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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Najmladší hasiči súťažili v Púchove 

     [Noviny Stredného Považia; 40/2017; 10/10/2017; s.: 11; VŽ ; Zaradenie: DHZ] 

1.2. Horské filmy opäť ovládnu Poprad 

     [spis.korzar.sme.sk; 11/10/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.3. Pri páde v Slovenskom raji si mladý Košičan poranil hrudník 

     [spis.korzar.sme.sk; 11/10/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.4. Expolicajt ktorý zavraždil snúbenicu: Na súde sa zložil! 

     [pluska.sk; 11/10/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Krimi] 

1.5. Malé futbalistky v Mini Champions Lige 

     [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 9; mav ; Zaradenie: POPRAD] 

1.6. FK Poprad 

     [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 9; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.7. Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

     [teraz.sk; 11/10/2017; OTS, Mária Tarišková ; Zaradenie: Slovensko] 

1.8. Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

     [dobrenoviny.sk; 11/10/2017; TASR ] 

1.9. Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

     [24hod.sk; 11/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.10. V seminári v Spišskej Kapitule organizujú opäť Dní kresťanskej kultúry 

     [tkkbs.sk; 11/10/2017; ( TK KBS, ľhr; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

1.11. Začína Medzinárodný festival horských filmov: Oslavuje štvrťstoročnicu 

     [poprad.dnes24.sk; 11/10/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.12. Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

     [24hod.sk; 11/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.13. Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

     [teraz.sk; 11/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Kultúra] 

1.14. Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

     [dobrenoviny.sk; 11/10/2017; TASR ] 

1.15. Na festivale horských filmov aj premiéry a šesť slovenských výtvorov 

     [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 1,3; ppv ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.16. Nič nové pod slnkom 2 alebo Ako to dopadne, keď krízoví manažéri robia to, čo nemajú 

     [blog.sme.sk; 11/10/2017; Anton Hanušín ; Zaradenie: Blogy] 

1.17. V Poprade podvečer odštartuje jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu horských filmov 

     [Rádio Regina BA, 14:00; Klub komunálnej politiky; 11/10/2017;  Marek Pivoluska; Zaradenie: z domova] 

1.18. 9.kolo St.Nicolaus ligy: Šokujúca domáca prehra Dubnice, Spišiaci nuloví o pár kilometrov ďalej 

     [hokejportal.net; 11/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.19. Práca pre dlhodobo nezamestnaných 

     [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 11/10/2017;  Marie Balážová Melníková; Zaradenie: z domova] 
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1.20. Zmení niečo? 

     [Plus 7 dní; 41/2017; 12/10/2017; s.: 82,83,84; jb ; Zaradenie: ZAUJALO NÁS] 

1.21. Rytier Oliver 

     [Plus 7 dní; 41/2017; 12/10/2017; s.: 118,119,120; KAROL BUSTIN ; Zaradenie: SPOLOČENSKÁ RUBRIKA] 

1.22. Pri páde sa mladý Košičan zranil 

     [Korzár; 235/2017; 12/10/2017; s.: 6; MARTIN BELEJ ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.23. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 12. októbra 

     [korzar.sme.sk; 12/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.24. Kam za kultúrou - štvrtok 12. októbra 

     [korzar.sme.sk; 12/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.25. Športové NÁVRATY 

     [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 15; Redakcia ; Zaradenie: Fotonávraty] 

1.26. FLORBAL: Prehra na ihrisku posledného aj víťazstvo nad majstrom 

     [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 13; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.27. Vydarený Prešovský kilometer 

     [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 14; vz ; Zaradenie: Šport] 

1.28. Oprava mosta cez Ružín finišuje 

     [Pravda; 235/2017; 12/10/2017; s.: 9; RI ; Zaradenie: Region] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Najmladší hasiči súťažili v Púchove 

 [Noviny Stredného Považia; 40/2017; 10/10/2017; s.: 11; VŽ ; Zaradenie: DHZ] 

 

DOBROVOĽNÍ HASIČI 

 

Dobrovoľní hasiči z Púchova sú známi tým, že sa venujú deťom. Aj teraz pre ne zorganizovali dve súťaže. 

 

PÚCHOV. V poslednú septembrovú sobotu po ihrisku pri Základnej škole Gorazdova pobehovali deti v dresoch. 

Dôvodom boli hasičské súťaže pre najmladšiu generáciu dobrovoľných hasičov. 

 

Šesťdesiatky 

 

Prvou súťažou bolo šieste kolo slovenskej a zároveň stredoslovenskej ligy v behu na šesťdesiat metrov cez prekážky. 

Zúčastnili sa ho pretekári z celého Slovenska, medzi nimi boli aj Púchovčania, ktorí si počínali celkom dobre a niektorým 

sa podarilo získať cenné body do celkového hodnotenia. 

 

Hasičský dvojboj 
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Popoludní patrilo ihrisko družstvám, ktoré sa zapojili do 11. ročníka hasičského dvojboj a o putovný pohár primátora 

mesta. Zápolili oň štyri chlapčenské a štyri dievčenské kolektívy. Súťažili v štafete 5x30 metrov a kombinovanej štafete 

dvojíc. 

 

"Súťažiaci sú zvyčajne vo veku do šesť do pätnásť rokov. Tento rok však mal najmladší pretekár päť rokov, čo je super, 

že aj takéto malé deti dokážu narábať s hadicami. My sme tiež postavili mladší kolektív, a to vo veku od osem do desať 

rokov," informoval Michal Koukal z DHZ Púchov. 

 

Súčasťou bola aj súťaž o najzručnejšieho hasiča či hasičku. 

 

Výsledky hasičského dvojboja 

 

Chlapci: 1. Púchov 1, 2. Hliník nad Váhom A, 3. Hliník nad Váhom B, 4. Púchov. 

 

Dievčatá: 1. Čereňany, 2. Hliník nad Váhom A, 3. Tuchyňa, 4. Hliník nad Váhom B. 

 

Najzručnejší hasič 

 

Chlapci: 1. Tomáš Kucej (Púchov), 3. Tomáš Kvasnička (Púchov). 

 

Dievčatá: 1. Alexandra Nemethová, 7. Nina Jandušíková (Púchov), 9. Simona Sečkárová (Púchov), 11. Monika Gáborová 

(Tuchyňa), 14. Danka Chudá (Tuchyňa). 

 

Slovenská liga v šesťdesiatkach 

 

Mladšie dievčatá: 1. Magdaléna Štinčíková (Svit), 3. Terézia Srogončíková (Nosice), 5. Simona Sečkárová (Púchov). 

 

Mladší chlapci: 1. Michal Rerko (Spišská Nová Ves). 

 

Prípravka: 1. Dávid Koncovy (Púchov), 3. Peter Zatlukal, 4. Viktória Mišunová (obaja Púchov). 

 

Staršie dievčatá: 1. Viktória Krempaská (Spišská Nová Ves) 

 

Starší chlapci: 3. Tomáš Kucej (Púchov). 

 

Stredoslovenská liga v 60 

 

Mladšie dievčatá: 1. Terézia Srogončíková (Nosice), 3. Simona Sečkárová (Púchov). 
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Staršie dievčatá: 4. Nina Jandušíková (Púchov). 

 

(VŽ) 

 

---- 

 

FOTO: Malý pretekár. FOTO: AUTOR 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Horské filmy opäť ovládnu Poprad 

 [spis.korzar.sme.sk; 11/10/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20669567/horske-filmy-opat-ovladnu-poprad.html 

 

Chystajú sa premiéry slovenských filmov, prídu zaujímaví hostia. 

 

POPRAD. V Poprade sa v stredu začne 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov, na jeho návštevníkov čaká 

52 súťažných snímok z dvadsiatich krajín. 

 

Bude medzi nimi aj šesť slovenských, vrátane premiéry filmu Vábenie výšok Pavla Barabáša. 

 

Medzi hosťami festivalu bude aj horolezec Peter Hámor, ktorý v tomto roku výstupom na svoju poslednú nezdolanú 

osemtisícovku Dhaulágirí zavŕšil Korunu Himalájí. 

 

"Festival je prezentáciou práce filmárov, a to je naozaj remeslo, ktoré je potrebné vedieť robiť, aby bol film kvalitný. Tým, 

že je tu aj porota, ide aj o medzinárodné porovnávanie práce filmárov. Je to prehľad super výkonov, ktoré sa podarili 

urobiť v horách, lebo o tom tie filmy sú, takže diváci si môžu pozrieť, čoho sú ľudia schopní a čo dokážu v horách urobiť. 

Zároveň je to veľká motivácia pre všetkých, ktorých takéto športy a aktivity v horách bavia," povedal na margo festivalu 

pre médiá Hámor. 

 

Prehliadka filmov sa slávnostne začne o 18:00 a potrvá do nedele 15. októbra, premietať sa bude na Mestskom úrade v 

Poprade a v kine Tatran, niektoré snímky si však budú môcť pozrieť diváci aj v kinách v Kežmarku a v Spišskej Novej 

Vsi. Podrobný program nájdu na festivalovom webe. 

 

Hámora na festivale aj ocenia 

 

Hámor si na festivale cení aj možnosť stretnúť sa so zaujímavými režisérmi, horolezcami či ďalšími hosťami. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20669567/horske-filmy-opat-ovladnu-poprad.html
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"Pohyb takej rovnakej krvnej skupiny je počas festivalu v Poprade obrovský, v kinách, v kaviarňach, hocikde. Asi to je to 

najdôležitejšie. V priebehu roka nie je veľa času na takéto stretnutia, umožňuje to práve festival," povedal horolezec, pre 

ktorého je každé stretnutie inšpiráciou. 

 

"Obohacuje to. Teším sa, že tu budú moji kamaráti, ktorých poznám mnoho rokov a vždy si máme čo povedať. Možno z 

toho vznikne nejaký nápad a možno spolu niekam vyrazíme," dodal. 

 

Hámor v piatok o 18:00 v skratke predstaví svojich 14 osemtisícoviek a projekt výstupu na Dhaulágirí. 

 

Na prezentáciu prídu aj jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. 

 

Za prezentáciu mesta udelili popradskí poslanci Hámorovi Cenu mesta Poprad, ktorú mu odovzdajú počas festivalu. 

 

Zaujímavé slovenské filmy 

 

Filmový festival ponúkne filmy rozdelené do 15 blokov. 

 

Zo slovenských filmov si budú môcť diváci pozrieť film Viliama Bendíka Kroky na hrane, ďalej dva filmy od Erika Baláža, a 

to Nesmrteľný les a Život v oblakoch. 

 

Roman Juríček sa predstaví s filmom Spolupráca generácií a Adam Lisý s filmom Slovensko na šnúrkach. 

 

Premiéru Barabášovho filmu Vábenie výšok za účasti tohto úspešného cestovateľa a filmára ponúkne festival v piatom 

bloku súťažných filmov vo štvrtok o 18:00. 

 

Pôjde o celovečerný dokument o histórii slovenského himalájskeho horolezectva. 

 

"Vo filme sa pozrieme na jeho vývoj cez pohľad jednej horolezeckej generácie, ktorá nás prevedie od začiatkov horskej 

služby v Tatrách cez prvé expedície až po odvážne myšlienky smerujúce na najvyššiu horu sveta," informoval Boris 

Švirloch z kežmarského filmového klubu Iskra. 

 

Barabáš uvedie tento film osobne v kine v Kežmarku v piatok 13. októbra o 19:00. 

 

Zaujímaví hostia 

 

Organizátori festivalu pozývajú každoročne na podujatie významných hostí zo sveta horolezectva. 
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Okrem Hámora bude hosťom v sobotu o 18:00 himalájista a polárnik Piotr Pustelnik a o 21:00 rumunský horolezec Horia 

Colibasanu, ktorému sa tento rok podarilo samému vystúpiť zo severu na Mount Everest, informovala riaditeľka festivalu 

Mária Hámorová. 

 

Rozhodovať o tom, kto získa Grand Prix Medzinárodného festivalu horských filmov, bude opäť trojčlenná medzinárodná 

porota. 

 

Tento rok ju bude tvoriť filmárka a žurnalistka Julia Poplawska z Poľska, režisér, filmár a spisovateľ Davide Riva z 

Talianska a lezec a filmár Ondřej Smrž z Českej republiky. 

 

Verejnosť sa dozvie výsledky v nedeľu 15. októbra, keď si bude môcť ocenené filmy aj pozrieť. 

 

V popradskom kine Tatran a v kežmarskom kine Iskra sa bude premietať v piatok a sobotu večer, v spišskonovoveskom 

kine Mier si bude možné pozrieť súťažné filmy už od stredajšieho večera. 

 

Opäť bude pripravené premietanie pre školy, a to v kinách Tatran a Iskra. Projekciu ocenených filmov si budú môcť 

pozrieť návštevníci všetkých troch kín v nedeľu. 

 

Sprievodné akcie 

 

Festival prinesie v Poprade aj sprievodné podujatia, pôjde napríklad o výstavu Popradčana Tona Haratyka na mestskom 

úrade s názvom Pohľady cez objektív, tematikou bude horská fotografia. 

 

"Niekto by povedal, že Tatry už boli miliónkrát odfotené, čo je pravda, ale každá návšteva tohto prostredia i toho istého 

miesta je stále iná. Stále sú iné svetelné podmienky, iná farebná teplota, inak dopadá svetlo. Je tam vždy iná atmosféra a 

pokiaľ to človek dokáže vnímať, vždy vytvorí niečo nové, aj keď sa stále vracia na rovnaké miesto," povedal Haratyk. 

 

V nákupnom centre na Námestí sv. Egídia si môže verejnosť pozrieť od 3. do 22. októbra výstavu Petra Hámora Okamihy 

– Moments, ktorá sa potom presunie až do konca októbra do nákupného centra na Dlhých Honoch. 

 

V rámci festivalu sa uskutoční Slovenský pohár v športovom lezení, boulderingu, konať sa bude na Námestí Sv. Egídia v 

sobotu 14. októbra. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Pri páde v Slovenskom raji si mladý Košičan poranil hrudník 

 [spis.korzar.sme.sk; 11/10/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20669725/pri-pade-v-slovenskom-raji-si-mlady-kosican-poranil-hrudnik.html 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20669725/pri-pade-v-slovenskom-raji-si-mlady-kosican-poranil-hrudnik.html
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Od Bieleho potoka ho niesli záchranári. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V utorok popoludní zasahovali záchranári Horskej záchrannej služby zo Slovenského raja v 

oblasti Bieleho potoka. 

 

Pri túre sa pošmykol 18-ročný študent z Košíc. Pri páde si poranil hrudník. 

 

Záchranári HZS ho ošetrili, zafixovali a preniesli na nosidlách na Čingov, Odtiaľ ho previezli autom do nemocnice v 

Spišskej Novej Vsi na ďalšie ošetrenie. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Expolicajt ktorý zavraždil snúbenicu: Na súde sa zložil! 

 [pluska.sk; 11/10/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Krimi] 

http://dni.skwww.plusden.sk/krimi/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-sude-zlozil.html 

 

Expolicajt ktorý zavraždil snúbenicu: Na súde sa zložil! Okresný súd Košice I vo štvrtok o 13:00 pojednával prípad vraždy 

expolicajta Mareka B. (28) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý vlani, v posledný septembrový deň zavraždil svoju snúbenicu 

Alexandru (†26). 

 

Expolicajtovi nebolo do reči. 

 

Foto: Daniela Pirschelová 

 

Atmosféra na pojednávaní bola ponurá a vybičovaná do krajnosti. Nevedno čo mladíka položilo viac, či prítomnosť Petra, 

Viery a Martina O., rodičov a brata nebohej Alexandry, alebo skutočnosť, že jeho najbližší do Košíc neprišli. Príbuzní 

napriek uplynutiu ročného smútku, prišli oblečení v čiernom, čo ešte viac podčiarklo smútok a bôľ za stratou jedinej dcéry 

s ktorým sa stále nedokážu vyrovnať. Po prečítaní obžaloby sa Marek rozplakal. Keďže z jeho vystupovania bolo 

evidentné, že je vo veľmi zlom psychickom stave, obhajoba žiadala o odročenie pojednávania. Sudca jeho žiadosti 

vyhovel. 

 

Sudca ešte začiatkom septembra rozhodol o jeho ponechaní vo väzbe z dôvodnej obavy, že sa bude skrývať, aby sa tak 

vyhol trestnému stíhaniu a tiež kvôli hrozbe vysokého trestu. Bývala hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach, Marcela 

Gálová vtedy pre Plus JEDEN DEŇ uviedla. "V nadväznosti na podanú obžalobu na obvineného Mareka B. Okresný súd 

Košice I prednostne a urýchlene vytýčil termín neverejného zasadnutia vo vzťahu k rozhodnutiu o ďalšom trvaní väzby u 

obvineného." Mladík sa podľa vtedajších informácii k spáchaniu skutku priznal v plnom rozsahu. Zároveň oľutoval čo 

urobil, ale nevedel vysvetliť prečo konal tak radikálne. V Spišskej Novej Vsi, ani s odstupom času ľudia nezabudli na 

hrozný čin ktorého obeťou sa stala mladá právnička Alexandra. Názory prečo k tomu došlo sa rôznia. Najčastejšie sa 

http://dni.skwww.plusden.sk/krimi/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-sude-zlozil.html
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vtedy skloňovalo slovo hádka. Zmienka padla aj o nevere mladého fešného policajta. Príbuzní mladíka to však odmietli 

"Je to výmysel prečo by jej o tom hovoril a ešte k tomu tesne pred svadbou? Hlúposť!" 

 

Mladík v deň sobáša (1.10.) nahlásil kolegom na policajnom oddelení v Spišskej Novej Vsi nezvestnosť svojej 

snúbenice. Tvrdil, že od piatka večera ju nevie nájsť, neozýva sa mu a mobil ma vypnutý. Nezabudol spomenúť, že v 

daný deň majú mať svadbu. Jeden z jeho kolegov si všimol, že kríva. Pýtal sa ho čo sa mu stalo. Marek tvrdil, že v piatok 

keď nasadal do auta, ho napadol neznámy muž, ktorý ho bodol nožom a následne utiekol. Keďže nechcel komplikovať 

svadbu, tak to nikde nehlásil. Policajtovi sa jeho výpoveď a správanie nepozdávali. Následne bola vykonaná policajná 

obhliadka spoločného bytu na Kováčskej ulici v SNV, kde mladý pár nebýval keďže ho prerábali. "Technici na mieste 

našli stopy od krvi a na základe toho začali Mareka podozrievať, že dievča nie je nezvestné, ale sa stalo obeťou 

trestného činu ku ktorému došlo práve v tomto byte," tvrdil nám vtedy zdroj blízky polícii. "Následne sme si vyžiadal i 

kamerové záznamy z paneláka. Ich podrobnejšie preskúmanie vnieslo viac svetla do prípadu." V piatok (30.9. 2016) 

večer kamery zachytili policajta ako vynáša z bytu niečo objemnejšie. Vyšetrovaním bolo zistené, že v byte došlo k hádke 

pri ktorej mladík napadol kuchynským nožom svoju snúbenicu Alexandru O., počas toho ju bodol do oblasti hrudníka a po 

páde aj do chrbta čím ju smrteľne zranil. V snahe odstrániť stopy po zločine, vrah zvolil nevídaný maskovací manéver. 

Najprv poupratoval byt a telo zabalil do deky, plachty a igelitového vreca. Potom ho naložil do auta a neskôr previezol do 

Levočských hôr kde ho polial horľavinou, zapálil a torzo zakopal. Vražednú zbraň a zakrvavené časti odevu hodil do 

Hornádu pri Spišskej Novej Vsi, kde ich neskôr polícia našla. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Malé futbalistky v Mini Champions Lige 

 [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 9; mav ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Úspech malých futbalistov FK Poprad do 12 rokov, ktorí nedávno postúpili do celoslovenského kola Mini Champions Ligy, 

chceli minulý týždeň v stredu napodobniť aj ich klubové spoluhráčky z kategórie do 14 rokov. Na domácom turnaji vo 

Veľkej privítali dva tímy Prešova, Bardejov a Spišskú Novú Ves. 

 

Popradčanky prehrali jediný zápas a to s Bardejovom, body stratili aj v súboji s prešovským A-tímom. Práve tieto 

zaváhania znamenali, že dievčatá prenechali postup do celoslovenského kola Mini Champions Ligy Bardejovčankám . Na 

tejto úrovni však išlo predovšetkým o zbieranie cenných skúseností a zdokonaľovanie futbalových zručností. "Oproti 

minulému roku sa nám vymenila veková kategória a máme medzi sebou nové dievčatá. Nemáme ešte potrebnú kvalitu, 

ale dievčatá sa snažili," zhodnotil tréner žiačok FK Poprad Slavomír Šoltýs. "Turnaj sa mi páčil, strelila som sedem 

gólov," povedala hráčka FK Poprad U14 Annamaria Labudová. "Stále sa zohrávame s novými spoluhráčkami, ale pomaly 

sa to zlepšuje," dodala jej spoluhráčka Viktória Házyová. (mav) 
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1.6.  FK Poprad 

 [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 9; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Popradskí futbalisti zvíťazili v sobotu v rámci 11. kola II. ligy v Komárne 4:0, hetrikom sa blysol Stanislav Šesták. 

 

Zverenci Jaroslava Belejčáka zároveň spoznali svojho súpera v 5. kole Slovenského pohára. Bude ním už v stredu 18. 

októbra v NTC druholigový rival Inter Bratislava. 

 

Z kuchyne FK Poprad 

 

Výsledok A-tímu: 11. kolo II. ligy v sobotu 7. októbra KFC Komárno - FK Poprad 0:4 (0:2), góly Popradu: 15., 28 a 68. 

Stanislav Šesták, 69. Duje Medak. Program A-tímu: 12. kolo II. ligy v sobotu 14. októbra o 15. hod. AFC Nové Mesto nad 

Váhom - FK Poprad. Juniori: v nedeľu 8. októbra Gerlachov - FK Poprad B 2:1, ženy: v sobotu 7. októbra FK Poprad - 

Spišská Nová Ves 3:2, st. dorast U19: v sobotu 7. októbra FK Poprad - Vranov nad Topľou 4:2, ml. dorast U17: v sobotu 

7. októbra FK Poprad - Vranov nad Topľou 4:5, st. dorast U16: v sobotu 7. októbra Spišské Bystré - FK Poprad B 1:10, st. 

žiaci U15: v sobotu 7. októbra FK Poprad - Michalovce 0:2, st. žiaci U14: v sobotu 7. októbra FK Poprad - Michalovce 2:2, 

ml. žiaci U13: v nedeľu 8. októbra Stropkov - FK Poprad 1:8, ml. žiaci U12: v nedeľu 8. októbra Stropkov - FK Poprad 

6:14, žiačky U15: v nedeľu 8. októbra Bardejov - FK Poprad 5:0. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

 [teraz.sk; 11/10/2017; OTS, Mária Tarišková ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvani/285633-clanok.html 

 

Do projektu darovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zapojí reťazec Terno 31 zo svojich predajní. 

Cez Potravinovú banku doposiaľ Terno darovalo výrobky za vyše 10 000 eur 

 

Bratislava 11. októbra (OTS) - Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej 

fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej 

Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. "Už pilotný projekt ukázal, aké množstvo bezpečných potravín končilo donedávna v 

odpade namiesto toho, aby slúžilo ako pomoc pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Naším zámerom je preto rozšíriť 

odberné miesta postupne na celú sieť Terno a maximálne podporiť boj proti plytvaniu s potravinami," hovorí Anna 

Buzinkay, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom 

štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvani/285633-clanok.html
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Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ 

Potravinovej banky Marko Urdzik: "Vďaka spoločnosti Terno sme získali ďalšieho silného partnera v našom úsilí pomôcť 

sociálne znevýhodneným občanom. Verím, že doterajšiu pozitívnu spoluprácu postupne rozšírime na celoslovenskú 

úroveň." 

 

Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti 

zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V 

pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v 

Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií 

spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, 

Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. 

Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú 

zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; 

tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu. 

 

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v 

priebehu roka postupne remodelujú. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

 [dobrenoviny.sk; 11/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/113129/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvaniu-s-potravinami 

 

Do projektu darovania potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zapojí reťazec Terno 31 zo svojich predajní. 

Cez Potravinovú banku doposiaľ Terno darovalo výrobky za vyše 10 000 eur 

 

— Foto: TERNO 

 

Bratislava 11. októbra (OTS) - Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej 

fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej 

Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. "Už pilotný projekt ukázal, aké množstvo bezpečných potravín končilo donedávna v 

odpade namiesto toho, aby slúžilo ako pomoc pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Naším zámerom je preto rozšíriť 

odberné miesta postupne na celú sieť Terno a maximálne podporiť boj proti plytvaniu s potravinami," hovorí Anna 

Buzinkay, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom 

štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska. 

 

Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ 

Potravinovej banky Marko Urdzik: "Vďaka spoločnosti Terno sme získali ďalšieho silného partnera v našom úsilí pomôcť 

http://www.dobrenoviny.sk/c/113129/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvaniu-s-potravinami
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sociálne znevýhodneným občanom. Verím, že doterajšiu pozitívnu spoluprácu postupne rozšírime na celoslovenskú 

úroveň." 

 

Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti 

zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V 

pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v 

Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií 

spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, 

Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. 

Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú 

zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; 

tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu. 

 

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v 

priebehu roka postupne remodelujú. 

 

× 
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1.9.  Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami 

 [24hod.sk; 11/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Tlačové správy] 

http://www.24hod.sk/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvaniu-s-potravinami-cl541022.html 

 

Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej fáze projektu sa k štyrom 

zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, ... 

 

Bratislava 11. októbra (OTS) - Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej 

fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej 

Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. "Už pilotný projekt ukázal, aké množstvo bezpečných potravín končilo donedávna v 

odpade namiesto toho, aby slúžilo ako pomoc pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Naším zámerom je preto rozšíriť 

odberné miesta postupne na celú sieť Terno a maximálne podporiť boj proti plytvaniu s potravinami," hovorí Anna 

Buzinkay, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom 

štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska. 

 

Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ 

Potravinovej banky Marko Urdzik: "Vďaka spoločnosti Terno sme získali ďalšieho silného partnera v našom úsilí pomôcť 

sociálne znevýhodneným občanom. Verím, že doterajšiu pozitívnu spoluprácu postupne rozšírime na celoslovenskú 

úroveň." 

http://www.24hod.sk/terno-sa-zapojilo-do-boja-proti-plytvaniu-s-potravinami-cl541022.html
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Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti 

zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V 

pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v 

Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií 

spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, 

Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. 

Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú 

zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; 

tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu. 

 

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v 

priebehu roka postupne remodelujú. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.10.  V seminári v Spišskej Kapitule organizujú opäť Dní kresťanskej kultúry 

 [tkkbs.sk; 11/10/2017; ( TK KBS, ľhr; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171011016 

 

<p>V seminári v Spišskej Kapitule organizujú opäť Dní kresťanskej kultúry P:3, 11. 10. 2017 07:35, DOM Spišská 

Kapitula 11. októbra (TK KBS) Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, Teologický inštitút 

Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi a 

Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí organizujú v poradí IV. ročník Víkendových Dni kresťanskej kultúry IV., ktoré 

sa uskutočnia v dňoch 27. – 29. októbra 2017 v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 

Kapitule – Spišskom Podhradí. V tomto Roku sv. Martina, sláveného v Spišskej diecéze pri 1620. výročí smrti patróna 

diecézy, sú tieto duchovno – intelektuálne dni zamerané počas prvého dňa práve na osobnosť a ikonografiu sv. Martina a 

v nasledujúci deň zasa na slovenskú osobnosť, ktorá bola v roku 2007 zaradená do kalendára osobností UNESCO – 

teológa a filozofa kultúry prof. Ladislava Hanusa, pri príležitosti 110. výročia od jeho narodenia. Súčasťou tohto ročníka 

bude aj otvorenie výstavy venovanej prof. spišského seminára Ladislavovi Hanusovi za účasti a výkladu autora výstavy 

doc. Viliama Grusku. Podujatie je určené pre vysokoškolákov, katechétov, bohoslovcov a kresťanskú inteligenciu. Tento 

druh intelektuálno-duchovnej formácie bude viesť iniciátor podujatia profesor cirkevných dejín a sakrálneho umenia v 

spišskom seminári Dr. Ľuboslav Hromják, absolvent Gregoriánskej univerzity v Ríme, spolu s jeho hlavným hosťom doc. 

Viliamom Gruskom a ďalšími vzácnymi hosťami: rektorom Katolíckej univerzity prof. Jozefom Jarabom, prof. Antonom 

Tyrolom, generálnym vikárom Spišskej diecézy, prof. Júliusom Rybákom st., doc. Františkom Trstenským, Petrom 

Krupom st. a Petrom Krupom ml. Cieľom týchto dní kresťanskej kultúry je vyvolať predovšetkým u mladej slovenskej 

generácie záujem o kresťanskú kultúru a vzbudiť záujem o kultúrnosť, nadväzujúc tak na myšlienky filozofa kultúry prof. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171011016
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Ladislava Hanusa. Podujatie má poskytnúť možnosť zažiť cez poznávanie kresťanskej kultúry duchovnú skúsenosť, 

založenej na rozumovom poznávaní a hľadaní širších súvislostí cez optiku duchovna. Spolu hľadať, spolu nachádzať a 

spolu spájať do súvislostí. Vstup na podujatie je voľný. Záujemcovia sa môžu prihlásiť TU najneskôr do 23.10.2017 Pre 

študentov gymnázií a stredných škôl je pripravený zjednodušenejší program v rámci Dní kresťanskej kultúry, ktoré sa 

uskutočnia pred termínom Víkendových Dní kresťanskej kultúry v čase od 25. – 26. 10. 2017. Záujemcovia sa môžu 

prihlásiť prostredníctvom pedagógov priamo na emailovej adrese hromjak@kapitula.sk najneskôr do 22.10.2017 TK KBS 

informoval Ľuboslav Hromják 

 

<P>  
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1.11.  Začína Medzinárodný festival horských filmov: Oslavuje štvrťstoročnicu 

 [poprad.dnes24.sk; 11/10/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/zacina-medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu-281539 

 

 V Poprade dnes (11.10.) štartuje jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), ktorý prinesie 

celkom 52 filmov z 20 krajín sveta 

 

Riaditeľka festivalu Mária Hámorová informovala, že na tradičnom podtatranskom podujatí sa predstavia hostia – 

horolezci-himalájisti. Jedným z nich bude aj najúspešnejší slovenský himalájista Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil 

Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku Dhaulágirí. 

 

Filmy a ocenenia 

 

"Je to naozaj remeslo, ktoré treba vedieť robiť, aby mohol vzniknúť kvalitný film. Na festivale vidíme prehľad 

superšportových výkonov, ktoré sú ľudia schopní urobiť v horách, a to je veľká motivácia pre všetkých, ktorých takéto 

športy a aktivity bavia. Pre mňa tou najdôležitejšou súčasťou festivalu sú stretnutia s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny," 

priblížil svoj vzťah k festivalu Hámor, ktorému za úspešnú reprezentáciu mesta Poprad udelili popradskí mestskí poslanci 

Cenu mesta Poprad. Odovzdajú mu ju práve počas festivalu. 

 

Na prezentáciu filmov prídu i jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. "Každý rok, hlavne v tých 

disciplínach, ktoré sú nebezpečne a neskutočne fyzicky náročné, si vždy myslím, že toto je strop. A potom prejde rok a 

vidíte film, kde stále si ľudia tie hranice posúvajú, dokážu vyliezť ťažšie veci, dokážu byť rýchlejší, dokážu sa odhodlať na 

neskutočné dobrodružstvá, ktoré niekedy naozaj hraničia s ľudským úsilím. Takže pre mňa je to vždy niečo nové a som 

zvedavý, pokiaľ až to pôjde, kde tie hranice ľudské siahajú. Zatiaľ to vyzerá tak, že sú neobmedzené," konštatoval 

Hámor. 

 

Festival aj so sprievodnými podujatiami 

http://poprad.dnes24.sk/zacina-medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu-281539
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Súčasťou festivalu bude aj výstava fotografií Tona Haratyka vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Poprade. "Pripravil 

som tematicky blízku tému, je to horská fotografia. Prevažná väčšina fotiek bola vytvorená v Tatrách a v horskom 

prostredí," priblížil Haratyk s tým, že horskej fotografii sa intenzívne venuje asi 15 rokov. Inšpiráciu berie v každej 

návšteve hôr, kde sú vždy iné podmienky na fotografovanie, iné svetlo, farebná teplota a je tam vždy iná atmosféra. "A 

pokiaľ to človek dokáže vnímať, tak vždy vytvorí niečo nové, aj keď sa stále vracia na to isté miesto," zdôraznil fotograf. 

 

Jednotlivé snímky MFHF uvidia návštevníci v Poprade v 15 blokoch, jednak v Kine Tatran a na MsÚ, premietať sa však 

bude aj v Kine Iskra v Kežmarku a v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. O cenu Grand Prix, ktorú udelí medzinárodná 

porota v nedeľu 15. októbra, zabojuje aj šestica slovenských snímok. "Snažili sme sa vybrať tie najlepšie filmy, aby diváci 

počas piatich dní videli to najkvalitnejšie, je to taká všehochuť," uzatvára Hámorová. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

 [24hod.sk; 11/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu-cl540936.html 

 

Na archívnej snímke slovenský horolezec Peter Hámor. 

 

Poprad 11. októbra (TASR) – V Poprade dnes štartuje jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov 

(MFHF), prinesie celkom 52 filmov z 20 krajín sveta. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová informovala, že na tradičnom 

podtatranskom podujatí sa predstavia hostia - horolezci-himalájisti. Jedným z nich bude aj najúspešnejší slovenský 

himalájista Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku 

Dhaulágirí. 

 

"Je to naozaj remeslo, ktoré treba vedieť robiť, aby mohol vzniknúť kvalitný film. Na festivale vidíme prehľad 

superšportových výkonov, ktoré sú ľudia schopní urobiť v horách, a to je veľká motivácia pre všetkých, ktorých takéto 

športy a aktivity bavia. Pre mňa tou najdôležitejšou súčasťou festivalu sú stretnutia s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny," 

priblížil svoj vzťah k festivalu Hámor, ktorému za úspešnú reprezentáciu mesta Poprad udelili popradskí mestskí poslanci 

Cenu mesta Poprad. Odovzdajú mu ju práve počas festivalu. 

 

Na prezentáciu filmov prídu i jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. "Každý rok, hlavne v tých 

disciplínach, ktoré sú nebezpečne a neskutočne fyzicky náročné, si vždy myslím, že toto je strop. A potom prejde rok a 

vidíte film, kde stále si ľudia tie hranice posúvajú, dokážu vyliezť ťažšie veci, dokážu byť rýchlejší, dokážu sa odhodlať na 

neskutočné dobrodružstvá, ktoré niekedy naozaj hraničia s ľudským úsilím. Takže pre mňa je to vždy niečo nové a som 

http://www.24hod.sk/medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu-cl540936.html
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zvedavý, pokiaľ až to pôjde, kde tie hranice ľudské siahajú. Zatiaľ to vyzerá tak, že sú neobmedzené," konštatoval 

Hámor. 

 

Súčasťou festivalu bude aj výstava fotografií Tona Haratyka vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Poprade. "Pripravil 

som tematicky blízku tému, je to horská fotografia. Prevažná väčšina fotiek bola vytvorená v Tatrách a v horskom 

prostredí," priblížil Haratyk s tým, že horskej fotografii sa intenzívne venuje asi 15 rokov. Inšpiráciu berie v každej 

návšteve hôr, kde sú vždy iné podmienky na fotografovanie, iné svetlo, farebná teplota a je tam vždy iná atmosféra. "A 

pokiaľ to človek dokáže vnímať, tak vždy vytvorí niečo nové, aj keď sa stále vracia na to isté miesto," zdôraznil fotograf. 

 

Jednotlivé snímky MFHF uvidia návštevníci v Poprade v 15 blokoch, jednak v Kine Tatran a na MsÚ, premietať sa však 

bude aj v Kine Iskra v Kežmarku a v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. O cenu Grand Prix, ktorú udelí medzinárodná 

porota v nedeľu 15. októbra, zabojuje aj šestica slovenských snímok. "Snažili sme sa vybrať tie najlepšie filmy, aby diváci 

počas piatich dní videli to najkvalitnejšie, je to taká všehochuť," uzatvára Hámorová. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

 [teraz.sk; 11/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/poprad-medzinarodny-festival-horskych-fi/285522-clanok.html 

 

Na prezentáciu filmov príde aj najúspešnejší slovenský himalájista Peter Hámor a jeho spolulezci Michal Sabovčík, 

Tomáš Petrík a Michal Gabriž. 

 

Poprad 11. októbra (TASR) – V Poprade dnes štartuje jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov 

(MFHF), prinesie celkom 52 filmov z 20 krajín sveta. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová informovala, že na tradičnom 

podtatranskom podujatí sa predstavia hostia - horolezci-himalájisti. Jedným z nich bude aj najúspešnejší slovenský 

himalájista Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku 

Dhaulágirí. 

 

"Je to naozaj remeslo, ktoré treba vedieť robiť, aby mohol vzniknúť kvalitný film. Na festivale vidíme prehľad 

superšportových výkonov, ktoré sú ľudia schopní urobiť v horách, a to je veľká motivácia pre všetkých, ktorých takéto 

športy a aktivity bavia. Pre mňa tou najdôležitejšou súčasťou festivalu sú stretnutia s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny," 

priblížil svoj vzťah k festivalu Hámor, ktorému za úspešnú reprezentáciu mesta Poprad udelili popradskí mestskí poslanci 

Cenu mesta Poprad. Odovzdajú mu ju práve počas festivalu. 

 

Na prezentáciu filmov prídu i jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. "Každý rok, hlavne v tých 

disciplínach, ktoré sú nebezpečne a neskutočne fyzicky náročné, si vždy myslím, že toto je strop. A potom prejde rok a 

http://www.teraz.sk/kultura/poprad-medzinarodny-festival-horskych-fi/285522-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 10. 2017 

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

vidíte film, kde stále si ľudia tie hranice posúvajú, dokážu vyliezť ťažšie veci, dokážu byť rýchlejší, dokážu sa odhodlať na 

neskutočné dobrodružstvá, ktoré niekedy naozaj hraničia s ľudským úsilím. Takže pre mňa je to vždy niečo nové a som 

zvedavý, pokiaľ až to pôjde, kde tie hranice ľudské siahajú. Zatiaľ to vyzerá tak, že sú neobmedzené," konštatoval 

Hámor. 

 

Súčasťou festivalu bude aj výstava fotografií Tona Haratyka vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Poprade. "Pripravil 

som tematicky blízku tému, je to horská fotografia. Prevažná väčšina fotiek bola vytvorená v Tatrách a v horskom 

prostredí," priblížil Haratyk s tým, že horskej fotografii sa intenzívne venuje asi 15 rokov. Inšpiráciu berie v každej 

návšteve hôr, kde sú vždy iné podmienky na fotografovanie, iné svetlo, farebná teplota a je tam vždy iná atmosféra. "A 

pokiaľ to človek dokáže vnímať, tak vždy vytvorí niečo nové, aj keď sa stále vracia na to isté miesto," zdôraznil fotograf. 

 

Jednotlivé snímky MFHF uvidia návštevníci v Poprade v 15 blokoch, jednak v Kine Tatran a na MsÚ, premietať sa však 

bude aj v Kine Iskra v Kežmarku a v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. O cenu Grand Prix, ktorú udelí medzinárodná 

porota v nedeľu 15. októbra, zabojuje aj šestica slovenských snímok. "Snažili sme sa vybrať tie najlepšie filmy, aby diváci 

počas piatich dní videli to najkvalitnejšie, je to taká všehochuť," uzatvára Hámorová. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Medzinárodný festival horských filmov oslavuje štvrťstoročnicu 

 [dobrenoviny.sk; 11/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/113104/medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu 

 

Na prezentáciu filmov príde aj najúspešnejší slovenský himalájista Peter Hámor a jeho spolulezci Michal Sabovčík, 

Tomáš Petrík a Michal Gabriž. 

 

Na archívnej snímke slovenský horolezec Peter Hámor. — Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Poprad 11. októbra (TASR) – V Poprade dnes štartuje jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov 

(MFHF), prinesie celkom 52 filmov z 20 krajín sveta. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová informovala, že na tradičnom 

podtatranskom podujatí sa predstavia hostia - horolezci-himalájisti. Jedným z nich bude aj najúspešnejší slovenský 

himalájista Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku 

Dhaulágirí. 

 

"Je to naozaj remeslo, ktoré treba vedieť robiť, aby mohol vzniknúť kvalitný film. Na festivale vidíme prehľad 

superšportových výkonov, ktoré sú ľudia schopní urobiť v horách, a to je veľká motivácia pre všetkých, ktorých takéto 

športy a aktivity bavia. Pre mňa tou najdôležitejšou súčasťou festivalu sú stretnutia s ľuďmi rovnakej krvnej skupiny," 

priblížil svoj vzťah k festivalu Hámor, ktorému za úspešnú reprezentáciu mesta Poprad udelili popradskí mestskí poslanci 

Cenu mesta Poprad. Odovzdajú mu ju práve počas festivalu. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/113104/medzinarodny-festival-horskych-filmov-oslavuje-stvrtstorocnicu
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Na prezentáciu filmov prídu i jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. "Každý rok, hlavne v tých 

disciplínach, ktoré sú nebezpečne a neskutočne fyzicky náročné, si vždy myslím, že toto je strop. A potom prejde rok a 

vidíte film, kde stále si ľudia tie hranice posúvajú, dokážu vyliezť ťažšie veci, dokážu byť rýchlejší, dokážu sa odhodlať na 

neskutočné dobrodružstvá, ktoré niekedy naozaj hraničia s ľudským úsilím. Takže pre mňa je to vždy niečo nové a som 

zvedavý, pokiaľ až to pôjde, kde tie hranice ľudské siahajú. Zatiaľ to vyzerá tak, že sú neobmedzené," konštatoval 

Hámor. 

 

Súčasťou festivalu bude aj výstava fotografií Tona Haratyka vo vestibule Mestského úradu (MsÚ) v Poprade. "Pripravil 

som tematicky blízku tému, je to horská fotografia. Prevažná väčšina fotiek bola vytvorená v Tatrách a v horskom 

prostredí," priblížil Haratyk s tým, že horskej fotografii sa intenzívne venuje asi 15 rokov. Inšpiráciu berie v každej 

návšteve hôr, kde sú vždy iné podmienky na fotografovanie, iné svetlo, farebná teplota a je tam vždy iná atmosféra. "A 

pokiaľ to človek dokáže vnímať, tak vždy vytvorí niečo nové, aj keď sa stále vracia na to isté miesto," zdôraznil fotograf. 

 

Jednotlivé snímky MFHF uvidia návštevníci v Poprade v 15 blokoch, jednak v Kine Tatran a na MsÚ, premietať sa však 

bude aj v Kine Iskra v Kežmarku a v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi. O cenu Grand Prix, ktorú udelí medzinárodná 

porota v nedeľu 15. októbra, zabojuje aj šestica slovenských snímok. "Snažili sme sa vybrať tie najlepšie filmy, aby diváci 

počas piatich dní videli to najkvalitnejšie, je to taká všehochuť," uzatvára Hámorová. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Na festivale horských filmov aj premiéry a šesť slovenských výtvorov 

 [Noviny Poprad; 39/2017; 11/10/2017; s.: 1,3; ppv ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Od stredy 11. októbra do nedele 15. októbra oslávi Medzinárodný festival horských filmov (MFHF) v Poprade 

štvrťstoročnicu. Do predvýberu 25. ročníka sa prihlásilo 107 filmov, organizátori z nich vybrali 52 súťažných príspevkov z 

20 krajín sveta. 

 

Medzi súťažnými filmami je aj šesť slovenských. Do užšieho výberu sa dostal film Pavla Barabáša Vábenie výšok, Viliam 

Bendík ponúkol Kroky na hrane, Erik Baláž dva filmy - Nesmrteľný les a Život v oblakoch, Roman Juríček sa predstaví s 

filmom Spolupráca generácií a šiestym filmom slovenského autora je film Slovensko na šnúrkach od Adama Lisého. 

 

Filmy bude posudzovať trojčlenná medzinárodná porota v zložení - filmárka a žurnalistka Julia Poplawska z Poľska, 

režisér, filmár a spisovateľ Davide Riva z Talianska a lezec a filmár Ondřej Smrž z Českej republiky. Výsledky budú 

známe v nedeľu 15. októbra v posledný deň festivalu. 
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Hlavný stan festivalu bude rozložený v MsÚ v Poprade, kde bude slávnostné otvorenie v stredu 11. októbra o 18. hodine. 

Tento rok sa bude premietať v kine Tatran, v kežmarskom kine Iskra, a tiež v kine Mier v Spišskej Novej Vsi. Nebude 

chýbať dopoludňajšie premietanie pre školy. Rezervácia festivalových vstupeniek sa začala 1. októbra, no platí len pre 

mesto Poprad. V ostatných mestách je predaj lístkov v réžii jednotlivých kín. Ani tento rok nebudú chýbať významní 

hostia, medzi nimi aj domáci najúspešnejší horolezec Peter Hámor, ktorý v tomto roku výstupom na svoju poslednú 

osemtisícovku zavŕšil Korunu Himalájí a počas festivalu bude za reprezentáciu mesta ovenčený Cenou mesta Poprad. 

prídu aj jeho spolulezci Michal Sabovčík, Tomáš Petrík a Michal Gabriž. Pozvanie prijal aj poľský himalájista a polárnik 

Piotr Pustelnik, či rumunský horolezec Horia Colibasanu 

 

(Pokračovanie na str. 3) 

 

(Dokončenie zo str. 1) 

 

Pre pracovné povinnosti musel odmietnuť pozvánku poľský legendárny horolezec Wojtek Kurtyka, ktorý mal v Poprade 

pokrstiť svoju knihu Čínsky maharadža v preklade Sylvie Galajda. 

 

MFHF bude prešpikovaný sprievodnými akciami. Tentokrát to bude v priestoroch MsÚ výstava fotografií Popradčana 

Tona Haratyka s názvom Pohľady cez objektív, Peter Hámor Na festivale horských filmov aj premiéry a šesť slovenských 

... ponúka výstavu Okamihy - Moments, ktorá je inštalovaná od 3. do 22. októbra v OC Forum a následne sa presunie až 

do konca mesiaca do priestorov ZOC Max. Nebude chýbať tradičný Slovenský pohár v športovom lezení, boulderingu v 

sobotu 14. októbra na popradskom námestí. 

 

Podrobné informácie o programe festivalu, ako aj o možnosti rezervácie vstupeniek nájdu záujemcovia na webovej 

stránke www.mfhf.sk 

 

(ppv) 

 

Foto: 

 

Riaditeľka MFHF Mária Hámorová 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Nič nové pod slnkom 2 alebo Ako to dopadne, keď krízoví manažéri robia to, čo nemajú 

 [blog.sme.sk; 11/10/2017; Anton Hanušín ; Zaradenie: Blogy] 

https://hanusin.blog.sme.sk/c/464147/nic-nove-pod-slnkom-2-alebo-ako-to-dopadne-ked-krizovi-manazeri-robia-to-co-

nemaju.html?ref=rss 

 

https://hanusin.blog.sme.sk/c/464147/nic-nove-pod-slnkom-2-alebo-ako-to-dopadne-ked-krizovi-manazeri-robia-to-co-nemaju.html?ref=rss
https://hanusin.blog.sme.sk/c/464147/nic-nove-pod-slnkom-2-alebo-ako-to-dopadne-ked-krizovi-manazeri-robia-to-co-nemaju.html?ref=rss
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Ak vás neodradilo čítanie minulého blogu a zaujíma vás problematika akútnej medicíny či zdravotníctva ako takého, 

čítajte ďalej. Po dopísaní som zistil, že je to dosť dlhé, tak snáď vydržíte. 

 

V minulom blogu som písal o tom ako vyzerá a ako by mal vyzerať systém záchrannej zdravotnej služby (ZZS), čo je tá 

časť akútnej medicíny, ktorá sa stará o prednemocničnú akútnu starostlivosť a predpokladá sa, že by mala byť určená 

primárne pre pacientov s vyššou akuitou. O prednemocničnú starostlivosť pacientou s nízkymi akuitami sa má starať 

systém Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). 

 

LSPP ( po novom to bude Ambulantná pohotovostná služba) 

 

Tu začnem trochu od konca. Problematika LSPP dlhé roky traumatizuje zdravotnícku verejnosť. V liberálnej demokracii 

samozrejme nemôže byť prípustná žiadna nútená práca za vynútenú mzdu. Avšak tento problém bolo možné vyriešiť 

veľmi ľahko podľa toho, čo chcelo MZ SR dosiahnuť. Ak chcelo dosiahnuť to, aby LSPP bolo prevádzkované (respektíve 

aby za to boli zodpovední) všeobecnými lekármi, stačilo sa vrátiť k tomu, čo tu už bolo v minulosti a to naviazať kapitačnú 

platbu na starostlivosť o poistenca 24/7 (čo sa implicitne predpokladá, ale bolo by potrebné to zexplicitniť) a všeobecní 

lekári by si to už medzi sebou spontánne usporiadali. Ak chcelo MZ dosiahnuť len to, aby LSPP bola bezproblémovo 

prevádzkovaná ( alebo uľahčiť predchádzajúce riešenie), stačilo opäť vrátiť sa len k tomu, čo tu už bolo a to umožniť 

vykonávať LSPP aj lekárom s inou špecializáciou než len všeobecné a interné lekárstvo. Pre porovnanie, ZZS kde sa 

jedná o ťažšie prípady ako na LSPP môžu poskytovať všetky špecializácie. Btw, toto som MZ SR v rámci 

pripomienkových konaní pod hlavičkou ANS navrhol, tak dúfajme, že sa to v definitívnej legislatíve objaví. Problémom je 

aj ministerstvom navrhovaná garantovaná hodinová mzda lekára na LSPP. Vytvorí precedens a tlak na mzdy aj iných 

lekárov. Ďalším problémom je nekoordinácia s inými zmenami v (ne)systéme. Od 1.7.2018 má nová APS končiť pracovnú 

dobu o 22.00. Diskutabilné, ale akceptovateľné. Ministerstvo tvrdí, že od 22.00 zabezpečia starostlivosť o týchto 

pacientov urgentné príjmy. No tie zatiaľ nie sú a ani tak skoro nebudú. Takže opäť – nedomyslené, urobí sa zmena a 

neskúma sa, aký bude mať dopad na inú časť systému. 

 

Podstata je ale inde. Je LSPP v systéme akútnej zdravotnej starostlivosti vôbec potrebná? Ako som ukázal v 

predchádzajúcom blogu, situácia je dnes taká, že sanitky ZZS sú dnes posielané temer ku každému volaniu a iba veľmi 

malé percento prípadov je vysoko akútnych. Zároveň temer všetci pacienti sú privezení do nemocnice. ZZS teda plní 

úlohu LSPP, lebo zabezpečuje starostlivosť o nízke akuity, čo by malo byť primárne doménou LSPP. Na dôvažok, veľa 

pacientov z LSPP je kvôli defenzívnej medicíne aj tak poslaných na odborné vyšetrenie do nemocnice, takže LSPP je 

opäť čosi ako dispečing. Vzniká tak duplicita výkonov, indukcia nových výkonov, zbytočná záťaž celého systému. 

 

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o definuje minimálnu sieť LSPP pre dospelých 1/100 tis, pre deti 1/50tis a zubnú 

1/400 tis obyvateľov. Diskrepancia je zjavná. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý má kašeľ a teploty a ide na LSPP cez 

jeden okres (100tis obyvateľov) a človekom s akútnym zápalom zubnej drene, ktorý ide na zubnú pohotovosť cez okresy 

štyri? Obe ochorenia môžu mať potenciálne smrteľné komplikácie aj keď veľmi nepravdepodobne. Ak budeme 
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argumentovať mantrou dostupnosti ( o tom bude samostatný blog), uvedomme si, že spravodlivosť v dostupnosti 

nedosiahneme nikdy, je niečo iné bývať na lazoch a niečo iné v mestskej aglomerácii. 

 

Aké je teda riešenie? 

 

Inštitút LSPP nemá v systéme akútnej zdravotnej starostlivosti miesto. Už raz sa nad ním zmrákalo a verím, že tí, ktorí ho 

vtedy nepochovali to dnes ľutujú. Zdravotnú starostlivosť o nízke akuity je potrebné integrovať do urgentných príjmov. 

Sieť urgentých príjmov 1/150 tis obyvateľov by zároveň aj udržala dostatočnú dostupnosť. Vo vyspelých a efektívnych 

zdravotníckych systémoch sa to, čo u nás ošetrujú lekári LSPP rieši na urgentných príjmoch systémom tzv Fast track 

....sestrami. Dostupnosť, ak by to bola neprekročiteľná podmienka sa dá riešiť progresívnejšími spôsobmi a to opäť 

integráciou do už existujúcej siete akútnej zdravotnej starostlivosti. Ale to si vyžaduje vnímať akútnu zdravotnú 

starostlivosť ako jeden celok. Finančné prostriedky ktoré sa dnes vynakladajú na LSPP by pomohli financovaniu 

prevádzky urgentných príjmov pri vyššej kvalite služby, čo je určite žiadúci stav. 

 

V Čechách sa už podobný jav udial, došlo k redukcii siete LSPP a nepotvrdil sa nárast výjazdov ZZS ani signifikantne 

zvýšený počet vyšetrení na urgentných príjmoch. 

 

Urgentné príjmy (UP) 

 

Hneď na začiatok poviem, že nemám rád toto slovné spojenie používam ho len pre jeho zažitosť. UP sú regulárne 

samostatné oddelenia, s jasným procesným konceptom, ktorý sa potom prenáša aj do architektonických riešení, 

dedikovaným personálom, so špecializačným odborom, vzdelávaním, tréningom. V anglosaskom názvosloví sú to 

Emergency department – teda Oddelenie emergentnej = akútnej medicíny. Tak by sa mali volať aj u nás a už to tak aj v 

minulosti bolo. 

 

Samozrejme, oveľa dôležitejšie, ako sa oddelenie volá je ako funguje a aké výsledky pre pacienta prináša. 

 

Aj tu je jasno, všetko je vymyslené, dokonca EU nám dáva aj odporúčania. Bohužiaľ MZ je nepoučiteľné. 

 

UP má v za úlohu vyriešiť prechod medzi prednemocničnou a nemocničnou starostlivosťou akútnych ochorení. Rieši 

hneď niekoľko problémov. Prvý je, že odkláňa akútnych – neplánovaných pacientov na jedno na to špecializované miesto 

a neplánovaní pacienti tak nenarúšajú chod ambulancií s naplánovanými ošetreniami. Druhý je, že práve koncentráciou 

na jedno miesto, správnym procesným nastavením a dedikovaným personálom umožňuje vysoko efektívne ošetriť 

akútnych pacientov rôzneho stupňa z čoho by mala prameniť vyššia kvalita a teda to, ako ochorenie pacienta nakoniec 

dopadne (outcome) Peší pacienti vedia presne, kam majú ísť, záchranka nebehá hore dole po nemocnici a nehľadá, 

ktorá ambulancia by pacienta prevzala. Tretím a to veľmi podstatným je, že UP slúži ako nárazník medzi vonkajším 

prostredím a nemocnicou. Dnes totiž nemocnice prijímajú na lôžko zbytočne veľa pacientov. Má to samozrejme aj 

finančné motivácie a vytvára to konflikt medzi platcom a poskytovateľom a čo je najpodstatnejšie, je to zlé aj pre pacienta. 
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Nemocnica je totiž pre pacienta nebezpečné prostredie – je ohrozený nemocničnou infekciou, omylmi pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti atď. Preto platí zásada, ak sa dá príjmu do nemocnice vyhnúť, vyhni sa mu. Veľmi veľká väčšina 

stavov sa dá vyriešiť na UP buď ambulantne alebo na sledovacom lôžku. Dnes, keď prídete do nemocnice s neurčitými 

bolesťami brucha a je vyslovené podozrenie na zápal apendixu, prijmú vás na chirurgiu kde si poležíte, až dokým sa 

nerozhodne. UP to vyrieši na pozorovacom lôžku. Ak sa zápal potvrdí, prevezú vás na operáciu, ak nie, prepustia vás na 

druhý deň domov. Prevádzka pozorovacích lôžok je oveľa lacnejšia ako lôžok oddielenských, čo šetrí zdroje a umožňuje 

downsizing nemocnice alebo využite oddielenských lôžok zmysluplnejšie. 

 

Zároveň moderný UP umožňuje rýchlo a efektívne ošetriť najťažšie prípady quintetu prvej hodiny (porážka, infarkt, 

závažné poranenie, resuscitácia, dusenie) 

 

Na to je potrebný jasný tok procesov, ktoré vyžadujú podporu v usporiadaní priestorov. 

 

Proces sa ma začať triedením s priradením úrovne akútnosti. To umožní ťažších pacientov ošetriť skôr, ľahší počkajú. 

Triediaci systém stanovuje aj maximálny čas do začiatku vyšetrenia, tie najbanálnejšie stavy ho majú 240 minút. Dnes, 

keď prídete s porezaným prstom záchrankou, ošetria vás skôr ako pacienta ktorý prišiel sám s napr. bolesťami brucha. 

Triedenie tomu zabráni. UP ma teda mať v dostatočne veľkej čakárni priestory a personál pre triedenie pacientov. 

 

Nasleduje proces diagnostiky a prípadne liečby. Dnes to funguje tak, že ak aj sú na jednom mieste v nemocnici 

ambulancie pre ošetrenie akútneho pacienta, sú rozdelené podľa špecializácií (interná, chirurgická, neurologická, 

traumatologická atdˇ) V praxi to znamená, že ak sa vyskytne situácia, že ak sa v čakárni vyskytnú traja internistickí 

pacienti a dvaja chirurgickí, musia čakať, lebo internistická aj chirurgická ambulancia sú obsadené, zatiaľ čo tie ostatné sú 

zatiaľ prázdne. Ak sa prejde na systém univerzálnych ambulancií s "plávajúcou" špecializáciou, traja internistickí a dvaja 

chirurgickí pacienti môžu byť umiestnení na ambulancie naraz a nemusia čakať. Ale kto ich ošetrí, máš troch internistov a 

dvoch chirurgov? môžete sa správne spýtať. To je ďalšia zásada moderného UP. Úvodné vyšetrenie má viesť lekár 

urgentnej medicíny, ten je vzdelaný tak, aby vedel do určitej úrovne ošetriť akútne stavy rôznych odborov. A väčšinou to 

aj stačí. Ak nie, privolá si na konzílium špecialistu z odboru. Pri správnom nastavení takéhoto paralelného systému môže 

jeden lekár ošetriť viac pacientov, zatiaľ čo jeden čaká na výsledky vyšetrení, ošetruje druhého. 

 

Na ošetrenie najzávažnejších stavov má mať moderný UP miestnosti pre ošetrenie vysoko urgentných pacientov, ideálne 

s vlastným vchodom, určite nie je vhodné s pacientom zakrvaveným po autonehode ísť cez čakáreň. Tieto miestnosti sú 

špeciálne vybavené, keďže tu už ide naozaj o život. 

 

Aby sa naplnila zásada Starostlivosť ide k pacientovi nie naopak, UP by mal mať integrované aj vyšetrovacie modality 

CT, RTG, USG, aby pacient nemusel behať po nemocnici. Hlavne pre tých vysoko urgentných to môže byť ich posledná 

cesta. 
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Posledným článkom reťazca sú pozorovacie lôžka. Ako sme si povedali, slúžia na pozorovanie a diferenciálnu diagnózu 

pacienta s nejasnými príznakmi. Šetria kapacity nemocnice a peniaze systému. 

 

Drucker zaskočil celý národ! Na Slovensku chce urgenty ako z Chicago Hope. 

 

Hlásajú bombastické titulky v novinách. Hore im to myslí. Konečne, so spozdením 12 rokov prichádza ten potrebný prvok 

akútnej zdravotnej starostlivosti. No tak čo si nespokojný? Kde je problém? 

 

Najprv to, čo je dobre, bude to krátke. 

 

Je navrhnutá sieť UP. Ani to síce nevymysleli na Limbovej, trochu upravili návrh ANS, ale ok, aspoňže tak. Až na malé 

výnimky k sieti čo sa týka počtu a rozmiestnenia UP nemožno mať výhrady. 

 

Tu pozitíva končia. Ono totiž zásady moderného UP popísané vyššie aj to nie do dôsledkov budú záväzné iba pre 6 

chicagohopáckých UP v šiestich veľkých mestách. A čo my ostatní? No, my čo žijeme v tých Ospalých dierach si budeme 

musieť vystačiť s tým čo doteraz, pretretým novou farbou. 

 

Ale veď my vám nebránime, aby ste si vybudovali UP podľa moderných zásad, hovorí ministerstvo. No hej, ale to niečo 

stojí. V NsP Spišská Nová Ves sme takýto UP vybudovali už pred dvoma rokmi a stálo nás to viac ako 1,2 milióna 

vlastných E s využitím už existujúcich priestorov a bez masívnej investície do prístrojov, keďže sme použili čo sme už 

mali. 

 

Chyba č.2: personálne požiadavky. Nie lekári urgentnej medicíny ( ok, zatiaľ ich nie je dosť, ale zaskočiť vedia aristi ak by 

bolo určené prechodné obdobie a bolo napr podporené rezidenčným programom) ale špecialisti. A ešte k tomu viazaní 

plne na prácu na Neefektivita ako vyšitá. 

 

Chyba č.3: prevádzkové financovanie. Dve sadzby paušálnej platby + paušálna platba za pozorovanie, žiadna platba za 

výkony a lieky. Paušály tohto typu sú cesta do pekla. Teda ten istý paušál pre UP so spádom 80 tisíc alebo 160 tis, ktorý 

bude potrebovať viac zamestnancov. Paušál má miesto iba tam, kde sa výkony dajú indukovať alebo pomer stand by a 

reálneho výkonu je v prospech stand by. 

 

Chyba č.4: zásadná. Ďalej sa ponecháva systém ústavnej pohotovostnej služby (UPS), čo je ten najnižší level možnosti 

akútnej zdravotnej starostlivosti, s ambulanciami väčšinou roztrúsenými po nemocnici. 

 

K čomu to bude viesť. Záchranky budú opäť zvážať pacientov do najbližšej nemocnice, teda nie iba na UP, úroveň 

starostlivosti bude nižšia, keďže chýba vysokými objemami drajvovaná kvalita. UP s paušálom budú mať tendenciu 

presvedčiť záchranky, aby im pacientov z regiónu, kde je nemocnica s UPS nenosili a zároveň sa budú snažiť čo najviac 

pacientov hoci aj zbytočne ukladať na pozorovacie lôžka, lebo to je jediný spôsob ako si zarobiť viac. 
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Ako by to malo byť. UPS zrušiť, zlacní to prevádzku nemocníc bez UPS, uvoľnia sa personálne zdroje. Záchranky tým 

pádom budú musieť pacientov voziť na UP, čo bol pôvodný zámer reformy ZZS. Urgenty tak budú mať dosť pacientov a 

bude rásť kvalita. Financovanie tým pádom bude môcť byť založené na objeme a nie paušále, ktorý je funkciou spádovej 

oblasti. V akútnej zs je to správne, keďže tu sa pacienti nedajú indukovať. Financovanie cez katalóg výkonov, možno so 

špeciálnou sadzbou z UP ale ideálne za prípad (DRG like) 

 

Ešte k tomu Chicago Hope. Pán minister, tým, že postavíte nové búdy, takéto urgenty nedosiahnete. Urgent je najmä o 

personále. A ak chcete sa chcete pozrieť na to, ako má vyzerať personál na urgente, pozrite si radšej seriál ER, ktorý 

ukazuje prácu na modernom urgente s realistickou presnosťou. Viete prečo je ER lepšie ako Chicago Hope? Lebo scenár 

písal Michael Crichton a to bol lekár ;-) 

 

No, rozpísal som sa, ale už to dorazím do konca. Krátko ešte k centrám. 

 

Minister ohlásil, že zároveň so šiestimi top urgentami vzniknú aj tzv iktové centrá, ktoré sa budú starať o pacientov s 

porážkou a šesť tzv trauma centier, ktoré sa majú starať o pacientov s poranením. 

 

Opäť ta istá chyba, nemení sa systém iba sa doň vkladá nejaký prvok, bez zváženia dopadov. 

 

Cieľom byť zaviesť Iktový systém resp Trauma systém. Systém funguje tak, že existujú rôzne levely centier, ktoré majú 

kompetenciu ošetrovať rôzne závažné stavy a eskalačným spôsobom na základe skórovania a transportných protokolov 

sa pacient posúva na vyšší level, ak si to jeho stav vyžaduje. 

 

Iktové centrá: metodické usmernenie je písané ako terapeutický postup, nie ako usmernenie riadiace činnosť systému. 

Nedefinuje jednotlivé levely a kompetencie či umiestnenie iktových centier. Chýba skórovanie pre pacientov s oklúziou 

veľkej cievy. Pritom je to úplne jasné, European stroke organisation dáva jasné odporúčania – stroke unit, stroke center, 

comprehensive stroke center. Česi to dokázali prevziať, my ideme vymýšľať koleso. 

 

Trauma centrá: takisto, žiadna definícia systému, iba 6 trauma "centier" presne v tých istých štátnych nemocniciach kde 

budú tie Chicago Hope urgenty. Pohyb pacienta v trauma systéme sa riadi protokolmi kde sa na skórovanie používajú 

osvedčené systémy ( napr. Abbreviated injury scale) To naše navrhované koleso, ktoré sme vymysleli my má hneď v 

prvom krokoch chybu, ktorá by všetkých pacientov s otrasom mozgu s ľahkou poruchou vedomia, alebo dvoma 

zlomenými dlhými kosťami prikazuje viezť do jedného zo 6tich "trauma centier" To som zvedavý, ako to budú zvládať. 

 

Na obrázkoch z učebnice prof. Grande sú schémy popisujúce fungovanie a personálne vybavenie trauma SYSTÉMu!! To 

som zvedavý, ako popradské "trauma centrum" bez neurochirurga ošetrí pacienta so závažným mozgovo lebečným 

poranením alebo poranením miechy. 
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Trauma system. prof.Ch.Grande Traumatology and trauma care (AH) 

 

TC levels, prof.CH.Grande Traumatology and trauma care (AH) 

 

Už končím. Ako som to myslel s tým nadpisom? 

 

Súčasný minister bol explicitne premiérom opísaný ako krízový manažér. Vraj je v tom dobrý, ale veď krízový manažment 

nie je žiadna veda. Nuž, len s upchávaním dier by mohli vyschnúť aj nejaké studne a na nejakú efektivizáciu štátnych 

nemocníc, ktorá by znamenala zrušenie množstva lôžok, či prepustenie nadbytočného personálu nie je odvaha. O 

efektivizácii predimenzovanej siete nemocníc ani nehovoriac. Je to vidno z rezignácie VšZP na ozdravný plán, nemocnice 

bez štrukturálnych zmien sa budú zadlžovať ďalej, DRG je iba na papieri atď. A tak sa ministerstvo pustilo do budovania, 

peňazí zo zrušeného stropu na zdravotné odvody je dosť. 

 

Einstein povedal: 90% času má zaberať analýza problému a 10 % jeho riešenie. 

 

V tom spočíva veľká slabina navrhovaných budovateľských krokov, strategickým krokom nepredchádzala poriadna 

analytika a preto by bolo dobré neunáhliť sa s ich exekúciou. 

 

Ak už budovať, tak zmysluplne. Opravovať zle postavený dom bude budúcnosti náročnejšie ako ho postaviť od základov. 

 

Nie som milovníkom euro fondov, podľa mňa významne krivia prostredie. A efektivita využitia euro fondov štátom je 

žalostná. Popradská nemocnica pred pár rokmi za 16,2 milE pristavila nové operačné sály a ARO, v Michalovciach sa za 

30 mil E (vlastných) stavia celá nová nemocnica. Ale keď už použiť eurofondy, tak na skokovú zmenu systému. Presne 

tak, ako pri infraštruktúre na vidieku – aby celá dedina miesto žumpy používala kanalizáciu, t.j. podpora kvalitnejšieho 

života celej komunity namiesto jednej domácnosti. Aj ľudia mimo 6 veľkých miest si zaslúžia kvalitné zdravotníctvo. Preto 

ak už, tak využiť eurofondy správnym spôsobom, podmieniť ich pridelenie splnením materiálno technických požiadaviek 

obdobných ako pri UP 2.typu a vybudovať sieť rovnocenných urgentov pre všetkých obyvateľov Slovenska. Nech si pán 

Visolajský píše čo chce. Trestať regionálne neštátne (nie nutne privátne) nemocnice za to, že hospodária zodpovedne je 

zvrátené. 

 

Okrem toho, košická nemocnica už urgent za eurofondy postavila, takisto Banská Bystrica ho má, takže iba Nitra, Martin 

a Poprad zostávajú. 

 

Míňaním peňazí na čiastkové riešenia bez zmeny systému sa napácha na slovenskom pacientovi viac škody ako osohu. 

 

Fakt sa to bude potom ťažko opravovať :-) 

 

T 
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Zdroje, návrhy konkrétnych riešení a ich odôvodnenie u autora. 

 

Tým, čo to dočítali až sem, ďakujem. 

 

Nabudúce o najväčšom a ďalších problémoch nášho zdravotníctva. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  V Poprade podvečer odštartuje jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu horských 

filmov 

 [Rádio Regina BA, 14:00; Klub komunálnej politiky; 11/10/2017;  Marek Pivoluska; Zaradenie: z domova] 

 

Marek Pivoluska, moderátor RTVS: "V Poprade podvečer odštartuje jubilejný 25. ročník medzinárodného festivalu 

horských filmov. Prinesie 52 snímok z 20 krajín sveta. Na tradičnom podtatranskom podujatí sa predstavia hostia - 

horolezci, himalájisti. Jedným z nich bude aj náš najúspešnejší Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu Himalájí keď 

vystúpil na osemtisícovku Dhaulágirí. Za úspešnú reprezentáciu mu odovzdajú počas festivalu Cenu mesta Poprad. Petra 

Hámora každý rok prekvapí posúvanie hraníc v horolezectve." 

 

Peter Hámor, horolezec: "Každý rok hlavne v tých disciplínach športových, ktoré sú neskutočne náročné fyzicky a sú 

nebezpečné, tak vždy si myslím, že toto je strop, to už ako toto keď niekto dokázal, tak to je neuveriteľné a potom prejde 

rok a vidíte ... kde stále tie hranice si ľudia posúvajú ešte, dokážu preliezť ťažšie veci, naozaj byť rýchlejší, dokážu sa 

odhodlať na neskutočné dobrodružstvá." 

 

Marek Pivoluska: "Súčasťou festivalu bude aj výstava fotografií Tona Haratyka vo vestibule Mestského úradu v Poprade." 

 

Tono Haratyk, fotograf: "Samozrejme niekto by povedal, že však Tatry boli miliónkrát odfotené, je to pravda, hej, ale 

každá návšteva tohto prostredia keď ide na to isté miesto, stále je to iné, stále sú iné svetelné podmienky, iná farebná 

teplota, inak dopadá svetlo, je tam vždycky nejaká iná atmosféra, takže pokiaľ človek to dokáže vnímať, tak vždycky 

vytvorí niečo nové." 

 

Marek Pivoluska: "Snímky festivalu horského filmu uvidia návštevníci v Poprade v kine Tatran a v budove Mestského 

úradu. Premietať sa bude aj v kine Iskra v Kežmarku a v kine Mier v Spišskej Novej Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  9.kolo St.Nicolaus ligy: Šokujúca domáca prehra Dubnice, Spišiaci nuloví o pár 

kilometrov ďalej 
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 [hokejportal.net; 11/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-stnicolaus-ligy-sokujuca-domaca-prehra-dubnice-spisiaci-nulovi-o-par-kilometrov-

dalej/75812 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v stredu na programe zápasy 9.kola. St.Nicolaus liga - 9.kolo  

 

HK Trnava - HK Skalica 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)  

 

Góly: 3. Ševčík (Čunderlík), 18. Mrázik (Čunderlík) – 5. Hujsa (Vaškovič, Škápik), 39. Mikéska (Jurák, Jarolín), 60. 

Vaškovič (Hujsa, Janík), Rozhodovali: M. Valachovič – Jurčiak, J. Šefčík, Vylúčení: 4:2, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, 

235 divákov. 

 

Trnava: Gibl – Mihalko, Poláček, M. Hutár, A. Mrázik, Keleši, O. Košecký, Poldruhák – Mrava, D. Schmidt, M. Lukačovič – 

Kamenický, M. Mišura, Hrbáčik – S. Ševčík, Čunderlík, Róth – Ftáčnik, Klema, N. Mikeš. 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

Skalica: R. Petrík – Škápik, O. Janík, Mikéska, A. Sloboda, Kukliš, Pavešic, A. Straka, Drahorád – Vaškovič, M. Hujsa, 

Janáč – Jurák, Jarolín, D. Okoličány – Hluch, K. Kučera, R. Dvonč – A. Kotzman, Dmitrijev, Dufek. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

HK Ingema Michalovce - HC Osmos Bratislava 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)  

 

Góly: 5. Kolba, 20. Poliaček (Brezniak, Hančák), 29. Cútt (Kabáč), 47. Banovský (Cútt, Borov) – 36. Sloboda (Ficel, 

Klučiar), Rozhodovali: Žák – Homola, Pribula, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 300 divákov. 

 

Michalovce: A. Trenčan – Hančák, Valečko, Dolgoš, Kolba, Rusina, Cvengroš, Solomončak, Jaššo – Banovský, Cútt, 

Kabáč – Hamráček, Linet, Hvila – Poliaček, L. Toma, Brezniak – Fedorko, Balko, Borov. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

Bratislava: Němec – Kuzmín, Vidovič, Ficel, Černý, Valjent, Roth, M. Čech, Guoth – M. Sloboda, Kratochvíla, Klučiar – 

Danišovský, Mlynčár, Baranov – S. Krajč, Bednarič, Alexejev. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

HK 95 Považská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)  

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-stnicolaus-ligy-sokujuca-domaca-prehra-dubnice-spisiaci-nulovi-o-par-kilometrov-dalej/75812
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-stnicolaus-ligy-sokujuca-domaca-prehra-dubnice-spisiaci-nulovi-o-par-kilometrov-dalej/75812
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Góly: 1. Cíger (Dvořák), 17. Jurášek (Koleda, Palovič), 34. Niník (Valášek, Leško), 46. Zlocha (Valášek, Leško), 

Rozhodovali: Krist – Durmis, L. Ševčík, Vylúčení: 7:8, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, 145 divákov. 

 

P.Bystrica: Mikoláš – Leško, Jar. Niník, Nahálka, Dvořák, Palovič, J. Bajaník, Majerčík, Kvocera – Valášek, Zlocha ml., 

Mokrohajský – J. Cíger, Schroner, L. Hrušík – Miro, Jurášek, Koleda – Brveník, Kukuča, O. Okuliar. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 

 

Sp.Nová Ves: D. Hudáček – Zekucia, Vantroba, E. Halász, Bdžoch, R. Štrauch, M. Krmenčík, Forrai – Chmeľ, L. 

Vartovník, Mi. Findura – Zwick, Marek Nagy, D. Mikula – J. Lesňák, M. Olejník, Giľák – Adamčík, K. Ferleťák. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

HC Prešov Penguins - HC Topoľčany 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)  

 

Gól: 31. Oško (Bylina, Chalupa), Rozhodovali: Švajka – Štofančík, Wolf, Vylúčení: 4:7, navyše Nitriansky (Topoľčany) 

10+10+DKZ za napádanie rozhodcov, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 613 divákov. 

 

Prešov: Škorvánek – Hopkovič, Novický, Taran, Pavúk, Gábor, Michalčin, Mačkovič, Martin Palko – Prokop, Tomčák, 

Mikolášek – Baláž, Šimčák, P. Oško – Gavrik, Bylina, Chalupa – Ferenc, Pulščák, Krajňák. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

Topoľčany: E. Kompas – I. Kohút, J. Ďurčo, M. Král, Hrudík, Nitriansky, Bystričan, Španko, Š. Duran – Fi. Hudec, Laššo, 

L. Tábi – J. Gašparovič, P. Šťastný, Uhnák – F. Pekarčík, B. Novák, Minárik – Hrabčák, J. Hudec, Geier. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

MHK Dubnica - HC Nové Zámky B 2:3 (2:2, 0:1, 0:0)  

 

Góly: 11. Berák (Rehák, Burzala), 14. Hegyi (Kluka, Rehák) – 15. Matejov, 18. Rehák (Kovács), 33. Tibenský (Klenko), 

Rozhodovali: Mĺkvy – Drblík, P. Tvrdoň, Vylúčení: 5:5, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:1, 703 divákov. 

 

Dubnica: Kutej – Bobček, D. Trška, De. Rehák, Burzala, L. Ďurkech, Madový, E. Bednár – Špankovič, O. Ďuriš, Berák – 

Ibolya, Hegyi, Kluka – Kútny, Kanaet, Jakúbek – J. Švec, Jakubík, D. Trenčan. 

 

Tréner: Roman Stantien. 
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Nové Zámky B: Matúš Nagy – A. Kudrna, Trávniček, M. Šiška, Šimek, Rácz, J. Štefanka ml., – D. Novák, J. Klenko, Do. 

Rehák – Tužinský, M. Matejov, Tibenský – Bahna, S. Slávik, Kovács – E. Šramaty, Ondrušek. 

 

Tréner: Karol Kolečáni. 

 

Foto: MHK Dubnica 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Práca pre dlhodobo nezamestnaných 

 [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 11/10/2017;  Marie Balážová Melníková; Zaradenie: z domova] 

 

Peter Béreš, moderátor: "Ministerstvo vnútra prišlo s nápadom ako zamestnať dlhodobo nezamestnaných ľudí. 

Prostredníctvom štátnych podnikov, v ktorých začali vyrábať plastové okná či kancelársky nábytok pre potreby 

ministerstva vnútra sa uplatnili ľudia, ktorí si vo svojom odbore dlho nevedeli nájsť prácu. V Krompachoch začali vyrábať 

kancelársky nábytok, vo Svidníku plastové okná." 

 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: "V stolárskej dielni v Krompachoch vyrábajú kancelársky nábytok pre policajtov a 

okresné úrady po celom Slovensku. Chlapi zhotovujú pracovné stoly, kancelárske kontajnery, skrine na šanóny či 

vešiakové skrine. V dielni pracujú bývalý kuchár, čašník, lesník či IT-čkár. V hale sa zamestnal aj dvadsaťročný Miroslav 

Uličný z Krompách. Je vyučený lesník. Za prácu mimo svojho odboru je vďačný." 

 

Miroslav Uličný: "V okolí je to asi jediná taká možnosť sa zamestnať, ale tak som doma." 

 

Marie Balážová Melníková: "V stolárskej dielni pracuje momentálne osem chlapov. Na budúci rok by sa tu mohlo 

zamestnať ďalších desať ľudí. Prednostka Mestského úradu v Krompachoch Anna Nemčíková." 

 

Anna Nemčíková, prednostka Mestského úradu v Krompachoch: "Mesto Krompachy privítalo iniciatívu ministerstva 

vnútra, aby sme im poskytli priestory vhodné na stolársku dielňu. Krompachy tak privítajú každé vytvorenie pracovného 

miesta." 

 

Marie Balážová Melníková: "Chlapi robia v dielni za približne štyristodvadsať eur v čistom. Dielňa na výrobu nábytku 

spadá pod ministerstvo vnútra. Na podobnom princípe tak vyrábajú aj plastové okná vo Svidníku. Vysvetľuje hovorkyňa 

ministerstva vnútra Andrea Dobiášová." 

 

Andrea Dobiášová,  hovorkyňa ministerstva vnútra: "Tento projekt sa naozaj osvedčil, pretože vďaka nemu sme 

zamestnali veľa dlhodobo nezamestnaných osôb." 
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Marie Balážová Melníková: "Ministerstvo vnútra chce podobné prevádzky zriadiť aj v Spišskej Novej Vsi, okresoch 

Poltár, Revúca či Rimavská Sobota, kde sa nezamestnanosť šplhá dlhodobo k tým najvyšším na Slovensku." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Zmení niečo? 

 [Plus 7 dní; 41/2017; 12/10/2017; s.: 82,83,84; jb ; Zaradenie: ZAUJALO NÁS] 

 

Bývalý banský inšpektor Vladimír Tejbus tvrdí, že bojuje za dvadsať mŕtvych baníkov v Handlovej 

 

Oplatí sa vystúpiť a rozprávať? Bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) Vladimír 

Tejbus (54) sa po ôsmich rokoch rozhodol rozprávať o príčinách smrti dvadsiatich baníkov v Handlovej, ktoré sú podľa 

neho závažnejšie, než sa oficiálne tvrdí. Krajský súd v Trenčíne totiž pred pár mesiacmi rozhodol, že prípad musí nanovo 

prejednať prvostupňový súd. Podľa Tejbusa práve jeho výpoveď by vraj mohla zmeniť rozhodovanie súdu. Zatiaľ ho to 

stálo prácu, nervy a nekonečné hodiny vypovedania na polícii. Obviňuje svojho bývalého šéfa, že údajne manipuloval so 

správou prešetrovacej komisie. Ten to kategoricky odmieta a tvrdí, že jeho podriadený fabuluje. Bývalý inšpektor Tejbus 

má onedlho získať ocenenie za občiansku statočnosť. Ako svedka ho však súd zatiaľ neprijal. 

 

Kosila smrť: Bolo 10. augusta 2009 približne pol desiatej, keď sa odohrala najväčšia banská tragédia na Slovensku. 

Dvadsať mužov prišlo o život v hĺbke 330 metrov v Bani Handlová. Išlo o jedenásť banských záchranárov a deväť 

baníkov, ktorí sa snažili uhasiť požiar šíriaci sa v podzemí. Prípad šokoval nielen ľudí z banskej hornej Nitry, ale celú 

krajinu. Zúfalí príbuzní čakali na informácie o svojich milovaných. Najmä baníci niesli tragédiu ťažko, stratili kamarátov. 

,,Táto baňa bola odjakživa nebezpečná, tu nebol poriadny únikový východ. Keby sa v nej niečo stalo, ani potkan by tam 

neprežil," povedal napríklad Pravde banícky záchranár Peter K. ešte v deň nešťastia. 

 

Prípad tragédie dodnes nie je spoľahlivo uzavretý. Rozsudok prvostupňového súdu totiž krajský súd zrušil a vrátil mu vec 

späť. Prípad mal na stole najskôr Obvodný banský úrad (OBÚ) v Prievidzi, ktorý mal nešťastie vyšetriť. V roku 2011 však 

proti záverom úradu, podľa ktorého nebolo možné určiť konkrétne príčiny tragédie, vystúpil aj vtedajší minister 

hospodárstva Juraj Miškov. Ako sa vtedy vyjadril, považoval za výsmech a nezodpovednosť kompetentných úradov, že 

pozostalí nepoznajú odpoveď na otázku, čo spôsobilo smrť ich blízkych. Výsledok vyšetrovania sa potom dostal do 

komisií, v ktorých bol aj vtedajší vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Hlavného banského úradu Vladimír Tejbus. 

 

Nezrovnalosti?: ,,Mali sme za úlohu vo dvoch komisiách preveriť, či sa to vyšetrilo správne a čo bolo skutočnou príčinou 

tohto nešťastia. Podľa môjho názoru prípad nevyšetrili správne, dal som to aj do výsledku správ," hovorí Tejbus. Šedivý 

pán, ktorý vyzerá mladší ako v skutočnosti je, sedí oproti nám a rozpráva rozhodne. Dodáva, že podľa dôkazov, ktoré v 

spise našiel, nebol príčinou úmrtia baníkov výbuch, respektíve explozívne vyhorenie, ako sa oficiálne tvrdí. ,,Pojem 

výbuch používal aj súd, tak ho môžem použiť tiež. Išlo síce o sled udalostí, ktoré smerovali k výbuchu, ale podľa môjho 

názoru tí chlapi zomreli už pred výbuchom. Všetko totiž nasvedčuje, že k tomu došlo pri hasení požiaru, nie pri výbuchu. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 10. 2017 

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

Keď sa ľudia na povrchu snažili robiť nejaké opatrenia na to, aby požiar zlikvidovali, ich rozhodnutia boli veľmi zlé, v 

rozpore s predpismi a banskými zásadami," hovorí bývalý šéf bezpečnosti a pokračuje: ,,Tak, ako hovorili aj posudky 

odborníkov nielen našich, ale i českých, príčinou tragédie bolo nedostatočné protipožiarne zabezpečenie bane. Napriek 

tomu to prievidzský úrad ignoroval a ďalej sa tým nezaoberal. Nezaoberal sa ani skutočným miestom výbuchu, čo je na 

objasnenie priebehu nešťastia nesmierne dôležité. Medzi protipožiarnymi zabezpečeniami bol napríklad nefunkčný 

požiarny vodovod, ktorý podľa predpisov musí byť v každom používanom banskom diele, takže vlastne záchranári nemali 

čím hasiť. Používali len kalové čerpadlo, ktoré malo iba zlomok výkonu oproti skutočnému banskému požiarnemu 

vodovodu." 

 

Dodáva, že bolo zbytočné poslať ľudí hasiť, keď nemali prostriedky na hasenie. ,,Navyše tam boli nielen záchranári, ale aj 

obyčajní baníci, čo je absolútne nepochopiteľné a neprípustné. Tých pochybení však bolo, žiaľ, viac," vysvetľuje. 

 

Nedostalo sa: Zistenia komisie na HBÚ vraj spísali do návrhu správy, ktorá podľa Tejbusa mala pôvodne 38 strán. 

,,Predseda HBÚ po zistení, čo návrh obsahuje, však zasiahol tak, že nariadil všetky skutočnosti týkajúce sa príčiny 

nešťastia a samotného procesu vyšetrovania vypustiť. Správa mala napokon len 17 strán, ktoré vlastne nič nehovorili o 

príčinách nešťastia, a de facto svojou povrchnosťou sa zhodovala s odborným posudkom OBÚ v Prievidzi," šokuje 

Tejbus. Tvrdí, že to predseda potom odôvodnil tým, že údajne nemali oprávnenie sa tým zaoberať. ,,Čím sme sa potom 

mali zaoberať, netuším. Prečo to urobil, dodnes nechápem," dopĺňa Tejbus. Predseda HBÚ Peter Kúkelčík však jeho 

tvrdenia odmieta. ,,Ide o jeho fabulované tvrdenia a odpoveď možno nájsť v kontexte uznesenia krajského súdu. Okrem 

iného nezávislé vyšetrovanie predsa viedli policajné orgány, pričom relevantný vyšetrovací spis Obvodného banského 

úradu v Prievidzi ako miestne a vecne príslušného prvostupňového orgánu bol kompletne k dispozícii policajným 

orgánom," reaguje predseda Kúkelčík. 

 

Rieši ich polícia: Na Tejbusa podal pre jeho vystupovanie trestné oznámenie. Údajným marením spravodlivosti, o ktorom 

rozpráva jeho podriadený, sa však tiež zaoberali orgány činné v trestnom konaní. Nezrovnalosti a najmä Tejbusovo 

vystupovanie zaujali i politikov. ,,Opakovane som sa rozprávala s pánom Tejbusom i s jeho právnikom. Mala som 

príležitosť prečítať si mnohé dokumenty ohľadom nešťastia v Bani Handlová. V dokumentoch sú opísané viaceré 

pochybenia a systémové zlyhania. Doteraz som šokovaná tým, že ani po ôsmich rokoch úradujúci koaliční páni neboli 

ochotní súhlasiť s návrhom zákona, ktorý sme s kolegom Karolom Galekom predkladali v parlamente a ktorý mal 

odstrániť najväčšie medzery v bezpečnostných predpisoch. Aj na to poukazovali výpovede a správy podpísané pánom 

Tejbusom," myslí si poslankyňa Anna Zemanová (SaS), ktorá sa prípadom zaoberá. 

 

Svedkom nie je: Napriek tomu, že bývalý inšpektor Tejbus hovorí, že príčiny nešťastia boli závažnejšie, než sa pripisuje 

trojici obžalovaných, a nespôsobila ich príroda, svedčiť v prípade, ktorý je momentálne opätovne na prvostupňovom súde 

v Prievidzi, nebol. Potvrdil nám to advokát pozostalých Ján Vinarčík, ktorý ho ako svedka navrhol. Súd ho neprijal. 

 

,,Je to vrchol arogancie moci. Pán Tejbus nebol žiaden ,podržtaška', ale bol vedúci oddelenia na Hlavnom banskom 

úrade. Bol na mieste nešťastia a má bohaté skúsenosti z banskej činnosti. Prípady, keď súd odmietne vypočuť nejakého 
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svedka, sa zväčša vzťahujú na podozrivé osoby, ktoré môžu mať podiel na trestnej činnosti. Konanie súdu je hanbou 

nášho súdnictva a fackou pozostalým," hnevá sa Zemanová. Podľa Tejbusa by mohli jeho informácie zmeniť výsledok 

súdu. ,,Ide o veľmi zložitý prípad. Ak prvostupňový súd opätovne posúdi všetky skutočnosti, fakty a dôkazy a posúdi aj 

všetky okolnosti, na ktoré poukazujem od začiatku nielen ja, tak zrejme nemožno vylúčiť, že by sa okruh dotknutých osôb 

mohol zmeniť," hovorí. 

 

Na úrade práce: Podľa predsedu HBÚ Kúkelčíka v súčasnosti v súvislosti s Tejbusom prebieha aj pracovnoprávny spor. 

Tejbus tvrdí, že o robotu prišiel, lebo začal do prípadu vŕtať. ,,Keď som videl, čo všetko sa na úrade deje, nechcel som sa 

na tom ďalej podieľať. Ale nechcel som sa vzdať tej práce, pretože ju mám veľmi rád. Vzdal som sa len vedúcej funkcie, 

ale myslel som si, že ostanem na úrade ako obyčajný inšpektor," vysvetľuje Tejbus. Preložili ho však do Spišskej Novej 

Vsi. ,,A keďže som v rezignačnom liste uviedol dosť ostré slová o štátnej banskej správe, predseda mi dal písomné 

upozornenie, že som šíril nepravdy. Keď som potom podal podnet na Úrad špeciálnej prokuratúry, začalo sa 

prešetrovanie. Keď som na polícii vypovedal ako svedok, dostal som ďalšie upozornenie. Údajne som svojou výpoveďou 

porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť a nasledovala výpoveď," hovorí muž, ktorý od svojich pätnástich rokov pôsobil 

v baníctve. Teraz je však na úrade práce. Tým, že sa odhodlal vystúpiť a poukázať na to, čo je podľa neho neprávo, trpí 

vraj celá jeho rodina. 

 

Ocenia ho: Tvrdí však, že nemohol konať inak. Nielen kvôli dvadsiatim mŕtvym, ale aj kvôli svojmu svedomiu. ,,Zdalo sa 

mi to samozrejmé, robil som v baníctve skoro 40 rokov. Nevedel som si predstaviť, že by som to nechal len tak. 

Vyprovokoval ma, v dobrom zmysle, aj môj profesor z Vysokej školy baníckej z Ostravy, ktorý sa ma po jednej komisii 

pýtal, či sa nehanbím za to, čo sme dokázali spáchať pri vyšetrovaní toho nešťastia. Či ma naša alma mater nenaučila 

také veci," hovorí o svojej motivácii Tejbus. A dodáva, že problémy boli aj s uložením pokuty banskej spoločnosti, kde sa 

nešťastie stalo. 

 

,,Pokutu napokon napadla prokuratúra, potom ju samotný HBÚ zrušil a už zaplatenú organizácii vrátil. Takže za 20 

mŕtvych baníkov nikto nezaplatil ani len cent pokuty, čo verejnosť vlastne ani nevie. Ani za toto fiasko neniesol nikto 

žiadnu zodpovednosť," krúti hlavou Tejbus. Onedlho by mal dostať ocenenie Juraja Langsfelda za občiansku statočnosť 

a profesionálnu odvahu. 

 

Ako rozhodli?: Jeho bývalý nadriadený tým nie je nadšený. ,,Môj názor je v danej veci pravdepodobne irelevantný. 

Napriek tomu by som považoval minimálne za slušnosť, aby navrhovatelia vypočuli i druhú stranu a minimálne sa 

oboznámili so základnými faktmi v prípade mimoriadnej udalosti, ktorá sa stala v Ťažobnom úseku Handlová 

Hornonitranskych baní Prievidza, a to napríklad prostredníctvom uznesenia Krajského súdu v Trenčíne, ktorý v celom 

rozsahu zrušil rozsudok Okresného súdu v Prievidzi. Krajský súd ako nezávislý orgán v odôvodnení rozsudku 

jednoznačne poukázal na skutočnosti, ktoré odporujú všeobecne medializovaným tvrdeniam Vladimíra Tejbusa," dodáva 

predseda Hlavného banského úradu Kúkelčík. Tejbus však tvrdí, že on chápe rozhodnutie vyššieho súdu, ktorý chce, aby 

okresný súd opäť vypočul znalcov, ako naozajstnú snahu zistiť skutočné príčiny vzniku banského nešťastia a 

zodpovednosť za toto nešťastie. ,,Na fakty, na ktoré poukazujem ja, predsa poukázali nezávisle odo mňa, keďže som ako 
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svedok v prípade nevystupoval, aj orgány činné v trestnom konaní. Ak si niekto nevšimol, tak ja som nikdy nikoho 

neobvinil ani nesúdil. Ja len poukazujem na to, čo sa stalo a o čom vlastne hovoria fakty a dôkazy, na ktoré sa ma 

doteraz nikto nepýtal. Prečo asi?" dodáva Tejbus. (jb) 

 

---- 

 

Súd má vypočúvať nanovo 

 

V prípade smrti 20 baníkov figurujú traja obžalovaní, ktorí dostali od prvostupňového súdu tresty od piatich do ôsmich 

rokov. Ladislava H. odsúdil za to, že pre jeho pokyn na uzatvorenie požiarneho vodovodu ventilom, ktorý nebol 

zaznačený v havarijnom pláne, nemohli pri požiari využiť vodu z tohto vodovodu. Ďalší obžalovaný, Dalibor R., podľa 

samosudcu nesprávne vyhodnotil situáciu, neodvolal pracovníkov z bane a nezamedzil tam prístup ďalším osobám. 

Nevykonal ani evidenciu osôb, ktoré sa nachádzali v bani, a napriek tomu nariadil otvorenie krídla dverí v trafostanici, čím 

došlo k zmene vetrov. 

 

Tretí obžalovaný, Jozef T., nesprávne vyhodnotil situáciu a najmä nezabezpečil sfunkčnenie požiarneho vodovodu, 

neodvolal ľudí z miesta a nemyslel na možnú zmenu vetrov a prípadný výbuch. 

 

Rozsudok nie je platný, keďže Krajský súd v Trenčíne ho zrušil a vrátil vec prvostupňovému súdu. Krajský súd 

skonštatoval, že prvostupňový súd v danom prípade sa nevyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre 

rozhodnutie, pričom skutkové zistenia súdu prvého stupňa vzbudzujú pochybnosti o svojej správnosti. ,,Úlohou okresného 

súdu bude opätovne vypočuť znalcov so zameraním na príčiny vzniku banského nešťastia s cieľom ustáliť pravú príčinu 

výbuchu vo vzťahu k reálnemu ovplyvneniu priebehu mimoriadnej udalosti konaním obžalovaných," dodal hovorca súdu 

Roman Tarabus. 

 

---- 

 

Foto: 

 

Vladimír Tejbus (54): Tvrdí, že jeho výpoveď by mohla súd v prípade 20 mŕtvych baníkov zaujímať. 

 

Baňa Handlová: K tragickej udalosti došlo v auguste roku 2009. Súd prípad dodnes neuzavrel. 

 

Spomínajú na nich: Takto si kolegov uctili baníci päť rokov po tragédii. 

 

Po tragédii: Smrť 20 baníkov zasiahla celé Slovensko. Do Handlovej v roku 2009 prišiel aj vtedajší prezident Ivan 

Gašparovič. 
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Späť na obsah 

 

1.21.  Rytier Oliver 

 [Plus 7 dní; 41/2017; 12/10/2017; s.: 118,119,120; KAROL BUSTIN ; Zaradenie: SPOLOČENSKÁ RUBRIKA] 

 

,,Pociťujem nostalgiu za Rakúsko-Uhorskom," hovorí čerstvo pasovaný člen Rádu svätého Juraja zabávač Andrásy 

 

Rytieri Rádu svätého Juraja zoradiť! Do formácie! - zaznelo viedenským námestím Schwarzenbergplatz. Takmer 

dvestočlenný dav odetý v dlhých čiernych plášťoch a s pozlátenými insígniami okolo krku sa v šíku začal presúvať k 

neďalekému saleziánskemu kostolu v palácovom komplexe belvedér. Armádna kapela na čele sprievodu napĺňala ulicu 

duchom habsburskej monarchie. Rytierske kríže pripomínajúce templárov priťahovali zraky okoloidúcich ako magnet. Z 

plášťov viali na všetky strany. Každý člen mal svoje miesto. Vpredu asi tridsiatka adeptov na rytierov. A hneď prvý medzi 

nimi... slovenský humorista a moderátor Oliver Andrásy. 

 

Komplikácie s výstrojom: ,,Pociťujem nostalgiu za Rakúsko-Uhorskom. Nebudem z toho mať nič. Rozhodne neočakávam, 

že teraz budem robiť pre rakúsku televíziu," usmieval sa humorista kráčajúc v ústrety rytierskej hodnosti. 

 

Kostol sa v priebehu pár sekúnd zaplnil do posledného miesta. Omša trvala priamoúmerne katolíckym zvyklostiam, no aj 

tak väčšina prítomných čakala na následný slávnostný akt. Hneď ako mníšky povyberali od členov Rádu štedré milodary 

do prútených misiek, začal sa ceremoniál. Roky pred televíznymi kamerami a skúsenosti z množstva verejných vystúpení 

mohli byť Andrásymu na osoh. Výnimočnosť chvíle si však zrejme vybrala maličkú daň v podobe trémy. ,,Ideme podľa 

abecedy, takže som prvý v poradí a nemám to ani od koho odkukať," priznal zabávač. 

 

Pred oltár predstúpila najvýznamnejšia osoba v kostole. Veľmajster rádu a súčasná hlava rodiny Habsburgovcov Karol 

Habsbursko-Lotrinský. Vnuk posledného vládnuceho panovníka dynastie Karola I. v ruke zvieral meč, ktorý dovtedy na 

hodvábnej poduške opatrovalo mladé dievča. Prišla výzva. Oliver Andrásy vystúpil z lavice a pobral sa smerom k 

Habsburgovi. Pokľakol na malý stolček, no mal čo robiť, aby udržal stabilitu. Stolček pod ním totiž nečakane zmenil 

polohu a on sa s ním takmer zošmykol k zemi. Kolízia vyčarila úsmev na tvári oboch mužov. Meč spočinul na Andrásyho 

pravom a vzápätí na ľavom pleci. Pasovali ho za rytiera Rádu svätého Juraja. 

 

Rytierstvo niečo stojí: Kompletnú výbavu náležiacu k novej hodnosti však Oliverovi odoprel ,,zásah vyššej moci". Na krk 

mu chceli ako všetkým ostatným zavesiť reťaz s krížom. Nepodarilo sa. Stužka bola prikrátka. Zlyhal aj druhý pokus v 

lavici. Členom rádu sa pritom nemôže stať len tak hocikto, odporučiť ho musí niektorý z prechádzajúcich členov. 

Andrásyho navrhol politik František Mikloško, ktorý z finančných dôvodov prijatie odmietol. 

 

Na začiatok musia nominanti zaplatiť tisícpäťsto eur za plášť a insígnie a potom každoročne uhrádzať poplatky. Oliver 

Andrásy sa vďaka tomu pridal k prvému Slovákovi v spolku Jánovi Čarnogurskému. ,,Nesúhlasím so sedemdesiatimi 
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percentami jeho názorov, ale rád si ich vypočujem. Je to fundovaný a múdry človek," tvrdí scenárista a režisér. Zámer je 

vraj zriadiť organizáciu rádu aj na Slovensku, no na to potrebujú minimálne pätnásť členov. 

 

Nesmúti za monarchiou: A čo vlastne znamená byť v dvadsiatom prvom storočí rytierom? ,,Z histórie sme sa naučili, že 

existujú určité hodnoty, ktoré by mal človek osobne uskutočňovať. K tomu patrí aj to, ako sa správam voči spoločnosti, 

ako sa správam k sebe a k svojej rodine. Sú to pojmy, ktoré sa vyvíjali stáročia a ktoré by sme mali udržať a prejavovať aj 

navonok. A o to ide aj pri rytierovi. Je príkladom, zasadzuje sa za správne veci," povedal nám pár sekúnd po pasovaní 

Karol Habsburský a pridal aj to, čo mu aktuálne leží na srdci: ,,A, samozrejme, k tomu patrí tolerancia. Bez tolerancie 

vôbec nemôžeme na takom všestrannom kontinente, ako je Európa, prežiť." 

 

Na rozdiel od Andrásyho Karol Habsburský nespomína na časy monarchie a svojich slávnych predkov s hrejivým 

pocitom. ,,Vlastne ani veľmi nie. Keď chceme niečo pre budúcnosť dosiahnuť, tak to dokážeme, len keď sa z minulosti 

poučíme. A tie veci, ktoré boli dobré, prenesieme. Nie som žiaden nostalgik, to určite nie," zasmeje sa. Pri otázke, ktorý 

zo slovenských ,,panovníkov" mu bol najsympatickejší, povie: ,,Človek to nemôže brať podľa sympatií. Musíme sa 

pozrieť, ako sa dejiny vyvíjali vo vzťahu ku konkrétnemu susedovi. Myslím, že v tom urobilo Slovensko veľmi veľa. Veľmi 

veľa vecí sa udialo na Slovensku mierovo, hoci sa mohlo udiať aj inak. A to je dobrý stredoeurópsky príklad." 

 

KAROL BUSTIN 

 

---- 

 

Čo vlastne dostal? 

 

Rád svätého Juraja založil uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Jeho úlohou bolo ochraňovať pred neveriacimi kráľovstvo 

a katolícku vieru. Sídlom rádu, ktorý znovu ,,ožil" v roku 1992, sa stal starobylý hrad Vyšehrad. 

 

---- 

 

Pán veľkomožný 

 

Máloktorý Slovák si nespomenie na jeho pána veľkomožného v humoristickej relácii Dereš. Oliver Andrásy je však známy 

nielen ako úspešný moderátor a humorista, ale aj ako zámožný muž s vášňou pátrať po svojich koreňoch. 

 

Dnes sa popri režírovaní programu Nikto nie je dokonalý venuje najmä rodine. Žije v luxusnej vile pod bratislavským 

Slavínom, ktorú postavil na mieste domu zdedeného po rodičoch. 

 

Rodine jeho mamy však patrili aj nemalé pozemky na Spiši. ,,Preslávili sa" najmä tým, že časť z nich bola pod známou 

rómskou osadou v Letanovciach. A tak hoci v tejto lokalite jeho rodina vlastnila zhruba sto hektárov, osoh z nich nemali. 
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Za lepšiu večeru: ,,Pôdu a lesy v rámci reštitúcie vrátili mojej mame a ja som to zdedil. Povedzme si rovno - nebol to 

stavebný pozemok, len polia a lúky. No ako na potvoru menšia časť pozemku bola práve pod osadou. Za majetok sa 

platia dane, aj za pozemky. No keď som si predstavil, ako by som išiel do osady a pýtal si nájomné za to, že bývajú na 

našom pozemku, bolo mi až do smiechu. Aj preto sme sa snažili tieto pozemky odstúpiť. Bolo to v deväťdesiatych rokoch 

a na výber sme mali hneď niekoľko možností. My sme využili finančné vyrovnanie. V podstate išlo o smiešne peniaze, 

ktoré by postačili tak na lepšiu večeru - veď sme za to dostali približne sto eur," prezrádza známy humorista. 

 

Zároveň dodáva, že ho veľmi pobavilo, keď sa pred pár rokmi objavili články, že po tom, čo sa z osady odsťahovali 

Rómovia, odmieta pozemok čistiť. ,,Bol som v kontakte s obecným úradom a snažil som sa im pomôcť aspoň 

poskytnutím kontaktov. No nečakajte odo mňa, že by som tam napochodoval s lopatou v ruke! Odpadu je tam toľko, že 

keby som začal dnes, tak skončia moji vnuci o dvadsať rokov!" smeje sa humorista. 

 

Letá u babky: Na Spiš má Andrásy veľmi príjemné spomienky. V Spišskej Novej Vsi žila rodina jeho mamy. Starú mamu 

si dobre pamätá a hmlisto aj prastarú. ,,Keď som bol štrnásť-pätnásťročný chlapec, tak sme tam s bratrancom chodievali 

na prázdniny a naháňali miestne dievčatá," smeje sa. ,,Keď sa stará mama odsťahovala k nám do Bratislavy, výlety na 

Spiš sa skončili," ľutuje Oliver Andrásy. 

 

K ich majetku patrila aj krásna kúria Tíba v Spišských Tomášovciach, no on sám si ju nemohol užiť ani počas detských 

výletov na Spiš. ,,Bol to domov mojich predkov, no v roku 1954 nám kúriu aj s pozemkami zhabali komunisti. Urobili z nej 

chovnú výkrmňu kureniec. Nestarali sa o ňu, a tak nečudo, že kúria totálne schátrala, až ju zbúrali. Momentálne je na tom 

pozemku nová farma na chov kureniec. Budovy naše nie sú, no pozemky pod nimi áno," vraví Andrásy. 

 

Slávni predkovia - ale iní: Mnohí spájajú populárneho humoristu so slávnym šľachtickým rodom Andrássyovcov, no Oliver 

Andrásy všetkým odkazuje, že v jeho žilách koluje červená, nie modrá krv. ,,Pátram po svojich predkoch, roky sa snažím 

poskladať kompletný rodokmeň, ale to ešte neznamená, že patríme k tomuto známemu grófskemu rodu. Bohužiaľ. Mama 

pochádzala, ako som už povedal, zo Spiša, rodina môjho otca zas z Gemera. Môj praprastarý otec Martin Štefančok bol 

primátorom Revúcej a ďalší praprastarý otec, Gustáv Basilides, zase primátorom Jelšavy. Ale to ešte obe mestá vyzerali 

trochu inak ako dnes. Je celkom zaujímavé, že do našej rodiny sa priženil slovenský polyhistor, autor učebníc a učiteľ na 

prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej Ivan Branislav Zoch. Za manželku si zobral dcéru spomínaného Martina 

Štefančoka Karolínu. Mali spolu dve deti - Ivana a Oľgu. Takže som rodina aj so Zochovcami," upresnil známy humorista, 

ktorý sa vraj pri svojom bádaní po predkoch dostal až k informáciám z roku 1600. 

 

VANDA FELŠÖCI RUSNÁKOVÁ 

 

---- 

 

Foto: 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

12. 10. 2017 

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

 

Pokľakol: Humorista mal čo robiť, aby udržal svoju hmotnosť na malom stolčeku. Karol Habsburský miestami neudržal 

úsmev. 

 

Hlava slávnej dynastie: Karol Habsburský je veľmajstrom rádu. ,,Pasovací" meč mu strážila mladá slečna. 

 

Opletačky s páskou: Rytiersky kríž Oliver Andrásy napriek snahe na krk nedostal. Stuha bola prikrátka. 

 

Rytieri rádu: Po ceremónii sa ich pred kostolom zoradili takmer dve stovky. 

 

Kapela, hraj!: Ulice Viedne oživili melódie dávnych čias. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Pri páde sa mladý Košičan zranil 

 [Korzár; 235/2017; 12/10/2017; s.: 6; MARTIN BELEJ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Od Bieleho potoka ho niesli záchranári. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V utorok popoludní zasahovali záchranári Horskej záchrannej služby zo Slovenského raja v 

oblasti Bieleho potoka. Pri túre sa pošmykol 18-ročný študent z Košíc. Pri páde si poranil hrudník. Záchranári HZS ho 

ošetrili, zafixovali a preniesli na nosidlách na Čingov. Odtiaľ ho previezli autom do nemocnice v Spišskej Novej Vsi na 

ďalšie ošetrenie. MARTIN BELEJ 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 12. októbra 

 [korzar.sme.sk; 12/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20669072/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-12-oktobra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20669072/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-12-oktobra.html
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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 

 

Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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

 

Gelnica 

 

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 
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Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň PRIMULA, Dostojevského 21 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň Dr. Max, Ul. 1. mája 23 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
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V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň Vihorlat, Strojárska 607 

 

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

 

Trebišov 

 

SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Dr. Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za kultúrou - štvrtok 12. októbra 

 [korzar.sme.sk; 12/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20669081/kam-za-kulturou-stvrtok-12-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Alibi na mieru o 18.50, 20.40, Blade Runner 2049 o 19.50, 3D o 17.20, Čiara o 18.20, Esá z 

pralesa o 15.10, Good Time o 20.30, Hora medzi nami o 20.20, Hráči so smrťou o 21.00, Kingsman: Zlatý kruh o 16.50, 

LEGO Ninjago o 15.30, Mečiar o 16.30, 18.30, Snehuliak o 15.50, 17.50, 20.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, TO o 19.50 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20669081/kam-za-kulturou-stvrtok-12-oktobra.html
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STER CENTURY CINEMAS - Alibi na mieru o 18.45, Mečiar o 18.20, Snehuliak o 20.10, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.20, Blade Runner 2049 o 17.20, 20.00, Hora medzi nami o 18.00, Amityville: Prebudenie o 20.30, Hráči so 

smrťou o 16.00, Kingsman: Zlatý kruh o 15.45, Ktorý je ten pravý? o 16.50, To o 20.20, Ja, Zloduch 3 o 15.30 hod., 

 

ÚSMEV - Jeden svet: FC Roma o 16.30, Jeden svet: My sme počiatok ľudstva o 17.45, Jeden svet: Kyberdžihád o 19.30, 

Jeden svet: Iránsky rave o 20.30 hod., S 

 

PIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Alibi na mieru o 18.45, Mečiar o 18.20, Snehuliak o 20.10, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.20, Blade Runner 2049 o 20.00, Hora medzi nami o 18.00, Amityville: 

Prebudenie o 20.30, Hráči so smrťou o 16.00, Kingsman: Zlatý kruh o 15.45, Ktorý je ten pravý? o 16.50 hod., 

 

MIER - Festival horských filmov - Beseda "Spišiaci na osemtisícovkach" o 18.00 hod., Filmy od 19.00 hod.: Posadnutosť, 

Vábenie výšok 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Ako šlo vajce na vandrovku o 9.00 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), Lea Fekete a 

Júlia Zelená (do 5. 11.), Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek - vernisáž o 17.00 hod. 

(do 26. 11.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 

Košický zlatý poklad, Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), Po 

stopách Vandalov (do 30. 10.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Slovenské mestá ruskými očami (do 

29. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ 

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

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

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

Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; 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, 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela Olejníková: Obrázky kúzelé i 

hávedné (do 31. 10.), VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - vedec, ktorý rozlúštil 

písmo Chetitov (do 27. 10.), Už vím, co číst a poslouchat o 16.30 hod., KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 

9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 
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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; Vybájené sedl iacke 

dvory (do 3. 11.), 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.), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ 

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

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00 hod., Rýchle rande o 18.30, 

Fórum o integrácii, Tabačka Talk: Sociálne vylúčení o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy 

Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Alibi na mieru o 18.50, Blade Runner 2049 o 15.20, 19.50, Čiara o 17.50, Esá z pralesa o 16.20, 

Good Time o 21.00, Hora medzi nami o 20.20, Hráči so smrťou o 20.40, LEGO Ninjago o 15.30, Mečiar o 18.40, 

Snehuliak o 18.30, 20.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.00, 16.10, 17.00, 18.00 hod., POPRAD: CINEMAX - 

Alibi na mieru o 19.00, Blade Runner 2049 o 20.20, Esá z pralesa o 15.30, Good Time o 20.40, Hora medzi nami o 17.50, 

Hráči so smrťou o 16.10, Mečiar o 18.30, Snehuliak o 21.00, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.00, 17.00 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Good Time o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 
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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.), HLAVNÁ 51: PRÍZEMIE - Murillo/Oko 

viery (do 5. 11.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - FA ČVUT 1976 - 2016 

- Dni českej kultúry (do 27. 10.), 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, HRAD ĽUBOVŇA - 

Cracovia 3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), POPRAD: 

TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: 

Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, 

Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), 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, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - IKONY - výstava diel Andreja 

Urama zo Svidníka (do 30. 10.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Skvosty východu v známkovej tvorbe 

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

N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.), 

BARDEJOV: Kultúrne a turistické centrum - Tomasz Kasprzyk - Svet za múrmi (do 3. 11.) 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Športové NÁVRATY 

 [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 15; Redakcia ; Zaradenie: Fotonávraty] 

 

Foto: 

 

Prešovčanom sa v hokejovej prvej lige zatiaľ darí. Pred týždňom zdolali doma Spišskú Novú Ves jednoznačne 9:3. 

Lavička s trénerskou dvojicou Anton Tomko a Peter Křemen (1). Pozrieť na tučniakov sa prišli aj hádzanári Tatrana 

Prešov s trénerom Slavkom Golužom (2) a mali sa na čo pozerať (3, 4). Prvý domáci duel nevyšiel volejbalistom. Prešov 

prehral s Košicami 1:3. Povzbudzuje Ľuboš Macko, vpravo tréner Jaroslav Vlk (5). Nedorozumenie Michala Hudáka a 

Šimona Gulu (6). Martin Sopko si zranil oko (7). Úspešný smeč Vladimíra Katonu (8). 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  FLORBAL: Prehra na ihrisku posledného aj víťazstvo nad majstrom 
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 [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 13; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Florbalom žilo Slovensko aj šarišský región aj počas uplynulého víkendu. Jeho zástupcom sa darilo so striedavými 

úspechmi. Muži Prešova prehrali na ihrisku posledného celku tabuľky najtesnejším rozdielom, ženy inkasovali "trinástku". 

V Sabinove sa ženy tešili z malého zázraku v podobe veľkého zvratu, muži mali voľno. 

 

Výsledky: MUŽI: FBC Skalica - FBC Mikuláš Prešov 6:5 (3:2, 2:2, 1:1), zostava a góly hostí: Sninčák, Prevužňák – 

Kominek 1, Dlugoš, Štofko 1, Sikorjak, Novotný, Minich, Bory, Aštary, Fedor, Matis, Tall, Joščák 3. Domáci išli do vedenia 

v 7. minúte, hostia o 19 sekúnd dokázali vyrovnať a neskôr dokonca upravili na 1:2. Lenže náskok neudržali a do prvej 

prestávky inkasovali ešte raz. To rozhodlo, lebo druhá a tretia tretina boli gólovo vyrovnané. Martin Joščák si k zajtrajším 

32. narodeninám daroval hetrik, no body do tabuľky na konto svojho mužstva už nie. Šarišania klesli po šiestom kole na 

7. miesto v tabuľke, v sobotu od. 18 h majú šancu na reparát, doma hostia súpera z hlavného mesta vo farbách ŠK Lido 

Prírodovedec Bratislava. ŽENY: FBC Mikuláš Prešov FBK Tvrdošín 2:13 (1:2, 0:6, 1:5), zostava a góly domácich: 

Matisová – Kinčáková, Žulová, Kolinčáková, Kvasková, Zajacová 1, Hanušinová, Kovalská, Pustá, Uherská, Valancová, 

Valenčinová, Pazderáková, Papcunová, Majcherová 1. Prešovčanky, ktoré po štvrtom kole uzatvárajú extraligovú 

tabuľku, hrajú v tejto sezóne značne oslabené, mladé hráčky zbierajú skúsenosti. Zápas s tretím Tvrdošínom bol pre ne 

tiež školou florbalu. ŽENY: FBC Predator Sabinov - FBK Kométa Spišská Nová Ves 10:7 (2:4, 4:0, 4:3), zostava a góly 

domácich: Futejová - Boháčová, Sabolíková, Hrabčáková, Cupráková 3, Mar. Stašová 6, Robová 1, Majtánová, Duľová, 

Mišková, Kvaková, Cifrová, Pastyrčáková. Zlý začiatok – dobrý koniec. Aj tak sa dá charakterizovať husársky kúsok 

domácich dievčat. Prehrávali už 1:4, no dokázali otočiť na 6:4 a potom už len kontrolovali vývoj stretnutia s majstrom. 

Zažiarila Martina Stašová, ktorá nazbierala 8 kanadských bodov za 6 gólov a 2 asistencie, rovnako šesťbodová Lenka 

Cupráková (3+3). Pred touto sezónou výrazne posilnené Sabinovčanky (pribudli reprezentantky Cupráková, Robová, 

Lupáčovú, česká brankárka Hromádková) sú aktuálne na štvrtej priečke. Oproti vedúcej trojici majú ešte zápas k dobru. V 

sobotu od 18. h je na programe šarišské derby s Prešovom, na ktoré sa veľmi tešia. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Vydarený Prešovský kilometer 

 [Prešovský večerník; 12/10/2017; s.: 14; vz ; Zaradenie: Šport] 

 

(vz) - Cyklistika v Prešove ožila vďaka zanietencom z ŠK Velodróm Prešov na čele s jej predsedom Jurajom Kollárom. V 

sobotu sa uskutočnil jubilejný piaty ročník Prešovského kilometra, ktorý si za tie roky obľúbili malí, aj skôr narodení 

cyklisti a do Prešova nechodia milovníci tohto športu už len z východného Slovenska, ale punc mu tohto roku dodali mladí 

cyklisti z Maďarska. 

 

Na štart sa za pekného slnečného počasia postavilo 110 súťažiach, z nich boli piati handbikeri. Najrýchlejší čas na ovále 

mal junior ŠK Velodróm Prešov Tomáš Vaško 1:14,34 min. Aj tentokrát výborne zvládla moderátorku podujatia bývalá 

prešovská cyklistka Lenka Litvínová Ilavská. V najmenších baby kategóriách dievčat a chlapcov zvíťazili všetci, ktorí došli 

do cieľa a potešila ich sladká medaila. Výsledky: mikro dievčatá: 1. Liliana Smolnická (Sabinov) 1:01 min., 2. Kamila 
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Bartošová (Prešov) 1:15 min. Mikro chlapci: 1. Félix Humeňanský (ZŠ Krompachy) 47 s, 2. Samuel Kamal (ŽŠ Čsl. 

Armády, Prešov) 0:49 s, 3. Ján Kuchár (Červenica) 0:51s. Mili dievčatá: 1. Nela Hajkovská 45 s, 2. Maša Gemzová (obe 

Kežmarok) 0:50 s, 3. Zoja Slivová (Spišská Nová Ves) 0:51 s. Mili chlapci: 1. Maxim Pirhala (Kežmarok) 37 s, 2. Adrián 

Burza (Prešov) 0:38 s., 3. Michal Schuller (Košice) 0:40 s. Mini dievčatá: 1. Terézia Vojteková 0:50 s., 2. Dominika 

Čemová (obe ZŠ Prešov, Kúpeľná ul.) 1:03 min. Mini chlapci: 1. Tobias Hajkovský 0:30 s., 2. Marko Šoltés (obaja 

Kežmarok) a Richard Prikler ((ZŠ Prešov, Vážecká ul.) 0:39 s., 3.Filip Kudlák (ZŠ Prešov, Šmeralova ul.) 0:40 s. Mladšie 

žiačky: 1. Tamara Sochanová 1:49,10, 2. Terézia Kontúrová (obe Košice) 2:20,94, 3. Jolana Konečná (ZŠ Prešov, 

Bajkalská ul.). Mladší žiaci: 1. Jakub Chomiak (Gymn. JAR Prešov/Velodróm Prešov) 1:44,67, 2. Thomas Verčimák (ZŠ 

Prešov, Ul. Matice slov.) 2:02,16, 3. Nataniel Rybár (Kežmarok) 2:15,96. Staršie žiačky: 1. Emma Sochanová (Košice) 

1:43,17, 2. Daniela Očipová (Velodróm Prešov) 1:43,37, 3. Karolína Štufková (ZŠ Prešov, Májové nám.) 1:54,31. Starší 

žiaci: 1. Susla Vince István (Nyíregyháza) 1:34,38, 2. Filip Majerský (Gymnázium Levoča) 1:35,80, 3. Marián Kuchár (ZŠ 

Prešov, Šrobárova ul.) 1:42,74. Kadeti: 1. Lukáš Očipa 1:18,64, 2. Adam Kočiš 1:23,02, 3. Filip Merta (všetci Velodróm 

Prešov) 1:24,25. Juniori: 1. Tomáš Vaško 1:14,34, 2. Samuel Mičian (obaja Velodróm Prešov) 1:24:09, 3. Adam Marton 

(Prešov) 1:26,11. Ženy: 1. Miroslava Androvičová 2:04,72, 2. Lucia Tallová (obe Prešov) 2:20,36. Muži: 1. Matúš Goga 

(Prešov) 1:23,47 min, 2. Tomáš Holub (Košice) 1:25,44, 3. Adam Jankura (Tatranská Lomnica) 1:26,31. Muži nad 40 

rokov: 1. Milan Majerský (Levoča) 1:29,88, 2. Michal Gemza (Kežmarok) 1:37,46, 3. Peter Vaško (Velodróm Prešov) 

1:41,74. Muži nad 60 rokov: 1. Albert Krivda 1:45,66, 2. Stanislav Sabol 1:57,76 (obaja Prešov). Handbikeri muži: 1. 

Daniel Kukľa (Bardejov) 1:46,95, 2. Maroš Orečný (Petrovce – Prešov 1:47,77, 3. Miloš Hudec (Liptovský Mikuláš) 

1:53,26. Ženy: 1. Anna Oroszová (Košice) 1:54,11. 
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1.28.  Oprava mosta cez Ružín finišuje 

 [Pravda; 235/2017; 12/10/2017; s.: 9; RI ; Zaradenie: Region] 

 

Havária päťdesiatročného mosta cez vodnú priehradu Ružín spôsobila od konca minulého roka vážne problémy 

obyvateľom Košického kraja, najmä z Hnileckej doliny, ktorí využívali most pri ceste do Košíc. Situáciu na moste pre jeho 

zlý technický stav vyhlásili za havarijnú, čo viedlo aj k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Komplikácie kľúčového mosta 

spôsobilo jeho nepravidelné udržiavanie a pod zlý stav sa podpísali aj nákladné autá, ktoré ho preťažovali. Zavretie 

mosta znamenalo, že obyvatelia z okresov Gelnica či Spišská Nová Ves stratili priame a rýchle spojenie s Košicami. 

Odvtedy sú odkázaní na používanie obchádzkových trás, čo im cestu do Košíc a späť predlžuje i predražuje. Náhradou 

bolo aj sprevádzkovanie päť kilometrov dlhej lesnej cesty medzi obcami Opátka a Zlatník. 

 

súčasnosti sa už oprava mosta nad vodnou priehradou Ružín dostáva do finálnej fázy. Zhotoviteľovi stavby - spoločnosti 

Strabag sa podarilo most staticky zabezpečiť a môžu pokračovať záverečné práce. "Teraz budú nasledovať klasické 

mostárske práce. Zatiaľ ide všetko podľa plánov, ale budeme potrebovať aj priazeň počasia," konštatoval počas 

kontrolného dňa stavbyvedúci Viktor Kanda. Práce na oprave mosta budú stáť celkovo 1,65 milióna eur. Ukončené by 

mali byť začiatkom decembra tohto roku. Po kolaudácii sa budú môcť na most opäť vrátiť motoristi. 
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