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1.28. Liptákov živí hlavne priemysel 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Naša anketa 

 [Bojovník; 19/2017; 21/09/2017; s.: 1; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Kto a čo získa falšovaním našich dejín? Keď ešte žili desaťtisíce priamych účastníkov boja s fašizmom, objektívne dejiny 

sa nedali skresľovať. Dnes, keď už je medzi nami priamych protifašistických bojovníkov menej ako tisíc, sú falzifikácie 

dejín až otvorene nehanebné. Skúsme si zatipovať, aký názor o slovenskom protifašistickom odboji bude u nás prevládať 

o 5,10... rokov? 

 

Jozef Petráš, predseda ObIV SZPB, Trnava: - Všetko bude závisieť od nás, ktorí máme otvorenú hlavu a poznáme 

históriu, ako budeme vychovávať a formovať naše deti a vnúčatá. 

 

Za judášsky groš sa dá všetko kúpiť. Verím, že svedomie môjho potomstva nie. 

 

Myslím, že nakoniec pravda zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou. 
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Milan Malček, podpredseda ObIV SZPB, Rožňava: - Na falšovaní našich dejín najviac získajú potomkovia tých, ktorí 

spôsobili obrovské utrpenie iným nevinným ľuďom počas 2. svetovej vojny. Chcú tak zatajiť, alebo ospravedlniť zverstvá, 

ktorých sa dopustili. No a s odstupom času sa ich vina len ťažko dokazuje. Zomreli priamo poškodení, zomreli priami 

svedkovia. 

 

Čim ďalej sme od porážky fašizmu, o to ťažšie si mladá generácia pripúšťa, že naozaj existovala a aj stále existuje 

presne taká náboženská a rasová nenávisť voči iným národom, ako ju presadzoval fašizmus. Rovnako si ťažko pripúšťa, 

že môže stratiť všetky svoje ľudské práva, vrátane práva na život. 

 

Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB, Spišská Nová Ves: - Pokiaľ bude vládnuť ľavica, tak to bude v poriadku. Keď sa 

dostane k moci pravica, tak odboj bude potieraný až kým úplne nezanikne, čo nesmie mladá a stredná generácia dopustiť 

kvôli pamiatke našich otcov a starých otcov, ktorí padli v boji za našu slobodu! 

 

Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: - Ja chcem byť optimista. Či sa budú vysvetľovať objektívne 

dejiny protifašistického odboja a SNP na Slovensku o 5 až 10 rokov záleží na mnohých okolnostiach. Nezastupiteľné 

miesto tu bude mať politika vedenia SR. No veľa musia vykonať aj rodičia pri výchove svojich detí. 

 

Zo strany škôl je dôležité podávať ucelené a pravdivé informácie o minulosti. V tomto smere som privítal, že v deviatych 

ročníkoch základných škôl sa zvýšilo vyučovanie dejepisu o jednu hodinu. 

 

V procese vysvetľovania protifašistického odboja má nezastupiteľné miesto i SZPB. Všetkých nás musí spájať myšlienka 

,,aby tí, čo prídu po nás, nezabudli". 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska sa blíži do finále. Ako sa aktuálne darí Revúcej? 

 [revuca.dnes24.sk; 28/09/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Revúca] 

http://revuca.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-revucej-280510 

 

 Slováci vyberajú svojho favorita spomedzi 140 miest Slovenska. V prvej tretine sa nachádza aj Revúca. 

 

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 bojuje 140 

slovenských miest. Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Revúca sa ešte v lete nachádzala na 42. priečke. Za posledné týždne 

sa naše mesto pohlo správnym smerom a momentálne tróni na 39. mieste rebríčka. 

 

http://revuca.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-revucej-280510
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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 už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska sa blíži do finále. Ako sa aktuálne darí Zvolenu? 

 [zvolen.dnes24.sk; 28/09/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Zvolen] 

http://zvolen.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-zvolenu-280509 

 

 Slováci vyberajú svojho favorita spomedzi 140 miest Slovenska. Na popredných priečkach sa nachádza aj Zvolen. 

 

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 bojuje 140 

slovenských miest. Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Zvolen sa ešte v lete nachádzal na 10. priečke. Za posledné týždne sa 

naše mesto pohlo opačným smerom a kleslo na 12. miesto rebríčka. Neďaleká Banská Bystrica je dokonca až 27. v 

poradí. 

 

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 už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska sa blíži do finále. Ako sa aktuálne darí Breznu? 

http://zvolen.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-zvolenu-280509
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 [brezno.dnes24.sk; 28/09/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Brezno] 

http://brezno.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-breznu-280508 

 

 Slováci vyberajú svojho favorita spomedzi 140 miest Slovenska. Na popredných priečkach sa nachádza aj Brezno. 

 

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 bojuje 140 

slovenských miest. Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Brezno sa ešte v lete nachádzalo na 3. priečke. Za posledné týždne sa 

naše mesto pohlo opačným smerom a kleslo na 4. miesto rebríčka. Neďaleká Banská Bystrica je až 27. a Zvolen sa drží 

na 12. priečke. 

 

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 už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska sa blíži do finále. Ako sa aktuálne darí Bystrici? 

 [bystrica.dnes24.sk; 28/09/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Bystrica] 

http://bystrica.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-bystrici-280506 

 

 Slováci vyberajú svojho favorita spomedzi 140 miest Slovenska. Na popredných priečkach sa nachádza aj Banská 

Bystrica. 

 

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 bojuje 140 

slovenských miest. Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Banská Bystrica sa ešte v lete nachádzala na 25. priečke. Za posledné 

týždne sa naše mesto pohlo opačným smerom a kleslo na 27. miesto rebríčka. Neďaleký Zvolen je 12. a Brezno dokonca 

na 4. priečke. 

 

http://brezno.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-breznu-280508
http://bystrica.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-bystrici-280506
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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 už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Súťaž o NAJ mesto Slovenska sa blíži do finále. Ako sa aktuálne darí Lučencu? 

 [lucenec.dnes24.sk; 28/09/2017; Jakub Forgács ; Zaradenie: Lučenec] 

http://lucenec.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-lucencu-280511 

 

 Slováci vyberajú svojho favorita spomedzi 140 miest Slovenska. Na popredných priečkach sa nachádza aj Lučenec. 

 

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 bojuje 140 

slovenských miest. Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Lučenec sa ešte v lete nachádzal na 23. priečke. Za posledné týždne 

sa naše mesto pohlo opačným smerom a kleslo na 24. miesto rebríčka. 

 

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 už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Hokejisti s ďalším skalpom: Porazili aj rezervu Nových Zámkov 

 [topolcany.dnes24.sk; 28/09/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-s-dalsim-skalpom-porazili-aj-rezervu-novych-zamkov-280527 

http://lucenec.dnes24.sk/sutaz-o-naj-mesto-slovenska-sa-blizi-do-finale-ako-sa-aktualne-dari-lucencu-280511
http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-s-dalsim-skalpom-porazili-aj-rezervu-novych-zamkov-280527
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 Topoľčianskym hokejistom sa v novom ročníku prvej ligy darí. Postupne sa šplhajú tabuľkou na vyššie pozície. 

 

Hokejisti domáceho HC Topoľčany do zápasu nevstúpili vôbec dobre. V 5. minúte sa za hostí presadil Novák a o minútu 

neskôr zvyšoval na 0:2 Matejov. 

 

Topoľčany sa snažili o strelenie kontaktného gólu, no nedarilo sa. Prvý presný zásah domácich prišiel až v 46. minúte, 

kedy sa presadil Podstavek, ten istý hráč vyrovnal o minútu neskôr (2:2). Zápas na stranu domáci naklonil v 48. minúte 

Minárik. Na konečných 4:2 pre Topoľčany uzavrel tretím gólom v zápase Podstavek. 

 

HC Topoľčany – HC Nové Zámky B 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) 

 

Góly: 46., 47., 60. Podstavek, 48. Minárik – 5. Novák, 6. Matejov. Rozhodovali: Hatala – Jurčiak, P. Tvrdoň, vylúčení: 1:3, 

navyše: Bystričan 2+2 za hru so zdvihnutou hokejkou, Král (obaja Topoľčany) 10 minút za nešportové správanie, 

presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0 

 

Tabuľka po 5. kole 

 

Poradie Tím Body 

1. MHK Dubnica nad Váhom 17 

2. HK Skalica 12 

3. Prešov PENGUINS 12 

4. HK Dukla Ingema Michalovce 11 

5. HC Topoľčany 11 

6. HK Spišská Nová Ves 8 

7. HC MIKRON Nové Zámky "B" 6 

8. HK Trnava 3 

9. HC OSMOS Bratislava 3 

10. HK ‘95 Považská Bystrica 0 

– HK ORANGE 20 4 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

-END 
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1.8.  Slovnaft Cup, 4. forduló: Továbbjutott a DAC, emelt fővel búcsúztak a hodosiak 

 [parameter.sk; 28/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/slovnaft-cup-4-fordulo-tovabbjutott-dac-emelt-fovel-bucsuztak-hodosiak 

 

Szerdán a 4. forduló párharcaival folytatódott a labdarúgó Szlovák-kupa idei kiírása.  

 

A DAC a IV. ligás Nyitrakörtvélyes (Hrušovany) pályáján harcolta ki a továbbjutást. Marco Rossi jobbára a bővebb keret 

tagjait küldte csatába Az erőviszonyokra való tekintettel a sárga-kékek továbbjutása kötelező feladatnak számított, de egy 

órányi játék után még a hazaiaknál volt az előny. A csereként beállt Kalmár a 63. percben egyenlített, hat perc elteltével 

az úgyszintén csereember, Čmelík vezetéshez jutatta a favoritot. A vendéglátóknak a 81. percben Divkovic adta meg a 

kegyelemdöfést. 

 

Hodosban először a vendégek kapuja forgott veszélyben, de a 3. percben már vesztésre álltak a hazaiak, akik a 

mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltak a II. ligás iglóiaknak. Több ziccert is elpuskáztak, a kapufát is telibe találták. A 

második játékrész elején növelték előnyüket a vendégek, a 68. percben azonban a hodosiak Piven révén szépítettek. 

Akár egyenlíthettek is volna. A 85. percben Bartal Erik egyedül tört kapura, de a döntő pillanatban elpattant tőle a labda, 

odalett a ziccer. A mérkőzés végén már a hazaiak hálóőre, Jaroslav Olejník is a vendégek kapuja elé futott fejelni, de az 

iglóiak kivédekezték a győzelmet. Az élvezetes találkozó után zúgott a "Szép volt, fiúk!" A párharcra egyébként 850 néző 

váltott jegyet. 

 

A szerdai játéknap meglepetését a Fortuna Ligás trencséniek kiesése jelentette. 

 

Egyébként a 4. fordulóban is egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutás. Döntetlen esetén nem volt hosszabbítás, 

tizenegyesrúgások döntöttek a győztesről. 

 

A Slovnaft Cup 4. fordulójának eredményei 

 

Hrušovany–FC DAC 1904 1:3 (1:0), g.: Soboňa (17.), ill. Kalmár (63.), Čmelík (69.), Divkovic(81.). 

 

Hodos–Spišská Nová Ves 1:2 (0:1), g.: Piven (68.), ill. Kubík (3.), Kavulič (52.). 

 

Bánová–Zvolen 0:1 (0:1). 

 

Malženice–Skalica 0:0 – büntetőkkel: 2:4 

 

Belá-Dulice–MFK Ružomberok 0:7 (0:3). 

 

http://parameter.sk/slovnaft-cup-4-fordulo-tovabbjutott-dac-emelt-fovel-bucsuztak-hodosiak
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Lipany–MŠK Žilina 1:2 (1:0). 

 

Medzev–AS Trenčín 1:0 (1:0). 

 

Dubnica–Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0). 

 

Námestovo–Spartak Trnava 0:1 (0:1). 

 

Borčice–Lokomotíva Košice 3:1 (1:1). 

 

Šimonovany-Partizánske–Inter Bratislava 1:1 (1:0) – büntetőkkel 7:8. 

 

Losonc–FC Nitra 0:3 (0:2). 

 

FC Petržalka–Poprad 0:3 (0:0). 

 

Myjava–Slovan Bratislava 0:1 (0:1). 

 

Október 4-én játsszák: 

 

Snina–Zemplín Michalovce 

 

Soľ–Železiarne Podbrezová 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Nováčik Tipsport ligy má zatiaľ iba bod, posilnil sa o Robinsona a Nováka 

 [webnoviny.sk; 28/09/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/novacik-tipsport-ligy-ma-zatial-iba-bod-posilnil-sa-o-robinsona-a-novaka/ 

 

Lukáš Novák si v Tipsport lige obliekal aj dres Dukly Trenčín. 

DETVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Nováčik najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC 07 Orin Detva v doterajších 

šiestich tipsportligových dueloch získal iba jediný bod a v tabuľke mu patrí posledné 10. miesto, vedenie klubu sa preto 

rozhodlo angažovať posily do ofenzívy. Pod Poľanu prichádzajú útočníci Nathan Robinson a Lukáš Novák. Informuje o 

tom oficiálny web hokejovej Detvy. 

 

https://www.webnoviny.sk/novacik-tipsport-ligy-ma-zatial-iba-bod-posilnil-sa-o-robinsona-a-novaka/
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Tridsaťpäťročný Kanaďan Nathan Robinson pôsobí v Európe od leta 2006, väčšinou hrával v Nemecku a na svojom 

konte má tri tituly z DEL. Na starom kontinente si vyskúšal aj fínsky, rakúsky, britský, bieloruský aj český hokej. V zámorí 

odohral 7 zápasov NHL vo farbách Bostonu a Detroitu. 

 

O štyri roky mladší Lukáš Novák s výnimkou krátkych zastávok v Poľsku, Francúzsku či Česku pôsobí len na Slovensku. 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi v predchádzajúcom ročníku hral za Trenčín, Zvolen aj prvoligové Topoľčany. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Pohroma pre novozámockú rezervu v tretej tretine 

 [mynovezamky.sme.sk; 28/09/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20659924/pohroma-pre-novozamocku-rezervu-v-tretej-tretine.html 

 

Zvrat zariadili bývalí hráči Nových Zámkov. 

 

1.hokejová liga 

 

5.kolo 

 

Topoľčany - Nové Zámky B 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) 

 

V úvode stretnutia využili Novozámčania dve presilovky a svoje dvojgólové vedenie si udržiavali dve tretiny aj vďaka 

skvelému výkonu brankára Romančíka. V tretej časti hry prišla pohroma pre hostí, keď sa blysol hetrikom Albín 

Podstavek a štvrtý gól Topoľčian pridal Kráľ. Obaja obliekali v minulosti dres Nových Zámkov. 

 

Góly: 46., 47. a 60. Podstavek, 48. Kráľ - 5. D. Novák, 6. Matejov 

 

HC Nové Zámky B: Romančík - Jesenský, Trávníček, Slávik, Matejov, Novák - Vais, Kudrna, Tužinský, Klenko, Kovács, 

Matejovie, Rácz, Vörös, Sramaty, Dobrotina. 

 

Ostatné výsledky: Dubnica - Spišská Nová Ves 6:2, Prešov - Michalovce 3:1, Skalica - Bratislava 3:2, Trnava - P. 

Bystrica 7:3. 

 

1.Dubnica 6 5 1 0 0 25:10 17 

 

2.Skalica 5 4 0 0 1 23:11 12 

 

3.Prešov 6 4 0 0 2 20:12 12 

 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20659924/pohroma-pre-novozamocku-rezervu-v-tretej-tretine.html
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4.Michalovce 6 3 1 0 2 19:13 11 

 

5.Topoľčany 5 3 1 0 1 18:13 11 

 

6.SNV 6 2 0 2 2 26:24 8 

 

7.N. Zámky B 5 2 0 0 3 13:22 6 

 

8.Trnava 5 1 0 0 4 15:25 3 

 

9.Bratislava 5 1 0 0 4 11:21 3 

 

10.P. Bystrica 5 0 0 0 5 14:28 0 

 

11.Slovensko U20 4 0 1 2 1 12:17 4 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Revolučný vynález s názvom tiché knihy: Spišiak Dominik (22) s ním prerazil dokonca v 

zahraničí! 

 [pluska.sk; 28/09/2017; Branislav Sarňák ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/revolucny-vynalez-nazvom-tiche-knihy-spisiak-dominik-22-nim-prerazil-dokonca-

zahranici.html 

 

V zahraničí už prerazili, ale na Slovensku o nich ešte veľa ľudí ani netuší. Piqipi quiet books (tiché knihy – pozn.) sú 

novým detským hitom určeným aj pre najmenších škôlkarov. Hracie knihy si už obľúbili aj za hranicami a Slovensku 

urobili dobré meno napríklad v súťaži Hračka roku 2017 v Česku, ktorú bezpečne vyhrali. Za hračko–knižným projektom 

stojí pritom iba 22–ročný Slovák Dominik Rusňák a jeho kamaráti. 

 

Kniha pomáha rozvíjať fantáziu aj jemnú zručnosť. 

 

Autor - facebook piqipi 

 

Tvorcovia hračky, ktorá pomáha rozvíjať jemnú motoriku aj fantáziu, pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi. "Samotná 

myšlienka výroby Piqipi quiet books vznikla pred viac ako rokom, keď sme si povedali, že na detskom trhu takýto výrobok 

chýba. Navrhli sme preto vlastné knihy. Celosvetovo ich volajú quiet books, pretože táto hračka v dnešných 

elektronických časoch počas hry nevydáva žiadne zvuky, a na druhej strane, keď sa s ňou dieťa začne hrať, je také 

sústredené, že stíchne aj ono," povedal Dominik Rusňák. 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/revolucny-vynalez-nazvom-tiche-knihy-spisiak-dominik-22-nim-prerazil-dokonca-zahranici.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/revolucny-vynalez-nazvom-tiche-knihy-spisiak-dominik-22-nim-prerazil-dokonca-zahranici.html
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Napriek tomu, že deti dnes chcú skôr digitálne hračky, Spišiak sa nebál ísť proti prúdu. "Digitálna doba nás začína 

presahovať. Ľudia chápu význam a hodnotu hračiek, ktoré sú ručne robené. Naše knihy navyše nekazia deťom oči," tvrdí 

Dominik Rusňák a prezrádza aj ďalší hlavný cieľ: "Kniha je zameraná na rozvoj jemnej motoriky a fantázie. Má ucelený 

dej, strany nezošívame náhodne. Časť príbehu tvoríme my, no väčšiu časť nechávame deťom, lebo ich fantázia a 

predstavivosť nemajú hranice." 

 

Rusňák zatiaľ vytvoril päť kolekcií, tri boli o zvieratkách o zajkovi, psíkovi, opičke, jedna bola zameraná pre chlapčekov, 

druhá pre dievčatká. Slovenský trh tieto Piqipi quiet books zatiaľ úplne nepozná, no v zahraničí už slovenský nápad 

prerazil. Vyhrať súťaž hračiek v konkurencii desiatok konkurentov, to sa nepodarí každému. 

 

"Teraz už s úsmevom spomínam na moment prihlasovania, keď som vyhlásil, že súťaž vyhráme. Počas vyhodnotenia 

som bol v napätí, no odborná porota napokon hračku ocenila a vysokým počtom bodov sme konkurentov predstihli aj v 

diváckom hlasovaní, čo zaručilo naše jednoznačné víťazstvo," prízvukuje sympatický Spišiak. 

 

Za rok existencie si Dominik Rusňák vďaka svojej šikovnosti otvoril dvere na mnohé zahraničné trhy. "V súčasnosti 

pôsobíme na Slovensku, v Česku, ale značka sa momentálne dobre rozbieha aj v Amerike, Nemecku, vo Francúzsku a v 

Anglicku. Hračku však vieme poslať prakticky kamkoľvek do sveta." 

 

Čísla o knihe 

 

2 roky majú škôlkari, ktorí sa už môžu s knihou hrať. 

 

22 rokov má hlavný vynálezca knihy Dominik Rusňák. 

 

50 eur je cena jedného výtlačku. 

 

Čo sa dá s knihou všetko robiť? 

 

Ide o ručnú prácu a každý výtlačok stojí 50 eur. Kúpiť si ju môžete na webovej stránke piqipi.sk a zahraničné centrály 

majú vlastné mutácie stránok. "Som si istý, že 50 eur nie je málo. Je však potrebné poznamenať, že knihy obsahujú viac 

ako 200 materiálov, 100 súčiastok, 10 strán unikátneho obsahu, tri súpravy abecedy, čísla, fotorámček a kombináciu 

niekoľkých hračiek dokopy. Deti si môžu párovať farby, skladať puzzle, hrať piškvorky, prepletať šnúrky, zapínať gombíky, 

suché zipsy či cvoky a mnoho ďalšieho," ozrejmil. V balení knihy je aj niekoľko prekvapení. Obsahuje omaľovánku, 

ceruzky, magnetku či pexeso. 

 

Autor - Branislav Sarňák 
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1.12.  Treba liečiť anhedóniu, keď neviete prežívať radosť 

 [egoodwill.sk; 28/09/2017; admin ; Zaradenie: Zdravie] 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/treba-liecit-anhedoniu-ked-neviete-prezivat-radost/ 

 

bty 

 

Bratislava, Admin – Väčšina ľudí by depresiu prirovnala k sivej farbe. Mnoho ľudí trpiacich depresiou tvrdí, že ich život 

stratil farebnosť, vytratilo sa z neho nadšenie, pôžitok a príjemné pocity. Príčinou môže byť anhedónia – neschopnosť 

prežívať radosť. Je to jeden hlavných a závažných príznakov depresie. 

 

Často sa objavuje ako prvý príznak na začiatku depresívnej epizódy a môže pretrvávať, aj keď ostatné symptómy 

depresie vymiznú. Súčasná moderná antidepresívna liečba však vie pomôcť už aj pacientom s anhedóniou. 

 

Depresívna porucha je vôbec najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení. 

Nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať. Môže spôsobovať človeku dlhoročné utrpenie alebo 

viesť až k samovražde. Depresia je pritom psychická porucha, ktorá je dobre liečiteľná, hoci sa môže opakovať. Mnoho 

pacientov sa však, žiaľ, nelieči či nevyhľadá lekára včas. 

 

Toto ochorenie môže postihnúť každého v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a 

jeho pôvod sa mnohokrát nedá zistiť. Výskumy ukazujú, že mozog ľudí s depresiou funguje odlišne. Podľa ich výsledkov 

dochádza v mozgu k nerovnováhe dôležitých chemických látok – tzv. neurotransmiterov. Ide teda o seriózny medicínsky 

problém. Depresia je časté a závažné ochorenie, ktoré naruší každodenné fungovanie človeka. Predpokladá sa, že do 

roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku najčastejších príčin práceneschopnosti vo svete, a to hneď po 

ischemickej chorobe srdca. "Depresia častokrát sprevádza telesné ochorenia, čo komplikuje nielen jej diagnostiku a 

liečbu, ale zhoršuje aj liečbu a priebeh telesných ochorení. Telesné ochorenia nechránia pred vznikom duševnej poruchy, 

naopak predstavujú rizikový faktor. Navyše sa často krát príznaky telesných a psychických ochorení vzájomne 

prekrývajú," skonštatovala prítomným novinárom na konferencii MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

 

Anhedónia je jedným zo základných príznakov depresie – ďalším je depresívna (skľúčená) nálada. Je to neschopnosť 

tešiť sa z duševných i fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity, ale aj negatívne emócie a cítiť 

zadosťučinenie z príjemných udalostí. 

 

Skrátka, nemožnosť užívať si život a skutočne žiť. Tento symptóm depresie je často podceňovaný či prehliadaný a 

pacientovi výrazne zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený a často sa až úplne izoluje. 

Najmä, ak liečba nepomôže anhedóniu odstrániť a pretrváva aj v čase, keď by už človek mal "byť v poriadku." 

 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/treba-liecit-anhedoniu-ked-neviete-prezivat-radost/
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Anhedónia mnohokrát býva prvým signálom depresie. Často tiež pretrváva aj po odznení depresívnej epizódy a sťažuje 

pacientom návrat k bežnému životu. V minulosti sa pozornosť anhedónii venovala len okrajovo, v popredí boli iné, ľahko 

identifikovateľné príznaky depresie ako zlá nálada, nesústredenosť, únava, poruchy príjmu potravy a spánku, či 

samovražedné myšlienky. Dnes je však anhedónia vnímaná ako závažná súčasť depresie. Mnoho pacientov, ktorí trpia 

depresiou, prežívajú aj klinicky významnú anhedóniu. 

 

Antidepresíva, medzi ktoré patria antidepresíva prvej generácie (najmä tricyklické a tetracyklické antidepresíva), SSRI – 

inhibítory spätného vychytávania serotonínu (citalopram, escitalopram, sertralín, fluoxamín, fluoxetín, paroxetín), SNRI – 

inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (venlafaxín, milnacipran a duloxetín) a tiež antidepresíva 

špecifické svojim mechanizmom účinku (agomelatín, mirtazapín, tianeptín) účinkujú na depresívne príznaky. 

 

Zo spomenutých antidepresív má výskumami preukázaný liečebný vplyv na anhedóniu agomelatín, ktorý výrazne 

účinkuje aj na ostatné depresívne príznaky s minimálnymi nežiaducimi účinkami. 

 

Cieľom liečby sa tak stáva aj snaha pomôcť pacientom nájsť uspokojenie, zlepšiť ich život, umožniť im znovu začať 

vnímať príjemné pocity, ktoré sú pre väčšinu ľudí úplne normálne a bežné a doviesť ich tak k úplnému zotaveniu z 

depresie. Vyliečiť sa z depresie znamená vrátiť sa k svojmu plnému fungovaniu, k životu, ktorý pacient žil pred 

ochorením. 

 

Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS a Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, 

umožnia ľuďom prísť v určených termínoch do vybraných psychiatrických ambulancií. Môžu sa dozvedieť viac o depresii, 

jej príznakoch či o pomoci príbuzným a priateľom s touto diagnózou. Počas týchto stretnutí účastníci podujatia budú môcť 

s odborníkmi konzultovať svoj stav, či prísť spolu s členmi rodiny, ktorí potrebujú radu lekára. 

 

Liga za duševné zdravie pomáha už 15 rokov ľuďom chápať dôležitosť duševnej poruchy a duševného zdravia. Duševné 

problémy sú žiaľ ešte stále na Slovensku tabu a ľudia sa stále najmä v malých mestách boja navštíviť psychiatra. 

 

"Citové tajomstvá sú pre Slovákov tabu. Duševné poruchy boli po desaťročia tabuizované. Slováci sa neradi rozprávajú o 

svojich duševných a citových trápeniach. Skrývajú sa dokonca až tak, že svojho blízkeho nechajú samého trpieť a 

nevyhľadajú odbornú pomoc. Liga za duševné zdravie sa práve s týmto prístupom snaží bojovať a pomôcť tam, kde sa 

niečo spraviť ešte dá," povedala Ing. Oľga Valentová, Liga za duševné zdravie. 

 

Nebuďme ľahostajní k ľuďom trpiacim depresiou a ani sami k sebe! Lekári dnes dokážu toto ochorenie účinne liečiť. 

Pacientom však často chýba podpora okolia, ktoré by ich povzbudilo, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojom 

stave. Mnohokrát sa dokonca aj v rodine a u najbližších priateľov stretávajú s predsudkami či odmietaním. Zmeňme to! 
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"Pri depresii sa neočakáva, že človek si sám uvedomí, že je chorý a vyhľadá odbornú pomoc. Pretože ide o chorobu vôle. 

Príbuzní často bagatelizujú samotné ochorenie. Chýba podpora a pochopenie v rodine, čo môže negatívne ovplyvniť 

liečbu," skonštatovala na tlačovej konferencii MUDr. Lívia Vavrušová, PhD. 

 

Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách je príležitosť stretnúť sa s psychiatrom a zažiť, že je to návšteva u 

lekára ako každá iná. Je to možnosť porozprávať sa s odborníkom o duševných problémoch a zistiť viac o duševnom 

zdraví. Zoznam ambulancií lekárov a termíny budú uverejnené na stránke www.dusevnezdravie.sk. 

 

"Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, ktorá združuje odborníkov, venujúcich sa duševnému zdraviu a psychickým 

problémom, víta takéto aktivity, ktoré prispievajú k zintenzívneniu dialógu medzi lekárom a pacientom, prípadne jeho 

príbuzným," dodala MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. 

 

Zoznam psychiatrických ambulancií 

účastných na Dni duševného zdravia 

     

Meno a priezvisko lekára  Adresa ambulancie  Dátum   Čas   

MUDr. Yveta Kubovová  Psychiatrická ambulancia, ulica 1.mája 

4500/30, 058 01 Poprad 

 2.10.2017  08:00 – 15:00 hod.   

MUDr. Ivana Kováčová  Kubačova 19, 831 06Bratislava  5.10.2017  9:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Mária Majzlanová  Hrnčírikova 222/6, 958 01 Partizánske  

10.10.2017 

 13:00 – 15:00 hod.   

Miriam Alterová Faklová  Vstupný areál USS, 044 54 Košice – 

Šaca 

 

10.10.2017 

 8:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Elena Podolánová  Dolný Šianec 10, 91101 Trenčín  

11.10.2017 

 8:00 – 14:00 hod.   

MUDr. Beáta Kantorová  Psychiatrická ambulancia, ulica 1.mája 

4500/32, 058 01 Poprad 

 

11.10.2017 

 10:00 – 15:00 hod.   

MUDr.Miloš Burič  Štefánikova 14, 071 01 Michalovce  

11.10.2017 

 8:00 – 10:00 hod. 

13:00 – 14:00 hod. 

  

MUDr. Zlatica Šurinová  Tehelná 26, 831 03 Bratislava  

12.10.2017 

 8:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Eva Vraníková  Psychiatrická ambulancia, Kováčska 

15, 080 01 Prešov 

 

12.10.2017 

 13:00 – 15:00 hod.   

MUDr. Anna Glamošová  Palárikova 2659, 022 01 Čadca  

17.10.2017 

 8:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Rastislav Michlík  Psychiatrická ambulancia, Letná 27, 

852 01 Spišská Nová Ves 

 

17.10.2017 

 13:00 – 16:00 hod.   

MUDr. Niké Makarová  Strojárska 607, 069 01 Snina   8:00 – 14:00 hod.   
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17.10.2017 

MUDr. Viera Lysová  Nám. sv. Michala 30, 920 01 Hlohovec  

18.10.2017 

 9:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Katarína Todorová  SNP 3, 917 01 Trnava  

18.10.2017 

 9:00 – 13:00 hod.   

MUDr. Martina Kminiaková  Psychiatrická ambulancia, Kpt. 

Nálepku 643/10, 962 12 Detva 

 

18.10.2017 

 počas ordinačných 

hodín 

  

MUDr. Marcela Homzová  Psychiatrická ambulancia, Hlavná 60, 

080 01 Prešov 

 

18.10.2017 

 10:00 – 13:00 hod.   

MUDr. Monika Cagáňová  Psychiatrická ambulancia, SNP 2, 972 

51 Handlová 

 

19.10.2017 

 8:30 – 13:30 hod. 

hod. 

  

MUDr. Klaudia Stanislavová  Záporožská 12, 851 01 Bratislava  

23.10.2017 

 8:00 – 12:00 hod.   

MUDr. Lívia Vavrušová, PhD  Líščie Nivy 4, 821 08 Bratislava  

23.10.2017 

 13:00 – 15:00 hod.   

prim.MUDr.Martina Hanzelová  V.Spanyola 43, 012 07 Žilina  

23.10.2017 

 11:00 – 15:00 hod.   

MUDr. Oľga Paulovičová  Šustekova 2, 851 04 Bratislava  

24.10.2017 

 11:00 – 17:00 hod.   

MUDr. Silvia Žofčáková  LVN, Murgašova 1, 040 86 Košice  

24.10.2017 

 12:00 – 15:00 hod.   

MUDr. František Kuzma  Špitalská 6, 950 01 Nitra  

25.10.2017 

 10:00 – 14:00 hod.   

MUDr. Eduard Višňovský  Krčméryho 843/14, 950 01 Nitra  

25.10.2017 

 9:00 – 12:30 hod.   

MUDr. Lucia Žlnayová  Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava  

25.10.2017 

 9:00 – 14:00 hod.   

MUDr. Maroš Uhrín  Krásna 1057/18, 924 01 Galanta  

25.10.2017 

 9:00 – 13:00 hod.   

MUDr. László Sárkozy  Jesenského 12/2, 929 01 Dunajská 

Streda 

 

25.10.2017 

 9:00 – 13:00 hod.   

MUDr. Helena Žiačiková  Tatranská 304, 017 01 Považská 

Bystrica 

 

25.10.2017 

 počas ordinačných 

hodín 

  

MUDr. Beata Gašparová  Psychiatrická ambulancia, Divadelná 

4, 960 01 Zvolen 

 

25.10.2017 

 počas ordinačných 

hodín 

  

MUDr. Robert Olvédy  Legionárska 5265, 901 01 Malacky  

26.10.2017 

 12:00 – 18:00 hod.   
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MUDr.Barbora Vašečková  Nám.SNP 10, 811 08 Bratislava  

26.10.2017 

 9:00 – 13:00 hod.   

MUDr. Ján Bernát  SNP 2, 942 18 Šurany  

26.10.2017 

 8:30 – 12:00 hod.   

MUDr. Jana Bahledová  Psychiatrická ambulancia, 

Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen 

 

26.10.2017 

 počas ordinačných 

hodín 

  

MUDr. Magdaléna Čaplárová  Saratovská 24, 841 00 Bratislava  

27.10.2017 

 9:00 – 14:00 hod.   

Dr. Alžbeta Malejčíková  Psychosociálne centrum – psych. 

Ambulancia Lofflerova 2, 040 01 

Košice 

 

27.10.2017 

 8:00 – 12:00 hod.  

 

 

(Zdroj - Erika Zimanová, Accelerate; Pripravila: Valéria Nagyová) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Hudobné hody na Spiši s výnimočnými umelcami na 22. ročníku festivalu Musica 

Nobilis 

 [operaslovakia.sk; 28/09/2017; Redakcia ] 

http://operaslovakia.sk/hudobne-hody-na-spisi-s-vynimocnymi-umelcami-na-22-rocniku-festivalu-musica-nobilis/ 

 

Bratislava – Hudba festivalu Musica Nobilis už po dvadsiaty druhýkrát spojí spišské mestá a obce. Tohtoročný 22. ročník 

medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od pondelka 2. do nedele 8. októbra. Hudba v interpretácii 

výnimočných umelcov bude znieť sedem dní v siedmich mestách malebného Spiša – v Spišskej Novej Vsi, Spišských 

Vlachoch, Smižanoch, Kežmarku, Markušovciach, Poprade a Spišskej Kapitule. V rámci festivalu zaznie aj operný 

koncert. 

 

Aj tento ročník je prehliadkou špičkových interpretov a komorných zoskupení – návštevníci koncertov sa môžu tešiť na 

Bratislavské gitarové kvarteto, vokálny súbor Octet singers, Slovenský komorný orchester, husľového virtuóza Václava 

Hudečka, popredných operných spevákov – Ľubicu Vargicovú, Gustáva Beláčka a klaviristu Daniela Buranovského. 

 

Na prvých dvoch úvodných koncertoch vystúpi český husľový virtuóz Václav Hudeček. Predstaví sa po boku Slovenského 

komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel). Václav Hudeček patrí medzi svetovú interpretačnú elitu. Už ako 15-

ročný účinkoval v Londýne s Royal Philharmonic Orchestra. Študoval u legendárneho Davida Oistracha. Počas svojej 

profesionálnej kariéry vystupoval na najprestížnejších scénach s poprednými svetovými orchestrami. Na svojom konte má 

množstvo nahrávok. 

 

http://operaslovakia.sk/hudobne-hody-na-spisi-s-vynimocnymi-umelcami-na-22-rocniku-festivalu-musica-nobilis/
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Václav Hudeček, 

foto: Libor Sváček 

 

Slovenský komorný orchester 

 

So Slovenským komorným orchestrom uvedie dva koncerty. Program je zostavený z diel Antonia Vivaldiho, Johanna 

Georga Bendu, Jeana-Mariu Leclaira a Piotra Iľjiča Čajkovského. Prvý z nich, Koncert venovaný 500. výročiu reformácie, 

sa uskutoční v pondelok 2. októbra v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi o 18.00h, v utorok 3. októbra v 

neskororománskej katedrále sv. Martina v cirkevnom mestečku Spišská Kapitula o 19.00 h. 

 

Streda a štvrtok budú patriť vokálnemu umeniu a dvom popredným slovenským operným spevákom – sopranistke Ľubici 

Vargicovej a basbarytonistovi Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich i zahraničných scénach. 

 

Ľubica Vargicová, Gustáv Beláček 

 

Árie operných velikánov tentokrát uvedú v komornom prostredí s klavírnym sprievodom Daniela Buranovského. 

Repertoár zostavený z diel Gaetana Doniettiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Giuseppe Verdiho a mnohých ďalších 

zaznie v historickej obci – Markušovce – v miestnom Letohrádku Dardanely v stredu 4. októbra a vo štvrtok 5. októbra v 

Divadelnej sále Domu kultúry Poprad. Koncerty sa začnú o 18,00 h. 

 

Mužský vokálny súbor Octet Singers sa na festivale predstaví piatkovým koncertom v Kežmarku, meste s dlhou a slávnou 

históriou. Súbor je zložený z členov Slovenského filharmonického zboru. Vznikol v roku 1994 a má široké repertoárové 

rozpätie počnúc gregoriánskym chorálom, renesančnou polyfóniou až po súčasnú vokálnu tvorbu, zahŕňajúc úpravy 

ľudových piesní. Súčasným umeleckým vedúcim a dirigentom je Jozef Chabroň. Koncert zostavený z diel Jána Levoslava 

Bellu, Štefana Fajnora, Karola Ruppeldta, Miloša Lihoveckého sa uskutoční o 19.00 v Mariánskom kostole. 

 

Jozef Chabroň a Octet Singers, 

foto: Ján Lukáš 

 

Cez víkend sa uskutočnia dva záverečné koncerty festivalu Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré vzniklo v roku 1995 

na pôde Vysokej škole múzických umení zo študentov a absolventov pedagóga Jozefa Zsapku. Od roku 2016 sa stal 

novým členom súboru grécky gitarista a skladateľ Georgios Nousis, ktorého skladba Tri grécko-trácke tance dopĺňa sériu 

viacerých kompozícií súčasných skladateľov – Kubánca Lea Brouwera (1939), Taliana Carla Domeniconiho (1947), 

Francúza Mathiasa Duplessyho (1972). Program doplnia dve kompozície, zaranžované Martinom Krajčom – výber častí 

baletu Čarodejná láska Manuela de Fallu a Musica Slovaca, najhrávanejšia a najznámejšia skladba Ilju Zeljenku. 

Koncerty Bratislavského gitarového kvarteta sa uskutočnia v Katolíckom farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských 

Vlachoch a v Rímsko- katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch o 19,00 h. 
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Bratislavské gitarové kvarteto, 

foto: Rudolf Biháry 

 

Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis prinesie už po 22. krát komornú hudbu na Spiš. Aj tento ročník bude 

prehliadkou popredných slovenských interpretov a vrcholom jesenných kultúrnych aktivít v prekrásnom slovenskom 

regióne. 

 

Vstupenky na koncerty budú v predaji hodinu pred začiatkom v mieste ich konania. 

 

Festival organizuje Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves – Mesto Spišské Vlachy – Obecné kultúrne centrum 

Smižany – Mestské kultúrne stredisko Kežmarok – Obec Markušovce – Mesto Poprad – Mestské kultúrne stredisko 

Spišské Podhradie v spolupráci s občianskym združením Musica nobilis. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Súd v Prešove nerozhodol o obnove konania v prípade mafiánskeho bossa Boržu 

 [webnoviny.sk; 28/09/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/sud-v-presove-nerozhodol-o-obnove-konania-v-pripade-mafianskeho-bossa-borzu/ 

 

PREŠOV 28. septembra (WebNoviny.sk) – Na Okresnom súde v Prešove sa uskutočnilo verejné zasadnutie vo veci 

návrhu na obnovu konania, o ktoré požiadal odsúdený niekdajší boss košického podsvetia Dušan Borženský, prezývaný 

Borža. 

 

Ten si odpykáva úhrnný 23-ročný trest za vraždy vtedajšieho šéfa košického podsvetia Karola Kolárika, ale aj Jána 

Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jána Holuba. Obnovu konania žiada na prešovskom súde v prípade vraždy 

Jána Kromku. 

 

Kľúčovým svedkom preňho má byť Alexander Horváth, ktorý si za vraždu Kromku taktiež odpykáva 23-ročný trest. Ako 

uviedla obhajoba, Horváth v procese krivo svedčil v neprospech Borženského, čo mu priznal v liste, ktorý mu poslal do 

väzenia. Horváth to dnes pred súdom potvrdil, poprel svoje predchádzajúce výpovede v tomto prípade a povedal, že v 

nich klamal. Dôvodom bol strach o život, keď v prípade vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka zmenil v 

pozícii chráneného svedka svoju výpoveď proti Mikulášovi Černákovi, o ktorú ho žiadal Borženský. 

 

Toho do prípadu vtiahol preto, aby ostal za mrežami a nemohol mu ublížiť. Pripustil aj to, že Borženskému sa tak chcel 

pomstiť, keďže ho vinil z toho, že ho postrelil, následkom čoho ostal pripútaný na invalidný vozík. Horváth pritom výpoveď 

menil viackrát aj v iných trestných prípadoch. Pri predchádzajúcom pojednávaní v rovnakej veci vypovedať odmietol. 

Zasadnutie sa konalo v neprítomnosti Borženského. Pred súdom vypovedal okrem Horvátha aj Jaroslav Beliš, ktorý si s 

https://www.webnoviny.sk/sud-v-presove-nerozhodol-o-obnove-konania-v-pripade-mafianskeho-bossa-borzu/
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Horváthom odpykával trest v rovnakom väzení a o prípade vraždy Kromku mal byť informovaný vďaka prepisovaniu 

Horváthových zápisníkov. 

 

Súd za vraždy Jána Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jozefa Holuba, ktoré sa stali na jeseň v roku 1997, uložil 

Dušanovi Borženskému, Alexandrovi Horváthovi a Ladislavovi Badóovi úhrnné výnimočné tresty odňatia slobody v trvaní 

23 rokov a obžalovanému Slavomírovi Surovému úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov. Smrť Jána Kromku bola 

odplatou za nevydarený atentát na Róberta Holuba, z ktorého tento košický šéf podsvetia vinil nájomného vraha Alojza 

Kromku (Lojzo Čistič). Róbert Holub sa chcel Čističovi pomstiť. Keď ho nevedel nájsť, vylákali jeho ľudia Lojzovho brata 

Jána zo Spišskej Novej Vsi a doviezli v putách do domu Róberta Holuba vo Vajkovciach pri Košiciach. Tam sa z neho 

pokúsili vytĺcť informáciu, kde sa nachádza jeho brat Lojzo. V garáži domu ho surovo mlátili, kopali, potom ho naložili do 

auta a odviezli na pole pri Drienovskej Novej Vsi v okrese Prešov, kde ho strelili šiestimi ranami do hlavy. Mŕtve telo 

poliali benzínom a zapálili. Vraždilo sa na príkaz Róberta Holuba. 

 

Sudca dnešné pojednávanie napokon odročil na 24. novembra, pretože k dispozícii stále nemá Boržov trestný spis. Ten 

je na krajskom súde, keďže o obnovu procesu žiadal aj ďalší zo spoluodsúdených Slavomír Surový. Na ďalšie zasadnutie 

nechal sudca predviesť aj Borženského. Ten sa už raz o obnovu konania v tomto prípade neúspešne pokúšal, súdy mu 

pritom odmietli obnovu konania aj v prípade vraždy Karola Kolárika. Keďže v budúcom roku uplynie 18 rokov od jeho 

uväznenia, môže požiadať o prepustenie na slobodu. Momentálne sa jeho meno spomína aj v obnovenom prípade 

vraždy Albánca Fadiala Pasjača. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Nová basketbalová sezóna so zápasom hviezd aj Slovenským pohára 

 [osporte.sk; 28/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Basketbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/nova-basketbalova-sezona-so-zapasom-hviezd-aj-slovenskym-pohara/100236409 

 

BRATISLAVA - Nový ročník najvyššej domácej mužskej basketbalovej súťaže (SBL) sa začne už v sobotu 30. 

septembra. Dlho nebolo známe, či sa bude aj v nasledujúcej sezóne prezentovať pod názvom Eurovia. Napokon 

spolupráca medzi stavebnou spoločnosťou a SBL pokračuje. "V mene Eurovia Slovensko chcem vyjadriť radosť a 

zároveň sa poďakovať, že znovu môžeme byť partnerom najvyššej mužskej basketbalovej súťaže. Liga bude niesť názov 

našej spoločnosti už vo 4. ročníku. Je to osvedčené partnerstvo. Názov Eurovia SBL je už zaužívaný a som rád, že sa 

nebude musieť meniť. Je to najväčší projekt, ktorý podporujeme. Veríme, že prispejeme ku kvalite lige," povedal 

generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia Róbert Šinály. 

 

Spokojný s pokračovaním partnerstva je aj riaditeľ SBL Peter Mičuda. O čosi menej ho teší počet účastníkov. Pre 

finančné problémy sa v extralige už nepredstavia MBK SPU Nitra a MBK Lučenec. Do najvyššej súťaže sa vrátil víťaz 

prvej ligy z ročníka 2016/2017 klub PP & TV Raj Žilina. "Veríme, že partner bude prezentovať všetkých 10 tímov v čo 

najlepšom svetle. Nie som šťastný, že budeme mať len takýto počet družstiev. Desať tímov je však dosť na to, aby sa 

zachoval štvorkolový systém súťaže." 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/nova-basketbalova-sezona-so-zapasom-hviezd-aj-slovenskym-pohara/100236409
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V pozitívnom zmysle o zachovaní partnerstva so spoločnosťou Eurovia sa vyjadril aj prezident Slovenskej basketbalovej 

asociácie (SBA) Pavel Bagin: " Spolupráca, ktorú sme dohodli, pokračuje plynule. Zámerom je, aby kvalita súťaže 

stúpala. Z pohľadu reprezentácie je dôležité, aby v nej hralo čo najviac slovenských hráčov. Videl som súpisky 

jednotlivých tímov a môžem povedať, že kvalita zahraničných hráčov neklesá, skôr naopak." 

 

Mičuda prezradil aj novinky, ktoré čakajú nielen na priamych aktérov súťaže. "Tento rok sa po prestávke znovu bude 

konať Zápas hviezd, ktorý je v pláne 16. decembra. Vo februári sa uskutoční Slovenský pohár, o mieste konania sa 

naďalej rokuje," dodal Mičuda. Fanúšikovia sa môžu tešiť, že všetky ligové zápasy po novom už aj s komentárom 

odvysiela internetová televízia huste.tv. SBL bude pokračovať v oceňovaní najlepšieho hráča mesiaca. 

 

Riaditeľ SBL si pochvaľuje aj stúpajúcu tendenciu výkonnosti družstiev. "Som rád, že kvalita tímov sa ukázala už v 

prípravných dueloch. Rozbehol sa Alpsko-jadranský pohár. Komárno aj Levice vo svojich úvodných zápasoch uspeli, čo 

je skvelé. Verím, že rastúca kvalita bude v nasledujúcom ročníku zachovaná, ak nebude dokonca ešte lepšia. To však 

ukážu najbližšie stretnutia." 

 

Eurovia SBL 2017/2018 sa začne v sobotu prvým kolom. Titul obhajuje bratislavský Inter, ktorý sa na úvod predstaví na 

palubovke Prievidze. Nový majster by mal byť známy najneskôr 19. mája 2018. 

 

Žreb 1. kola Eurovia SBL 2017/2018: 

 

Sobota 30. septembra: 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Rieker Com-therm Komárno (18.00) 

BK Levickí Patrioti - Iskra Svit (18.00) 

BC Prievidza - BK Inter Bratislava (18.00) 

KB Košice - MBK Handlová (19.00) 

 

Nedeľa 1. októbra: 

PP & TV Raj Žilina - VŠEMvs Karlovka Bratislava (17.00) 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Spevák Adam Ďurica zverejnil lyric video k singlu Nebojím sa 

 [netky.sk; 28/09/2017; SITA ; Zaradenie: Hudba] 

http://www.netky.sk/clanok/spevak-adam-durica-zverejnil-lyric-video-k-singlu-nebojim-sa 

 

BRATISLAVA - Slovenský hudobník a spevák Adam Ďurica zverejnil v stredu lyric video k singlu Nebojím sa. 

http://www.netky.sk/clanok/spevak-adam-durica-zverejnil-lyric-video-k-singlu-nebojim-sa
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Hudbu piesne si zložil Ďurica sám, text napísal Vlado Krausz a o aranžmá a finálne znenie skladby sa postaral kanadský 

producentský tím The Glowsticks. 

 

"S The Glowsticks som na album Spolu pripravil tri pesničky: Nebojím sa, Chcem a Pod pianom, ktoré sa trochu odlišujú 

od mojej predchádzajúcej tvorby. Spolupráca s týmito skúsenými producentmi jednoznačne predstavuje tú 

najprogresívnejšiu časť albumu. Z tejto trojice piesní najviac vyniká Nebojím sa, v ktorej sa prelínajú prvky popu a hip-

hopu. O jej finálny moderný zvuk sa postaral môj brat Lorenzo," povedal o vzniku skladby Adam Ďurica. 

 

Nebojím sa je odvážna skladba, v ktorej sa Adam zamýšľa nad životom a strachmi, ktoré ľudí každý deň sprevádzajú, či 

už sú to fóbie, smrť, politické témy, neúprimnosť alebo závisť. 

 

"Myslím, že každý z nás má strach z niečoho iného. Niekto sa bojí pavúkov, niekto má klaustrofóbiu, niekto má strach z 

výšok. Aj keď mám rád istoty, lebo dnes je veľmi neistá doba, uvedomil som si, že veľa istôt človeku dodáva životný 

komfort, v ktorom sa môže príliš upokojiť a postupne stráca kreativitu. Takže také občasné 'vzrúšo' v živote vôbec nie je 

na škodu, aj keď sa nám to v danú chvíľu môže javiť ako komplikácia. Ak by som si mal vybrať jednu vec, v ktorej sa cítim 

byť trochu neistý, tak sú to určite počty a čísla. Hlavne ak ide o peniaze. Vtedy je dosť možné, že sa prerátam v prospech 

toho druhého," zasmial sa Ďurica. 

 

"To, v čom som si naopak istý a kde sa cítim naozaj doma, je pódium, živé koncerty a hudba ako taká," dodal spevák, 

ktorý sa po úspechu jarného Spolu Tour rozhodol na naliehanie fanúšikov a fanúšičiek predĺžiť turné o ďalšie koncerty. S 

kapelou pritom tentoraz zavítajú do miest, v ktorých ešte nikdy predtým nevystupovali. 

 

Termíny pridaných koncertov Spolu Tour:  

 

17. októbra - Kultúrny dom A. Hlinku, Ružomberok 

7. novembra - Kino Žriedlo, Bardejov 

8. novembra - Kino Mier, Spišská Nová Ves 

27. februára - Dom kultúry v Čadci 

28. februára - Dom kultúry, Prievidza 

1. marca - Kino Mier, Považská Bystrica  

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 
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Slovenský hudobník a spevák Adam Ďurica 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Súd v Prešove nerozhodol o obnove konania v prípade mafiánskeho bossa Boržu 

 [nextfuture.sk; 28/09/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/sud-v-presove-nerozhodol-o-obnove-konania-v-pripade-mafianskeho-bossa-borzu/ 

 

PREŠOV 28. septembra (WebNoviny.sk) – Na Okresnom súde v Prešove sa uskutočnilo verejné zasadnutie vo veci 

návrhu na obnovu konania, o ktoré požiadal odsúdený niekdajší boss košického podsvetia Dušan Borženský, prezývaný 

Borža. 

Ten si odpykáva úhrnný 23-ročný trest za vraždy vtedajšieho šéfa košického podsvetia Karola Kolárika, ale aj Jána 

Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jána Holuba. Obnovu konania žiada na prešovskom súde v prípade vraždy 

Jána Kromku. 

 

Horváth poprel svoje výpovede  

 

Kľúčovým svedkom preňho má byť Alexander Horváth, ktorý si za vraždu Kromku taktiež odpykáva 23-ročný trest. Ako 

uviedla obhajoba, Horváth v procese krivo svedčil v neprospech Borženského, čo mu priznal v liste, ktorý mu poslal do 

väzenia. Horváth to dnes pred súdom potvrdil, poprel svoje predchádzajúce výpovede v tomto prípade a povedal, že v 

nich klamal. Dôvodom bol strach o život, keď v prípade vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka zmenil v 

pozícii chráneného svedka svoju výpoveď proti Mikulášovi Černákovi, o ktorú ho žiadal Borženský. 

Toho do prípadu vtiahol preto, aby ostal za mrežami a nemohol mu ublížiť. Pripustil aj to, že Borženskému sa tak chcel 

pomstiť, keďže ho vinil z toho, že ho postrelil, následkom čoho ostal pripútaný na invalidný vozík. Horváth pritom výpoveď 

menil viackrát aj v iných trestných prípadoch. Pri predchádzajúcom pojednávaní v rovnakej veci vypovedať odmietol. 

Zasadnutie sa konalo v neprítomnosti Borženského. Pred súdom vypovedal okrem Horvátha aj Jaroslav Beliš, ktorý si s 

Horváthom odpykával trest v rovnakom väzení a o prípade vraždy Kromku mal byť informovaný vďaka prepisovaniu 

Horváthových zápisníkov. 

 

Vraždilo sa na príkaz Holuba  

 

Súd za vraždy Jána Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jozefa Holuba, ktoré sa stali na jeseň v roku 1997, uložil 

Dušanovi Borženskému, Alexandrovi Horváthovi a Ladislavovi Badóovi úhrnné výnimočné tresty odňatia slobody v trvaní 

23 rokov a obžalovanému Slavomírovi Surovému úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov. Smrť Jána Kromku bola 

odplatou za nevydarený atentát na Róberta Holuba, z ktorého tento košický šéf podsvetia vinil nájomného vraha Alojza 

Kromku (Lojzo Čistič). Róbert Holub sa chcel Čističovi pomstiť. Keď ho nevedel nájsť, vylákali jeho ľudia Lojzovho brata 

Jána zo Spišskej Novej Vsi a doviezli v putách do domu Róberta Holuba vo Vajkovciach pri Košiciach. Tam sa z neho 

pokúsili vytĺcť informáciu, kde sa nachádza jeho brat Lojzo. V garáži domu ho surovo mlátili, kopali, potom ho naložili do 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/sud-v-presove-nerozhodol-o-obnove-konania-v-pripade-mafianskeho-bossa-borzu/
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auta a odviezli na pole pri Drienovskej Novej Vsi v okrese Prešov, kde ho strelili šiestimi ranami do hlavy. Mŕtve telo 

poliali benzínom a zapálili. Vraždilo sa na príkaz Róberta Holuba. 

Sudca dnešné pojednávanie napokon odročil na 24. novembra, pretože k dispozícii stále nemá Boržov trestný spis. Ten 

je na krajskom súde, keďže o obnovu procesu žiadal aj ďalší zo spoluodsúdených Slavomír Surový. Na ďalšie zasadnutie 

nechal sudca predviesť aj Borženského. Ten sa už raz o obnovu konania v tomto prípade neúspešne pokúšal, súdy mu 

pritom odmietli obnovu konania aj v prípade vraždy Karola Kolárika. Keďže v budúcom roku uplynie 18 rokov od jeho 

uväznenia, môže požiadať o prepustenie na slobodu. Momentálne sa jeho meno spomína aj v obnovenom prípade 

vraždy Albánca Fadiala Pasjača. 

Viac k témam: mafia , súdy Zdroj - Webnoviny.sk -  

style="text-decoration: underline">Súd v Prešove nerozhodol o obnove konania v prípade mafiánskeho bossa Boržu © 

SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Horela fasáda kina 

 [JOJ, 16:00; Noviny o 16:00; 28/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Dana Strculová, moderátorka: "Pred necelým mesiacom opravili fasádu na spišskonovovestskom kine na sídlisku Mier. 

Po dnešku jej časť ale budú musieť zrekonštruovať znova. Môžu za to dvaja robotníci, ktorí spôsobili požiar. Na mieste 

bolo Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Oprava časti chodníka sa skončila zásahom hasičov po tom, čo plameň vbehol pod fasádu. 

Muži s horákom dorábali novourobený asfaltový povrch na chodníku. Materiál sa však príliš nahrial a plameň sa dostal až 

k zateplenej fasáde. Chlapi miesto síce ihneď obliali vedrom vody, no nepomohlo. Plamene totiž horeli vo vnútri 

zateplnenej časti. Hasiči časť fasády rozobrali a oheň uhasili. Skontrolovali tiež celú budovu, či oheň ešte niekde netlie. 

Našťastie bol zásah taký rýchly, že sa plamene nestihli rozšíriť. Mesto Spišská Nová Ves, ktorému kino patrí, však bude 

musieť zničenú časť fasády dať nanovo opraviť." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 29., sobota 30. septembra a nedeľa 1. októbra 

 [korzar.sme.sk; 29/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20658038/pohotovost-v-lekarnach-piatok-29-sobota-30-septembra-a-nedela-1-oktobra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

https://korzar.sme.sk/c/20658038/pohotovost-v-lekarnach-piatok-29-sobota-30-septembra-a-nedela-1-oktobra.html
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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 

 

29. 9. – 30. 9. Galenos, Stropkov Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

29. 9. - 30. 9. 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. 

 

Levoča 

 

30. 9. - 1. 10. Lekáreň Pri Košickej bráne, Košická ul. 22 

 

V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám.M.Pavla 13 a U LEVA Nám.M.Pavla 24; 9.00 - 12.00 hod. 

má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 
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Spišská Nová Ves 

 

29. 9. – 30. 9. TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15, 1. 10. TESCO, Medza 15 

 

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

 

Gelnica 

 

29. 9. - 30. 9. Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

29. 9. – 1. 10. 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 

 

29. 9. - 30. 9. Benu - Tesco 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

29. 9. Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 30. 9. Lekáreň Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

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

 

Poprad 

 

29. 9. EKO Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14, 30. 9. VČELA, Tatranské námestie 4582/1, +421 52 7723667 

 

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

 

Humenné 
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29. 9. LÚČ, Ul. 1. mája 22, 30. 9. Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558 

 

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

 

Bardejov 

 

29. 9. - 30. 9. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

29. 9. – 30. 9. 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 

 

29. 9. – 30. 9. 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 

 

29. 9. – 30. 9. Dr. Max, Študentská 1438/1 

 

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

 

Trebišov 

 

29. 9. RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713, 30. 9. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 1. 10. SCHNEIDER Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 
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29. 9. BENU, Humenská cesta 5822/2, 30. 9. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 1. 10. Dr. Max Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Odkaz z Nižnej Vole: Aj u nás možno žiť naplno 

 [presov.korzar.sme.sk; 29/09/2017; Michal Ivan ; Zaradenie: Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20660344/odkaz-z-niznej-vole-aj-u-nas-mozno-zit-naplno.html 

 

Na východe máme dedinu ako maľovanú alebo dobrého hospodára. 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Do súťaže Dedina roka 2017 sa zapojilo celkovo deväť obcí z východného Slovenska, šesť z 

Prešovského samosprávneho kraja, tri z Košického. 

 

V súťaži sa prezentujú obce svojou jedinečnosťou a úspešnými projektmi. 

 

Komisia vyhodnocuje súťaž v jednotlivých okruhoch a súťažných kategóriách, kde zohľadňuje napríklad hospodárenie 

obce, plánovanie, rozvoj turizmu, vzhľad obce, ale aj aktivity starostlivosti o životné prostredie a podobne. 

 

Ako hostiteľ či hospodár 

 

Ocenenie získalo šesť obcí z východu v piatich kategóriách. 

 

Dedina ako hospodár získali Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves, ktoré nedávno oslávili svoje 800. výročie. 

 

Ocenenie získala obec za dynamický ekonomický a spoločenský rozvoj obce. 

 

Obec Čirč a Nižný Hrušov (Vranov nad Topľou) získali ocenenie Dedina ako partner za budovanie a udržiavanie 

partnerstiev na rôznych úrovniach. 

 

Obec Čirč z okresu Stará Ľubovňa zároveň dosiahla prvenstvo v internetovom hlasovaní. 

 

Komisia ohodnotila titulom Dedina ako hostiteľ obec Vinné (Michalovce), ktorá naplno využíva svoj potenciál v prospech 

rozvoja cestovného ruchu. 

 

Škriatkovský chodník 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20660344/odkaz-z-niznej-vole-aj-u-nas-mozno-zit-naplno.html
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Miklušovce z okresu Prešov získali prvenstvo v kategórii Dedina ako maľovaná za vzhľad dediny s dôrazom na detail. 

 

"V obci máme exteriérovú galériu, kde sú na veľkých kameňoch maľované motívy, maľované lavičky, maľované koše. 

Plochy, ktoré sú v obci betónové, sú vymaľované dedinským motívom, čím si našu obec skrášľujeme. Máme aj 

rozprávkový chodník škriatka Mikluša, ktorý má dĺžku približne 4 kilometre a sú tam takisto maľované výjavy, ktoré sú 

veľmi zaujímavé pre deti," povedala starostka obce Miklušovce Mária Čuchtová. 

 

Naplno v malej dedine 

 

Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti získala Nižná Voľa z okresu Bardejov 

titul Dedina ako pospolitosť. 

 

Do súťaže sa obec prihlásila s heslom "Aj v malej dedine sa dá žiť naplno". 

 

"Obec Nižná Voľa bola do súťaže prihlásená na znak vďaky všetkým jej občanom, ktorí zasvätili svoj život aktivitám v 

udržiavaní tradičnej vidieckej krajiny, jednak v jej revitalizácii po ničivej povodni, aby sa obec znova dostala do príťažlivej 

podoby, či po stránke udržiavania tradičnej ľudovej kultúry, zvykov, spolkovej činnosti pre ich zachovanie mladšími 

generáciami – budúcnosti našej obce," informoval starosta obce Nižná Voľa Marcel Kaščák. 

 

Komisii prezentovali svoje aktivity, medzi nimi aj taktické cvičenie dobrovoľného hasičského zboru, športové turnaje či 

varenie poľovníckeho guľáša. 

 

Členov komisie zapojili aj do tradičných vidieckych činností ako ručná kosba a hrabanie sena v tradičnom pracovnom 

odeve. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Kam za kultúrou - piatok 29., sobota 30. septembra a nedeľa 1. októbra 

 [korzar.sme.sk; 29/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20658043/kam-za-kulturou-piatok-29-sobota-30-septembra-a-nedela-1-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20658043/kam-za-kulturou-piatok-29-sobota-30-septembra-a-nedela-1-oktobra.html
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KOŠICE: CINEMAX - LEGO Ninjago o 16.10, 17.30 - v sobotu a nedeľu aj o 14.00, 3D o 15.10 - v sobotu a nedeľu aj o 

13.30, Hráči so smrťou o 16.30, 18.30, 20.50, TO o 19.50, 20.40, Ktorý je ten pravý? o 18.50, Amityville: Prebudenie o 

21.00, Malý Yeti o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.05, Čiara o 18.00 - v sobotu a nedeľu aj o 13.10, 19.40, Kingsman: 

Zlatý kruh o 17.20, 20.30, Záhradníctvo: Dezertér o 15.40, 18.10, 

 

EMOJI FILM o 15.20 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Španielska kráľovná o 20.20, (piatok) Noc výskumníkov o 14.00, 

(sobota, nedeľa) Veľká oriešková lúpež o 15.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 17.10, PREDPREMIÉRA - Esá z pralesa 

o 14.10, ARTMAX FILMY - Nina o 13.20 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so smrťou o 18.20, Záhradníctvo: Dezertér o 17.50, 

Kingsman: Zlatý kruh o 17.10, 20.00, LEGO Ninjago o 14.00, Nina o 16.00, Ktorý je ten pravý? o 16.30, Malý Yeti o 

13.50, To o 17.40, 20.10, Po strništi bos o 15.40, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.40, Čiara o 19.50, Ja, Zloduch 3 o 15.20 

hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) LEGO® Ninjago® o 16.00, Druhá strana nádeje o 18.00, Záhradníctvo: Dezertér o 20.00, (sobota) Malý 

Yeti o 15.15, Nina o 17.00, (nedeľa) , 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so 

smrťou o 18.20, Záhradníctvo: Dezertér o 17.50, Kingsman: Zlatý kruh o 20.00, Nina o 16.00, Ktorý je ten pravý? o 16.30, 

To o 17.40, 20.10, Po strništi bos o 15.40 hod., v sobotu a nedeľu navyše: LEGO Ninjago o 14.00, Malý Yeti o 13.50, 

Veľká oriešková lúpež 2 o 14.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Tom, Dick a Harry o 19.00, (sobota) Alcina o 19.00 

hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) O rytierovi bez koňa o 9.00, 10.30 hod., (nedeľa) O rytierovi bez koňa 

o 16.30 hod., THÁLIA - (piatok) Akí sú maďari? o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Škriepky na 

korze o 19.00, (sobota) Jánošík alebo Pravda je len jedna o 19.00 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), Maďarská 

grafika na začiatku XXI. storočia (do 1. 10.), MIROSLAV RÓNAI: Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea (8. 

10.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický 

zlatý poklad, Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); (sobota) UROB SI SELFIE S KAROLOM II. 9.00 - 17.00 hod., 

Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), SLOVENSKÉ 
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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.), 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy Spodniakovej (do 22. 10.), 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, 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; 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, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1. 2018), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti 

daňovému úradu) - Not so blank (do 15. 10.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (sobota) Věra Ondrašíková & kolektív: GUIDE 

/audiovizuálne predstavenie v rámci Bielej noci/ o 19.00, Biela Noc Afterparty o 22.00 hod., (nedeľa) Kizomba o 19.00 

hod., (piatok) HALMISPACE (Hlavná 21) - (koncert) Inverzia: Melancholic Pop o 19.00 hod., (nedeľa) KineDok: Iba dych 

o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - LEGO Ninjago o 16.10, 17.30 - v sobotu a nedeľu aj o 14.00, 3D o 15.10 - v sobotu a nedeľu aj o 

13.10, Hráči so smrťou o 18.30, 20.50, TO o 19.50, 20.40, Španielska kráľovná o 20.20, Čiara o 15.30, 18.00, Ktorý je 

ten pravý? o 16.00, Kingsman: Zlatý kruh o 18.10, Amityville: Prebudenie o 21.00, Malý Yeti o 15.20 - v sobotu a nedeľu 
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aj o 13.00, Záhradníctvo Dezertér o 17.50, (sobota, nedeľa) EMOJI FILM o 13.20, PREDPREMIÉRA - Esá z pralesa o 

14.10 hod., POPRAD: CINEMAX - Amityville: Prebudenie o 21.00, Hráči so smrťou o 18.20, Kingsman: Zlatý kruh o 

20.40, Ktorý je ten pravý? o 16.20, LEGO Ninjago o 17.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, 3D o 16.00, Malý Yeti o 15.30, 

TO o 20.10, Záhradníctvo: Dezertér o 18.30, (sobota, nedeľa) Čiara o 13.50, PREDPREMIÉRA - Esá z pralesa o 13.10 

hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Hráči so smrťou o 19.30, (sobota) Lego Ninjago o 17.30, Hráči so smrťou o 19.30, 

(nedeľa) Záhradníctvo: Dezertér o 17.00, Španielska kráľovná o 19.30 hod., LEVOČA: (piatok) Hráči so smrťou o 19.00, 

(sobota) Záhradníctvo: Dezertér o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: (piatok) Dobrú, mami o 18.30 hod., SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - 

(nedeľa) Solivarské poklady o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Andrej Gaj 1932-2016 (do 5. 11.), 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.), 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, LEVOČA: HISTORICKÁ RADNICA (Nám. Majstra Pavla 2) - Mucha na obraze (do 30. 9.), 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - 

Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.); ELEKTRÁREŇ TG - 

Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ SMOKOVEC: 

VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - Sny v dreve (do 12. 

11.), 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.), Skvosty východu v 

známkovej tvorbe Františka Horniaka (do 25. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.) 

 

Späť na obsah 
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1.22.  Vybabral s chorobami, no rakovine už neušiel 

 [HN; 186/2017; 29/09/2017; s.: 28,29,30,31; Ján Karásek ; Zaradenie: HN magazín] 

 

Skladateľ, herec a pedagóg Ján Melkovič 

 

HUDBA. ŽENY. ALKOHOL. TRI STYČNÉ BODY, OKOLO KTORÝCH ROTOVAL ŽIVOT UMELCA PÔVODOM ZO 

SPIŠA. PRIČINILI SA O TURBULENTNÉ KOTRMELCE, ALE AJ VZOSTUPY JEHO ŽIVOTA. DUŠA RADOŠINSKÉHO 

NAIVNÉHO DIVADLA. JEHO PRINCIPÁL STANISLAV ŠTEPKA HO NEVÁHAL OZNAČIŤ ZA NÁRODNÝ KULTÚRNY 

POKLAD. JÁN MELKOVIČ. 

 

Narodil sa nový Mozart! mal vraj skríknuť jeho učiteľ klavíra na prvej hodine. Jankovi rodičia museli mať radosť. Jeho otec 

požíval vážnosť ako riaditeľ školy i miestny organista, matka intelektuálka študovala v zahraničí a ovládala viacero 

jazykov. Chlapec vyrastal spolu so sestrou Evou, ktorá svoju dráhu nasmerovala do výtvarného umenia a stala sa z nej 

akademická maliarka. Melkovičovi zavoňala muzika a zaklopal na dvere bratislavského konzervatória. Už ako 

pätnásťročný chodieval s muzikantmi do Tatier hrávať na zábavy, kde o prísun alkoholu nebola núdza. V hlavnom meste 

pokračoval vo svojom bujarom ťahu. Pofľakoval sa, vyhrával na flautu, zanovito cestovával do Prahy, aby si vychutnal 

predstavenia divadla Semafor, snoril po dobrej muzike i filmoch, študoval kompozíciu. Po ukončení školy mal nastúpiť 

ako flautista do opery. Osud to zariadil inak. Podarilo sa mu vyhrať konkurz na dramaturga hlavnej redakcie 

Československej televízie v jej bratislavskom štúdiu. Priamy zásah bohov! Veď ako inak by sa dalo pomenovať zdieľanie 

jednej kancelárie s partičkou Milan Lasica a Július Satinský? 

 

Vstupenka do pekla 

 

Museli to byť skvelé časy. Zvlášť v období závanov slobody v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ak sa niekto chcel 

pobaviť, stačilo navštíviť kanceláriu v úradných hodinách. "Niekedy to boli úradné minúty, lebo sme sa tam dlho 

nezdržiavali," priznáva Lasica v knihe Ján Melkovič Múzy(a) um. Do dramaturgovej pracovnej výbavy patrili dva kabáty a 

dve aktovky. Jednu sadu nechával na pracovisku a po otázke, kde je Melkovič, mohla nasledovať iba jediná odpoveď: 

Veď tu má veci, len si niekde odskočil. Bohém však stíha komponovať hudbu pre televíziu, rozhlas aj divadlá. So svojimi 

kancelárskymi spoločníkmi spoluvytvára legendárnu Tatra revue. Zakladá džezovú kapelu s Lacom Déczim. Koketuje aj s 

literatúrou, píše do Mladej tvorby a humoristického časopisu Roháč. Melkovičovi jednoducho ide karta. Medzi množstvo 

jeho kamarátov patrí aj vtedajší minister kultúry Miroslav Válek. Od neho v jeden deň preberá ocenenie za hudbu a na 

druhý ho vykopnú zo Zväzu slovenských skladateľov. Televíznu redakciu rozpúšťajú. Lebo Melkovič sem vnáša 

"buržoáznu kultúru". Letopočet 1968 pre mnohé individuality znamená opečiatkovanie vstupenky do pekla. Melkovič nie 

je výnimkou. Plusové body mu nepridáva ani film, v ktorom sa zhostil hlavnej úlohy. Ten sa síce dnes už zaraďuje medzi 

kultové diela, no kultúrni barbari ho držali v trezore celé desaťročia. Natočil ho režisér Juraj Jakubisko. Jeho názov znie: 

Do videnia v pekle, priatelia. Melkovičovi režim vypisuje lístok do Holíča, Myjavy, Starej Ľubovne, ba aj do Veselí nad 

Moravou. Hudobný skladateľ metamorfuje na učiteľa hudby pretĺkajúceho sa po ľudových školách umenia. Borí sa s 

existenčnými problémami, problémami s partnerkami i chľastom. Ak muzicíruje, tak len po svadbách alebo baroch. 
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Dve hodiny slobody 

 

Šéfovi radošincov meno Melkovič nebolo cudzie. Poznal ho ako výborného hudobného skladateľa, ktorého 

nesprevádzala dobrá povesť. Veď kto by si už chcel dotiahnuť do divadla nespoľahlivého človeka... "No raz, bolo to v 

roku 1978, mi prišiel odkiaľsi z Moravy list, v ktorom sa mi Melkovič ponúkal na spoluprácu. A tak, reku, skúsim to. 

Hádam už súkromné problémy pominuli," zaspomínal si pre HN magazín Štepka. Opäť zásah bohov? Výsledkom bol 

"federálno-insitný muzikál" Nevesta predaná Kubovi. Pod slovenskú partitúru sa podpísal Ján Melkovič. Hru síce ako 

"paródiu na federáciu" zakázali, no Melkovič sa Radošinskému naivnému divadlu už zadrel pod kožu. To isté platilo 

naopak. V divadle dokonca dokázal dať zbohom aj svojmu démonu – alkoholu. Svoju stopu vtlačil do 27 inscenácií, 

odohral okolo dvetisíc predstavení a v tandeme so Štepkom stvoril viac ako tristo piesní. V medzníkoch histórie 

Radošinského naivného divadla figuruje hra Vygumuj a napíš. Principál súboru ju vymyslel ako nevšedný darček k 

päťdesiatke najbližšieho kolegu. Melkovič v nej obsadil hlavnú rolu. A zahral si sám seba. "Bol to trpko-smiešny príbeh o 

istom skladateľovi, čo mal starosti s dobou a so sebou. Keď si Melkovič text prečítal, objal ma a povedal mi, že je to 

najkrajší dar, aký dostal," pripomína si silný moment Štepka. Už predpremiéra na jeseň roku 1989, keď už Nežná 

revolúcia bola predo dvermi, ale ešte nemala ani meno, bola nezabudnuteľná. Po doznení poslednej piesne hľadisko 

ovládlo hrozivé, priam hrobové ticho. Vtom vstal zo sedadla divákov a na plnú sálu zahučal: "Ďakujem vám za dve hodiny 

slobody!" Prepukli ovácie, ktoré nemali ďaleko k ošiaľu. 

 

Pľuvancami po okupantoch 

 

Ak Štepku označovali za rozum súboru, Melkovič bol jeho dušou. Svojrázny humor i výstrelky si radošinci užili do sýtosti. 

Jeho hudobný rozhľad imponoval aj hercovi Mojmírovi Cabanovi. "Vyhľadával technické novinky, ale nebol veľmi 

technicky zdatný. Neraz ma ako interpreta doviedol do nepríjemnej situácie, keď pri spievaní pomalej piesne stlačil na 

keyborde nesprávne tlačidlo a nástroj začal hrať disko. Keď som videl jeho nešťastný a ospravedlňujúci pohľad, v tej 

chvíli som sa na neho nevedel hnevať," hovorí Caban. K Melkovičovi mal blízko aj manažér súboru Ladislav Hubáček. 

Ten si ho pamätá ako "nekonfliktného, veľmi ľudského človeka, herca, ktorý vždy dokázal poradiť i povzbudiť." Pridáva 

jednu z ďalších historiek. Melkovič na dovolenke v Grécku zmeškal po prílete lietadla odchod autobusu do hotela, nuž 

bezradne blúdil po letiskovej hale. Keď zbadal informátora, vytrhol mu mikrofón z ruky a zúfalo vykrikoval: "Koala! Koala!" 

Dodnes o ňom koluje množstvo príhod. Overovať ich pravdivosť je nemožné, keďže samotný aktér sa s pasiou podieľal 

na ich mystifikácii. Napríklad v Bratislave pri oslave narodenín istej herečky vystrelil k nebu bielu svetlicu. Práve v čase 

návštevy komunistického mocnára Leonida Brežneva. Zrazu mal na krku tisíc policajtov a tajných, pretože svetlica bielej 

farby bola signálom najvyššieho ohrozenia. "Klepali, búchali mi na dvere a kričali. V mene zákona otvorte! Ale ja som im 

prešiel cez rozum, neotvoril som." O príchode ruských tankov sa Melkovič dozvedel vo Vyšných Hágoch, kde bol na 

liečení s chorými pľúcami. Postavil sa pred pacientov a zostavoval z nich jednotku na zdecimovanie nepriateľských vojsk. 

Všetci chorí na tuberkulózu pocestujú do Popradu a budú pľuť po okupantoch. 

 

Horské dráhy 
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Publikum známeho recesistu vídalo ako komika, už málokto tušil jeho impozantnú renesančnú dimenziu. Históriu ovládal 

ako z knihy, hrabal sa v antike, bol vášnivý zberateľ obrazov i keramiky. S rovnakou vervou sa púšťal do poznávania 

cudzích krajín i fotografovania, samozrejme, sledoval hudobné trendy, muzikály nevynímajúc. Ba mal aj zbierku motýľov, 

ktoré si vlastnoručne chytal i preparoval. Obísť ho ako milovníka nežnejšieho pohlavia by bolo vytrhnutím podstatnej časti 

jeho naturelu. Na konte mal tri manželské vzťahy a nespočetne veľa mimomanželských. Rozoberať ich by si vyžiadalo 

rovnako nadľudské úsilie ako rozmotávanie gordického uzla. Skladateľ nasadal so svojimi láskami na horskú dráhu, ktorú 

nesprevádzala vždy len veselosť. Lámač ženských sŕdc so svojimi vypleštenými očami v štýle Hurvínka a s huhňavým 

hláskom pritom na prvý dojem pôsobil ako dedinský prosťáčik s ledva zvládnutými piatimi triedami ľudovej školy. Na 

zbierku motýľov však ženy baliť nemusel. Padali mu k nohám samy. Vo filme Do videnia v pekla, priatelia mu 

sekundovala herečka Olga Schoberová. Na posteľové scény s ňou bol patrične hrdý. Kvôli nej sa hollywoodsky producent 

John Calley rozišiel so speváčkou Barbrou Streisand. Česká Brigitt e Bardot pózovala aj na obálke časopisu Playboy. O 

jej srdce bojovali priatelia Jakubisko i Melkovič. Nielen rečami, ale v bratislavskom divadelnom klube aj päsťami. 

 

Pod maskou 

 

Poslednou Melkovičovou partnerkou bola psychoterapeutka Jana Špániková, ktorá pri ňom stála až do posledných chvíľ. 

"Bol šarmantný, džentlmen, s istou dávkou naivity a dobroty. Práve tú dobrotu som na ňom mala rada," pokúša sa nám 

načrtnúť umelcovu povahu. "Jeho fasáda bola klamlivá. On len tak sedával v kútiku s cigaretou v ústach a pozoroval 

okolie. V reálnom svete pôsobil dojmom zmätenosti. No za jeho maskou sa skrývalo poznanie." Virvary okolo 

domácnosti, detí, ekonomických starostí mu boli proti srsti. Keď mu prerástli cez hlavu, zutekal. "Svojím šarmom vždy 

niekoho splašil. Keď nemohol tvoriť, musel vymeniť ženu. Rád hovorieval, že hudba je najlepšia milenka, tá nepodvádza," 

dodáva s úsmevom Špániková. Z každého manželstva má Melkovič jedného potomka. Plus ešte jedného mimo, na 

ktorého platil výživné, hoci sa jeho otcovstvo vylúčilo. Podobne ako s manželkami, aj s deťmi mal viac-menej 

komplikované vzťahy, no vždy sa k nim hlásil. "Keď som niečo potrebovala, otec tu bol vždy. Pomohol vo všetkom, bol 

úžasne empatický," povie nám Barbora Hodúlová, dcéra z posledného manželstva. Z jej hlasu necítiť žiadnu pretvárku, 

keď si otca vybavuje v pamäti. "Milovala som ho a bola na neho pyšná." 

 

So zubatou v pätách 

 

Smrť sa viackrát pokúšala schmatnúť Melkoviča za golier, ale ten sa dokázal zo všetkých chorôb akoby zázrakom vylízať. 

Aj keď ho prevážali na operáciu vo Vysokých Tatrách, nádejal sa, že príde len o slepé črevo. Chirurgovia ho otvorili a 

hneď aj zašili po zistení, že rakovina zadrapila svoje pazúry do celej brušnej dutiny. "Chorobu zvládal statočne a bral ju 

optimisticky," poznamenáva Špániková. Nastúpila ťažká infekcia krvi. Pacient ju prekonal. Aj nasledujúce operácie i 

chemoterapiu. Rakovina hrubého čreva si však neúprosne pýtala svoju daň. Posledné tri týždne si pri jeho nemocničnej 

posteli striedali služby dve ženy. Jeho prvá a posledná. Melkovičovo meno nesie základná umelecká škola v Starej 

Ľubovni. V tom istom mieste mu otvorili pamätnú izbu. Jeho piesne naďalej znejú na doskách znamenajúcich svet. Ján 

Melkovič odišiel. Jeho nezameniteľná melkovčina však zostáva. 
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Ján Melkovič 

 

Narodil sa 24. 1. 1939 v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1963 až 1969 pôsobil ako dramaturg Hlavnej redakcie zábavných 

programov ČT v Bratislave. V tomto období sa presadil na špici slovenskej populárnej hudby. Po zrušení redakcie sa stal 

umelcom v slobodnom povolaní. Hral vo viacerých filmoch Juraja Jakubiska. Do Radošinského naivného divadla prišiel v 

roku 1982. V posledných rokoch života pracoval aj ako pedagóg na konzervatóriu a vysokej škole múzických umení. 

Zomrel 21. 3. 2004 v Bratislave. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Premiéra Ukrajinca, Škorvánek v šľapajach legendy... 

 [Prešovský večerník; 29/09/2017; s.: 14; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – V šlágri piateho kola prvej hokejovej ligy hosti Prešov Michalovce. V zaujímavom stretnutí vyhrali domáci 3:1, v 

tabuľke sa posunuli na tretie miesto, Zemplínčania klesli na štvrtú priečku. Východniarske derby prinieslo zaujímavý 

hokej. V drese Šarišanov sa divákom predviedla najnovšia posila, ukrajinský reprezentant Vladislav Gavryk, účastník 

ostatných troch majstrovstiev sveta. 

 

Na ľade sa bolo na čo pozerať, tradíciu napínavých súbojov hlavne z minulej sezóny akoby nechcel nik porušiť. Rozhodlo 

predovšetkým využívanie šancí a umenie trestať chyby protivníka. V tom boli lepší Šarišania, lebo pomer striel 26:45 

hovoril výrazne v prospech okrem vojakov. Tučniaci však okrem troch gólov nastrelili Balážom žŕdku. Ich víťazstvo je 

zaslúžené, aj keď v závere museli oň poriadne zabojovať. "Merítkom" na váhach boli tiež výkony brankárov, lebo domáci 

Škorvánek bol naozaj výraznou oporou svojho mužstva, ktoré podržal hlavne v ostatných minútach. Naopak, vo svätyni 

Zemplínčanov sa vystriedali až dvaja, čo tiež o niečo svedčí. Mimochodom, Stanislav Škorvánek nosí na drese tridsiatku, 

čiže rovnané číslo, ako legenda medzi prešovskými žrďami Rudolf Jurčenko... HC Prešov Penguins - HK Dukla 

Michalovce 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), góly: 7. Tomčák (Prokop), 16. Chalupa (Bylina), 44. Michalčin – 30. Banovský. Vylúčenia 

7:4 na 2 min. Presilovky 1:1. Oslabenia 0:0. Rozhodovali Žák – Štofančík, Wolf. Diváci: 580. Prešov: Škorvánek ml. – 

Hopkovič, Novický, Taran, Pavúk, Mačkovič, Gábor, Marko Komloš, Michalčin – Mikolášek, Prokop, Tomčák Baláž, 

Šimčák, P. Oško – Gavryk, Bylina, Chalupa – Ferenc, Pulščák, Krajňák. Ostatné výsledky 5. kola: Skalica HC Bratislava 

3:2, Trnava – Považská Bystrica 7:3, Dubnica –Spišská Nová Ves 6:2, Topoľčany – Nové Zámky 4:2. Dnes sa zverenci 

trénerov Antona Tomka a Petra Křemena predstavia v Považskej Bystrici. Sme zvedaví, ako sa zhostia úlohy 

papierového favorita. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 224/2017; 29/09/2017; s.: 5; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN/INZERCIA] 
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PIATOK 29. 9. 

 

Noc výskumníkov 

 

KOŠICE.  

 

V priestoroch obchodného centra Atrium Optima uvidíte dnes 66 vedeckých stánkov a prezentácií z regionálnych 

univerzít. 

 

Medzinárodný jazzový festival 

 

KOŠICE.  

 

Posledný deň festivalu v GES Clube bude patriť AMC Triu+ĽHSB, poľskému Jazz Band Ball Orchestra a zoskupeniu 

Juraj Griglak & Company feat. Chris Hemingway & Utsi Zimring. Začiatok je o 19.00 hod. 

 

Otvárací koncert 

 

POPRAD.  

 

V divadelnej sále Domu kultúry sa o 18.00 h uskutoční otvárací koncert 35. ročníka Popradskej hudobnej jesene. 

 

SOBOTA 30. 9. 

 

Šarkaniáda 

 

KOŠICE.  

 

Na lúkach za kláštorom KVP sa v sobotu od 13.00 hod. uskutoční Šarkaniáda. 

 

Biela noc 

 

KOŠICE. 

 

V sobotu od 19.00 až do noci môžete zažiť v meste Bielu noc. Svetelné inštalácie, výstavy a predstavenia sú situované 

na Hlavnej ulici, v Mestskom parku, Kulturparku a na ďalších miestach. 
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Turistika 

 

KOŠICE.  

 

TJ Horec Košice pozýva v sobotu na slávnosti vinobrania a turistiku po trase Veľká Tŕňa Malá Tŕňa – Čerhov (7 km). Zraz 

na ŽS, odchod vlaku o 7.04 hod. Akciu vedie Č. Čermák. 

 

Tokajský expres do Čerhova 

 

KOŠICE.  

 

Detská železnica vás pozýva na nostalgickú jazdu do Čerhova za Tokajským vinobraním 2017. Odchod vlaku je v sobotu 

o 9.30 hod. z hlavnej železničnej stanice. 

 

Karpaty 1914/1915 

 

NIŽNÁ POLIANKA.  

 

V poradí VII. ročník podujatia sa uskutoční v obci Nižná Polianka (okres Bardejov). Tešiť sa môžete na dobové vojenské 

tábory z obdobia I. sv. vojny či autentickú ukážku bojov na Karpatskom fronte v roku 1915. Akcia odštartuje o 10.00 hod. 

 

Cyklokros 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ SOBOTA. 

 

O 10.00 h odštartuje Svetový pohár I. kategórie Elite + juniori a Slovenský pohár mládeže v cyklokrose. V závere 

športových podujatí vystúpi hudobnozábavná skupina Drišľak. 

 

Šarkania show 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Na Košiarnom briežku pri Kolibe o 13.00 h odštartuje rodinná súťaž v púšťaní a výrobe šarkanov pod názvom Šarkania 

show. 

 

Goral na gory 2017 

 

TATRY.  
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Od 9.00 do 16.00 h sa uskutoční výstup goralov na Hrebienok. 

 

Korčuľovanie na štadióne 

 

TREBIŠOV.  

 

Technické služby mesta organizujú korčuľovanie pre širokú verejnosť. K dispozícii bude ľadová plocha na zimnom 

štadióne od 17.00 do 19.00 hod. 

 

NEDEĽA 1. 10. 

 

Vegánske hody 

 

KOŠICE.  

 

Po dvojročnej prestávke sa Vegánske hody vracajú do Košíc. V nedeľu od 9.00 hod. si na parkovisku pred kinom 

Úsmevom pochutnáte na dobrotách bez živočíšnych zložiek. Pripravené sú aj prednášky a kuchárska šou. 

 

Solivarské poklady 

 

PREŠOV.  

 

Povesť o pokladoch Slanských vrchov priblíži detskému i dospelému divákovi zaujímavú históriu ťažby soli. Začiatok 

podujatia je v nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Solivar. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Na východe máme dedinu ako maľovanú 

 [Korzár; 224/2017; 29/09/2017; s.: 4; MICHAL IVAN ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

ODKAZ Z NIŽNEJ VOLE: U NÁS MOŽNO ŽIŤ NAPLNO 

 

Ocenenie Dedina roka získalo šesť východniarskych obcí. 

 

VÝCHOD.  
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Do súťaže Dedina roka 2017 sa zapojilo celkovo deväť obcí z východného Slovenska, šesť z Prešovského 

samosprávneho kraja, tri z Košického. 

 

V súťaži sa prezentujú obce svojou jedinečnosťou a úspešnými projektmi. Komisia vyhodnocuje súťaž v jednotlivých 

okruhoch a súťažných kategóriách, kde zohľadňuje napríklad hospodárenie obce, plánovanie, rozvoj turizmu, vzhľad 

obce, ale aj aktivity starostlivosti o životné prostredie a podobne. Ako hostiteľ či hospodár Ocenenie získalo šesť obcí z 

východu v piatich kategóriách. 

 

Dedina ako hospodár získali Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves, ktoré nedávno oslávili svoje 800. výročie. 

Ocenenie získala obec za dynamický ekonomický a spoločenský rozvoj obce. Obec Čirč a Nižný Hrušov (Vranov nad 

Topľou) získali ocenenie Dedina ako partner za budovanie a udržiavanie partnerstiev na rôznych úrovniach. Obec Čirč z 

okresu Stará Ľubovňa zároveň dosiahla prvenstvo v internetovom hlasovaní. Komisia ohodnotila titulom Dedina ako 

hostiteľ obec Vinné (Michalovce), ktorá naplno využíva svoj potenciál v prospech rozvoja cestovného ruchu. 

 

Škriatkovský chodník 

 

Miklušovce z okresu Prešov získali prvenstvo v kategórii Dedina ako maľovaná za vzhľad dediny s dôrazom na detail. "V 

obci máme exteriérovú galériu, kde sú na veľkých kameňoch maľované motívy, maľované lavičky, maľované koše. 

 

Plochy, ktoré sú v obci betónové, sú vymaľované dedinským motívom, čím si našu obec skrášľujeme. Máme aj 

rozprávkový chodník škriatka Mikluša, ktorý má dĺžku približne 4 kilometre a sú tam takisto maľované výjavy, ktoré sú 

veľmi zaujímavé pre deti," povedala starostka obce Miklušovce Mária Čuchtová. 

 

Naplno v malej dedine 

 

Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti získala Nižná Voľa z okresu Bardejov 

titul Dedina ako pospolitosť. Do súťaže sa obec prihlásila s heslom "Aj v malej dedine sa dá žiť naplno". 

 

"Obec Nižná Voľa bola do súťaže prihlásená na znak vďaky všetkým jej občanom, ktorí zasvätili svoj život aktivitám v 

udržiavaní tradičnej vidieckej krajiny, jednak v jej revitalizácii po ničivej povodni, aby sa obec znova dostala do príťažlivej 

podoby, či po stránke udržiavania tradičnej ľudovej kultúry, zvykov, spolkovej činnosti pre ich zachovanie mladšími 

generáciami – budúcnosti našej obce," informoval starosta obce Nižná Voľa Marcel Kaščák. 

 

Komisii prezentovali svoje aktivity, medzi nimi aj taktické cvičenie dobrovoľného hasičského zboru, športové turnaje či 

varenie poľovníckeho guľáša. Členov komisie zapojili aj do tradičných vidieckych činností ako ručná kosba a hrabanie 

sena v tradičnom pracovnom odeve. 

 

MICHAL IVAN 
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---- 

 

FOTO: 

 

Súčasná výstavba obce 

 

Zachováva znaky tradičnej ľudovej architektúry. 

 

FOTO: ALEXANDER KRÁLIK- SAŽP 

 

Porota nielen hodnotila 

 

V Nižnej Voli ich zapojili do kosenia. 

 

FOTO: ALEXANDER KRÁLIK- SAŽP 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Po viac ako polstoročí KONEČNE DOVOLENKA 

 [Košice Dnes; 186/2017; 29/09/2017; s.: 12,13; Monika Ištvánová ; Zaradenie: pozoruhodný KOŠIČAN] 

 

Štefan Čurilla ovplyvnil tri generácie interpretov hudby. Oslovenie súdruh (neskôr pán) učiteľ počúval neuveriteľných 59 

rokov, tri roky aj oslovenie pán riaditeľ 

 

Po ukončení štúdia na Pedagogickom gymnáziu v Košiciach a Vysokej škole pedagogickej v Bratislave pôsobil na 

košickom konzervatóriu, ktorému zostal verný 38 rokov. Aj keď sa narodil v Plechoticiach na Zemplíne, v našom meste 

žije už od 23 rokov a za Košičana sa považuje. 

 

Monika Ištvánová 

 

Ovplyvnil tri generácie učiteľov a interpretov hudby, vydával odborné články, recenzie, písal texty do bulletinov napríklad 

Štátnej filharmónie Košice. Dlhoročný pedagóg košického konzervatória a hudobný kritik koncertného života v Košiciach 

Štefan Čurilla v rozhovore, v ktorom sa osobné zážitky konfrontujú s dobovou skutočnosťou, otvoril svoju dušu. 

 

Inklinovali ste už odmalička k hudbe? 
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Muzikantské bunky som zdedil zrejme po otcovi, ktorý bol učiteľom a kantorom v jeho rodnej dedine. Na klavír som začal 

hrať v deviatich rokoch a v štúdiu som pokračoval na Hudobnej škole v Košiciach, kde ma skvelá pani učitelka Homolová 

dokázala povzbudiť a upriamiť na nasledujúce vysokoškolské štúdium. Už na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi som sa 

rozhodol, že budem učiteľom hudby. 

 

Vojnové udalosti, ktoré ste prežili, môžu v človeku akumulovať vzburu a túžbu po mieri. Vnímali ste takéto tendencie u 

ľudí okolo vás? 

 

Nadšenie z obnovy vojnou zničeného územia našiel odozvu v tvorbe budovateľských piesní a oslavných kantát. 

Pokračujúce štúdium v Bratislave moju orientáciu v hudbe upriamilo na profesionálne umelecké výkony. Tam ma 

ovplyvňovala Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo a koncertný život. Môj profesor Eugen Suchoň rozširoval 

hudobné obzory študentov pozvánkami do Slovenskej filharmónie, ktorá premiérovala jeho orchestrálne skladby. 

 

V tom čase bolo pomerne vzácne študovať na vysokej škole a vy ste sa v roku 1953 dostali až do Bratislavy. Aké zvučné 

mená vás učili? 

 

Po ukončení pedagogického gymnázia som dostal umiestnenku na Ľudovú školu v Snine. Keďže to nebola moja 

predstava budúcnosti, pomoc som hľadal u vedúceho odboru školstva v Prešove, Vasila Biľaka (vyučený krajčír, neskôr 

ideologický tajomník Ústredného výboru KSČ, jeden z iniciátorov okupácie Československa v roku 1968 - pozn. autora). 

Doporučil mi, aby som nastúpil na miesto, kde budem môcť "spivaty i hraty keľo sa mi choče"... Nakoniec mi sused 

vybavil na ministerstve školstva uvoľnenie z učiteľských služieb, až potom som sa dostal do Bratislavy. Na vysokej škole 

som zachytil vynikajúcu pedagogickú zostavu: Eugen Suchoň - Jozef Tvrdoň - Miroslav Filip - Viliam Fedor. Profesor 

Suchoň ma učil hudobnú teóriu, teda náuku o hudbe, o harmónii, hudobných formách, kontrapunkte a rozbor skladieb. 

 

Boli ste pri vzniku košického štátneho konzervatória v školskom roku 1958-59. Aké boli prvé roky praxe? 

 

V prvých rokoch sa konzervatórium ešte volalo Vyššia hudobná škola v Košiciach. Podľa vtedajšej riaditeľky sa mal každý 

učiteľ vyznať vo všetkom a keďže predmety, na ktoré som mal kvalifikáciu, učila staršia kolegyňa, musel som pár rokov 

učiť zemepis, dejepis, občiansku náuku, metodiku, pedagogiku a psychológiu. Až s príchodom nových pedagógov po 

piatich rokoch som sa snažil rozvíjať hudobno-teoretické oddelenie, vyučoval som povinný klavír a bol som aj korepetítor. 

Akurát som korepetoval v baletnom súbore Štátneho divadla, keď po Leninovej, dnešnej Hlavnej, prechádzali tanky v 

roku 1968. Pozoroval som ich z okna baletnej sály. 

 

Vaša odborná činnosť sa neobmedzovala len na školu, ale písali ste odborné práce a recenzie v hudobných a denných 

periodikách. Ktoré to boli? 

 

Predovšetkým Hudobný život, Hudební rozhledy, Hudební nástroje, Večer alebo Východoslovenské noviny. Keďže sa 

vtedy vznikom filharmónie koncertný život rozrástol, vznikla potreba komentovať a propagovať umelecké vystúpenia. Aj 
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keď nemám odborné muzikologické vzdelanie, učil som sa sám písať a pomocníka som našiel v mojom priateľovi Ivanovi 

Sokolovi. 

 

Ivan Sokol bol zakladateľom a organizátorom organového festivalu. Neprekážali ideológii socializmu koncerty v Dóme sv. 

Alžbety? 

 

Áno, Medzinárodný organový festival, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v dóme, bol problémom. 0 rok už druhý ročník 

zrušili. Až v nasledujúcom roku festival mohol pokračovať aj vďaka výraznej osobnosti organistu a dramaturga Ivana 

Sokola, uznávaného umelca doma aj v zahraničí. 

 

Aká je vaša najzábavnejšia a naopak najšokujúcejšia spomienka zo školských čias? 

 

Zo štúdia na gymnáziu to bola dvojka zo správania pre neslušnosť na povinných hodinách hry na husliach... Do 

spomienok na školstvo sa vkrádajú aj tie nepríjemné a nepochopiteľné. Najšokujúcejšie je, že po 38 rokoch pôsobenia na 

konzervatóriu, trinástich na strednej umeleckej škole a siedmich na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu 

sa nenašiel nik, kto by povedal jednu milú vetu za odučené roky. Ako povedal skladateľ Jozef Grešák po množstve 

úspešných premiér: "To nič, veľké veci len prídu" a "Svetská sláva - poľná tráva"... 

 

Mnoho študentov, ktorých ste učili, sa stali časom známymi nielen na Slovensku. Ktorí to sú? 

 

Z mnohých spomeniem Karola Petrócziho, koncertného majstra Košického rozhlasového orchestra a Štátnej filharmónie, 

ďalej to bol klavirista Peter Toperczer, rektor Akadémie múzických umení v Prahe, hudobný skladateľ a klavirista Peter 

Breiner, klarinetista a súčasný riaditeľ Štátnej filharmónie Július Klein, klavirista Stanislav Zamborský, skladateľ Norbert 

Bodnár, hráči Českej a neskôr Viedenskej filharmónie bratia Norbert a Gabriel Madasovci či známa skladatelka Iris 

Szeghy. Ospravedlňujem sa tým, ktorých mená neuvádzam, ale rád na nich spomínam. 

 

Vaším posledným pôsobiskom bolo Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej, kde ste učili najmä 

hudobnú teóriu. "Začínali ste" tam v pokročilom veku, po sedemdesiatke. 

 

V auguste roku 2010 ma oslovil riaditeľ Gejza Adam s otázkou, či ešte viem učiť... Tak som vyučoval hudobnú teóriu v 

škole, ktorá rozvíja rómsku hudbu sedem rokov. 

 

Na konci školského roka 2016/2017 ste definitívne prestali učiť. Čo teraz plánujete robiť? 

 

Konečne po viac ako polstoročí budem dovolenkovať... Chcem vydať monografiu o mojom už zosnulom priateľovi a 

kolegovi, výbornom akordeonistovi Vladimírovi Čuchranovi. Uskutočnil prvý verejný akordeónový koncert s Košickým 

rozhlasovým orchestrom, ktorý dirigoval Vojtech Adamec v roku 1961. 
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Späť na obsah 

 

1.27.  Je tu aj Centrum právnej pomoci 

 [Plus jeden deň; 224/2017; 29/09/2017; s.: 2; jap ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Obrátiť sa môžete aj na centrum právnej pomoci, kde vám odborníci môžu poradiť aj bezplatne. 

 

Centrá sú v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline, Košiciach, Prešove, Leviciach, Ilave, Prievidzi, Považskej 

Bystrici, Čadci, Banskej Štiavnici, vo Veľkom Krtíši, v Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, Detve, Brezne, Jelšave, 

Liptovskom Mikuláši, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, vo Svidníku, v Medzilaborciach, Humennom a 

Michalovciach. Viac sa dozviete na www.centrumpravnejpomoci.sk. 

 

jap 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Liptákov živí hlavne priemysel 

 [mymikulas.sme.sk; 29/09/2017; redakcia ; Zaradenie: Mikuláš / Spravodajstvo] 

https://mymikulas.sme.sk/c/20657620/liptakov-zivi-hlavne-priemysel.html 

 

V Liptovskom Mikuláši je viac práce ako v Ružomberku. V Ružomberku sa ale v priemere zarába podstatne lepšie ako u 

susedov. Ktoré sú najlepšie platené pozície v regióne? 

 

LIPTOV. Oficiálne štatistiky o práci v Liptove ukazujú zaujímavé údaje. Napríklad aj to, že nezamestnanosť bola v júli a 

auguste v oboch okresoch najvyššia v rámci celého Žilinského kraja. Napriek tomu zostáva ale nižšia ako celoslovenský 

priemer. 

 

Ružomberčania zarábajú v priemere lepšie ako ľudia pracujúci v Liptovskom Mikuláši. Rozdiel je pritom výrazný. 

Priemerná mesačná nominálna mzda bola pre zamestnanca v Liptovskom Mikuláši 836 eur. V Ružomberku je to 991 eur, 

teda o 155 eur na osobu viac. Na druhej strane ale štatistiky ukazujú, že firmy v Liptovskom Mikuláši vytvorili podstatne 

viac pracovných miest. 

 

V Mikuláši je viac práce 

 

Liptákov zamestnáva najmä priemysel. Z oficiálnych údajov, ktoré nám poskytol Štatistický úrad, vyplýva, že prácou v 

priemysle sa živí takmer každý tretí pracujúci Mikulášan. Z 19-tisíc pracovných miest, ktoré existujú v okrese, sa v 

priemyselnej výrobe zamestnáva 6-tisíc ľudí. Do štatistík sa nezapočítavajú živnostníci a ich zamestnanci. 

 

https://mymikulas.sme.sk/c/20657620/liptakov-zivi-hlavne-priemysel.html
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Liptovský Mikuláš má druhý najvyšší počet pracovných miest v oblasti školstva. Vzdelávaniu alebo práci v školstve sa 

venuje tritisíc ľudí v okrese. 2800 pracovných miest bolo vo veľkoobchode a maloobchode. Zaujímavosťou je, že klesol 

počet pracovných miest v ubytovacích a stravovacích službách. Vlani v tejto oblasti pracovalo 885 ľudí, rok predtým ich 

bolo takmer o 70 viac. 

 

Dochádzajú do Martina a Žiliny 

 

Ružomberčanov rovnako živí najmä priemysel. Paradoxne je podiel ľudí pracujúcich v tomto odvetví nižší ako v 

susednom Liptovskom Mikuláši, hoci v Ružomberku sídli papierenský závod Mondi SCP. Z takmer 11-tisíc existujúcich 

pracovných miest tvorí 2800 priemysel, teda približne každé štvrté zamestnanie sa týka priemyslu. Vlani vzniklo v tejto 

oblasti približne 300 nových pracovných miest. 

 

Špecifikom Ružomberského okresu je dochádzanie za prácou do fabrík v susednom Martinskom okrese alebo v žilinskej 

automobilke a jej pridružených závodoch. 

 

Druhý najvyšší počet pracovných miest v Ružomberku sa týka zdravotníctva a sociálnych služieb, je ich takmer 2200. 

Tretím najväčším odvetvím, v ktorom Ružomberčania pracujú, je obrana a verejná správa, pracuje v nej 1400 ľudí. 

 

V Ružomberku sa zarába lepšie 

 

Na sumu na výplatnej páske sa nemôžu sťažovať ľudia pracujúci v oblasti odborných, vedeckých a technických činností. 

Sú to nielen najlepšie zarábajúci Ružomberčania, ale aj Liptáci. Ich priemerná nominálna mzda bola vlani 1566 eur. 

 

Tesne za nimi sú ľudia pracujúci s informáciami a komunikáciou, najmä v oblasti telekomunikácií a počítačového 

programovania. Tí, ktorí sa zamestnali v Ružomberku, vlani zarobili priemerne za mesiac 1548 eur. 

 

Na opačnom konci rebríčka sú v Ružomberku pracovné pozície v oblasti rekreácie, umenia a zábavy. Tam sa vlani 

zarábalo priemerne 623 eur. 

 

Najlepšie zarábajúci Mikulášania pracovali vlani v priemysle, najmä v elektrárňach a plynárňach. Ich priemerný plat bol 

1363 eur. Druhým najlepšie plateným zamestnaním bola práca v bankách alebo poisťovniach, mzda ich zamestnancov 

bola v priemere 1328 eur. 

 

Ľudia pracujúci v administratívne zarobia v Liptovskom Mikuláši najmenej. Zo štatistík vyplýva, že vlani zarobili mesačne 

429 eur. 

 

Traja najväčší 
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Najväčším zamestnávateľom v okrese Ružomberok aj v celkom regióne je Ústredná vojenská nemocnica. Vlani 

zamestnávala 1447 ľudí. Z informácií, ktoré nám nemocnica poskytla, vyplýva, že na mzdové náklady vlani išlo z ich 

rozpočtu 19,2 milióna eur. 

 

"Priemerná mzda bola 1216,24 eura," potvrdila Petra Dišková, hovorkyňa nemocnice. Od toho treba ešte odpočítať 

povinné odvody a daň. Náklady zahŕňajú aj platy vedenia a manažmentu nemocnice. Neznamená to, že toľko zarába 

každý zamestnanec nemocnice, ide o priemer všetkých pracovných pozícií. 

 

Dvojkou v regióne sú papierne Mondi SCP. Papierenská fabrika priamo zamestnávala približne 1200 ľudí, na mzdy 

minula vlani takmer 21 miliónov eur. Z ďalších údajov zverejnených v databáze Finstat vyplynulo, že ružomberské Mondi 

SCP sa vlani zaradilo do tridsiatky slovenských spoločností s najvyššími tržbami. 

 

Tretím najvýznamnejším zamestnávateľom v Ružomberku je Katolícka univerzita. Vlani v nej pracovalo 614 ľudí vrátane 

pedagógov a ostatných zamestnancov. 

 

"Priemerný plat vysoko-školského učiteľa v roku 2016 bol 1 209 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,38 percenta 

oproti roku 2015. Priemerný plat zamestnanca univerzity bol 1 014 eur. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o 2,17 

percenta," uvádza sa vo výročnej správe univerzity za vlaňajší rok. 

 

Viac menších firiem 

 

Kým pre Ružomberok je v pracovnej oblasti charakteristický skôr priemysel, v Liptovskom Mikuláši sú to aj služby spojené 

s cestovným ruchom. Preto je najsilnejší zamestnávateľ práve z tejto oblasti. Spoločnosť Tatry Moutain Resort má sídlo v 

Liptovskom Mikuláši, ku koncu vlaňajšieho roka zamestnávala 1095 ľudí. Tí pracujú nielen v Jasnej alebo Tatraland ii, 

spoločnosť má ďalšie prevádzky aj v Tatran-skej Lomnici a na Štrbskom Plese. Vrátane platov pre vedenie, manažérov, 

stálych zamestnancov, ale aj brigádnikov dala spoločnosť na mzdy takmer 14 miliónov eur. 

 

V spoločnosti Eltek so sídlom v Liptovskom Hrádku pracovalo ku koncu minulého roka 615 ľudí. Na ich mzdy vyčlenila 

spoločnosť 7 miliónov a 900-tisíc eur. 

 

Ďalším silným zamestnávateľom je COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Zo správy audítora vyplýva, že 

ku koncu vlaňajšieho roka zamestnávali 665 ľudí, z toho v Liptovskom Mikuláši 426, zvyšok tvoria zamestnanci dvoch 

divízií v Spišskej Novej Vsi a Rimavskej Sobote. Na mzdy zamestnancov dala liptovskomikulášska Coop Jednota päť 

miliónov eur. 

 

Stabilnou spoločnosťou fungujúcou v Liptovskom Mikuláši je Slovtan. Vlani dávala prácu 423 ľuďom. Z výročnej správy 

spoločnosti vyplýva, že počet zamestnancov sa za posledných desať rokov zdvojnásobil. Za dvanásť mesiacov dala 

spoločnosť na mzdové náklady zamestnancov takmer 7 miliónov eur. 
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LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Najlepšie platené zamestnania 

 

a ich priemerná nominálna mzda (2016) 

 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 

 

1 363 eur 

 

Finančné a poisťovacie činnosti 

 

1 328 eur 

 

Stavebníctvo 

 

1 119 eur 

 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 

 

1 056 eur 

 

Informácie a komunikácia 

 

993 eur 

 

Najhoršie platené zamestnania 

 

a priemerná nominálna mzda (2016) 

 

Administratívne a podporné služby 

 

429 eur 

 

Ubytovacie a stravovacie služby 

 

652 eur 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

29. 9. 2017 

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

 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

 

726 eur 

 

Vzdelávanie 

 

736 eur 

 

Doprava a skladovanie 

 

745 eur 

 

RUŽOMBEROK 

 

Najlepšie platené zamestnania 

 

a priemerná hrubá mzda (2016) 

 

Odborné, vedecké a technické činnosti 

 

1 566 eur 

 

Informácie a komunikácia 

 

1 548 eur 

 

Finančné a poisťovacie činnosti 

 

1 146 eur 

 

Priemyselná výroba 

 

1 140 eur 

 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 

 

1 130 eur 
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Najhoršie platené zamestnania 

 

a priemerná hrubá mzda (2016) 

 

Ostatné činnosti 

 

495 eur 

 

Umenie, zábava a rekreácia 

 

623 eur 

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

 

698 eur 

 

Administratívne a podporné služby 

 

735 eur 

 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 

 

795 eur 

 

zdroj: (ŠÚ SR) 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Liptákov živí hlavne priemysel 

 [myruzomberok.sme.sk; 29/09/2017; Ľubica Stančíková ; Zaradenie: Ružomberok / Spravodajstvo] 

https://myruzomberok.sme.sk/c/20657608/liptakov-zivi-hlavne-priemysel.html 

 

V Liptovskom Mikuláši je viac práce ako v Ružomberku. V Ružomberku sa ale v priemere zarába podstatne lepšie ako u 

susedov. Ktoré sú najlepšie platené pozície v regióne? 

 

LIPTOV. Oficiálne štatistiky o práci v Liptove ukazujú zaujímavé údaje. Napríklad aj to, že nezamestnanosť bola v júli a 

auguste v oboch okresoch najvyššia v rámci celého Žilinského kraja. Napriek tomu zostáva ale nižšia ako celoslovenský 

priemer. 

https://myruzomberok.sme.sk/c/20657608/liptakov-zivi-hlavne-priemysel.html
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Ružomberčania zarábajú v priemere lepšie ako ľudia pracujúci v Liptovskom Mikuláši. Rozdiel je pritom výrazný. 

Priemerná mesačná nominálna mzda bola pre zamestnanca v Liptovskom Mikuláši 836 eur. V Ružomberku je to 991 eur, 

teda o 155 eur na osobu viac. Na druhej strane ale štatistiky ukazujú, že firmy v Liptovskom Mikuláši vytvorili podstatne 

viac pracovných miest. 

 

V Mikuláši je viac práce 

 

Liptákov zamestnáva najmä priemysel. Z oficiálnych údajov, ktoré nám poskytol Štatistický úrad, vyplýva, že prácou v 

priemysle sa živí takmer každý tretí pracujúci Mikulášan. Z 19-tisíc pracovných miest, ktoré existujú v okrese, sa v 

priemyselnej výrobe zamestnáva 6-tisíc ľudí. Do štatistík sa nezapočítavajú živnostníci a ich zamestnanci. 

 

Liptovský Mikuláš má druhý najvyšší počet pracovných miest v oblasti školstva. Vzdelávaniu alebo práci v školstve sa 

venuje tritisíc ľudí v okrese. 2800 pracovných miest bolo vo veľkoobchode a maloobchode. Zaujímavosťou je, že klesol 

počet pracovných miest v ubytovacích a stravovacích službách. Vlani v tejto oblasti pracovalo 885 ľudí, rok predtým ich 

bolo takmer o 70 viac. 

 

Dochádzajú do Martina a Žiliny 

 

Ružomberčanov rovnako živí najmä priemysel. Paradoxne je podiel ľudí pracujúcich v tomto odvetví nižší ako v 

susednom Liptovskom Mikuláši, hoci v Ružomberku sídli papierenský závod Mondi SCP. Z takmer 11-tisíc existujúcich 

pracovných miest tvorí 2800 priemysel, teda približne každé štvrté zamestnanie sa týka priemyslu. Vlani vzniklo v tejto 

oblasti približne 300 nových pracovných miest. 

 

Špecifikom Ružomberského okresu je dochádzanie za prácou do fabrík v susednom Martinskom okrese alebo v žilinskej 

automobilke a jej pridružených závodoch. 

 

Druhý najvyšší počet pracovných miest v Ružomberku sa týka zdravotníctva a sociálnych služieb, je ich takmer 2200. 

Tretím najväčším odvetvím, v ktorom Ružomberčania pracujú, je obrana a verejná správa, pracuje v nej 1400 ľudí. 

 

V Ružomberku sa zarába lepšie 

 

Na sumu na výplatnej páske sa nemôžu sťažovať ľudia pracujúci v oblasti odborných, vedeckých a technických činností. 

Sú to nielen najlepšie zarábajúci Ružomberčania, ale aj Liptáci. Ich priemerná nominálna mzda bola vlani 1566 eur. 

 

Tesne za nimi sú ľudia pracujúci s informáciami a komunikáciou, najmä v oblasti telekomunikácií a počítačového 

programovania. Tí, ktorí sa zamestnali v Ružomberku, vlani zarobili priemerne za mesiac 1548 eur. 
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Na opačnom konci rebríčka sú v Ružomberku pracovné pozície v oblasti rekreácie, umenia a zábavy. Tam sa vlani 

zarábalo priemerne 623 eur. 

 

Najlepšie zarábajúci Mikulášania pracovali vlani v priemysle, najmä v elektrárňach a plynárňach. Ich priemerný plat bol 

1363 eur. Druhým najlepšie plateným zamestnaním bola práca v bankách alebo poisťovniach, mzda ich zamestnancov 

bola v priemere 1328 eur. 

 

Ľudia pracujúci v administratívne zarobia v Liptovskom Mikuláši najmenej. Zo štatistík vyplýva, že vlani zarobili mesačne 

429 eur. 

 

Traja najväčší 

 

Najväčším zamestnávateľom v okrese Ružomberok aj v celkom regióne je Ústredná vojenská nemocnica. Vlani 

zamestnávala 1447 ľudí. Z informácií, ktoré nám nemocnica poskytla, vyplýva, že na mzdové náklady vlani išlo z ich 

rozpočtu 19,2 milióna eur. 

 

"Priemerná mzda bola 1216,24 eura," potvrdila Petra Dišková, hovorkyňa nemocnice. Od toho treba ešte odpočítať 

povinné odvody a daň. Náklady zahŕňajú aj platy vedenia a manažmentu nemocnice. Neznamená to, že toľko zarába 

každý zamestnanec nemocnice, ide o priemer všetkých pracovných pozícií. 

 

Dvojkou v regióne sú papierne Mondi SCP. Papierenská fabrika priamo zamestnávala približne 1200 ľudí, na mzdy 

minula vlani takmer 21 miliónov eur. Z ďalších údajov zverejnených v databáze Finstat vyplynulo, že ružomberské Mondi 

SCP sa vlani zaradilo do tridsiatky slovenských spoločností s najvyššími tržbami. 

 

Tretím najvýznamnejším zamestnávateľom v Ružomberku je Katolícka univerzita. Vlani v nej pracovalo 614 ľudí vrátane 

pedagógov a ostatných zamestnancov. 

 

"Priemerný plat vysoko-školského učiteľa v roku 2016 bol 1 209 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,38 percenta 

oproti roku 2015. Priemerný plat zamestnanca univerzity bol 1 014 eur. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o 2,17 

percenta," uvádza sa vo výročnej správe univerzity za vlaňajší rok. 

 

Viac menších firiem 

 

Kým pre Ružomberok je v pracovnej oblasti charakteristický skôr priemysel, v Liptovskom Mikuláši sú to aj služby spojené 

s cestovným ruchom. Preto je najsilnejší zamestnávateľ práve z tejto oblasti. Spoločnosť Tatry Moutain Resort má sídlo v 

Liptovskom Mikuláši, ku koncu vlaňajšieho roka zamestnávala 1095 ľudí. Tí pracujú nielen v Jasnej alebo Tatralandii, 

spoločnosť má ďalšie prevádzky aj v Tatran-skej Lomnici a na Štrbskom Plese. Vrátane platov pre vedenie, manažérov, 

stálych zamestnancov, ale aj brigádnikov dala spoločnosť na mzdy takmer 14 miliónov eur. 
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V spoločnosti Eltek so sídlom v Liptovskom Hrádku pracovalo ku koncu minulého roka 615 ľudí. Na ich mzdy vyčlenila 

spoločnosť 7 miliónov a 900-tisíc eur. 

 

Ďalším silným zamestnávateľom je COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo. Zo správy audítora vyplýva, že 

ku koncu vlaňajšieho roka zamestnávali 665 ľudí, z toho v Liptovskom Mikuláši 426, zvyšok tvoria zamestnanci dvoch 

divízií v Spišskej Novej Vsi a Rimavskej Sobote. Na mzdy zamestnancov dala liptovskomikulášska Coop Jednota päť 

miliónov eur. 

 

Stabilnou spoločnosťou fungujúcou v Liptovskom Mikuláši je Slovtan. Vlani dávala prácu 423 ľuďom. Z výročnej správy 

spoločnosti vyplýva, že počet zamestnancov sa za posledných desať rokov zdvojnásobil. Za dvanásť mesiacov dala 

spoločnosť na mzdové náklady zamestnancov takmer 7 miliónov eur. 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Najlepšie platené zamestnania 

 

a ich priemerná nominálna mzda (2016) 

 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 

 

1 363 eur 

 

Finančné a poisťovacie činnosti 

 

1 328 eur 

 

Stavebníctvo 

 

1 119 eur 

 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie 

 

1 056 eur 

 

Informácie a komunikácia 

 

993 eur 
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Najhoršie platené zamestnania 

 

a priemerná nominálna mzda (2016) 

 

Administratívne a podporné služby 

 

429 eur 

 

Ubytovacie a stravovacie služby 

 

652 eur 

 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

 

726 eur 

 

Vzdelávanie 

 

736 eur 

 

Doprava a skladovanie 

 

745 eur 

 

RUŽOMBEROK 

 

Najlepšie platené zamestnania 

 

a priemerná hrubá mzda (2016) 

 

Odborné, vedecké a technické činnosti 

 

1 566 eur 

 

Informácie a komunikácia 

 

1 548 eur 
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Finančné a poisťovacie činnosti 

 

1 146 eur 

 

Priemyselná výroba 

 

1 140 eur 

 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 

 

1 130 eur 

 

Najhoršie platené zamestnania 

 

a priemerná hrubá mzda (2016) 

 

Ostatné činnosti 

 

495 eur 

 

Umenie, zábava a rekreácia 

 

623 eur 

 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 

 

698 eur 

 

Administratívne a podporné služby 

 

735 eur 

 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 

 

795 eur 

 

zdroj: (ŠÚ SR) 
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