíľku už PMJčkari liezli na strechu objektu v centre mesta. 

Partia mladých ľudí si zo strechy urobila vlastnú tribúnu. Z výšky tak pozorovali koncert." 

 

Divák zo strechy: "Nebol tam zámok na rebríku ..." 

 

Policajt: "Akože keď nie je zakázané, tak je dovolené?" 

 

Divák zo strechy: "Nie, ale bol tu pekný výhľad stejne." 

 

Matúš Gavlák: "Počas noci sme sa stretli aj s hasičmi. Prišlo hlásenie o zadymených bytoch na spišskonovoveskom 

sídlisku. Tu už obvoďáci hľadali byt, z ktorého sa dymí. Obyvatelia bytovky oznamovali, že majú v bytoch dym. Čo sa 

stalo nik netušil. Hasiči hľadali ohnisko požiaru v 13-poschodovej bytovke. Dym unikal aj z bytu na 10. poschodí. Na 

klopanie nik neotváral. Profesionáli pre možné nebezpečenstvo čakať nemohli." 

 

Slavomír Ivančo, veliteľ zásah, HaZZ SNV: "Sme museli násilne vniknúť do bytu na 10. poschodí, tam sme zistili, že to 

nie je v tomto byte." 

 

Matúš Gavlák: "Preto sa hľadalo ďalej. Nakoniec vinníka našli. Dym pochádzal z kuchyne na 2. poschodí. Podľa susedov 

tu býva sám muž." 

 

Ján, majiteľ bytu: "Som prišiel domov, hej, no z trhov, hej, no som si postavil klobásku, no a zaspal som, no." 

 

Matúš Gavlák: "Vinníkom celej akcie je táto zhorená klobása, Voda na sporáku vyvrela a vyparila sa, kým majiteľ spal. 

Síce si kúsok oddýchol, no tým mohol spôsobiť poriadne nebezpečenstvo. Profesionáli taktiež zastavili syčiaci plyn, ktorý 

horáka stále unikal." 

 

Ján: "Mohol som vybuchnúť, mohol som podpáliť celý byt. Bohužiaľ sa stalo, čo sa stalo." 

 

Slavomír Ivančo: "Je to dosť náročné hlavne v tých vysokých budovách 13-poschodových, hlavne nájsť to požiarovisko 

keď neni to také viditeľné, takže je to dosť komplikovaný zásah." 
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Matúš Gavlák: "Ján dostal tiež blokovú pokutu. Preto ak varíte, nikdy sa nenechajte zlákať pohodlím sedačky či postele. 

Policajti tieto trhy hodnotia ako veľmi pokojné. V meste došlo počas víkendu aj k pár menším roztržkám, no to však 

hliadky vyriešili na mieste. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Diela Majstra Pavla ukrývajú aj nenápadné východoslovenské kostolíky 

 [spis.korzar.sme.sk; 16/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603249/diela-majstra-pavla-ukryvaju-aj-nenapadne-vychodoslovenske-kostoliky.html 

 

Jeho tvorba nezostala len za bránami Levoče. 

 

Sochy a súsošia z dielne presláveného rezbára môžete nájsť aj v maličkých kostolíkoch v nenápadných dedinách. 

 

Najviac ich je na Spiši, ale diela Majstra Pavla z Levoče či jeho žiakov zdobia aj šarišské či gemerské chrámy. 

 

Spišská Sobota 

 

Malebnému centru tejto mestskej časti Popradu dominuje Kostol sv. Juraja. A ozdobou tohto chrámu je rovnomenný 

hlavný oltár, ktorý okolo roku 1513 vyrobil Majster Pavol. 

 

Oltár je už poznačený nastupujúcou renesanciou, v jeho predele môžete vidieť Poslednú večeru, v skrini vysoký reliéf s 

motívom svätého Juraja bojujúceho s drakom a v štíte je Tróniaci Boh Otec s kľačiacim Kristom a Máriou. 

 

A mimochodom, aj tu vraj rezbársky majster sám seba zakomponoval medzi apoštolov. Ktorý to však je, to môžeme len 

hádať. 

 

Ďalším skvostom z Pavlovej dielne je socha sv. Antona Pustovníka. Dlhodobo sa síce viedli spory, či patrí medzi diela 

levočského rezbára, no najnovšie výskumy potvrdili, že aj táto postava z oltára nesie rukopis Majstra Pavla z Levoče. 

 

Kežmarok 

 

V Bazilike sv. Kríža nájdete kríž so sochou Ježiša, ktorá pochádza zo začiatku 16. storočia. 

 

Je umiestnený v oltárnej skrini hlavného oltára, no už na prvý pohľad návštevník zbadá, že pre oltár je akýsi priveľký, a 

zrejme bol pôvodne umiestnený na inom oltári. 

 

Podľa najnovších výskumov by mohlo ísť o jedno z prvých diel Majstra Pavla. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603249/diela-majstra-pavla-ukryvaju-aj-nenapadne-vychodoslovenske-kostoliky.html
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Kežmarská bazilika minor patrí medzi najväčšie spišské kostoly a nájdete v nej ešte päť neskorogotických oltárov, 

bronzovú gotickú krstiteľnicu, renesančnú senátorskú lavicu, rokokovú spovednicu a mnoho iných cenných pamiatok. 

 

Ľubica 

 

V tamojšom Kostole Nanebovzatia Panny Márie je síce barokový oltár z roku 1709, avšak uprostred neho je gotická 

oltárna skriňa z pôvodného oltára od Majstra Pavla, približne z roku 1511. 

 

A jeho nežné stvárnenie Madony patrí medzi najkrajšie na Slovensku. 

 

Hneď vedľa oltára sa nachádza kríž zo začiatku 16. storočia, ktorý tiež nesie "rukopis" Majstra Pavla. 

 

Mlynica 

 

Historickou vzácnosťou podtatranskej obce Mlynica je pôvodne románsky kostolík, ktorý bol zrejme postavený v polovici 

13. storočia. 

 

Neskôr bol prestavaný v gotickom slohu a dostal dva nové oltáre, ktoré podľa všetkého pochádzajú z rokov 1515 až 1520 

a boli zhotovené Majstrom Pavlom z Levoče, alebo jeho žiakmi. 

 

Očarujúca je najmä socha sv. Margity z Antiochie, patrónky kostola, ktorá je zaručene dielom niektorého zo sochárov 

spolupracujúcich s Majstrom Pavlom. 

 

Hrabušice 

 

Gotickému kostolu sv. Vavrinca v Hrabušiciach dominuje neskorogotický krídlový oltár zasvätený patrónovi chrámu, ktorý 

pochádza z rokov 1516 až 1520. 

 

V jeho skrini sa nachádzajú sochy Panny Márie, svätého Vavrinca a Štefana Protomartýra, ktoré vznikli v dielni Majstra 

Pavla z Levoče. 

 

Na vnútorných krídlach sú 4 tabule so scénami zo života svätého Vavrinca diakona, na vonkajších stranách krídiel 

môžete obdivovať pašiový cyklus, štyri obrazy sú maľované podľa drevorytov H. L. Schäufeleina. 

 

Predela je prázdna a v nadstavci sú gotické sochy sv. Štefana kráľa, Ladislava a Imricha. 

 

Spišská Nová Ves 
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Spišskonovoveský Kostol Nanebovzatia Panny Márie je zaujímavý nielen tým, že jeho veža je najvyššia na Slovensku, 

ale v chráme sa nachádza súsošie Kalvária z roku 1520, ktoré patrí medzi najväčšie skvosty Majstra Pavla. 

 

Kalvária bola pôvodne umiestnená na tráme vo víťaznom oblúku, teraz je jej miesto na južnej stene. 

 

V najbližšom období však tri sochy v kostole nenájdete, čaká ich totiž rekonštrukcia. 

 

Slovenská Ves 

 

V dedine, ktorá leží neďaleko slovensko-poľských hraníc, sa veriaci schádzajú v Kostole Očisťovania Panny Márie. 

 

Bol postavený v druhej polovici 14. storočia a hoci namiesto pôvodného gotického oltára je dominantnou chrámu novší – 

barokový, nachádzajú sa v ňom stredoveké sochy Panny Márie a svätého Jána, ktoré boli pôvodne na kalvárii vo 

víťaznom oblúku. 

 

A práve socha Madony patrí k najväčším vzácnostiam chrámu, pretože pochádza z roku 1510 a stvorili ju v dielni Majstra 

Pavla. 

 

Lomnička 

 

Pôvodne románsky kostol sv. Kataríny z Alexandrie bol v priebehu rokov viackrát prestavaný, našťastie sa pritom nezničili 

vzácne pamiatky. 

 

Jednou z nich je socha ukrižovaného Ježiša od Majstra Pavla, ktorá bola pôvodne súčasťou víťazného oblúka, no pri 

záplavách v 19. storočí spadol strop a poškodil interiér. 

 

Kríž bol napokon osadený do barokového oltára. 

 

Bardejov 

 

Šarišské múzeum v Bardejove uchováva súsošie Malá Kalvária, na ktorom je na prvý pohľad zrejmé, kto je jeho autorom. 

 

Typické znaky Majstra Pavla vidno v charaktere výjavu, štylizácii postáv a každom detaile. 

 

Kalvária z Bardejova je považovaná za poslednú prácu Majstra Pavla a reprezentovala naše kultúrne dedičstvo na 

mnohých domácich a zahraničných výstavách. 

 

Naposledy bola zreštaurovaná pred takmer polstoročím. 
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Prešov 

 

Majster Pavol pracoval aj pre Kostol sv. Mikuláša v Prešove, kde sa z jeho diela zachovali 3 sochy. 

 

Jednou z nich je socha sv. Michala Archanjela, ktorá bola ústrednou postavou oltára, ktorý koncom 18. storočia zanikol. 

Keďže sa socha zachovala v torzovitom stave – chýbajú jej ruky, bola mylne označovaná ako socha Archanjela Gabriela. 

 

Zo starších archívnych prameňov však je už jasné, že ide o Archanjela Michala a pôvodne mala socha asi zdvihnutú 

pravú ruku s mečom a v ľavej ruke nechýbali váhy, na ktorých v stredovekých výjavoch vážil Archanjel Michal duše 

zosnulých. 

 

Stratená 

 

K veľkolepej spišskonovoveskej Kalvárii Majstra Pavla kedysi patrila aj socha sv. Márie Magdalény. 

 

Tú však stihol pohnutý osud. Z kostola v Spišskej Novej Vsi akosi zmizla a nový domov našla v kostole v dedinke 

Stratená. 

 

Medzitým ešte istý čas pobudla v drevenej zrubovej kaplnke pri železničnej stanici, v mieste nazývanom Na Špitáli. D 

 

revená stavba zanikla v 60. rokoch 20. storočia a socha preto bola premiestnená do kostola v Stratenej. Okrem menších 

úprav nikdy nebola komplexne reštaurovaná. 

 

Lipany 

 

Majster Pavol a jeho učni a tovariši vyzdobili aj interiér Kostola sv. Martina v Lipanoch. 

 

Pravdepodobne šlo o objednávku rodiny Tárczayovcov, ktorá v ňom mala rodovú kaplnku. 

 

Hlavný oltár a ďalšie diela, ako napríklad socha ukrižovaného Krista, nesú jednoznačne rukopis Majstra Pavla. 

 

Ukrižovaný Kristus bol kedysi súčasťou súsošia, dnes je samostatne umiestnený v chrámovej lodi naľavo od hlavného 

oltára. 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Súhrn spravodajstva z celého týždňa: Tieto články zaujali najviac... 
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 [spisska.dnes24.sk; 16/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/suhrn-spravodajstva-z-celeho-tyzdna-tieto-clanky-zaujali-najviac-274796 

 

 Obzrite sa spolu s nami za ďalším končiacim sa júlovým týždňom. Prinášame vám päť článkov, na ktoré naši čitatelia 

klikali najviac. 

 

Magické sedmičky v pôrodnici 

 

Príjemne, magicky, či nešťastne. Kombináciu troch sedmičiek v dátume ľudia vnímali rôzne. V tento doslova magický 

dátum mali rušno aj na pôrodnícko-gynekologickom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Dátum narodenia 7.7.2017 si bude 

písať 11 detí narodených v novoveskej nemocnici z toho jedny dvojičky. 

 

Tanec na novoveskej radnici 

 

Veľký životný krok sa rozhodlo 7. 7.2017 urobiť v Spišskej Novej Vsi presne sedem párov. Niektoré dvojice si tento 

dátum vybrali naschvál, pre iné to bola zhoda okolností. Na ten siedmy v poradí čakalo aj jedno veľké prekvapenie, ktoré 

ich napokon aj roztancovalo. 

 

Letný hit po východniarsky 

 

Hit tohto leta, skladba Despacito, sa teší obrovskej popularite. Na kanáli YouTube má neuveriteľných takmer dva a pol 

miliardy zhliadnutí. Niet divu, že sa tak obľúbená skladba dočkala množstva prerábok. Východniari na seba nenechali 

dlho čakať a vypustili do sveta paródiu Mám vypito. 

 

Natáčanie filmu 

 

Spišské trhy odštartovali vo štvrtok a počas nich sa centrum mesta okrem veľkého trhoviska stalo aj dejiskom natáčania 

celovečerného filmu z jarmočného prostredia. Viac o pripravovanom filme sa dozviete v článku. 

 

50. výročie škôlky 

 

Polstoročie už stojí na svojom mieste Materská škola na Gorazdovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Oslava spomínaného 

krásneho jubilea sa pred niekoľkými dňami konala za prítomnosti vedenia mesta, pozvaných hostí detí a rodičov v aule 

gymnázia na Školskej. My sme vám z nej priniesli fotografie. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

http://spisska.dnes24.sk/suhrn-spravodajstva-z-celeho-tyzdna-tieto-clanky-zaujali-najviac-274796
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Tohtoročná draftová jednotka NHL už má zmluvu s diablami 

 [webnoviny.sk; 16/07/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/tohtorocna-draftova-jednotka-nhl-uz-ma-zmluvu-s-diablami/ 

 

Nico Hischier v drese tímu New Jersey Devils. 

NEWARK 16. júla (WebNoviny.sk) – Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils v sobotu podpísal zmluvu s 

tohtoročnou draftovou jednotkou Švajčiarom Nicom Hischierom. Ide o nováčikovský kontrakt na tri roky s ročným príjmom 

925-tisíc dolárov. 

 

Osemnásťročný Švajčiar strávil predchádzajúcu sezónu v juniorskej QMJHL v tíme Halifax Mooseheads. V ročníku 

2016/2017 reprezentoval Švajčiarsko na juniorský MS aj na dorasteneckom svetovom šampionáte v Poprade a Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Manželia Bobákovci približujú poklady levočskej baziliky 

 [spis.korzar.sme.sk; 16/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20603288/manzelia-bobakovci-priblizuju-poklady-levocskej-baziliky.html 

 

Jedinečná publikácia o slovenskej gotickej perle. 

 

LEVOČA. Bazilika sv. Jakuba v Levoči je unikátny kostol zapísaný v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

Donedávna bol len klasickým chrámom, v roku 2015 však bol vyhlásený za Baziliku minor. 

 

Patrí medzi najväčšie gotické kostoly na Slovensku a je to živý chrám, ktorý veriacim slúži denne na bohoslužby už vyše 

700 rokov ako farský kostol. 

 

Je však nielen duchovným miestom, ale aj klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. 

 

Človek pri bežnej prehliadke kostola zväčša nie je schopný vnímať všetky vzácne diela a detaily, ktorých je tam naozaj 

obrovské množstvo. 

 

Užitočná a unikátna publikácia 

 

https://www.webnoviny.sk/tohtorocna-draftova-jednotka-nhl-uz-ma-zmluvu-s-diablami/
https://spis.korzar.sme.sk/c/20603288/manzelia-bobakovci-priblizuju-poklady-levocskej-baziliky.html
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Celkom iný pohľad na levočskú baziliku však môže získať vďaka publikácii, ktorú vydali manželia Igor a Mária Bobákovci 

zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Spolu s Mons. Františkom Dlugošom – farárom, dekanom a rektorom levočských bazilík, pripravili reprezentatívnu knihu 

o Bazilike sv. Jakuba v Levoči. 

 

Viac než rok skúmali levočský chrám kúsok po kúsku, fotili veľkoformátové fotografie aj drobné nuansy, ktoré rozhodne 

stoja za pozornosť. 

 

Bola to naozaj mravčia práca, čo si bežne človek cvakajúci mobilom ani neuvedomuje. 

 

"Kostoly sú vo všeobecnosti veľmi ťažké na fotenie. Sú to veľké a tmavé priestory a keď chcete ukázať farby a kvalitu, 

musíte sa s tým naozaj pohrať. A vždy, keď si myslíte, že výsledok bude v poriadku, vás niečo zaskočí," porozprával nám 

o náročnej práci fotograf Igor Bobák. 

 

V štyroch jazykoch 

 

Publikácia Bazilika sv. Jakuba je však každopádne dielo svetovej úrovne. 

 

Na 192 stranách sa v slovenčine, angličtine, nemčine a taliančine dozviete zaujímavosti o oltároch, sochách či epitafoch, 

ktoré sú v kostole a môžete si ich pozrieť tak zblízka, ako sa to na mieste asi nikdy nebude dať. 

 

"Ak by si človek pred návštevou Baziliky sv. Jakuba pozrel knihu, vedel by ju precítiť celkom inak a aj na prácu Majstra 

Pavla by sa pozrel z inej perspektívy. A keď si po návrate z kostola knihu prelistuje, zachová si na tieto unikáty jedinečné 

spomienky," dodal I. Bobák. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Schyľuje sa k mrazivej bitke. Hra o tróny pokračuje 

 [pravda.sk; 16/07/2017; HBO ; Zaradenie: Kultúra] 

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/435516-schyluje-sa-k-mrazivej-bitke-hra-o-trony-

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

 

Šialenstvo okolo najočakávanejšieho seriálu Hra o tróny čoskoro vypukne, 7. séria štartuje v nedeľu v noci. Autor - HBO 

 

Leto je síce v plnom prúde, no väčšina hltačov seriálov sa už nedočkavo pripravuje na príchod tuhej zimy. Siedma séria 

najvychytenejšieho a najpopulárnejšieho seriálu všetkých čias Hra o tróny štartuje na HBO už túto nedeľu v noci o 3. h, 

zároveň s americkou premiérou, tak pomaly vyťahujte ušianky. 

 

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/435516-schyluje-sa-k-mrazivej-bitke-hra-o-trony-pokracuje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/435516-schyluje-sa-k-mrazivej-bitke-hra-o-trony-pokracuje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Aj keď o tom, ako sa osudy obyvateľov a lídrov siedmich kráľovstiev zamotajú, sa dá v tomto momente len špekulovať (ak 

si myslíte, že máte dobrý odhad, môžete si na vývoj deja dokonca staviť), isté je len jedno – listina preživších sa aj v 

nadchádzajúcej sérii radikálne obmení. Fanúšikovia sa musia obrniť, ako býva pri Hre o tróny zvykom, niektorí z ich 

miláčikov to zaručene schytajú. 

 

Pokračuje príbeh dračej matky bielovlásky Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), s novým pobočníkom Tyrionom 

Lannisterom (Peter Dinklage) majú v úmysle dosiahnuť Westeros. V hre o železný trón je aj v šiestej sérii oživený čerstvý 

kráľ severu Jon Sneh (Kit Harington) a kráľovské prístavisko má momentálne v rukách Cersei Lannisterová (Lena 

Headey). 

 

Tí čo fandia romániku blond "rytierky" Brienne a ryšavca Tormunda budú sklamaní, tvorcovia D. B. Weiss a David Benioff 

sa vyjadrili, že jedného z nich, žiaľ, budú musieť v tejto sérii zabiť, totiž aby dodržali zásadu, že žiadna šťastná romanca a 

happy end do Hry o tróny nepatria. Vzrušenie okolo Hry o tróny je o to väčšie, že diváci doteraz mohli dedukovať dej na 

základe kníh R. R. Martina, od ktorých sa seriál odvíja. Martin pokračovanie ságy stále len píše a Benioff s Weissom sa 

uberajú vlastnou cestou. 

 

Tajomstvo, kto z preživších si vydobyje železný trón a ovládne sedem kráľovstiev, si prísne strážia, aj keď vývoj deja mali 

premyslený už na začiatku. Isté je len to, že mnoho obľúbených i menej obľúbených postáv seriálu, ktorý má najväčšie 

obsadenie v histórii televízie, bude z hry nekompromisne vypadávať. A toho sa fanúšikovia pri sledovaní Hry o tróny 

desia najväčšmi, zároveň je práve toto tajomné napätie paradoxne príjemnou, zvrhlou satisfakciou. Samozrejme, ak 

zážitok z prekvapenia, ako býva zvykom, nepokazia spamujúce médiá a sociálne siete. Kto sa tomu chce vyhnúť, nech si 

nastaví budík na 3. h ráno. 

 

Ani Benioff, ani Weiss nemali pred Hrou o tróny žiadne skúsenosti s vývojom seriálu. Písaním charakterov a príbehových 

slučiek strávili mnoho času a desiatky cien Emmy, Zlaté glóbusy a milióny fanúšikov po celom svete sú dôkazom, že 

precíznosť sa vypláca. HBO sa zas oplatilo zariskovať, úspech Hry o tróny zatiaľ neprekonal žiadny iný seriál z ich 

pôvodnej produkcie. 

 

V znamení návratov 

 

"Čo je pre mňa najvzrušujúcejšie, je dokázať rozohrať interakcie medzi množstvom odlišných charakterov, s ktorými sme 

roky nepracovali. Je tam (v siedmej sérii, pozn. red.) celý zväzok návratov a prvých stretnutí, na ktoré ľudia dlho čakajú, a 

keď dávate svoje nápady na papier, chcete, aby tí, ktorí tie charaktery roky budovali, dosiahli zadosťučinenie. Chcete im 

dať všetko, čo sa len dá," povedal o svojej zodpovednosti voči hercom jeden z hlavných tvorcov seriálu D. B. Weiss. 

 

Prezradil tiež, že 90 percent motívov mali uzavretých už na začiatku a svoje scenáristické riešenia konzultovali s autorom 

knižnej predlohy a konfrontovali sa s jeho vidinami do "budúcnosti". Koniec seriálu je vraj nevyhnutný, aj z toho dôvodu, 

že herci starnú. 
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Spisovateľ sa na rozdiel od Benioffa a Weissa nemusí s písaním ponáhľať. "R. R. Martin mal mnoho skvelého materiálu, 

o ktorý sa nami podelil, no nebol si vecami istý, pretože stále píše, objavuje ich v procese písania. My ako televízni 

scenáristi a producenti musíme byť architekti. Všetko musí byť naplánované skutočne v predstihu. Nemôžeme si povedať 

– toto vyriešime o niekoľko rokov, musíme mať novú sériu každý rok. Od začiatku sme vedeli, že náš príbeh sa bude 

vyvíjať sedem alebo osem rokov," povedal Benioff v rozhovore pre magazín Time. 

 

Knižný príbeh, ktorý autor ešte len píše, siedmou sériou síce predbehli, čo R. R. Martina podľa Benioffa znepokojuje, jeho 

knihy však budú pre čitateľov o to vzrušujúcejším čítaním, že pracuje samostatne a peripetie v siedmich kráľovstvách v 

jeho podaní môžu dopadnúť trochu inak. 

 

Anketa: Sledujete seriál Hry o tróny? Tešíte sa na siedmu sériu? 

 

Autor - Pravda, Ivan Majerský 

 

Frederik, 21 rokov 

 

Spišská Nová Ves 

 

"Hru o tróny pozerám, ale z novej série mám zmiešané pocity. Od prvej do štvrtej série to postupne gradovalo a seriál sa 

ešte držal knižnej predlohy, po nej to však už upadalo, takže mám teraz vysoké očakávania od celého seriálu. Z kníh som 

prečítal len prvú, pretože štýl, akým píše George R. R. Martin, mi veľmi nesedí." 

 

Autor - Pravda, Ivan Majerský 

 

Adam, 22 rokov 

 

Glasgow 

 

"Áno, pozerám Hru o tróny a tiež som prečítal všetky knihy. Na siedmu sériu sa veľmi teším." 

 

Autor - Pravda, Ivan Majerský 

 

Barbora, 18 rokov 

 

Galanta 
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"Hru o tróny som začala pozerať len teraz. Je to celkom zaujímavý seriál a hlavne je iný ako ostatné seriály. O tom, že 

má byť siedma séria, som počula, veľa ľudí o tom hovorí a tiež na internete vyskakuje množstvo reklám. Určite si pozriem 

všetky série." 

 

Autor - Pravda, Ivan Majerský 

 

Marek, 24 rokov 

 

Veľký Krtíš 

 

"Je to dobrý seriál, sledujem ho od štvrtej série, vtedy som začal a neskôr som si dopozeral aj predchádzajúce série. Na 

nové časti sa teším. Vychádza to teraz, takže už sa s kamošmi pripravujeme na to, aby sme si ich mohli pozrieť." 

 

Autor - Pravda, Ivan Majerský 

 

Jozef, 17 rokov 

 

Bratislava 

 

"Pred dvoma rokmi som seriál pozeral, teraz však ho už nepozerám. Prestalo ma to baviť a v podstate ani nemám čas 

pozerať seriály. O novej sérii som počul, ale pravdepodobne ju pozerať nebudem." 

 

Autor ankety: (ng) O čo pôjde v júlových častiach seriálu Hra o tróny? 

 

Epizóda 61: DRAGONSTONE 

 

Premiéra: pondelok 17. júla (20:00 – 21:00) 

 

Jon Sneh sa pripravuje na obranu Severu. Cersei Lannisterová sa snaží vyrovnať situáciu. Dračia matka Daenerys sa 

vracia domov. 

 

Epizóda 62: STORMBORN Premiéra: pondelok 24. júla (20:00 – 21:00) 

 

Daenerys má neočakávanú návštevu. Jon Sneh čelí vzbure. Tyrion Lannister plánuje dobyť Westeros. 

 

Epizóda 63: THE QUEEN’S JUSTICE 

 

Premiéra: pondelok 31. júla (20:00 – 21:00) 
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Daenerys si získava pozornosť. Cersei Lannisterová vracia dar. Jaime Lannister sa poúča zo svojich chýb. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Hrob, ktorý hľadal 50 rokov, našiel v USA 

 [Nový Čas; 163/2017; 17/07/2017; s.: 6; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Autor - Zdeněk Kovář I  Foto: anc 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Pookrialo mu srdce. Primátor Spišskej Novej Vsi počas návštevy partnerského mesta 

Youngstown v štáte Ohio objavil hrob svojho blízkeho príbuzného. V neďalekom Clevelande je totiž medzi mnohými inými 

Slovákmi pochovaný aj Karol Bednár (1902 - 1966), strýko Jána Volného, ktorému na hrob doniesol srdiečko zo 

spišského travertínu. 

 

Novoveský primátor za mláku do partnerského mesta vycestoval na náklady amerických Slovákov a zúčastnil sa aj na 

tradičnom Simply Slave Heritage Festivale, ktorý je venovaný obyvateľom so slovanskými predkami. ,,Medzi rodákmi zo 

Spiša a ich potomkami som sa naozaj cítil veľmi dobre. Išlo o desiatky ľudí a boli to veľmi dojímavé stretnutia. Keby som 

vedel o takom veľkom záujme, priniesol by som ako malé pozornosti oveľa viac srdiečok z nášho vychýreného travertínu. 

Nájdeme ho na mnohých významných stavbách vo svete, zdobí aj budovu slovenského parlamentu," povedal Ján Volný. 

Jeho srdce však pookrialo aj doslova. V Amerike sa mu totiž podarilo nájsť hrob strýka Karola Bednára, ktorý bol veľmi 

úspešný. V USA šéfoval firme, ktorá robila zabezpečovacie zariadenia do väzníc. Novoveský primátor sa s ním osobne 

stretol len raz - ešte ako dieťa v roku 1965. ,,Bolo to dlhé hľadanie, ale s úspešným koncom. Strýko odišiel do USA hneď 

po vojne, mal problémy, dovolili mu navštíviť rodnú vlasť len krátko pred smrťou. Pochádzal zo Spišského Podhradia z 8 

detí a moja mamka bola jeho sestrou. Hrob, v ktorom je pochovaný s  manželkou Nemkou a  ich synom, som našiel 

vďaka plániku. Celkovo je na tomto cintoríne až 200-tisíc hrobov, v ktorých dokopy odpočíva až do milióna ľudí!" dodal 

primátor. Zaujímavosťou je, že v tomto sektore hrobov na clevelandskom cintoríne J. Volný našiel aj také bežné spišské 

priezviská ako Kaľavský, Kacvinský, Sopko či Banáš. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Kam za kultúrou - pondelok 17. júla 

 [korzar.sme.sk; 17/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20602832/kam-za-kulturou-pondelok-17-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20602832/kam-za-kulturou-pondelok-17-jula.html
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Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - 47 metrov o 19.50, Ako sa stať zlatokopom o 16.00, 20.30, Autá 3 o 13.40, Baby šéf o 13.00, Brloh o 15.50, 

Ja, zloduch 3 o 13.10, 14.00, 15.30, 18.40, 3D o 17.30, Láska stojí za všetko o 16.10, 18.20, Oklamaný o 21.00, Piráti 

Karibiku: Salazarova pomsta o 15.10, Pobrežná hliadka o 20.50, Spider-man: Návrat domov o 14.20, 20.10, 3D o 17.20, 

Špina o 17.50, Transformers: Posledný rytier o 18.00, V utajení o 13.30, Vojna o planétu opíc o 17.40, 20.40, 3D o 14.30, 

19.40 hod., STER CENTURY CINEMAS - Ako sa stať zlatokopom o 16.40, 20.15, Láska stojí za všetko o 15.30, 

Oklamaný o 17.20, Vojna o planétu opíc o 20.30, 3D o 17.50, 47 metrov o 21.00, Spider-man: Návrat domov o 17.45, 

20.40, Ja, zloduch 3 o 13.00, 14.10, 16.00, 18.50, 3D o 13.10, Špina o 19.10, Transformers: Posledný rytier 3D o 15.00, 

Autá 3 o 13.30, 14.45 hod., 

 

ÚSMEV - Šialene šťastná o 17.30, Oklamaný o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Vojna o planétu opíc o 20.30, 3D o 17.50, Ako sa stať zlatokopom 

o 15.40, 20.15, Oklamaný o 17.20, Láska stojí za všetko o 15.30, Spider-man: Návrat domov o 17.45, 47 metrov o 21.00, 

Ja, zloduch 3 o 14.10, 16.00, 3D o 13.10, Transformers: Posledný rytier 3D o 15.00, Špina o 19.10, Autá 3 o 13.30 hod., 

MIER - Ako sa stať zlatolopom o 17.00, Vojna o Planétu opíc o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

KATOVA BAŠTA (Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky v Košiciach (do 6. 9.), 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 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, 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 

17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 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: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič (do 13. 8.), MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 

9.) 

 

ZÁBAVA 

 

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

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ja, zloduch 3 o 13.20, 16.50, 17.40, 3D o 13.50, 15.40, Spider-man: Návrat domov o 14.40, 17.50, 

3D o 20.30, Vojna o planétu opíc o 14.30, 19.50, 20.40, 3D o 17.30, Láska stojí za všetko o 16.00, 18.10, Ako sa stať 

zlatokopom o 20.20, Autá 3 o 14.20, Špina o 19.00, 47 metrov o 21.00 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Ako sa stať zlatokopom o 20.40, Láska stojí za všetko o 18.20, Vojna o planétu opíc o 20.50, 3D o 

17.30, 47 metrov o 21.00, Ja, zloduch 3 o 15.20, 16.00, Spider-man: Návrat domov o 18.00, Špina o 15.50 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Láska stojí za všetko o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické paličky - 
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výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

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

trojrozmerným materiálom; 

 

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

Bárkányovej zbierky, GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - Alexander Hricov - Výber z tvorby (do 15. 8.), 

 

RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), 

 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

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

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág - Výstup na Zelené pleso (do 20. 9.), 

 

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

po epigenetiku - Otcovia a synovia HOMMAGE á Jozef Jankovič (do 27. 8.), 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, 

 

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.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.) 

 

Späť na obsah 
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1.44.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 17. júla 

 [korzar.sme.sk; 17/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20602830/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-17-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. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

ZDRAVIE, Hviezdoslavova 19/18A 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

https://korzar.sme.sk/c/20602830/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-17-jula.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

17. 7. 2017 

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

Dr. MAX, Mlynská 2047/39, +421 0903295513 

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

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, Revúca 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Adria, v Poliklinike nemocnice 

 

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

 

Poprad 

 

CORRIB, Levočská 26/A, 1 

 

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

 

Humenné 

 

LÚČ, Ul. 1. mája 22 

 

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 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

AVENA, MUDr. Pribulu 798/10 

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Snina 

 

Dr. Max, Študentská 1438/1 

 

Trebišov 

 

ALEXIS, J. Záborského 3777/1A +421 056/6727020 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Schneider, Jána Hollého 7 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Dojímavá pracovná cesta novoveského primátora: Hrob, ktorý hľadal 50 rokov, našiel v 

USA 

 [cas.sk; 17/07/2017; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/572585/dojimava-pracovna-cesta-novoveskeho-primatora-hrob-ktory-hladal-50-rokov-nasiel-v-usa/ 
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Otvoriť galériu 

 

Pookrialo mu srdce. Primátor Spišskej Novej Vsi počas návštevy partnerského mesta Youngstown v štáte Ohio objavil 

hrob svojho blízkeho príbuzného. 

 

V neďalekom Clevelande je totiž medzi mnohými inými Slovákmi pochovaný aj Karol Bednár (1902 - 1966), strýko Jána 

Volného, ktorému na hrob doniesol srdiečko zo spišského travertínu. 

 

Novoveský primátor za mláku do partnerského mesta vycestoval na náklady amerických Slovákov a zúčastnil sa aj na 

tradičnom Simply Slave Heritage Festivale, ktorý je venovaný obyvateľom so slovanskými predkami. "Medzi rodákmi zo 

Spiša a ich potomkami som sa naozaj cítil veľmi dobre. Išlo o desiatky ľudí a boli to veľmi dojímavé stretnutia. Keby som 

vedel o takom veľkom záujme, priniesol by som ako malé pozornosti oveľa viac srdiečok z nášho vychýreného travertínu. 

Nájdeme ho na mnohých významných stavbách vo svete, zdobí aj budovu slovenského parlamentu," povedal Ján Volný. 

 

Otvoriť galériu 

 

Jeho srdce však pookrialo aj doslova. V Amerike sa mu totiž podarilo nájsť hrob strýka Karola Bednára, ktorý bol veľmi 

úspešný. V USA šéfoval firme, ktorá robila zabezpečovacie zariadenia do väzníc. 

 

Novoveský primátor sa s ním osobne stretol len raz - ešte ako dieťa v roku 1965. "Bolo to dlhé hľadanie, ale s úspešným 

koncom. Strýko odišiel do USA hneď po vojne, mal problémy, dovolili mu navštíviť rodnú vlasť len krátko pred smrťou. 

Pochádzal zo Spišského Podhradia z 8 detí a moja mamka bola jeho sestrou. Hrob, v ktorom je pochovaný s manželkou 

Nemkou a ich synom, som našiel vďaka plániku. Celkovo je na tomto cintoríne až 200-tisíc hrobov, v ktorých dokopy 

odpočíva až do milióna ľudí!" dodal primátor. Zaujímavosťou je, že v tomto sektore hrobov na clevelandskom cintoríne J. 

Volný našiel aj také bežné spišské priezviská ako Kaľavský, Kacvinský, Sopko či Banáš. 

 

Foto: 

 

Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (vľavo) na cintoríne v Clevelande, kde ho sprevádzali americkí Slováci. Zdroj - 

anc 

 

Na hrobe Karola Bednára je odteraz aj srdiečko zo spišského travertínu. Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 
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