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     [Korzár; 196/2017; 24/08/2017; s.: 4; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  SLOVENSKO: Historický kalendár na 23. augusta 

 [teraz.sk; 23/08/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-23/36517-clanok.html 

 

Streda - 23. augusta 2017. Je to tridsiaty štvrtý pracovný týždeň a 235. deň v roku 2017. 

 

 Bratislava 23. augusta (TASR) - 

 

 SLOVENSKO - OSOBNOSTI 

 

 1868 - Narodil sa v Turej Lúke (dnes mestská časť mesta Myjava) architekt, návrhár nábytku a etnograf, tvorca Mohyly 

Milana Rastislava Štefánika na Bradle DUŠAN SAMUEL JURKOVIČ. Zomrel 21.12.1947. 

 

 1903 - Narodil sa v Turčianskych Tepliciach učiteľ, diplomat a politik MATÚŠ ČERNÁK. Zomrel 5.7.1955. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-23/36517-clanok.html
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 1904 - Narodila sa vo Viedni (dnes Rakúsko) herečka Slovenského národného divadla (SND) a divadla Nová scéna v 

Bratislave LEA JURÍČKOVÁ. Zomrela 1.2.1967. 

 

 1913 - Narodil sa v Budapešti (dnes Maďarsko) priekopník slovenskej amatérskej astronómie FRANTIŠEK DOJČÁK, 

ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Zomrel 5.4.1989 v Spišskej Novej Vsi. 

 

 1927 - Narodil sa v Topoľčanoch astronóm, fyzik, bývalý viceprezident Medzinárodnej astronomickej únie ĽUBOR 

KRESÁK. Zomrel 20.1.1994. 

 

 1935 - Narodila sa v Bratislave herečka OĽGA ZÖLLNEROVÁ, známa napríklad z filmu Posledná bosorka. 

 

 - Narodila sa v Piešťanoch spisovateľka pre deti a mládež KVETA DAŠKOVÁ. 

 

 1937 - Narodil sa v Košiciach džezový klavirista, hudobný skladateľ a redaktor LADISLAV GERHARDT. Zomrel 

21.8.1993. 

 

 1972 - Narodil sa v Bratislave herec MAREK MAJESKÝ. 

 

 SLOVENSKO - UDALOSTI 

 

 1816 - V Kopčanoch pri Holíči sa uskutočnili prvé porovnávacie dostihy anglických plnokrvníkov v Rakúsko-Uhorsku. 

 

 1909 - Položením základného kameňa sa začala výstavba známeho bratislavského kostola sv. Alžbety - Modrého 

kostolíka. 

 

 1968 - V sovietskej (ruskej) Moskve sa začalo (trvalo do 26.8.) rokovanie medzi zástupcami Československej 

socialistickej republiky (ČSSR) a Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) ohľadne vpádu vojsk Varšavskej 

zmluvy do ČSSR. Schôdzka bola ukončená podpísaním tzv. moskovského protokolu. 

 

 2006 - Do Iraku odletelo vyše 100 slovenských vojakov, ktorí v mierovej misii Iracká sloboda nahradili dovtedy 

pôsobiacich slovenských ženistov. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Niečo pre milovníkov dvojkolesových tátošov: V Spišskej sa chystajú Dni cyklistiky 

 [spisska.dnes24.sk; 23/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-dvojkolesovych-tatosov-v-spisskej-sa-chystaju-dni-cyklistiky-277816 

 

http://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-dvojkolesovych-tatosov-v-spisskej-sa-chystaju-dni-cyklistiky-277816
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 Posledný prázdninový víkend si budete môcť užiť aj športovo. Centrum Spišskej Novej Vsi bude patriť cyklistom 

všetkých vekových kategórií. 

 

Časovka do vrchu, časovka na mestskom okruhu či verejné preteky pre najmenších. Aj takto bude vyzerať posledný 

prázdninový víkend v Spišskej Novej Vsi. Dňa 2. a 3. septembra sa v našom meste budú konať Dni cyklistiky na Spiši 

2017. Hlavným organizátorom je Cykloklub a na organizácii sa spolupodieľa mesto Spišská Nová Ves. 

 

V sobotu je pripravený 46. ročník Časovky do vrchu – Slovenský pohár. Pretekári štartujú o 14:00 hod a svoje sily si 

zmerajú sily na úseku štátnej cesty Novoveská Huta – Grajnár – Hnilčík. 

 

V nedeľu o 9:00 bude prebiehať v poradí už 62. ročník časovky na mestskom okruhu pod záštitou primátora mesta. Štart 

bude pri Radnici a trasa bude viesť po Letnej ulici po sochu kpt. J. Nálepku, po Zimnej ulici a spojovacej ceste medzi 

Zimnou a Letnou ulicou za Redutou. 

 

Prečítajte si aj 

 

Súčasťou podujatia sú aj verejné preteky, ktoré sa uskutočnia 3. septembra (nedeľa) a sú určené pre neregistrovaných 

cyklistov, žiakov základných škôl spišského regiónu, ktorí nie sú členmi športových oddielov. Prezentácia prebehne od 

8:30 hod pred Radnicou. Štart verejných pretekov bude o 9:00 hod na Letnej ulici, pred Radnicou. 

 

Súťažné kategórie 

 

- 1. kategória: minižiaci / minižiačky – 1 okruh (chlapci a dievčatá, rok narodenia od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2011 – 6 až 7 

roční) 

 

- 2. kategória: mladší žiaci / žiačky – 2 okruhy (chlapci a dievčatá, rok narodení od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2009 – 8 až 10 

roční) 

 

- 3. kategória: starší žiaci / žiačky – 3 okruhy ( chlapci a dievčatá, rok narodení od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2006 – 11 až 13 

roční) 

 

Svoj záujem rodičia súťažiacich detí nahlásia na e-mail adresu stefan.simko@mestosnv.sk vo forme: meno a priezvisko 

súťažiaceho, dátum narodenia. Súťažiaci sa môžu zaregistrovať aj v deň pretekov od 8:30 hod na mieste štartu. 

 

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

 

Foto: ilustračné 
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Kasárne v Spišskej Novej Vsi prešli úžasnou premenou: Keď uvidíte, ako to tam teraz 

vyzerá, nebudete chápať 

 [cas.sk; 23/08/2017; kz ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/585943/kasarne-v-spisskej-novej-vsi-presli-uzasnou-premenou-ked-uvidite-ako-to-tam-teraz-vyzera-

nebudete-chapat/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Na brehu Hornádu vyrastá nová atraktívna štvrť. Dostala názov Iglovia a paradoxom je jej lokalita - pohodlné bývanie totiž 

ponúkajú bývalé kasárne. 

 

Spišiačka Barbora (29) s manželom a synom sa v tomto novom komplexe takmer v centre práve udomácňujú a nevedia 

si ho vynachváliť. Celkovo tu už do roka nájde novú strechu dokopy až vyše 80 rodín. 

 

Otvoriť galériu 

 

V novom obytnom bývaní blízko centra, nákupných stredísk i športovísk, škôl a škôlok zatiaľ dokončili 47 bytov. Už pár 

dní v jednom z trojizbových bytov býva aj Barbora (28) s rodinou. "Máme krásny byt s plochou 72 m2 a 8 m2 má balkón. 

Do centra sú len štyri minúty pešo, dom je tehlový, má až 2,9 metra vysoké stropy, je energetický a odhlučnený. V 

porovnaní s bežnými panelákmi sú náklady na energie nižšie, máme totiž vlastnú plynovú kotolňu a teplo si regulujeme 

termostatmi," teší sa mladá mamička, ktorá spolu s manželom Štefanom (37) a synom Vilkom (1) predtým bývala v 

dvojizbovom byte ďalej od centra. 

 

Otvoriť galériu 

 

V Spišskej Novej Vsi komplex bytových domov chýbal. Primátor Ján Volný má zo znovuzrodenia starých kasární radosť, 

hoci ich nezískalo mesto, ale dostali sa do súkromných rúk. "Našťastie sa našiel investor, ktorý tu rýchlym tempom 

dokončuje obytnú zónu priestraného a nízkoenergetického bývania aj s detským ihriskom, čo isto privítajú mnohé mladé 

rodiny," povedal. 

 

Cena: 1 m2 - 900 až 1 000 E 

 

Otvoriť galériu 

 

https://www.cas.sk/clanok/585943/kasarne-v-spisskej-novej-vsi-presli-uzasnou-premenou-ked-uvidite-ako-to-tam-teraz-vyzera-nebudete-chapat/
https://www.cas.sk/clanok/585943/kasarne-v-spisskej-novej-vsi-presli-uzasnou-premenou-ked-uvidite-ako-to-tam-teraz-vyzera-nebudete-chapat/
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Otvoriť galériu 

 

Foto: 

 

2013 - Takto vyzerali bývalé vojenské kasárne, z ktorých sa stal bytový komplex Iglovia. Zdroj - anc 

 

2017 - V prvom bytovom dome v rámci kompexu Iglovia dokončili 47 bytov. Zdroj - kz 

 

Spokojná rodina Bielekovcov - Barbora (29) s manželom 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Krátke správy 

 [Noviny Poprad; 33/2017; 23/08/2017; s.: 3; ppš ; Zaradenie: POPRAD] 

 

VYBRANÉ diela súťaže CEZAAR 2016 - ceny za architektúru sú vystavené od 16. augusta do 14. septembra vo 

výstavnej sieni Múzea na Ul. Dr. Alexandra v Kežmarku. Otvorené je od utorka do soboty od 10. do 18. hod. 

 

• DNI mesta Spišská Nová Ves a 22. Trh ľudových remesiel sa uskutočnia 25. - 27. augusta 2017. V programe je i 

vystúpenie súboru z brazílskeho mesta Joinville, ktoré patrí k 12 partnerským mestám Sp. Novej Vsi, takisto podujatie 

Gotika na dotyk, festival živých sôch, jazdecké preteky Cena Spiša a ďalšie. Viac na webovej stránke mesta Spišská 

Nová Ves. 

 

• OD dnes 23. augusta do nedele 27. augusta sa uskutoční Oldtimer Rallye Tatry 2017. V rámci 3. etapy v sobotu 26.  

augusta bude mať ORT zastavenie aj na Štrbskom Plese, kde od 12.30 do 14.30 hod. môžu záujemcovia obdivovať 

výstavu historických vozidiel. 

 

• CEZ víkend 26. a 27. augusta sa na Štrbskom Plese uskutoční už po siedmykrát podujatie Svište na Plese. Pre deti 

budú pripravené stanovištia so športovo-vedomostným súťažami, ale aj rôzne svištie dobrodružstvá. 

 

• UŽ 18-ty krát sa v nedeľu 27. augusta stretnú Štrbania na Dni obce Štrba. Pripravený je bohatý kultúrny program. O 15. 

hod. začne program pre najmenších - bábkové divadlo Hoki-Poki, o zábavu sa postará Ander z Košíc, hudobná skupina 

Lojzo, na ľudovú nôtu budú hrať a spievať Kandráčovci a veselo bude aj s hudobnozábavnou skupinou Drišľak. 

 

• FOLKLÓRNY súbor Maguráčik z Kežmarku vystúpi v nedeľu 27. augusta o 15. hod. v mestskom parku v Tatranskej 

Lomnici a o 18. hod. v areáli kúpeľov v Novom Smokovci. 
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• V sobotu 2. septembra bude v mestskom parku v Tatranskej Lomnici pripravený kultúrny program na záver leta. O 14. 

hod. vystúpi Valér Miko Trio, o 15. hod. sa uskutoční už 13. ročník Tatranskej letnej dražby a o 17.30 hod. bude 

koncertovať známy slovenský jazzový spevák Peter Lipa. 

 

• KUBAŠSKÝ festival s Petrom Stašákom sa bude konať v sobotu 26. augusta v areáli Kubašok v Spišskom Bystrom. 

Program sa začne o 14. hod. 

 

• LETNÉ prázdniny ukončia v sobotu 26. augusta v Batizovciach akciou Deň obce s podnázvom ... a v tých, Batizovciach, 

tam je dobre .... Pre návštevníkov bude v parku pri hoteli Guľa pripravený bohatý kultúrny program, tombola a pre 

najmenších aj detský animačný program. Večer vystúpi tiež skupina Polemic. 

 

(ppš) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 33/2017; 23/08/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

FUTBALISTI FK Poprad B zvíťazili v nedeľu v rámci 5. kola 4. ligy Sever v Medzilaborciach 4:2. V nedeľu 27. augusta 

privítajú o 10.30 hod. na ihrisku vo Veľkej futbalistov TJ Družstevník Radvaň nad Laborcom a v nedeľu 3. septembra 

pocestujú do Spišského Podhradia. 

 

• V RÁMCI 3. kola 6. OMV ligy odložili futbalisti ŠK Zemedar Poprad - Stráže svoj víkendový zápas proti Spišskému 

Hrhovu. Najbližšie sa predstavia v rámci 4. kola v nedeľu 27. augusta o 16. hodine na ihrisku v Spišskej Starej Vsi. Doma 

odohrajú najbližší domáci zápas v nedeľu 3. septembra o 16. hodine proti Hozelcu. 

 

• V SOBOTU 2. septembra štartuje nový ročník II. futbalovej ligy žien. Popradské futbalistky v úvodnom kole privítajú o 

15. hodine Spišskú Novú Ves. 

 

• BASKETBALOVÁ akadémia mládeže Poprad organizuje v termíne od pondelka 28. augusta do štvrtka 31. augusta 

Letný športový tábor v Aréne Poprad pre dievčatá 1. až 5. ročníka ZŠ. Viac informácií na www.bamp.sk. 

 

• DORASTENCI HK Poprad cez víkend triumfovali na tradičnom hokejovom turnaji Memoriál Ladislava Trojáka v 

Košiciach, keď remizovali s domácim HC Košice 1:1, porazili Duklu Trenčín 4:2 a rozdrvili Banskú Bystricu 6:0. Najlepším 

útočníkom turnaja sa stal Popradčan Jakub Nespala. 

 

• VO ŠTVRTOK 17. augusta si dali stretnutie priaznivci zábavného bowlingu na 4. kole turnaja Leto v chládku. Vo finále 

najlepší výkon podala Kristína Koseková, ktorá dosiahla 569 bodov s priemerom 244,27. (ppv) 
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Späť na obsah 

 

1.6.  Nová výstraha pre okres Spišská Nová Ves: Teplota má padnúť pod nulu! 

 [spisska.dnes24.sk; 23/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nova-vystraha-pre-okres-spisska-nova-ves-teplota-ma-padnut-pod-nulu-277933 

 

 Leto ešte neskončilo a nasledujúce info si možno budete musieť prečítať hneď dvakrát... Odborníci očakávajú, že teplota 

v našom okrese padne pod nulu! 

 

Tomu sa povie zmena! Kým v predošlých dňoch meteorológovia zvykli varovať Spišskonovoveský okres pred 

horúčavami, najnovšie pre nás vydali výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom. Tá platí konkrétne na štvrtok 24. 

augusta od 02:00 až do 07:00 hod. 

 

"V okrese Spišská Nová Ves sa vo výške 5 cm nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 

–4 – – 2 °C," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav. 

 

Meteorológovia SHMÚ zároveň doplnili, že takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné 

rastliny. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.7.  Hokejový Zvolen angažoval útočníka Cútta 

 [teraz.sk; 23/08/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hkm-zvolen-angazoval-utocn/276843-clanok.html 

 

Odchovanec zvolenského hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v druhej najvyššej 

súťaži. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Erika Ďurčová 

 

Zvolen 23. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Cútt a klub HKM Zvolen sa dohodli na ročnej 

spolupráci. Odchovanec zvolenského hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v 

druhej najvyššej súťaži. Zvolenský klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke. 

 

http://spisska.dnes24.sk/nova-vystraha-pre-okres-spisska-nova-ves-teplota-ma-padnut-pod-nulu-277933
http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hkm-zvolen-angazoval-utocn/276843-clanok.html
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Cútt absolvoval so Zvolenom prípravné obdobie, po ktorom obe strany spečatili spoluprácu podpisom zmluvy. Vo 

zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/11 (13 zápasov), po ktorej postupne pôsobil v Trebišove, rakúskom 

Feldkirchu, Spišskej Novej Vsi, Bardejove a v minulej sezóne v Michalovciach. V druhej najvyššej súťaži odohral v 

ročníku 2016/17 celkovo 52 zápasov, v ktorých nazbieral celkovo 61 kanadských bodov (29+32). 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Hokejový Zvolen angažoval útočníka Cútta 

 [dobrenoviny.sk; 23/08/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/108765/hokejovy-zvolen-angazoval-utocnika-cutta 

 

Odchovanec zvolenského hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v druhej najvyššej 

súťaži. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Erika Ďurčová 

 

Zvolen 23. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Cútt a klub HKM Zvolen sa dohodli na ročnej 

spolupráci. Odchovanec zvolenského hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v 

druhej najvyššej súťaži. Zvolenský klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke. 

 

Cútt absolvoval so Zvolenom prípravné obdobie, po ktorom obe strany spečatili spoluprácu podpisom zmluvy. Vo 

zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/11 (13 zápasov), po ktorej postupne pôsobil v Trebišove, rakúskom 

Feldkirchu, Spišskej Novej Vsi, Bardejove a v minulej sezóne v Michalovciach. V druhej najvyššej súťaži odohral v 

ročníku 2016/17 celkovo 52 zápasov, v ktorých nazbieral celkovo 61 kanadských bodov (29+32). 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  HKM s novou posilou. Do materského klubu sa vrátil odchovanec zvolenského hokeja 

 [zvolen.dnes24.sk; 23/08/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Zvolen] 

http://zvolen.dnes24.sk/hkm-s-novou-posilou-do-materskeho-klubu-sa-vratil-odchovanec-zvolenskeho-hokeja-277970 

 

 Vo zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/2011. Po šiestich sezónach sa pod Pustý hrad vracia útočník Cútt. 

 

Slovenský hokejový útočník Radovan Cútt a klub HKM Zvolen sa dohodli na ročnej spolupráci. Odchovanec zvolenského 

hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v druhej najvyššej súťaži. Zvolenský klub 

informoval o novej posile na oficiálnej stránke. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/108765/hokejovy-zvolen-angazoval-utocnika-cutta
http://zvolen.dnes24.sk/hkm-s-novou-posilou-do-materskeho-klubu-sa-vratil-odchovanec-zvolenskeho-hokeja-277970
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Cútt absolvoval so Zvolenom prípravné obdobie, po ktorom obe strany spečatili spoluprácu podpisom zmluvy. Vo 

zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/2011 (13 zápasov), po ktorej postupne pôsobil v Trebišove, rakúskom 

Feldkirchu, Spišskej Novej Vsi, Bardejove a v minulej sezóne v Michalovciach. V druhej najvyššej súťaži odohral v 

ročníku 2016/2017 celkovo 52 zápasov, v ktorých nazbieral celkovo 61 kanadských bodov (29+32). 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - TASR 
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1.10.  Hokejový Zvolen angažoval útočníka Cútta 

 [24hod.sk; 23/08/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/hokejovy-zvolen-angazoval-utocnika-cutta-cl531131.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Zvolen 23. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Radovan Cútt a klub HKM Zvolen sa dohodli na ročnej 

spolupráci. Odchovanec zvolenského hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v 

druhej najvyššej súťaži. Zvolenský klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke. 

 

Cútt absolvoval so Zvolenom prípravné obdobie, po ktorom obe strany spečatili spoluprácu podpisom zmluvy. Vo 

zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/11 (13 zápasov), po ktorej postupne pôsobil v Trebišove, rakúskom 

Feldkirchu, Spišskej Novej Vsi, Bardejove a v minulej sezóne v Michalovciach. V druhej najvyššej súťaži odohral v 

ročníku 2016/17 celkovo 52 zápasov, v ktorých nazbieral celkovo 61 kanadských bodov (29+32). 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.11.  Počasie neprestáva udivovať: Až 27 okresov potrápia prízemné mrazy 

 [ruzomberok.dnes24.sk; 23/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Ružomberok] 

http://ruzomberok.dnes24.sk/pocasie-neprestava-udivovat-az-27-okresov-potrapia-prizemne-mrazy-277912 

 

 Meteorológovia vydali výstrahu, ktoré je počas letných mesiacov poriadne nevšedná. Takmer tri desiatky okresov musia 

počítať s prízemnými mrazmi. 

 

http://www.24hod.sk/hokejovy-zvolen-angazoval-utocnika-cutta-cl531131.html
http://ruzomberok.dnes24.sk/pocasie-neprestava-udivovat-az-27-okresov-potrapia-prizemne-mrazy-277912
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Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje okresy v štyroch krajoch pred vrtochmi počasia. Odborníci vydali 

výstrahu pred prízemnými mrazmi. Tie udrú v Banskobystrickom kraji (okres Banská Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen), 

Košickom kraji (okres Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves), Prešovskom kraji (okres Bardejov, Humenné, Kežmarok, 

Levoča, Medzilaborce, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník) a Žilinskom kraji (okres Dolný Kubín, Kysucké 

Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina). 

 

Výstraha je v týchto okresoch vydaná od 24. augusta od 2.00 hodiny do 7.00 hodiny toho istého dňa. 

 

Teploty sa v spomenutých časoch môžu pohybovať od –4 stupne Celzia až po 0 stupňov Celzia. Tieto teploty sa majú 

podľa výstrahy SHMÚ vyskytovať vo výške 5 cm nad povrchom. ""Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne 

nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," informujú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. 

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.12.  Počasie neprestáva udivovať: Až 27 okresov potrápia prízemné mrazy 

 [poprad.dnes24.sk; 23/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/pocasie-neprestava-udivovat-az-27-okresov-potrapia-prizemne-mrazy-277912 

 

 Meteorológovia vydali výstrahu, ktoré je počas letných mesiacov poriadne nevšedná. Takmer tri desiatky okresov musia 

počítať s prízemnými mrazmi. 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje okresy v štyroch krajoch pred vrtochmi počasia. Odborníci vydali 

výstrahu pred prízemnými mrazmi. Tie udrú v Banskobystrickom kraji (okres Banská Bystrica, Brezno, Detva a Zvolen), 

Košickom kraji (okres Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves), Prešovskom kraji (okres Bardejov, Humenné, Kežmarok, 

Levoča, Medzilaborce, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník) a Žilinskom kraji (okres Dolný Kubín, Kysucké 

Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina). 

 

Výstraha je v týchto okresoch vydaná od 24. augusta od 2.00 hodiny do 7.00 hodiny toho istého dňa. 

 

Teploty sa v spomenutých časoch môžu pohybovať od –4 stupne Celzia až po 0 stupňov Celzia. Tieto teploty sa majú 

podľa výstrahy SHMÚ vyskytovať vo výške 5 cm nad povrchom. ""Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne 

nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny," informujú odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. 

 

http://poprad.dnes24.sk/pocasie-neprestava-udivovat-az-27-okresov-potrapia-prizemne-mrazy-277912
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Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.13.  Prípad vraždiaceho policajta je už na súde 

 [kosice.korzar.sme.sk; 23/08/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20632714/pripad-vrazdiaceho-policajta-je-uz-na-sude.html 

 

Krajská prokuratúra. Motív konania obvineného nám nie je známy. 

 

KOŠICE. Krajská prokuratúra Košice ukončila prípravné konanie v prípade Mareka B. (28). 

 

Ide o bývalého policajta, ktorý čelí obvineniu z vraždy svojej snúbenice Alexandry O. († 26). 

 

Ako nás v stredu ráno informoval hovorca krajskej prokuratúry, prokuratúra vyšetrovací spis aj s obžalobou na Mareka B. 

odstúpila súdu. 

 

"Na obvineného bola podaná obžaloba na Okresný súd Košice I pre skutok, právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný 

zločin vraždy, spáchaný na blízkej osobe," informoval nás Branislav Bujňák. 

 

Hovorca dodal, že motív konania obvineného nie je známy. 

 

Budú rozhodovať o väzbe 

 

Keďže väzba obvineného bola v marci predĺžená do 1. októbra, súd v blízkej dobe nariadi verejné zasadnutie, kde sa 

bude rozhodovať o jej ďalšom predĺžení. 

 

Súd zároveň určí termín prvého hlavného pojednávania. 

 

Ak by do 1. októbra nebolo o väzbe právoplatne rozhodnuté, Marek B. by musel byť prepustený na slobodu. 

 

Nebohú podpálil 

 

Bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20632714/pripad-vrazdiaceho-policajta-je-uz-na-sude.html
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Vlani 30. septembra okolo 19. hodiny v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol 

nožom snúbenicu Alexandru O. Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane 

ju bodal do chrbta. 

 

Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta zn. Hyundai 

ix35. Telo odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

 

Usvedčuje ho kamerový záznam 

 

Zo spáchania žalovaného usvedčujú obvineného najmä záznamy kamier umiestnených v spoločných priestoroch 

bytového domu. Je z nich jasný čas príchodu Mareka s Alexandrou a po pár hodinách vidieť, ako mladík po dlážke ťahá 

predmet zabalený v plachte. 

 

Polícia disponuje aj kamerovými záznamami z čerpacej stanice v Levoči, kde si bol Marek kúpiť benzín na podpálenie 

tela. 

 

Marek šiel po čine nahlásiť nezvestnosť snúbenice, s ktorou mal mať na druhý deň svadbu. K svojmu konaniu sa však na 

polícii priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal. 

 

Po vznesení obvinenia odmietol vypovedať. Mladík mlčal aj pred sudcom, ktorý vlani v októbri rozhodoval o návrhu 

prokurátora na väzobné stíhanie. Zdôvodnil ho obavou, že Marek by sa na slobode ukrýval, aby sa vyhol možnému 

vysokému trestu. 

 

Okresný súd návrhu vyhovel, krajský ho potvrdil. 

 

Obeť je blízka osoba 

 

V rámci nasledujúcich mesiacov polícia vypočula obvineného, svedkov a dala vypracovať znalecké posudky. 

 

Na základe takto vykonaného dokazovania vyšetrovateľ sprísnil právnu kvalifikáciu. 

 

Marek už nie je stíhaný za vraždu v prvom, ale v druhom odseku (obeťou bola tzv. blízka osoba). 

 

V prípade uznania viny mu hrozí 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Kam za vedou? Do Slovenského technického múzea nielen v Košiciach 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

24. 8. 2017 

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

 [vedanadosah.sk; 23/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Aktuality] 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/kam-za-vedou-do-slovenskeho-technickeho-muzea-nielen-v-kosiciach 

 

23. aug. 2017 • Technické vedy 

Slovenské technické múzeum poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Spravuje bohaté zbierkové fondy, 

iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich 

záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.  

 

Profil múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Jeho prvé 

expozície boli verejnosti sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické 

múzeum. Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum v Košiciach, na Hlavnej ulici č. 88, je architektonickou 

dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta.  

 

Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji 

patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a 

hutníctve sa do konca 18. storočia radilo Slovensko v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie 

vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2017 si STM pripomína 70. výročie svojho 

vzniku.  

 

Množstvo originálnych exponátov je prezentovaných v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do 

dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú 

nenahraditeľné hodnoty.  

 

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, 

geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, 

doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky historickej 

prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.  

 

V priestoroch STM, Hlavná 88 v Košiciach je aktuálne inštalovaná výstava s názvom "Keď sa povie Poledniak", ktorá 

potrvá do 30. 9. 2017. 

 

Pobočky Slovenského technického múzea (STM): 

 

Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Planetárium Slovenského technického múzea v Košiciach, 

Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Kaštieľ v 

Budimíre, Hámor v Medzeve, História baníctva na Spiši v Spišskej Novej Vsi a Solivar v Prešove. 

 

Slovenské technické múzeum spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri 

Vlachove, Hámor v Medzeve.  

http://vedanadosah.cvtisr.sk/kam-za-vedou-do-slovenskeho-technickeho-muzea-nielen-v-kosiciach
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Súčasťou STM v Košiciach je Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré je určené predovšetkým školskej 

mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.  

 

Pohľad do Vedecko-technického centra pre deti a mládež v STM v Košiciach 

 

Každú prvú nedeľu v mesiaci môžete Slovenské technické múzeum v Košiciach (ako aj ďalšie vybrané múzeá v rámci 

SR) a všetky pobočky STM navštíviť bezplatne. Voľné vstupné bude do konca roku ešte štyrikrát, a to v týchto termínoch: 

• 3. septembra • 1. októbra • 5. novembra a • 3. decembra 2017. 

 

Zoznam 37 expozícií v SR, ktoré sú vždy prvú nedeľu v mesiaci otvorené bezplatne 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

 

Zdroj - Slovenské technické múzeum a Ministerstvo kultúry SR 

 

Zdroj foto: Slovenské technické múzeum v Košiciach 

 

-END 
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1.15.  Gemerský mastenec: Slovensko vyhralo investičnú arbitráž 

 [euractiv.sk; 23/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Články] 

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/gemersky-mastenec-slovensko-vyhralo-investicnu-arbitraz/ 

 

Spor sa začal, keď v roku 2005 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi odňal ložisko mastenca spoločnosti Rozmin, 

dcérskej spoločnosti firmy Eurogas. 

 

Dôvodom bolo, že firma nezačala ťažiť v zákonom stanovenej lehote. 

 

Okrem administratívnych a súdnych konaní, ktoré prebehli v rámci Slovenska, žalobcovia iniciovali aj medzinárodné 

investičné arbitrážne konanie na Medzinárodnom stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID). 

 

Najprv žalobcovia požadovali niekoľkomiliardové odškodné, nakoniec sa spor dostal na sumu 239,7 mil. eur a Slovenská 

republika v ňom stála proti spoločnostiam Eurogas a Belmont Resources. 

 

https://euractiv.sk/clanky/investicna-politika/gemersky-mastenec-slovensko-vyhralo-investicnu-arbitraz/
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Ministerstvo financií SR, ktoré je zodpovedné za riešenie sporov vyplývajúcich z medzinárodných investičných zmlúv, 

včera informovalo, že arbitrážny tribunál vo svojom rozhodnutí akceptoval slovenské námietky ohľadne jurisdikcie a 

rozhodol základe procesných dôvodov. 

 

Nelegálne zlúčenie 

 

Zaujímavé je pozadie žalobcu Eurogas (I) vedeného predsedom predstavenstva Wolfgangom Rauballom, uvádza 

ministerstvo vo svojej tlačovej správe. 

 

V priebehu arbitráže sa preukázalo, že pokiaľ pôvodná zahraničná americká spoločnosť Eurogas (I) sa dostala v roku 

2004 do konkurzu, v roku 2005 bola založená spoločnosť s rovnakým menom Eurogas (II), pričom obe spoločnosti sa po 

ukončení konkurzu zdanlivo zlúčili. 

 

Tribunál dospel k jednohlasnému záveru, že žalobca Eurogas (II) sa nelegálne snažil zlúčiť so spoločnosťou Eurogas (I). 

Keďže išlo o nelegálne zlúčenie, nemohli na žalobcu Eurogas (II) prejsť žiadne práva, ktoré by si mohol uplatňovať v tejto 

arbitráži. 

 

Časové obmedzenie 

 

Ohľadne žalobcu Belmont Resources tribunál v pomere 2:1 uznal časové obmedzenie možnosti prerokovať spor, ktorú 

zaviedla nová bilaterálna investičná dohoda medzi Slovenskou republikou a Kanadou z roku 2012. 

 

Tribunál mal uznať, že spor vznikol v roku 2005, keď malo po prvýkrát dôjsť k aplikácií novely banského zákona, ktorá 

umožnila prideliť predmetný ťažobný priestoru inej spoločnosti. 

 

"Predseda predstavenstva spoločnosti Eurogas slovenskú stranu negatívne prezentoval tak v domácich, ako aj 

zahraničných médiách. MF SR vnímalo týchto žalobcov ako špekulatívnych, čo sa potvrdilo v priebehu konania. K 

podobným záverom dospel aj tribunál pri posudzovaní zlúčenia Eurogasu (I) a (II)," píše ministerstvo financií. 

 

Ďalšia sledovaná arbitráž 

 

Pre Slovensko je to ďalšia medzinárodná arbitráž so zahraničnými investormi. Stále nie je úplne ukončený spor s 

majiteľom zdravotnej poisťovne Union. Spoločnosť Achmea podala na Slovensko žalobu po tom, čo prešiel zákaz tvorby 

zisku zdravotnými poisťovňami. 

 

Prehratá arbitráž o zisku zdravotných poisťovní na európskom súde 
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Spôsob riešenia investičných sporov prostredníctvom medzinárodnej arbitráži (ISDS) bol jedným z hlavných bodov kritiky 

pri novej obchodno-investičnej dohode medzi EÚ a USA známej pod skratkou TTIP. Rokovanie a o nej sú po nástupe 

prezidenta Donalda Trumpa v USA na mŕtvom bode. 

 

Ťažba mastenca v Gemerskej Poloma, Foto: TASR/Svätopluk Písecký 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  HKM Zvolen angažoval útočníka Cútta 

 [hokejportal.net; 23/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hkm-zvolen-angazoval-utocnika-cutta/74450 

 

Slovenský hokejový útočník Radovan Cútt a klub HKM Zvolen sa dohodli na ročnej spolupráci. Odchovanec zvolenského 

hokeja sa vrátil do materského klubu po šiestich sezónach strávených najmä v druhej najvyššej súťaži. Zvolenský klub 

informoval o novej posile na oficiálnej stránke. Cútt absolvoval so Zvolenom prípravné obdobie, po ktorom obe strany 

spečatili spoluprácu podpisom zmluvy. Vo zvolenskom drese debutoval ešte v sezóne 2010/2011 (13 zápasov), po ktorej 

postupne pôsobil v Trebišove, rakúskom Feldkirchu, Spišskej Novej Vsi, Bardejove a v minulej sezóne v Michalovciach. 

V druhej najvyššej súťaži odohral v ročníku 2016/2017 celkovo 52 zápasov, v ktorých nazbieral celkovo 61 kanadských 

bodov (29+32). 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Obžaloba z vraždy snúbenice 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 23/08/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Parišková, moderátorka: "Prípad bývalého policajta, ktorý mal vlani zavraždiť svoju snúbenicu iba deň pred 

svadbou, je už na súde. Krajský prokurátor podal na Mareka zo Spišskej novej vsi obžalobu. Za vraždu blízkej osoby 

mu hrozí 25-ročné väzenie či dokonca doživotný trest. Viac nám povie Janette Rákošová." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Polícia ukončila vyšetrovanie takmer rok po skutku. Prokurátor podal na Okresný súd v 

Košiciach obžalobu. Podľa prokuratúry výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali postavenie obvineného bývalého 

policajta pred súd. Podľa znenia obžaloby mal svoju snúbenicu napadnúť kuchynským nožom a opakovane ju mal bodnúť 

najskôr do hrudníka a neskôr i do chrbta. Jej telo mal zabaliť do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do auta. Pri 

Levočskej priehrade ho mal zapáliť. A to všetko len deň pred ich svadbou. Marek je už niekoľko mesiacov vo väzbe. 

Policajný vyšetrovateľ v týchto dňoch ukončil vyšetrovanie a keďže išlo o blízku osobu, sprísnil kvalifikáciu. Bývalého 

policajta teraz čaká súdny proces. Ak mu preukážu vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov prípadne na 

doživotie." 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hkm-zvolen-angazoval-utocnika-cutta/74450
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Späť na obsah 

 

1.18.  Expolicajt obžalovaný 

 [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 23/08/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: "Prípad bývalého policajta, ktorý mal vlani zavraždiť svoju snúbenicu iba deň 

pred svadbou, je už na súde. Krajský prokurátor podal na Mareka zo Spišskej Novej Vsi obžalobu. Za vraždu blízkej 

osoby mu hrozí 25-ročné väzenie či dokonca doživotný trest. Viac nám povie Janette Rákošová." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Polícia ukončila vyšetrovanie takmer rok po skutku. Prokurátor podal na Okresný súd v 

Košiciach obžalobu. Podľa prokuratúry výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali postavenie obvineného bývalého 

policajta pred súd. Podľa znenia obžaloby mal svoju snúbenicu napadnúť kuchynským nožom a opakovane ju mal bodnúť 

najskôr do hrudníka a neskôr i do chrbta. Jej telo mal zabaliť do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do auta. Pri 

Levočskej priehrade ho mal zapáliť. A to všetko len deň pred ich svadbou. Marek je už niekoľko mesiacov vo väzbe. 

Policajný vyšetrovateľ v týchto dňoch ukončil vyšetrovanie a keďže išlo o blízku osobu, sprísnil kvalifikáciu. Bývalého 

policajta teraz čaká súdny proces. Ak mu preukážu vinu, hrozí mu trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov prípadne na 

doživotie." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Za vraždu 25 rokov alebo doživotie 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 23/08/2017;  Zuzana Navrátilová; Zaradenie: z domova] 

 

Janette Štefánková, moderátorka: "Bývalého policajta obvineného z vraždy snúbenice prokurátor obžaloval, prípad sa 

dostane pred súd po takmer roku. Za zabitie dvadsaťšesťročnej ženy deň pred svadbou hrozí expolicajtovi doživotie. 

Podľa informácií RTVS sa muž k vražde priznal." 

 

Zuzana Navrátilová, redaktorka: "Boli spolu desať rokov a podľa susedov išlo o pokojný pár. Vlani však ženu v byte na 

sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi muž po hádke údajne dobodal nožom. Zabalené telo snúbenice potom naložil do 

auta a odviezol za Levoču. Neďaleko chatovej oblasti ho údajne na lúke spálil, zakopal a na polícii nahlásil jej zmiznutie." 

 

Branislav Bujňák, prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach: "Nakoľko výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali 

postavenie obvineného pred súd, bola na obvineného Mareka B. podaná obžaloba a to pre skutok právne kvalifikovaný 

ako obzvlášť závažný zločin vraždy." 
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Zuzana Navrátilová: "Bývalého policajta usvedčili stopy krvi v byte, v ktorom chceli snúbenci po svadbe bývať. Dôkazom 

je aj záznam z kamery vo vchode domu. Zachytáva, ako muž telo ženy vynáša von. Prípad bývalého policajta z 

Pohotovostnej motorizovanej jednotky vyšetrovala inšpekcia Ministerstva vnútra." 

 

Petar Lazarov, hovorca Ministerstva vnútra SR: "V prípade dokázania viny hrozí bývalému policajtovi trest odňatia 

slobody na dvadsaťpäť rokov až doživotie. Momentálne pre prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme komentovať možné 

motívy tohto činu." 

 

Zuzana Navrátilová: "Obžalovaný bol policajtom od roku 2010, úspešne absolvoval všetky povinné psychologické testy." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Pátranie po nezvestnom mužovi 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 23/08/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Zabuchol dvere bytu na spišskonovoveskom sídlisku a odvtedy po ňom neostala ani 

najmenšia stopa. Reč je o päťdesiatjedenročnom Stanislavovi. Žil v byte s matkou, ktorú museli dať susedia do špeciálnej 

liečby." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Stanislav odišiel z tohto bytu v Spišskej Novej Vsi ešte štvrtého júla nadránom. Odvtedy po 

ňom niet ani stopy. Pátra po ňom polícia, aj susedia. Podľa Stanislavovho suseda muž neodišiel z domu po prvýkrát. 

Zvykov sa stratiť aj v minulosti, no iba na pár dní. Teraz už je preč veľmi dlho." 

 

Jozef Cmorej, predseda bytového spoločenstva: "Môže byť dezorientovaný, prípadne zranený a môže byť v nejakom 

nemocničnom ošetrení. Kvôli zdravotnému postihnutiu odchádza z domu, že stratí pamäť, je dezorientovaný." 

 

Matúš Gavlák: "Stanislav žil v byte iba s matkou. Iných príbuzných podľa suseda nemá. V súčasnosti je na invalidnom 

dôchodku. V minulosti ho lokalizovali aj pomocou mobilu, no teraz je zariadenie vypnuté." 

 

Jozef Cmorej: "Že je zaujímavé, čo tak si veľmi strážil telefón, mal vybratú kartu, oddelenú od telefónu, že nie je možné 

ho lokalizovať." 

 

Matúš Gavlák: "Novovešťan vraj zvykol nastúpiť na prostriedky verejnej dopravy a vybral sa na cesty po Slovensku. V 

minulosti bol v Bratislave, v Novom Meste nad Váhom a v Žiline. O matku sa starali susedia. No keďže sa po odchode 

syna zrútila, dali ju do ústavnej liečby." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Päťdesiatjedenročný nezvestný muž je vysoký približne 

stošesťdesiatsedem centimetrov, má čierne krátke vlasy, modré oči, nosí fúziky a kríva na ľavú nohu." 
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Matúš Gavlák: "Pokiaľ máte o Stanislavovi akékoľvek informácie alebo ste ho niekde videli, kontaktujte buď políciu na 

známej 158 alebo priamo spoločenstvo vlastníkov bytov na telefónnom čísle (0905 258 163)." 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Obžaloba pre zločin vraždy! 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 23/08/2017;  Janette Rákošová; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Prípad expolicajta, ktorý mal vlani zavraždiť svoju snúbenicu iba deň pred spoločnou 

svadbou, je už na súde." 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Krajský prokurátor podal na Mareka zo Spišskej Novej Vsi obžalobu. Za vraždu blízkej 

osoby mu hrozí dvadsaťpäťročné väzenie či dokonca doživotný trest." 

 

Janette Rákošová, redaktorka: "Polícia ukončila vyšetrovanie takmer rok po skutku. Prokurátor podal na Okresný súd v 

Košiciach obžalobu. Podľa prokuratúry výsledky vyšetrovania dostatočne odôvodňovali postavenie obvineného bývalého 

policajta pred súd." 

 

Branislav Bujňák, hovorca KP Košice: "Bola na obvineného Mareka B. podaná obžaloba a to pre skutok právne 

kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy." 

 

Janette Rákošová: "Podľa znenia obžaloby mal svoju snúbenicu napadnúť kuchynským nožom a opakovane ju mal 

bodnúť najskôr do hrudníka a neskôr i do chrbta. Jej telo mal zabaliť do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do 

auta. Pri levočskej priehrade ho mal zapáliť a to všetko len deň pred ich svadbou." 

 

(začiatok archívneho záznamu, 2016) 

 

Sused: "Usmrtil svoju manželku. ... tu stopy zaistenia, tu dávali všetko možné." 

 

(koniec archívneho záznamu, 2016) 

 

Branislav Bujňák: "Obvinenému je kladené za vinu to, že po hádke so svojou snúbenicou túto kuchynským nožom 

úmyselne usmrtil, teda tento čin spáchal na blízkej osobe." 

 

Janette Rákošová: "Marek je už niekoľko mesiacov vo väzbe. Policajný vyšetrovateľ v týchto dňoch ukončil vyšetrovanie 

a keďže išlo o blízku osobu, sprísnil kvalifikáciu. Bývalého policajta teraz čaká súdny proces. Ak mu preukážu vinu, hrozí 

mu trest odňatia slobody na dvadsať až dvadsaťpäť rokov, prípadne na doživotie." 
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1.22.  Karol Mitrík: Na eurofondy sme upozorňovali premiéra už dávno 

 [Trend; 34/2017; 24/08/2017; s.: 26,27,28,29; Zuzana Petková, Michal Lehuta ; Zaradenie: Ekonomika, Najvyšší kontrolný úrad] 

 

Zle nastavené procesy, nekompetentní hodnotitelia, konflikty záujmov a podozrenia z korupcie. Všetky tieto veci NKÚ 

opakovane zisťuje pri kontrolách čerpania eurofondov. A politikov na problémy upozorňuje. Zmeny sa však nedejú 

 

Zuzana Petková, Michal Lehuta 

 

Premiér už pred mesiacmi dostal list od Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), že pri eurofondoch na školstve hrozia 

vážne problémy. ,,Výzvy neboli pripravené a v časovej tiesni sa robia chyby," povedal šéf NKÚ Karol Mitrík. V rozhovore 

pre TREND porozprával o tom, ako by sa závery jeho úradu dali premietnuť do lepšieho fungovania štátu. Ale aj o svojom 

pôsobení v čele Slovenskej informačnej služby v čase vypuknutia kauzy Gorila. 

 

* Idete kontrolovať eurofondy na ministerstve školstva. Bol hlavným impulzom škandál, ktorý sa týka peňazí na vedu? 

 

Eurofondy na školstve kontrolujeme permanentne - v roku 2012, 2014, ale boli sme tam aj vlani. Išli sme sa tam pozrieť 

na základe katalógu rizík, ktorý máme. Skúmali sme, ako sú nastavené procesy a výzva. 

 

* Čo ste zistili? 

 

Výzvy neboli v treťom roku programového obdobia pripravené. Osobne som posielal list premiérovi, že hrozí veľké riziko 

v tom, ak sa budú veci robiť narýchlo. A dnes sa situácia veľmi podobá na tú, ktorá bola v Pôdohospodárskej platobnej 

agentúre (PPA). 

 

* Tam si NKÚ posvietil na eurofondy za obdobie, keď bol za rezort zodpovedný Ľubomír Jahnátek, a podali ste dokonca 

trestné oznámenie. Čím sa to podobá na súčasnú kauzu? 

 

Aj tam boli nepripravení hodnotitelia, nepreškolení, zle nastavené kritériá, chýbala stratégia do budúcnosti. Ak sa procesy 

nenastavia správne na začiatku, nevyhodnocujú sa priebežne, môže to dopadnúť zle. A to je slabina všetkých rezortov a 

nielen v eurofondoch, ale aj v ostatných výdavkoch rozpočtu. Ak sa postupuje v časovej tiesni, robia sa chyby. 

 

* Odstupujúci minister Peter Plavčan povedal, že nechápe, v čom médiá vidia problém, keď nebolo minuté ešte ani euro 

a jednu veľkú výzvu zrušil. Načo ju bude teda NKÚ vôbec riešiť? 
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Nebol minutý ani cent z eurofondov, lebo ešte nedošlo k refundácii. Ale k zazmluvneniu časti úspešných žiadateľov už 

došlo, čiže záväzky si budeme musieť plniť, a ak EÚ eurofondy stopne, zaplatíme ich zo štátneho rozpočtu. Inak dajú 

prijímatelia štát na súd. Na zrušenú výzvu sa pozrieme tiež. V roku 2012 sme totiž boli na kontrole a jej výsledkom boli 

podozrenia na korupciu a netransparentnosť pri poskytovaní eurofondov na vedu a výskum. Identifikovali sme 13 vážnych 

systémových chýb a viac ako 390 pri hodnotení. Dali sme odporúčania ministrovi, aby to zmenil. Teraz chceme porovnať, 

či sa dodržiavali opatrenia, ktoré premietli do manuálov a metodiky hodnotiteľov. Máme indíciu, že sa tak nedialo. 

 

* Čo boli vtedy najvážnejšie zistenia? 

 

Spôsob hodnotenia. Nemôže sa stať, že kritériá nastavím tak, že bude hodnotiteľ rozhodovať subjektívne. Na to je Brusel 

najviac citlivý, lebo subjektivita vytvára priestor na korupciu. Obhajoba, ktorá teraz na školstve zaznela, že hodnotitelia v 

konflikte záujmov sa mali sami vzdať projektov, je neprípustná. Riadiaci orgán eurofondov ich musí mať prelustrovaných, 

priemyselný projekt nemôže hodnotiť internista. 

 

* Aké sú najväčšie slabiny čerpania eurofondov na Slovensku? 

 

Časová tieseň, ktorá limituje kvalitu a odbornosť. Veľmi formálny systém vnútornej kontroly. Takmer vôbec sa 

nekontroluje využitie eurofondov na mieste. Rezervy sú v existencii jasných manuálov pre hodnotiteľov. Býva veľmi malé 

bodové rozhranie medzi úspešnými alebo neúspešnými, v roku 2012 bol na školstve rozdiel iba pol bodu. Často 

prijímatelia doplácajú aj na nejednoznačné stanoviská sprostredkovateľského orgánu. Tie sa dvakrát, trikrát menia. 

Potom príde kontrola z Bruselu a oni musia znášať náklady, keď EÚ neuzná ich oprávnenosť. 

 

* Hrozí v súčasnosti, že Slovensko nebude schopné čerpať eurofondy na vedu? 

 

O chvíľu sme v štvrtom roku programovacieho obdobia a máme vyčerpaných šesť percent. Ak nebudú zazmluvnení 

prijímatelia a nezačnú čerpať peniaze do konca roka, Brusel nám v rámci svojich pravidiel škrtne napríklad desať percent 

prostriedkov. Neviem si predstaviť, že sa tomu vyhneme. Lebo do toho vstupuje ešte aj faktor, že úspešní žiadatelia 

musia stihnúť verejné obstarávania. 

 

Nekontrolujeme Hornú Dolnú 

 

* Opakovane ste kontrolovali Finančnú správu a dostali ste sa do sporu s jej prezidentom Františkom Imreczem, ktorý 

výsledky namietal ako nepresné. Už ste sa dohodli? 

 

My si za svojimi závermi stojíme. Išlo o paralelnú kontrolu spolu s ČR, aby sme nemali len suché zistenia, ale vedeli sa s 

niekým porovnať. V prvej etape sme sa bavili, či môžeme posudzovať efektivitu výberu spotrebných daní. Zladili sme si 

legislatívu a šli sme na kontrolu. 
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* Z nej vyplynulo, že naši daniari sú príliš neefektívni, teda veľa stoja a vyberú málo spotrebných daní. F. Imrecze však 

tvrdí, že ste vychádzali zo zlých počtov a úradníkov je v skutočnosti menej. 

 

Všetky dáta, z ktorých sme vychádzali, nám poskytla Finančná správa. Ale aj keby sme počítali s nižším číslom 

zamestnancov, sme oproti ČR horší. Náklady máme podstatne vyššie, pritom uvádzame, že máme omnoho vyspelejší IT 

systém. Korektne sa k tomu postavil minister financií Peter Kažimír, keď povedal, že Finančná správa musí podniknúť 

kroky a šetriť. 

 

* V správe konštatujete, že máme pridrahý IT systém. Ako to je? 

 

Objemovo náklady nemožno porovnávať. Je pravda, že máme lepší systém na sledovanie pohybov tovarov. My sme sa 

pozerali na update systému. Problém bol v tom, že za sledované obdobie sme mali s ČR rovnaké ročné náklady a potom 

tam boli dva roky, keď nám šialeným spôsobom vybehli hore. Finančná správa nám nevedela zdôvodniť, čo mimoriadne 

nakupovala. 

 

* Vyzerá to tak, že Finančnú správu máte v hľadáčiku. Nezamerali ste sa na ňu preto, že vašou poradkyňou je bývalá 

daňová riaditeľka Mária Machová, ktorá tam možno mala nejaké nenaplnené ambície? 

 

V žiadnom prípade. Vôbec to nie je tendenčné, kontrolujeme ich preto, že spravujú veľký balík štátnych príjmov a je tam 

veľa rizík. Kde inde by sme mali byť? Nebudeme predsa chodiť do Hornej Dolnej, kde majú rozpočet stotisíc a budeme 

tam sedieť a kontrolovať, či správne vyplnili kolónky v účtovníctve. 

 

K ideálu niečo chýba 

 

* Z ostatných aktivít štátu, kde je podľa vás najväčší priestor na zlepšenie? Je to zdravotníctvo, verejné obstarávanie, 

projekty ESO, elektronické trhovisko, Unitas? 

 

ESO a elektronické trhovisko vylúčim, lebo tam sme ešte na kontrole. Unitas beží, ako beží - dodnes nie je zrealizovaná 

integrácia colnej a finančnej časti. A to ešte nehovoríme ani o odvodoch. Na druhej strane, po peripetiách, keď sa 

zavádzal nový systém, starý KONS nezálohovali a našťastie im to do Unitasu naskočilo. To bolo veľké riziko. No termíny 

nábehu nedodržali. V integrácii treba pokračovať. 

 

* A z tých ostatných oblastí - zdravotníctvo? 

 

Ukazuje sa, že sa tam pokračuje v tých problémoch, ktoré sme identifikovali už v minulosti. Napríklad v nedodržiavaní 

rozpočtových pravidiel a skladby výdavkov. 

 

* Z toho potom vyplýva zadlžovanie nemocníc? 
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Áno. Je tam netransparentné verejné obstarávanie, konanie v zhode - dali sme podnet aj na Protimonopolný úrad SR. 

Alebo účelovo organizované verejné obstarávanie, keď si na samotné obstarávanie zohnali poradcu, ktorý tú súťaž potom 

aj vyhral. Ukazuje sa, že zdravotnícke ústavy, ktoré fungujú ako obchodné spoločnosti, hospodária lepšie. Nezávidím 

ministrovi Tomášovi Druckerovi, ale veľmi mu fandím. Je to jeden z mála ministrov, ktorý s nami kontroly konzultuje a 

dokonca si jednu aj vypýtal. Zdravotníctvo je moja srdcovka, lebo každý z nás potrebuje funkčnú zdravotnú starostlivosť. 

Točí sa tam dostatok peňazí, ale v mnohých prípadoch nie sú na správnom mieste. 

 

* Má NKÚ dostatok kompetencií na to, aby jeho zistenia mali aj bodku vo forme nápravných opatrení či potrestaní 

vinníkov? 

 

Keď som sem išiel, myslel som si, že NKÚ by mohol dávať aj pokuty. Ale nikde v Európskej únii najvyššie kontrolné úrady 

nemajú represívne právomoci. Má to pre kontrolnú inštitúciu veľkú výhodu. Väčším trestom nie je ani tak podnet na 

prokuratúru alebo políciu, ale skôr to, že sa zisteniam venujete vy, médiá. Aj keď subjekt nesúhlasí, my kontrolnú správu 

dáme von. Ak objavíme porušenie rozpočtových pravidiel, pošleme to ministerstvu financií, aby dali pokutu. Ak vidíme 

trestnú činnosť, dáme podnet polícii. 

 

* Ako vaše výstupy konkrétne pomohli napríklad v spomínanej Finančnej správe? 

 

Myslím si, že pomohli, aj po kontrole v oblasti spotrebných daní. Aj opatrenia, ktoré oni sami navrhli, kontrolujeme, či sa 

posúvajú ďalej. Ak to nerealizujú, je to z hľadiska verejnej mienky potom silné negatívum. Ale politická zodpovednosť už 

nie je na pleciach NKÚ. 

 

* Čiže zákon, ktorý sa týka NKÚ, je v poriadku? 

 

Legislatíva, ktorú máme, je dobrá. Vo výkone kontrol nám nič nebráni, netreba nič meniť. Môžeme kontrolovať až 16-, 17-

tisíc subjektov - všade, kde tečú prostriedky z verejných zdrojov. Jediná vec, čo nám chýba, je, že v Poľsku, Maďarsku, 

Česku i Rakúsku je silnejšia tá koncovka. Pomohol by možno kontrolný výbor parlamentu, kde by sa záverečné správy 

kontrol prerokúvali za účasti štatutárov kontrolovaných subjektov. Ukladal by úlohy pre ministra, vládu či štátny podnik. 

 

* Na úrade budujete analytický tím, ktorý by dopĺňal reformu Hodnota za peniaze. V akom je to stave a čo vlastne títo 

analytici robia? 

 

Analytický útvar už máme a uchádzame sa o európske zdroje na vzdelávanie. Mali by nám pomáhať v príprave plánu 

kontrol. Aby to neboli len súladové a finančné kontroly, ale aj kontroly verejnej politiky, výkonnostné kontroly. V školstve, 

zdravotníctve. Aby tu bol tím, ktorý naservíruje témy na kontrolné akcie pomocou predbežných štúdií. 
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* Raz ste sa vyjadrili, že by ste na úrad radi dali nápis, ako majú v Česku, že verejné peniaze na kontrolu sú tie najlepšie 

minuté. Kedy bude úrad v takom stave, že si tento slogan zavesíte? 

 

V súčasnosti nás hodnotí český úrad a výsledky budú v budúcom roku. Ale chceme podstúpiť aj takzvané hodnotenie 

spôsobom peer review, kde nás bude hodnotiť päť iných kontrolných inštitúcií zo sveta. Závery budeme mať v roku 2020. 

K ideálu nám ešte čosi chýba. Ľudia tu majú motiváciu, lebo o naše výsledky je záujem. Ich práca nekončí v zásuvke, ale 

sa o nej hovorí. Loď sa už otáča. Prierezové kontroly sú veľkým krokom vpred, pretože umožňujú porovnávanie, 

napríklad medzi samosprávami. Spomínaná pani Machová je pre úrad veľkým prínosom, na mnohých veciach je aj jej 

rukopis. 

 

Funkciu nemám za odmenu 

 

* Boli ste šéfom SIS, keď prepukla kauza Gorila. Urobila podľa vás SIS v predchádzajúcom období všetko pre to, aby 

prípad mal koncovku? 

 

Vtedajší riaditeľ Ladislav Pittner (SDKÚ) urobil gro roboty. SIS je informačná služba, nemá vyšetrovacie právomoci. 

Získané informácie odovzdáva kompetentným na ďalšie spracovanie, ústavným činiteľom a polícii. 

 

* No bolo dobré informovať v tejto konkrétnej veci vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu, keď šlo o jeho privatizačné 

kauzy? 

 

To je povinnosť SIS. A pozor, nebol to len Dzurinda, kto dostal informáciu. SIS informovala všetkých, aj nižšie zložky 

polície. 

 

* Ale na vyšetrovanie korupcie sú a aj vtedy boli špecializované zložky polície. Nemala SIS spolupracovať s nimi? 

 

Mne sa to obdobie ťažko hodnotí, lebo ja som nebol pri dianí. O mnohom, čo som sa dozvedel o Gorile z utajovaných 

zdrojov, nemôžem hovoriť, lebo ma viaže povinnosť mlčanlivosti. No SIS urobila podľa môjho názoru všetko, čo mala a 

čo jej ukladal zákon. Najdôležitejší aspekt na tejto kauze si nikto nevšíma. Všetko sa zvaľuje len na SIS. Treba sa 

pozerať aj na to, čo robilo vtedy ministerstvo vnútra, ako aktívne konali ľudia v tomto rezorte, v polícii. 

 

* K lepšiemu výsledku vyšetrovania by možno prispelo, keby ste ako šéf SIS zbavili mlčanlivosti bývalého príslušníka 

Petra Holúbeka, ktorý Gorilu nahrával. Vy ste odmietli. 

 

Áno, za tým si stojím. Sú na to vážne dôvody, o ktorých opäť nemôžem hovoriť. 

 

* Keď to neviete vysvetliť, vyzerá to tak, že ste funkciu na NKÚ dostali za odmenu. Za to, že ste kryli nielen SDKÚ, ale aj 

Smer, ktorý sa v Gorile spomína. 
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Absolútne odmietam tieto konštrukcie. Ako šéf SIS som sa vždy snažil, aby služba postupovala v medziach zákona, a tak 

ani ja som nemohol podľahnúť verejnému tlaku a porušiť predpisy. Niektoré požiadavky, vrátane zbavenia mlčanlivosti, 

išli nad zákonný rámec. Uvedomil som si aj to, že raz v službe skončím a pôjdem do civilu. Chcel som sa vyhnúť súdnym 

sporom, ktoré by som si sám vyrobil. Riaditeľ SIS nemôže začať porušovať zákon, lebo potom je zo služby trhací 

kalendár. A SIS bola v čase môjho nástupu už ako-tak znormalizovaná po excesoch za Ivana Lexu. Tie mali dozvuky ešte 

aj za Ladislava Pittnera. Unikali informácie a obchodovalo sa s nimi. 

 

* Aj s Gorilou? 

 

Bolo verejné tajomstvo, že Gorila sa predávala. A niektorí ju radi kupovali. Až potom, keď ju politici prestali kupovať, tak 

sa objavil celý spis na internete. 

 

* Aj nahrávky samotné? 

 

To neviem s určitosťou povedať, ale myslím, že nahrávky nie. 

 

* Vy ste sa k nejakej dostali? 

 

Keď som nastúpil, už žiadne neexistovali. Boli zničené, tak ako ukladá zákon. Je to povinnosť, keď nie sú využité na 

ďalšie konanie. Verifikácia dokumentu, ktorý sa objavil na internete, bola preto veľmi ťažká. Existuje analýza na základe 

jedného počítačového systému, ktorá vraví, že možno 20 až 50 percent z toho prepisu je pravdivých. Zvyšok bolo 

účelovo dopracovaných. Napríklad úvodná časť o mojom predchodcovi bola absolútne tendenčná. 

 

* A tú analýzu vypracoval kto? 

 

Existujú také počítačové programy. Nehovorím, že na SIS, ale v externom prostredí. 

 

* Ale predsa musíte vedieť, kde sa analýza robila, keďže ste o nej informovaný. 

 

Musím, ale nemusím vám to povedať. Robili ju tí, čo o tom niečo vedeli. 

 

* Ľudia, čo obchodovali s informáciami, ešte sú v SIS? 

 

Väčšina už nie. Môj predchodca Jozef Magala urobil veľké upratovanie. Postrihal kontakty. 

 

* Aký je teda skutkový stav, čo môžete vy k existencii spisu Gorila povedať? 
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Keď som prišiel do SIS, z rozprávania som zistil, ako to celé asi bolo a že v byte sa nahrávalo. Potom sa mi dostal do rúk 

ten pamflet. Pamätníci, ktorí boli v SIS, mi povedali, že niektoré tvrdenia sú v ňom namodelované účelovo. Ja som sa 

nemal o čo oprieť, aby som ho verifikoval. Nič už totiž nebolo živé. V tom čase som už nič nemohol urobiť. 

 

* Aj vďaka vám oslobodili viceprimátora Košíc Eugena Čuňa z SDKÚ súdeného za korupciu. Dosvedčili ste, že v čase, 

keď mal v Bratislave riešiť úplatky, bol s vami v Spišskej Novej Vsi. Poskytli ste mu falošné alibi? 

 

Nie. Ak by som nebol svedčil pri Čuňovi, dodnes ma hryzie svedomie. Nemal som k nemu špeciálny vzťah, ale ak by som 

mlčal, že som sa s ním v inkriminovaný deň stretol, bol by aj kvôli mne dnes v base. 

 

* Vy ste si spomenuli na presný dátum tuším po šiestich rokoch. Máte takú dobrú pamäť? 

 

Utkvelo mi to v pamäti, lebo si išiel vybavovať pozostalosť k jednému môjmu známemu. A bol to taký špeciálny 

decembrový deň. Nehovoriac o tom, že túto skutočnosť som uviedol vyšetrovateľovi hneď v prvotných úkonoch, teda nie 

až na súde. 

 

* Cítite sa dostatočne nezávislý, keďže za vás hlasovali aj poslanci Smeru? 

 

Bez podpory Smeru by nikto neprešiel. Ale ak by som mal robiť korekcie v kontrolách v prospech niekoho, tak odstúpim. 

 

-- 

 

Karol Mitrík (70) je predsedom Najvyššieho kontrolného úradu od roku 2015. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Slovenskej 

informačnej služby (2010 - 2012) i ako poslanec Národnej rady SR za SDKÚ (2002 - 2006). Predtým zasa ako primátor v 

rodnej Spišskej Novej Vsi. Za socializmu pracoval ako prevádzkový technik i predseda poľnohospodárskeho družstva, 

keďže vyštudoval agronómiu. K. Mitrík nebol členom KSČ. 

 

--- 

 

Prečítate si 

 

Ako dlho upozorňuje na nekvalitné procesy pri prideľovaní eurofondov 

 

Prečo kontrola Finančnej správy nedopadla dobre 

 

Prečo nezávidí ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi 

 

Ako Mitrík v SIS riešil spis Gorila 
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--- 

 

Nezávidím ministrovi zdravotníctva, ale veľmi mu fandím 

 

--- 

 

10 % 

 

Ak sa v eurofondových výzvach nezačnú čerpať prostriedky do konca roka, automaticky sa o desatinu skrátia 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Zvolen podpísal zmluvu s Radovanom Cúttom 

 [Plus jeden deň; 196/2017; 24/08/2017; s.: 18; sita ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Novou posilou hokejového tipsportligového klubu HKM Zvolen sa stal útočník Radovan Cútt (27). Odchovanec 

zvolenského hokeja absolvoval s tímom pod vedením trénera Petra Mikulu celú letnú prípravu. 

 

Cútt pôsobil v posledných 4 sezónach v druhej slovenskej lige. Obliekal si dresy Spišskej Novej Vsi, Bardejova a 

uplynulý ročník strávil v Michalovciach, kde v 44 zápasoch základnej časti nazbieral 26 gólov a 24 asistencií. Vo 

vyraďovacej časti odohral 8 stretnutí s bilanciou 3+8. sita, FOTO: hktrnava.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Do rokliny v Slovenskom raji sa teraz nedostanete 

 [Plus jeden deň; 196/2017; 24/08/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Tiesňava Veľký Sokol v Národnom parku Slovenský raj bude dnes uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia tunajších 

technických zariadení. 

 

Upozornila na to Horská záchranná služba. V najdlhšej rokline raja plánujú meniť stúpačky. Ako informovala Jana 

Skokanová, predsedníčka Mikroregiónu Slovenský raj a zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves), v 

rokline pribudne aj nový desaťmetrový rebrík. Návštevníkom roklinu Veľký Sokol opäť sprístupnia v piatok. sita, FOTO: 

archív 

 

Späť na obsah 
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1.25.  Prípad vraždiaceho policajta je už na súde 

 [Korzár; 196/2017; 24/08/2017; s.: 4; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Krajská prokuratúra uvádza, že motív konania obvineného jej nie je známy. 

 

KOŠICE. Krajská prokuratúra Košice ukončila prípravné konanie v prípade Mareka B. (28). Ide o bývalého policajta, ktorý 

čelí obvineniu z vraždy svojej snúbenice Alexandry O. († 26). Ako nás včera informoval hovorca krajskej prokuratúry, 

prokuratúra vyšetrovací spis aj s obžalobou na Mareka B. odstúpila súdu. "Na obvineného bola podaná obžaloba na 

Okresný súd Košice I pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vraždy, spáchaný na blízkej osobe," 

informoval nás Branislav Bujňák. Hovorca dodal, že motív konania obvineného nie je známy. 

 

Budú rozhodovať o väzbe 

 

Keďže väzba obvineného bola v marci predĺžená do 1. októbra, súd v blízkej dobe nariadi verejné zasadnutie, kde sa 

bude rozhodovať o jej ďalšom predĺžení. Súd zároveň určí termín prvého hlavného pojednávania. Ak by do 1. októbra 

nebolo o väzbe právoplatne rozhodnuté, Marek B. by musel byť prepustený na slobodu. 

 

Nebohú podpálil 

 

Bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vlani 30. 

septembra okolo 19. hodiny v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol nožom 

snúbenicu Alexandru O. Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju 

bodal do chrbta. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do 

auta zn. Hyundai ix35. Telo odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

 

Obeť je blízka osoba 

 

V rámci nasledujúcich mesiacov polícia vypočula obvineného, svedkov a dala vypracovať znalecké posudky. Na základe 

takto vykonaného dokazovania vyšetrovateľ sprísnil právnu kvalifikáciu. Marek už nie je stíhaný za vraždu v prvom, ale v 

druhom odseku (obeťou bola tzv. blízka osoba). V prípade uznania viny mu hrozí 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie. 

(rob) 

 

Marek vlani na súde Čaká na verdikt o väzbe. FOTO: ROB 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 24. augusta 

 [korzar.sme.sk; 24/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 
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https://korzar.sme.sk/c/20631544/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-24-augusta.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 

 

ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, Spišská Nová Ves +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20631544/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-24-augusta.html
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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. 

 

St. Ľubovňa 

 

Pri nemocnici, Sládkovičova 1 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 
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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, Strojárska 104 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 07501 Trebišov 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SUPER, Duklianska 4 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Kam za kultúrou - štvrtok 24. augusta 

 [korzar.sme.sk; 24/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20632187/kam-za-kulturou-stvrtok-24-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.10, 20.30, Barry Seal: Nebeský gauner o 18.30, 21.00, Bocian 

Riško o 14.00, Čiara o 15.20, 17.50, 19.30, 20.20, Dunkirk o 14.40, Emoji Film o 13.00, 16.10, Emoji Film 3D o 14.10, Ja, 

https://korzar.sme.sk/c/20632187/kam-za-kulturou-stvrtok-24-augusta.html
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zloduch 3 o 16.00, Na doraz o 18.20, Po strništi bos o 15.10, 17.30, 19.50, 21.00, Temná veža o 13.50, 16.20, 19.00, 

Veľká oriešková lúpež 2 o 13.10, 14.30, 16.50, Zabijakov osobný strážca o 17.00, 20.40 hod., STER CENTURY 

CINEMAS - Temná veža o 20.20, Barry Seal: Nebeský gauner o 20.10, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.30, 14.20, Po 

strništi bos o 18.10, Zabijakov osobný strážca o 15.30, 18.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 17.50, 20.30, Emoji Film o 

14.00, 16.00, Čiara o 16.10, 18.20, 20.00, Ja, zloduch 3 o 14.40, 16.25 hod., ÚSMEV - , AMFITEÁTER - Logan: 

Wolverine o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Barry Seal: Nebeský gauner o 20.10, Po 

strništi bos o 18.10, Temná veža o 20.20, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.20, Zabijakov osobný strážca o 18.00, Annabelle 

2: Stvorenie zla o 20.30, Emoji Film o 14.00, 16.00, Čiara o 16.10, 18.20, Ja, zloduch 3 o 14.40, 16.25 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstava: Za 

prahom nového veku/2000 - 2017 (od Starej krásy po nové umenie III) (do 3. 9.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM 

(Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 

...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.), Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 

17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; KATOVA BAŠTA (Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky 

v Košiciach (do 6. 9.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ 

MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, 

Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, 

oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, 

astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), MÚZEUM 

LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria 

prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do 

roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 

18) - KATA TRANKER (HU) – La Mére qui Flâne, vernisáž o 19.00 hod., 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, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 

17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ 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?!; Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred 

Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; 
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Ekovýkres, Ekokomix, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: 

História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: 

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Language Café o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 18.30, 20.50, Čiara o 16.00, 

18.00, 20.30, Dunkirk o 15.40, Emoji Film o 14.00, 16.40, Emoji Film 3D o 13.20, Ja, zloduch 3 o 13.30, Po strništi bos o 

15.30, 17.50, 20.10, Temná veža o 18.50, 20.40, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.40, 14.40, 15.50, Zabijakov osobný 

strážca o 18.10 hod., POPRAD: CINEMAX - Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 20.50, 

Čiara o 18.20, 20.40, Emoji Film o 16.00, Po strništi bos o 18.10, Temná veža o 18.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 16.10, 

Zabijakov osobný strážca o 16.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Barry Seal: Nebeský gauner 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 - 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; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie (do 10. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ 

VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vojtech Erdélyi/Paríž v Užhorode (do 10. 9.); ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. 

(ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): 

Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), Výstava čipkárky Barbory Šimkovej – Z nití a paličiek (do 3. 9.), 

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 TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku, 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 
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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.), STROPKOV: KAŠTIEĽ 

- Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), VYŠNÉ RUŽBACHY: GRAND HOTEL STRAND - 3 333 km po Jakubskej 

ceste zo Slovenska do Compostely (do 3. 9.) 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  TELEGRAFICKY 

 [Šport; 196/2017; 24/08/2017; s.: 23; redakcia ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

RADOVAN CÚTT (27), hokejový útočník, sa stal novou posilou klubu HKM Zvolen. Odchovanec zvolenského hokeja 

absolvoval s tímom pod vedením trénera Petra Mikulu celú letnú prípravu. Cútt pôsobil v posledných 4 sezónach v druhej 

slovenskej lige. Obliekal si dresy Spišskej Novej Vsi, Bardejova a Michaloviec. 

 

STOFFEL VANDOORNE (25), belgický jazdec, a tím motoristickej formuly 1 McLaren sa dohodli, že budú spolupracovať 

aj v sezóne 2018. Rodák z Kortijku vstúpil do aktuálneho ročníka ako náhrada za Brita Jensona Buttona. Je šampión v 

GP2 z roku 2015. Od roku 2013 je súčasťou vývojového programu McLarenu. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Lačného koniec v Ružomberku 

 [Šport; 196/2017; 24/08/2017; s.: 4; leh ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

Z vlastnej iniciatívy navrhol ružomberský útočník Miloš Lačný vedeniu MFK Ružomberok tento týždeň predčasné 

ukončenie spolupráce. Stalo sa tak včera. Dvadsaťdeväťročný útočník, ktorý pôsobil v klube spod Čebraťa s prestávkami 

od roku 2003, keď tam prišiel zo Spišskej Novej Vsi ako pätnásťročný futbalista, si bude hľadať prostredníctvom svojho 

srbského manažéra nové pôsobisko. "Odišiel som z Ružomberka preto, lebo som nebol spokojný s istými vecami. Bude 

to pre mňa takto lepšie. Môžem otvoriť priestor v Ružomberku pre iných chlapcov, pretože, ako vidím, pre mňa tam teraz 

nie je priestor. Bol to môj nápad ukončiť zmluvu. Myslím si, že som tým vôbec nikoho v klube neprekvapil," poznamenal 

autor 44 prvoligových gólov v ružomberskom drese. Od začiatku tejto sezóny nedostával Lačný veľký priestor v 

ružomberskom drese ani v predkolách Európskej ligy, ani v slovenskej lige. V nej v doterajších piatich kolách nastúpil 

štyrikrát, dvakrát v základnej zostave MFK. Nazbieral 235 minút a strelil 1 gól. V predkolách Európskej ligy bol na trávniku 

v štyroch zo šiestich zápasov a odohral 222 minút. "Moje rozhodnutie nesúvisí iba s mojou minutážou, aj keď sčasti áno," 

pridal Lačný. "Som v kontakte s mojím manažérom, ktorý ma pozval k sebe. Do Belehradu odcestujem zrejme budúci 

pondelok, či utorok. Za ružomberskými chlapcami prídem ešte na ligový zápas v sobotu proti Trenčínu. Zatiaľ chcem byť 

s rodinou, doriešiť si isté záležitosti na Slovensku a s čistou hlavou popremýšľať o budúcnosti." Lačný mal s 

Ružomberkom zmluvu ešte na ďalší rok. Tréner MFK Norbert Hrnčár sa len stručne vyjadril k Lačného koncu v mužstve 
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spod Čebraťa: "Bolo to naše obojstranné, čisto racionálne rozhodnutie a ja Milošovi prajem veľa úspechov v osobnom a 

športovom živote." (leh) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


