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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Žilina sa stáva povestná infarktovými závermi 

     [Žilinský večerník; 42/2017; 17/10/2017; s.: 22; Ján Hatala ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.2. Expolicajt obžalovaný z vraždy snúbenice sa na súde ospravedlnil 

     [teraz.sk; 23/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

1.3. Presvedčivé víťazstvo MŠK aj v Slovnaft Cupe 

     [Žilinské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 30; MG ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.4. Pri tragickej nehode v susednom okrese na hornej Nitre zomrelo osem ľudí 

     [Žilinské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: KRIMI UDALOSTI] 

1.5. Beh do vrchu Banské - Mlačky prilákal kvalitných pretekárov 

     [Vranovské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 13; db ; Zaradenie: Šport] 

1.6. Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

     [dobrenoviny.sk; 24/10/2017; TASR ] 

1.7. Deti dostanú do daru desiatky knižiek 

     [spis.korzar.sme.sk; 24/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.8. Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

     [teraz.sk; 24/10/2017; TASR, Monika Voleková ; Zaradenie: Regióny] 

1.9. Cintoríny budú otvorené dlhšie 

     [spis.korzar.sme.sk; 24/10/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.10. Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

     [24hod.sk; 24/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.11. Spišská knižnica oslavuje výročie: Pri tejto príležitosti dostane desiatky kníh 

     [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.12. Dejiny amatérskeho divadla na Spiši 

     [pravda.sk; 24/10/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

1.13. Mečiarov minister havaroval a nafúkal: FOTO džípu v jarku, úprimne prehovoril tesne po nehode 

     [topky.sk; 24/10/2017; TMZ ; Zaradenie: Domáce] 

1.14. Florbalistky bodovali aj v oklieštenej zostave 

     [mykysuce.sme.sk; 24/10/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

1.15. Ocenenia pre dedinu roka 2017: Druhou najlepšou obcou na Slovensku je Zemné 

     [novezamky.dnes24.sk; 24/10/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.16. DIVADLO 

     [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.17. Bleskové správy z regiónu 

     [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 2; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.18. Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 

     [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 7; arg ; Zaradenie: aktuálne, inzercia] 

1.19. Z troch zápasov získali kamzíci len tri body 

     [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 5; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. Vidím množstvo vecí, ktoré nefungujú. A mohli by 

     [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 3; PR servis ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.21. Dušičky sa blížia: V Spišskej nastane zmena otváracích hodín na mestských cintorínoch 

     [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.22. Divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi ukázalo pravých hrdinov 

     [teraz.sk; 24/10/2017; Monika Masaryková ; Zaradenie: Školský servis] 

1.23. OBRAZOM: Strašidelnou nocou slávnostne ukončili sezónu v novoveskej zoo 

     [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.24. Trikrát s trénerom Ladislavom Spišiakom o zápase s Gelnicou 

     [myturiec.sme.sk; 24/10/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

1.25. Rekonštrukčné práce na sídlisku Západ sú v plnom prúde: Pribudne aj ďalšie ihrisko 

     [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.26. Prvé víťazstvo KFC v II. lige vonku 

     [mynovezamky.sme.sk; 24/10/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

1.27. Nemocnica novej generácie Michalovce je skolaudovaná 

     [vucke.sk; 24/10/2017; Tomáš Kráľ, Svet zdravia ] 

1.28. Pome dedina! Florbalistky Pruského zvíťazili na európskom turnaji klubov 

     [sportinak.sk; 24/10/2017; Dominika Mariňáková ; Zaradenie: ďalšie športy] 

1.29. Spišiaci stíhajú prácu i tréningy, konkurujú aj profíkom 

     [spis.korzar.sme.sk; 25/10/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.30. Napadla matku, zostáva vo väzbe! 

     [Nový Čas; 246/2017; 25/10/2017; s.: 8,9; Igor Ľudma ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.31. Expolicajt Marek, obžalovaný z vraždy snúbenice Alexandry (†26): Prvé slová rodine mŕtvej 

     [pluska.sk; 25/10/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Správy] 

1.32. Dcéra známej slovenskej hereckej rodiny skončila v putách: Napadla matku! 

     [cas.sk; 25/10/2017; Igor Ľudma, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.33. Pohotovosť v lekárňach - streda 25. októbra 

     [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.34. Kam za kultúrou - streda 25. októbra 

     [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.35. Tipy na dnes - streda 25. októbra 

     [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Žilina sa stáva povestná infarktovými závermi 

 [Žilinský večerník; 42/2017; 17/10/2017; s.: 22; Ján Hatala ; Zaradenie: ŠPORT] 
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V 4. kole najvyššej súťaže basketbalistov výsledkami i úrovňou najviac zaujali súboje Komárna s Interom, Žiliny s 

Levicami a derby Handlovej s Prievidzou. Komárno pripravilo prvú prehru Interu, Handlová nestačila doma na Prievidzu a 

žilinskí basketbalisti, hoci boli opäť blízko k ďalšej cennej výhre, v infarktovom závere prehrali rozdielom koša s Levicami. 

 

Pripomeňme, že Žilinčania v 1. kole prehrali o dva body s Karlovkou, v 2. kole vyhrali o bod nad Košicami, v 3. kole v 

Spišskej Novej Vsi prehrali až po predĺžení a teraz tesne podľahli levickým Patriotom. 

 

4. kolo 

 

PP & TV RAJ Žilina - BK Levickí Patrioti Levice 86:88 (22:28, 42:49, 61:73). Body Žiliny: Wright 30 (4 trojky), Rožánek 24 

(2), Conley 16, Holcomb 13, Ďurčík 3, Ďuriš 0, Ďurana 0, Hebibi 0. Za Levice najviac Djurič 25 (3), Kurbas 17, Vaši 12 (3). 

Fauly: 24 - 23. 5 faulov: 37 Ďuriš. Trestné hody: 23/15 - 27/17 Trojky: 7 - 11, 750 divákov! Štvrtiny: 

22:28,20:21,19:24,25:15, Domáci tím zápas rozohral s päticou Ďurčík, Rožánek, Wright, Conley a Holcomb. Hráčom sa 

nedarilo ani v útoku, ani v obrane, zóna nahrávala hosťom - tí v priebehu piatich minút traf li štyri trojky a v 6. min. 

vyhrávali 10:22! Odcychový čas a zmena zónovej obrany na osobnú pomohli, po koši Wrighta v 14. min. sa domáci tím 

ujal vedenia 29:28. Jeho hernými i streleckými oporami boli Rožánek, Wright a Holcomb, v deviatke kvalitných hráčov 

Levíc dominovali Srb Djurič, Estónec Kurbas a 217 cm vysoký pivot Bojanovský. Najmä aktivitou a streľbou tejto trojice 

Patrioti ešte do prestávky Žiline opäť odskočili na rozdiel sedem bodov. Tlak Levíc pokračoval aj po prestávke, v tretej 

štvrtine trafili päť trojok, bodovali siedmi hráči, v 28. min. vyhrávali najvyšším rozdielom, 57:73. Domáci tím držali v hre 

iba Conley s Wrightom, ostatným spoluhráčom sa strelecky vôbec nedarilo. Z jasného zápasu sa ale v záverečnej 

desaťminútovke stala dráma. Najprv hneď v jej úvode PP & TV RAJ znížil šesťbodovou šnúrou na 67:73, Levice však 

opäť zabrali a necelé štyri minúty pred koncom odskočili na 74:85. Aj tento náskok prestal byť vítáznou istotou, Žilinčania 

s mohutnou podporou skvelého publika vystupňovali svoje úsilie v obrane i v útoku a 38 sek. pred záverečným klaksónom 

Rožánek dvoma trestnými hodmi vyrovnal na 86:86! Po dvadsiatich sekundách Djurič predsa len posunul Patriotov k 

víťazstvu, lebo v zostávajúcich štrnástich sekundách už domáci tím nevymyslel nič, čím by ešte zmenil skóre. "Pre 

divákov bol zápas určite velkým basketbalovým zážitkom, vytvorili výbornú atmosféru. Veril som, že domáce kvarteto 

nevydrží so silami až do konca zápasu, my máme predsa len širší káder skúsených, kvalitných hráčov. Ale v Žiline robia 

dobrú prácu, majú tím s perspektívou," povedal po zápase levický tréner Teo Hojč. 

 

Domáci kouč Maroš Moravčík: "Hostia mali nielen výškovú prevahu, ale aj podstatne širší káder kvalitných hráčov, za 

normálnych okolností sa im nemôžeme rovnať. Naši chalani však bojovali všetka česť, vynikajúci boli aj diváci. Nakoniec 

sme mohli aj vyhrať, škoda, že sa nám nepodarilo úspešne zakončiť posledný útok." 

 

Ostatné výsledky 4. kola: Svit - Karlovka 83:64, Komárno - Inter 89:82, Handlová - Prievidza 73:88, Košice - Spiš. N. Ves 

113:74. 

 

1. KOŠICE 4 3 1 402:302 7 

2. INTER 4 3 1 358:332 7 
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3. LEVICE 4 3 1 350:338 7 

4. SVIT 4 2 2 342:327 6 

5. PRIEVIDZA 4 2 2 352:351 6 

6. KOMÁRNO 4 2 2 335:342 6 

7. SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4 2 2 337:369 6 

8. ŽILINA 4 1 3 339:352 5 

9. HANDLOVÁ 4 1 3 318:358 5 

10. KARLOVKA 4 1 3 286:349 5 

 

 

V tomto týždni sú na programe extraligy ďalšie dve kolá, zajtra v poradí piate, v sobotu šieste. Žilinskí basketbalisti v 

oboch kolách cestujú za súpermi, zajtra sa predstavia v Prievidzi, v sobotu v Bratislave. Zápasový program: Streda 18. 

októbra: BC Prievidza - PP & TV RAJ Žilina, Karlovka - Spiš. N. Ves, Levice - Košice, Inter - Handlová, Svit - Komárno. 

Sobota 21. októbra: BK Inter Bratislava - PP & TV RAJ Žilina, Karlovka - Komárno, Handlová - Svit, Košice - Prievidza, 

Spiš. N. Ves - Prievidza. 

 

Ján Hatala, snímka Jakub Ruman 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Expolicajt obžalovaný z vraždy snúbenice sa na súde ospravedlnil 

 [teraz.sk; 23/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-expolicajt-obzalovany-z-vrazdy-sn/287930-clanok.html 

 

Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po 

predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru. 

 

Košice 23. októbra (TASR) - Na Okresnom súde Košice I sa v pondelok predpoludním konalo pojednávanie týkajúce sa 

obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného na blízkej osobe. Expolicajt, ktorý mal zavraždiť snúbenicu, sa dnes ku 

skutku opätovne priznal a zároveň sa ospravedlnil rodine. 

 

Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 

19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru O. 

Spôsobil jej zranenia, ktorým podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do 

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde telo polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť 

svojej snúbenice. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal. 

 

Na pondelkové pojednávanie obvineného expolicajta priviedla eskorta s putami na nohách a rukách. 

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-expolicajt-obzalovany-z-vrazdy-sn/287930-clanok.html
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Po prečítaní záverečných rečí zo strany obžaloby a svojej obhajkyne vyjadril ľútosť nad tým, čo spravil. "Rád by som sa 

úprimne ospravedlnil celej rodine nebohej a úprimne ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem vysvetliť," povedal obžalovaný 

Marek B. 

 

"Myslím si, že to bolo povedané úprimne, ale ťažko povedať, že čo ľutuje viac. Či ľutuje viac to, čo sa stalo, alebo ľutuje 

viac sám seba, čo sa mu udeje. To je môj pohľad," dodal advokát Milan Kuzma, splnomocnenec poškodeného, otca 

nebohej. 

 

Pojednávanie súd odročil na štvrtok 26. októbra, kedy by mal byť vyhlásený rozsudok. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Pápež František sa po zavraždení novinárky modlí za ľud Malty 

 

Summit EÚ: Tajani sľúbil medzinárodné vyšetrovanie vraždy novinárky 

 

Za vraždu maďarskej prostitútky odsúdili v Chemnitzi jej krajana 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Presvedčivé víťazstvo MŠK aj v Slovnaft Cupe 

 [Žilinské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 30; MG ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Futbalový Slovnaft Cup mal na programe zápasy osemfinálovej časti. V akcii boli aj hráči MŠK Žilina. l MŠK Žilina - FK 

Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0), postupuje MŠK Žilina. 

 

Góly: 21. Hancko, 31. Lačný, 76. Kaša. ŽK: Jánošík, Cociuc, Hancko - Leško, Viazanko. Rozhodoval Pavlík. 1 554 

divákov. 

 

MŠK ŽILINA: Volešák - Chvátal, Kaša, Hancko, Holúbek - Cociuc, Diaz, Škvarka (73. Otubanjo) - Jánošík (82. 

Bichakhchyan), Lačný (61. Mráz), Polievka. 

 

PODBREZOVÁ: Kuciak - Turňa, Kostelný, Krivák, Mikuš (77. Rendla), Haščák, Dordjević (46. Viazanko), Kuc, Leško, 

Jedinák, Baez (46. Gerát). 

 

Domáci začali už tradične aktívne, ale Holúbek, Lačný či Škvarka skóre neotvorili. Čo sa nepodarilo spomínanej trojici, 

vyšlo v 21. minúte Hanckovi. 
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Po rohovom kope sa dostal k hlavičke, no trafil len brvno, avšak z následnej dorážky sa už nemýlil - 1:0. O desať minút 

Cociuc našiel centrom hlavu Lačného a bolo 2:0. Hostia boli neškodní a v prvom polčase neukázali prakticky nič. 

 

Po prestávke pokračovala dominancia domácich, avšak fanúšik na tribúne si veľa futbalovej krásy neužil. Definitívnu 

podobu výsledku dal Filip Kaša, ktorý parádnou strelou z veľkej diaľky pridal aj tretí gól. V závere ešte zasahoval Volešák, 

ale to už nič nezmenilo na fakte, že MŠK postúpil do štvrťfinále pohára. 

 

Súboj najlepších ôsmich tímov tejto súťaže bude na programe až v jarnej časti. O súperovi MŠK Žilina rozhodne žreb. 

 

Ostatné výsledky osemfinále Slovnaft Cupu: Poprad - Inter Bratislava 1:0, Borčice - Michalovce 2:0, Liptovský Mikuláš - 

Zvolen 2:0, Medzev - Dunajská Streda 1:5, Trnava - Spišská Nová Ves 3:0, Slovan Bratislava - Nitra 3:1, Skalica - 

Ružomberok 0:1. 

 

(MG) 

 

Foto: 

 

V pohári už tradične dostali šancu aj hráči, ktorí sú v lige menej vyťažovaní. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Pri tragickej nehode v susednom okrese na hornej Nitre zomrelo osem ľudí 

 [Žilinské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: KRIMI UDALOSTI] 

 

Kamión sa zrazil s osobnou dodávkou, v ktorej sa prevážali opatrovateľky z Rakúska na Slovensko. 

 

NITRICA. Sedem ľudských životov vyhaslo minulú sobotu pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred 4. hodinou v 

katastri obce Nitrica v okrese Prievidza. V Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach neskôr podľahla 

ťažkým zraneniam aj 48-ročná žena zo Stropkova. 

 

Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru, pri udalosti sa zrazil kamión s úžitkovým vozidlom Opel 

Vario, ktoré po nehode zostalo prevrátené na streche. "Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc, 

následne vykonávali protipožiarne opatrenia na havarovaných vozidlách," informovalo Prezídium HaZZ. 

 

Bola to čelná zrážka 
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Podľa Jozefa Minára z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby došlo k zrážke kamiónu s osobnou dodávkou, 

v ktorej sa údajne prevážali opatrovateľky z Rakúska na Slovensko. Na mieste, bohužiaľ, zahynulo sedem ľudí, dvaja boli 

prevezení do nemocnice. O život prišli 54- ročný Milan z Michaloviec, 54- ročná Katarína zo Spišskej Novej Vsi, 55-

ročná Ľubica z Prešova, 36-ročná Lucia z Prešova, 47-ročná Alena z Bardejova, 34- ročná Jana z Novák a najmladšia 

obeť, 28-ročná Júlia z Ráztočna v okrese Prievidza. Jedna žena - 48-ročná Anna zo Stropkova stále bojuje o život v 

bojnickej nemocnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. 35-ročný muž utrpel 

ľahké zranenie - otras mozgu. "K dopravnej nehode došlo tak, že 35-ročný Radoslav z okresu Nové Mesto nad Váhom 

jazdil na nákladom vozidle MAN s chladiarenským návesom od Prievidze smerom do Bánoviec nad Bebravou. 

 

Oproti jazdila dodávka Opel Vivaro. Z doposiaľ nezistených príčin pravdepodobne na stredovej prerušovanej čiare došlo k 

čelnej zrážke nákladného vozidla s oproti idúcou dodávkou, v ktorej sa viezlo celkom osem ľudí," priblížila Antalová. Ako 

dodala, vodiča nákladného vozidla dopravní policajti podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodičovi 

dodávky bude odobratá krv na súdnej pitve. Škoda na vozidlách a na prepravovanom náklade bola predbežne vyčíslená 

na asi 110 000 eur. "Na miesto dopravnej nehody bol prizvaný aj súdny znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ 

odboru kriminálnej polície z Prievidze začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Príčina a miera zavinenia 

tejto dopravnej nehody je v štádiu vyšetrovania," doplnila Antalová. 

 

tasr 

 

Foto: 

 

Z nehody. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Beh do vrchu Banské - Mlačky prilákal kvalitných pretekárov 

 [Vranovské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 13; db ; Zaradenie: Šport] 

 

Excelentný výsledok domácej Tamary Ivančovej . 

 

Tretia októbrová nedeľa. Predposledné kolo Slovenského pohára v behu do vrchu. Súčasť Patriot Vranovskej bežeckej 

ligy a Bežeckej ligy Michalovce - Sobrance. 

 

Na trať behu do vrchu Banské - Mlačky dlhú 6,4 km s prevýšením 326 m sa postavilo 107 pretekárov. Konkurencia na 

pohľadanie. Bol medzi nimi tohoročný slovenský šampión v cestnom behu na 10 km Jaroslav Szabo, účastník 

minuloročného európskeho šampionátu v krose Radoslav Tomeček, kvalitný triatlonista Daniel Kraviansky z Košíc... 
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Cieľovú čiaru ako prvý preťal Popradčan Jaroslav Szabo v drese Obalservis Košice. V tomto roku mu európsky 

šampionát v behu do vrchu unikol tesne. Teraz sa snaží nahnať formu na obdobie nominácie i na slovenský šampionát v 

krose, a vybojovať si miestenku na európsky šampionát v tejto disciplíne. So stratou necelej minúty za ním dobehol 

Dominik Sopko zo Sečovskej Polianky, v súčasnosti v drese TJ Obalservis Košice - klubu, ktorý bežcom poskytuje určité 

výhody a podmienky na prípravu. Medzi ženami dominovala vekom ešte žiačka, 14-ročná Tamara Ivančová z domáceho 

ŠK Banské. Niekoľkonásobná medailistka zo slovenských šampionátov na atletickej dráhe v mládežníckych kategóriách 

tentoraz nedala šancu žiadnej zo svojich súperiek. 

 

Medailové umiestnenie vybojoval aj jej otec 47-ročný Michal Ivančo - v kategórii od 40 rokov získal bronz. Striebro a 

bronz získali aj veteránky od 35 rokov - domáca Anna Matiová bola strieborná a Anna Matisová z Vranova bronzová. 

 

K medailovej žatve bežcov z okresu Vranov nad Topľou prispel striebrom dorastenec Jozef Molitoris z Hermanoviec nad 

Topľou. 

 

Z výsledkov: 

 

Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku: 

 

1. Jaroslav Szabo - Popradčan v drese TJ Obalservis Košice - 24:24 min 2. Dominik Sopko- TJ Obalservis Košice / 

Sečovská Polianka - 25:10 min 3. Adrián Vavrek - Dulova Ves - 25:34 min 4. Radoslav Tomeček - TJ Obalservis Košice - 

25:58 min 9. Roman Bak- Generali run team - 27:34 min 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 

 

1. Tomáš Kamas - TJ Tatran Spišská Nová Ves - 26:54 min 2. Miloš Popovič - Košice, Max energy drink - 27:25 min 3. 

Michal Ivančo - ŠK Banské - 28:07 min 5. Branislav Kmec - STD Vranov - 31:10 min 

 

Muži od 50 do 59 rokov: 

 

1. Štefan Rácz - AK Steeple Poprad - 27:59 min 2. Ján Malíček - Malco Myjava - 29:34 min 3. Jozef Juro- OŠK Vinné - 

30:03 min 

 

Muži od 60 rokov: 

 

1. Juraj Čokina - Humenné - 31:10 min 2. Peter Vilhan- Košice - 32:18 min 3. Lukáš Kormaník- Sokol Ľubotice - 33:28 

min 

 

Muži od 70 rokov: 
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1. Vincent Bašista - OU Demjata - 36:28 min 2. Peter Pribičko- ŽSR Košice - 38:33 min 3. Gerard Parilák- Michalovce - 

46:52 min 4. Andrej Baran- Banské- 57:16 min 

 

Dorastenci: 

 

1. Adam Tomeček- TJ TJ Obalservis Košice - 28:01 min 2. Jozef Molitoris - Hermanovce nad Topľou - 30:16 min 3.Dávid 

Brodňanský - Biatlon Prešov - 33:25 min 

 

Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku: 

 

1. Tamara Ivančová - ŠK Banské - 32:28 min 2. Barbora Balogová - ŠK Biatlon Prešov - 32:35 min 3. Alena Farkašová - 

AC Michalovce - 33:25 min 5. Simona Perejdová - Vranov nad Topľou - 36:23 min 

 

Ženy od 35 rokov: 

 

1. Lucia Marošová - Stropkov - 37:47 min 2. Anna Matiová - ŠK Banské - 40:25 min 3. Anna Matisová - Vranov nad 

Topľou - 50:16 min 

 

(db) 

 

Foto: 

 

Tamara Ivančová. FOTO: ADB 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

 [dobrenoviny.sk; 24/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114242/ruska-ambasada-a-obcianske-zdruzenie-daruju-desiatky-knih 

 

Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym 

združením (OZ) Vostok - klub slovensko-ruskej spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej knižnice v Spišskej Novej 

Vsi darček, v podobe desiatok publikácií pre deti z regiónu Spiš. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114242/ruska-ambasada-a-obcianske-zdruzenie-daruju-desiatky-knih
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"Už skôr sme odovzdali školám knihy s rozprávkami a uskutočnili sme viaceré stretnutia na tému ruská kultúra a život v 

Ruskej federácii. Sme radi, že sme sa mohli stať pomyselným mostom medzi Slovákmi a Rusmi a pomôcť žiakom i 

učiteľom na tunajších základných školách. Vďaka spoločnému úsiliu sa objaví v Spišskej knižnici polica s desiatkami 

moderných publikácií pre deti rôzneho veku. Dúfame, že tak rozšírime obzor školákom, ktorí chcú spoznávať nádhernú 

ruskú literatúru," uviedla Svetlana Korbová za OZ Vostok. 

 

Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. Členovia spomínaného OZ totiž zistili, že na školách chýba študijný materiál pre deti vo vyšších ročníkoch 

základných škôl. Požiadavky interpretovali zástupcom ruskej ambasády, ktorí na ne promptne reagovali. Zároveň 

členovia Vostoku uskutočnili finančnú zbierku a nakúpili knihy podľa vlastného výberu. 

 

Podľa Korbovej je možné Spišskú Novú Ves považovať za skutočné hlavné mesto slovensko-ruského priateľstva. 

Okrem dvoch združení vzájomnej spolupráce existuje v tomto meste intenzívna snaha o vzájomnú kultúrnu výmenu. 

Svedčí o tom napr. aj výmenný pobyt slovenských gymnazistov v Moskve, ktorý prednedávnom absolvovali. "Onedlho 

budú môcť obyvatelia mesta uvidieť aj výstavu o histórii charity v Rusku, okrem toho pripravujeme stretnutia so školákmi, 

na ktorých budú môcť spoznať nielen Rusko samotné, ale aj jeho ľudí či gastronómiu," uzatvára Korbová. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Deti dostanú do daru desiatky knižiek 

 [spis.korzar.sme.sk; 24/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20679465/deti-dostanu-do-daru-desiatky-kniziek.html 

 

Na školách chýba študijný materiál. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením (OZ) Vostok - 

klub slovensko-ruskej spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi darček v podobe 

desiatok publikácií pre deti z regiónu Spiš. 

 

"Už skôr sme odovzdali školám knihy s rozprávkami a uskutočnili sme viaceré stretnutia na tému ruská kultúra a život v 

Ruskej federácii. Sme radi, že sme sa mohli stať pomyselným mostom medzi Slovákmi a Rusmi a pomôcť žiakom i 

učiteľom na tunajších základných školách. Vďaka spoločnému úsiliu sa objaví v Spišskej knižnici polica s desiatkami 

moderných publikácií pre deti rôzneho veku. Dúfame, že tak rozšírime obzor školákom, ktorí chcú spoznávať nádhernú 

ruskú literatúru," uviedla Svetlana Korbová za OZ Vostok. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20679465/deti-dostanu-do-daru-desiatky-kniziek.html
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Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. 

 

Na školách chýba študijný materiál 

 

Členovia OZ totiž zistili, že na školách chýba študijný materiál pre deti vo vyšších ročníkoch základných škôl. 

 

Požiadavky interpretovali zástupcom ruskej ambasády, ktorí na ne promptne reagovali. 

 

Zároveň členovia Vostoku uskutočnili finančnú zbierku a nakúpili knihy podľa vlastného výberu. 

 

Podľa Korbovej je možné Spišskú Novú Ves považovať za skutočné hlavné mesto slovensko-ruského priateľstva. 

 

Okrem dvoch združení vzájomnej spolupráce existuje v tomto meste intenzívna snaha o vzájomnú kultúrnu výmenu. 

 

Svedčí o tom napríklad aj výmenný pobyt slovenských gymnazistov v Moskve, ktorý prednedávnom absolvovali. 

 

"Onedlho budú môcť obyvatelia mesta uvidieť aj výstavu o histórii charity v Rusku, okrem toho pripravujeme stretnutia so 

školákmi, na ktorých budú môcť spoznať nielen Rusko samotné, ale aj jeho ľudí či gastronómiu," uzatvára Korbová. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

 [teraz.sk; 24/10/2017; TASR, Monika Voleková ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/spnova-ves-ruska-ambasada-a-oz-vost/288078-clanok.html 

 

Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. 

 

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym 

združením (OZ) Vostok - klub slovensko-ruskej spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej knižnice v Spišskej Novej 

Vsi darček, v podobe desiatok publikácií pre deti z regiónu Spiš. 

 

"Už skôr sme odovzdali školám knihy s rozprávkami a uskutočnili sme viaceré stretnutia na tému ruská kultúra a život v 

Ruskej federácii. Sme radi, že sme sa mohli stať pomyselným mostom medzi Slovákmi a Rusmi a pomôcť žiakom i 

učiteľom na tunajších základných školách. Vďaka spoločnému úsiliu sa objaví v Spišskej knižnici polica s desiatkami 

moderných publikácií pre deti rôzneho veku. Dúfame, že tak rozšírime obzor školákom, ktorí chcú spoznávať nádhernú 

ruskú literatúru," uviedla Svetlana Korbová za OZ Vostok. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/spnova-ves-ruska-ambasada-a-oz-vost/288078-clanok.html
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Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. Členovia spomínaného OZ totiž zistili, že na školách chýba študijný materiál pre deti vo vyšších ročníkoch 

základných škôl. Požiadavky interpretovali zástupcom ruskej ambasády, ktorí na ne promptne reagovali. Zároveň 

členovia Vostoku uskutočnili finančnú zbierku a nakúpili knihy podľa vlastného výberu. 

 

Podľa Korbovej je možné Spišskú Novú Ves považovať za skutočné hlavné mesto slovensko-ruského priateľstva. 

Okrem dvoch združení vzájomnej spolupráce existuje v tomto meste intenzívna snaha o vzájomnú kultúrnu výmenu. 

Svedčí o tom napr. aj výmenný pobyt slovenských gymnazistov v Moskve, ktorý prednedávnom absolvovali. "Onedlho 

budú môcť obyvatelia mesta uvidieť aj výstavu o histórii charity v Rusku, okrem toho pripravujeme stretnutia so školákmi, 

na ktorých budú môcť spoznať nielen Rusko samotné, ale aj jeho ľudí či gastronómiu," uzatvára Korbová. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Cintoríny budú otvorené dlhšie 

 [spis.korzar.sme.sk; 24/10/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20679574/cintoriny-budu-otvorene-dlhsie.html 

 

Zvýšenú návštevnosť mestá očakávajú už počas víkendu. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SPIŠSKÁ BELÁ. Cintoríny v Spišskej Novej Vsi budú na dva týždne otvorené dlhšie. 

 

Zvýšenú návštevnosť v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých mesto očakáva už 

počas víkendu. 

 

Starý cintorín na Slovenskej ulici a rovnako aj nový na Kollárovej ulici tak budú od piatka 27. októbra do 11. novembra 

otvorené od 6:00 do 22:00. 

 

Na zmenu otváracích hodín upozornilo mesto na svojej internetovej stránke. 

 

Dlhšie budú otvorené aj cintoríny v Spišskej Belej a v mestskej časti Strážky, a to od soboty 28. októbra do nedele 5. 

novembra. 

 

Pre verejnosť budú prístupné nepretržite počas celého dňa, nebudú sa zamykať, informovala komunikačná manažérka 

mesta Alexandra Olekšáková. 

 

"Počas týchto dní mesto zvýšilo hliadkovú činnosť mestskej polície na cintorínoch, zabezpečilo častejšie udržiavanie 

čistoty a poriadku, najmä vysypávanie odpadkových košov niekoľkokrát denne a doplnilo ďalšie prenosné odpadkové 

koše," doplnila. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20679574/cintoriny-budu-otvorene-dlhsie.html
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1.10.  Ruská ambasáda a občianske združenie darujú desiatky kníh 

 [24hod.sk; 24/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/ruska-ambasada-a-obcianske-zdruzenie-daruju-desiatky-knih-cl543809.html 

 

Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením (OZ) Vostok - klub slovensko-ruskej 

spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej ... 

 

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym 

združením (OZ) Vostok - klub slovensko-ruskej spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej knižnice v Spišskej Novej 

Vsi darček, v podobe desiatok publikácií pre deti z regiónu Spiš. 

 

"Už skôr sme odovzdali školám knihy s rozprávkami a uskutočnili sme viaceré stretnutia na tému ruská kultúra a život v 

Ruskej federácii. Sme radi, že sme sa mohli stať pomyselným mostom medzi Slovákmi a Rusmi a pomôcť žiakom i 

učiteľom na tunajších základných školách. Vďaka spoločnému úsiliu sa objaví v Spišskej knižnici polica s desiatkami 

moderných publikácií pre deti rôzneho veku. Dúfame, že tak rozšírime obzor školákom, ktorí chcú spoznávať nádhernú 

ruskú literatúru," uviedla Svetlana Korbová za OZ Vostok. 

 

Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. Členovia spomínaného OZ totiž zistili, že na školách chýba študijný materiál pre deti vo vyšších ročníkoch 

základných škôl. Požiadavky interpretovali zástupcom ruskej ambasády, ktorí na ne promptne reagovali. Zároveň 

členovia Vostoku uskutočnili finančnú zbierku a nakúpili knihy podľa vlastného výberu. 

 

Podľa Korbovej je možné Spišskú Novú Ves považovať za skutočné hlavné mesto slovensko-ruského priateľstva. 

Okrem dvoch združení vzájomnej spolupráce existuje v tomto meste intenzívna snaha o vzájomnú kultúrnu výmenu. 

Svedčí o tom napr. aj výmenný pobyt slovenských gymnazistov v Moskve, ktorý prednedávnom absolvovali. "Onedlho 

budú môcť obyvatelia mesta uvidieť aj výstavu o histórii charity v Rusku, okrem toho pripravujeme stretnutia so školákmi, 

na ktorých budú môcť spoznať nielen Rusko samotné, ale aj jeho ľudí či gastronómiu," uzatvára Korbová. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Spišská knižnica oslavuje výročie: Pri tejto príležitosti dostane desiatky kníh 

 [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-kniznica-oslavuje-vyrocie-pri-tejto-prilezitosti-dostane-desiatky-knih-282591 

 

 Darček, ktorý vie potešiť. Ruská ambasáda a občianske združenie Vostok darujú Spišskej knižnici desiatky publikácií. 

http://www.24hod.sk/ruska-ambasada-a-obcianske-zdruzenie-daruju-desiatky-knih-cl543809.html
http://spisska.dnes24.sk/spisska-kniznica-oslavuje-vyrocie-pri-tejto-prilezitosti-dostane-desiatky-knih-282591
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Ambasáda Ruskej federácie na Slovensku v spolupráci s občianskym združením (OZ) Vostok – klub slovensko-ruskej 

spolupráce, pripravili na 65. výročie Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi darček, v podobe desiatok publikácií pre deti 

z regiónu Spiš. 

 

"Už skôr sme odovzdali školám knihy s rozprávkami a uskutočnili sme viaceré stretnutia na tému ruská kultúra a život v 

Ruskej federácii. Sme radi, že sme sa mohli stať pomyselným mostom medzi Slovákmi a Rusmi a pomôcť žiakom i 

učiteľom na tunajších základných školách. Vďaka spoločnému úsiliu sa objaví v Spišskej knižnici polica s desiatkami 

moderných publikácií pre deti rôzneho veku. Dúfame, že tak rozšírime obzor školákom, ktorí chcú spoznávať nádhernú 

ruskú literatúru," uviedla Svetlana Korbová za OZ Vostok. 

 

Myšlienka darovať knihy vznikla po stretnutí s pedagógmi a žiakmi zo Spišskej Novej Vsi, ktorí študujú ruský jazyk a 

literatúru. Členovia spomínaného OZ totiž zistili, že na školách chýba študijný materiál pre deti vo vyšších ročníkoch 

základných škôl. Požiadavky interpretovali zástupcom ruskej ambasády, ktorí promptne reagovali. Zároveň členovia 

Vostoku uskutočnili finančnú zbierku a nakúpili knihy podľa vlastného výberu. 

 

Podľa Korbovej je možné Spišskú Novú Ves považovať za skutočné hlavné mesto slovensko-ruského priateľstva. 

Okrem dvoch združení vzájomnej spolupráce existuje v tomto meste intenzívna snaha o vzájomnú kultúrnu výmenu. 

Svedčí o tom napr. aj výmenný pobyt slovenských gymnazistov v Moskve, ktorý prednedávnom absolvovali. "Onedlho 

budú môcť obyvatelia mesta uvidieť aj výstavu o histórii charity v Rusku, okrem toho pripravujeme stretnutia so školákmi, 

na ktorých budú môcť spoznať nielen Rusko samotné, ale aj jeho ľudí či gastronómiu," uzatvára Korbová. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Dejiny amatérskeho divadla na Spiši 

 [pravda.sk; 24/10/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/445838-dejiny-amaterskeho-divadla-na-

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

 

Dejiny amatérskeho divadla na Spiši približuje nová výstava v Múzeu Spiša, venuje sa 20. storočiu. 

 

"Spišská Nová Ves bola počas celého minulého storočia a je aj dnes metropolou divadelníctva na Spiši. Ochotnícky 

divadelný súbor Hviezdoslav zapožičal na účely našej výstavy rekvizity zo svojich divadelných hier. Pomocou bohatého 

https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/445838-dejiny-amaterskeho-divadla-na-spisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/445838-dejiny-amaterskeho-divadla-na-spisi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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fotografického materiálu a ich popisov ich uvádzame do kontextu svojej doby," informovala Monika Štefanovičová z 

múzea. 

 

Výstava s názvom Divadelný Spiš – amatérske divadelné súbory nášho regiónu v 20. storočí je verejnosti prístupná v 

Provinčnom dome do konca januára budúceho roka. V meste podľa Štefanovičovej pôsobili aj iné ochotnícke divadelné 

súbory ako napríklad Divadelný súbor Janka Borodáča, Divadlo na koľajach a iné. Fungovali a naďalej fungujú aj v iných 

mestách a obciach, ako sú Smižany, Letanovce, Spišský Hrušov, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Poprad a ďalšie. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Mečiarov minister havaroval a nafúkal: FOTO džípu v jarku, úprimne prehovoril tesne po 

nehode 

 [topky.sk; 24/10/2017; TMZ ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1664803/Meciarov-minister-havaroval-a-nafukal--FOTO-dzipu-v-jarku--uprimne-prehovoril-tesne-po-nehode 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Exminister za HZDS mal v sobotu dopravnú nehodu. Niekdajší spolupracovník Vladimíra Mečiara 

Gustáv Krajči dokonca nafúkal. Nezvyčajne otvorený Krajči priznal, prečo si za volant sadol, keď mal ešte v krvi alkohol. 

 

Bývalý minister vnútra za Mečiarovo HZDS Gustáv Krajči (66) neskoro v sobotu v noci havaroval. Krátko pred polnocou s 

jeho Nissanom Pathfinder v smere od obce Spišský Hrušov na obec Jamník (okres Spišská Nová Ves) na rovnom úseku 

cesty nezvládol riadenie a s vozidlom zišiel mimo cestu v smere svojej jazdy. Auto skončilo na pravom boku v priekope 

vedľa cesty. 

 

Vyhýbal sa autu na rovnej ceste 

 

Keď mu policajti dali fúkať, namerali mu v krvi 0,81 promile. Krajči havaroval na rovnej ceste. Vraj sa vyhýbal 

protiidúcemu autu. "Vyhýbal som sa autu, ktoré šlo z protismeru a zliezol dom do jarku," tvrdí Krajči pre TV JOJ. 

 

Mali sme oslavu 

 

A prečo si sadol za volant pod vplyvom alkoholu? "Ja som nemal alkohol. Ja mám zostatkový alkohol. Sme včera (v 

sobotu - pozn. red.) oslavovali a dnes to ešte ostalo. Nepočítal som, že takáto situácia môže nastať," prezradil Krajči. 

"Nemám vlastný dräger a nemohol som to odmerať. Nepočítal som s tým, že sa to môže stať," dodal s tým, že oslava 

bola dobrá. "Auto je v pohode, ja som v pohode," dodal na záver. 

 

K zraneniu osôb nedošlo. Predbežná škoda bola vyčíslená na 500 eur. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský 

preukaz a zakázaná ďalšia jazda. Polícia vec dokumentuje ako priestupok proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej 

premávke. 

http://www.topky.sk/cl/10/1664803/Meciarov-minister-havaroval-a-nafukal--FOTO-dzipu-v-jarku--uprimne-prehovoril-tesne-po-nehode
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Hrozí pokuta a strata vodičáku na tri roky 

 

Ako Topky informovala košická hovorkyňa policajtov Lenka Ivanová, vinníkom dopravnej nehody bol 66-ročný vodič, 

avšak dopravná nehoda je stále v štádiu vyšetrovania. Za tento priestupok možno vodičovi uložiť pokutu od 150 eur do 

800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do 3 rokov. 

 

Mečiarov minister vnútra zmaril referendum 

 

Gustáv Krajči je bývalým ministrom vnútra v tretej vláde Vladimíra Mečiara a bývalý predseda politickej strany Ľudová 

únia. Krajči čelí obvineniu zo zmareného referenda z čias Mečiarovej vlády. Podľa ústrednej komisie môže za to práve 

Krajči. Jeho ministerstvo nechalo vytlačiť a distribuovať hlasovacie lístky len s tromi otázkami. Krajčiho a ďalších 

obvinených v kauze únos prezidentovho syna amnestoval Vladimír Mečiar. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Florbalistky bodovali aj v oklieštenej zostave 

 [mykysuce.sme.sk; 24/10/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

https://mykysuce.sme.sk/c/20679612/florbalistky-bodovali-aj-v-okliestenej-zostave.html 

 

Florbalová extraliga pokračovala 5. a 6. kolom. Kysučankám sa darilo striedavo. 

 

5. kolo 

 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2:4 (0:3; 1:0; 1:1) 

 

Góly: 9. Faktorová, 59. Brodňanová – 7., 48. Besedičová, 13. Vaseková, 20. Kľúčiková. 

KNM: Hlavatá – Škvrndová, Šlopková, Prívarová, Gašincová, Faktorová, Svrčková Martinčeková, Marková, Mlíchová, 

Pudišová, Brodňanová, Chúpeková, Michalisková. 

HURIKÁN BA: Ščasná – Lešková, Gešová, Mišíková, Haluzová, Kašlík, Pienčaková, Dundová, Besedičová, Vaseková, 

Kľúčiková. 

 

6. kolo 

 

ŠK Slávia SPU DFA Nitra – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 2:5 (0:2; 0:3; 2:0) 

 

Góly: 13. Kňažková, 58. Paldanová – 15., 29., 36. Faktorová, Chúpeková, Brodňanová. 

NITRA: Blehová – Bodorová, Cebová, Daubnerová, Ďurišová, Hačková, Kňažková, Nagyová, Paldanová, Pintérová, 

Štefkovičová, Vankúšová, Vargová. 

https://mykysuce.sme.sk/c/20679612/florbalistky-bodovali-aj-v-okliestenej-zostave.html
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KNM: Hlavatá – Gašincová, Svrčková, Škvrndová, Gužiková, Martinčeková, Pudišová, Faktorová, Marková, Brodňanová, 

Chupeková, Gužiková, Michalisková. 

 

Ema Škvrndová: "Tri získane body z tohto víkendu hodnotíme veľmi pozitívne, pretože momentálne je skoro polovica 

družstva chorá alebo zranená. Náš širší káder hráčok je niečo cez 20 dievčat, no teraz naše družstvo ťahajú veľmi mladé 

hráčky a naša prvá lajna mala vekový priemer menej ako 15 rokov. Do formy sa po zranení dostáva juniorská 

reprezentantka Alexandra Faktorová, ktorá sa vyznamenala svojím prvým hetrikom v tejto sezóne." 

 

1. Pruské 5 5 0 0 0 47:13 15 

2. Tvrdošín 6 4 1 1 0 46:26 15 

3. Nemšová 5 4 0 0 1 49:21 12 

4. Sabinov 5 4 0 0 1 33:30 12 

5. KNM 6 2 1 1 2 27:19 9 

6. Michalovce 6 1 2 0 3 32:46 7 

7. Bratislava 5 2 0 0 3 23:21 6 

8. Spišská Nová Ves 5 1 0 2 2 29:32 5 

9. Nitra 5 0 0 0 5 12:39 0 

10. Prešov 6 0 0 0 6 11:62 0 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Ocenenia pre dedinu roka 2017: Druhou najlepšou obcou na Slovensku je Zemné 

 [novezamky.dnes24.sk; 24/10/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/ocenenia-pre-dedinu-roka-2017-druhou-najlepsou-obcou-na-slovensku-je-zemne-282598 

 

 Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa. 

Medzi víťazmi sa ocitla i dedina z okresu Nové Zámky. 

 

Súťaž, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre 

obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska, sa konala už po deviatykrát. 

 

Cieľom je rozvoj domova a tradícií 

 

"Cieľom súťaže je predovšetkým povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova s ohľadom na tradície 

a ducha dediny," vyhlásil minister László Sólymos s tým, že vidiek je nezanedbateľnou časťou Slovenska. 

 

Víťazná obec Oravská Polhora, ktorá je zároveň najsevernejšou obcou na Slovensku, preukázala podľa národnej 

hodnotiacej komisie najkomplexnejšie naplnenie princípov a požiadaviek súťaže v zmysle aktuálneho motta "myslieť 

dopredu". 

http://novezamky.dnes24.sk/ocenenia-pre-dedinu-roka-2017-druhou-najlepsou-obcou-na-slovensku-je-zemne-282598
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Okrem Oravskej Polhory, ktorej udelila národná hodnotiaca komisia prestížny titul Dedina roka 2017 a získala právo v 

budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o 15. Európsku cenu obnovy dediny, si ocenenie prevzalo aj 

ďalších dvanásť obcí. "Ukázali príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a neposlednom 

rade aj o životné prostredie. Bokom však nezostalo ani racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej 

pospolitosti, či hmotného a nehmotného dedičstva. A to všetko s ohľadom na zachovanie ľudového folklóru," vyzdvihol 

minister Sólymos. 

 

V 9. ročníku sa do súťaže zapojilo 20 obcí, ktoré si zmerali sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a 

rozvoji. Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia 

občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a 

prestíže slovenských obcí. 

 

Okres Nové Zámky a jeho zástupca 

 

Druhé miesto obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie Blatnica (okres Martin). V jednotlivých kategóriách 

súťaže si ocenenie prevzali aj obce: Dedina ako hospodár – Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves), Dedina ako 

maľovaná – Mikušovce (okres Prešov), Dedina ako klenotnica – Hronsek (okres Banská Bystrica) a Pohorelá (okres 

Brezno), Dedina ako pospolitosť – Nižná Voľa (okres Bardejov), Dedina ako partner – Čirč ( okres Stará Ľubovňa), ktorá 

vyhrala aj internetové hlasovanie verejnosti, Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou), Dedina ako hostiteľ – Vinné (okres 

Michalovce). 

 

Mimoriadnu cenu si prevzala obec Horný Tisovník (okres Detva) za znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a 

rozvíjanie duchovného odkazu minulosti. V tomto ročníku súťaže bola udelená aj cena generálneho partnera COOP 

Jednota Slovensko, s. d., ktorú si prevzala obec Bátovce (okres Levice) za oživenie komunitného života obyvateľov 

dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií. 

 

Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné 

prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  DIVADLO 

 [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 
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Dámsky krajčír 

 

Príďte si pozrieť francúzsku bulvárnu komédiu v rámci festivalu Divadelný Spiš. Vstupné 8 eur 25. október, streda, 19.00 

h Spišské divadlo Spišská Nová Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Bleskové správy z regiónu 

 [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 2; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Do Bachledky radšej cez týždeň 

 

Polícia odporúča návštevníkom Chodníka korunami stromov v Bachledovej doline v Ždiari, aby využívali najmä verejnú 

hromadnú prepravu alebo využívali na parkovanie aj iné parkoviská, napr. na Strednici v Ždiari, odkiaľ premáva 

kyvadlová doprava. Za úvahu podľa polície stojí aj návšteva atrakcie v pracovné dni, nie cez víkend. Nakupujúcim v 

Nowom Targu tiež odporúča využiť hraničný priechod Niedzica - Lysá nad Dunajcom, čím sa vyhnú problémovému úseku 

štátnej cesty I/66 v Ždiari. 

 

--- 

 

Chystá sa filatelistický sviatok 

 

V sobotu sa v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre v Spišskej Novej Vsi uskutočnia 34. Dni filatelie 

Slovenska. Prednášková časť sa začína o 10.00 h. Historik Ivan Chalupecký sa bude venovať téme pôšt na Spiši, 

Zdenek Baliga pamiatkam Spiša. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Slovenskej pošty o 

najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2016. V nedeľu sa od 7.00 do 12.00 h v Spišskej Novej Vsi v budove 

Geologického prieskumu uskutoční zberateľská burza. 

 

--- 

 

Poliak prežil 250-metrový pád 

 

Leteckí záchranári ratovali vo Vysokých Tatrách 48-ročného Poliaka. Muža videli padať z Kohútika smerom do Kotlinky 

pod Sedlom Váha. Pravdepodobne sa pošmykol na snehovom poli a padal strmým skalnato-snehovým terénom približne 

250 metrov. Skončil asi sto metrov od Chaty pod Rysmi. Pri páde utrpel vážny úraz hlavy a ďalšie zranenia. Po príchode 

záchranárov Poliak komunikoval, ale na okolnosti pádu si nepamätal. Záchranári ho na mieste ošetrili a následne 

previezli do popradskej nemocnice. 
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--- 

 

Letný čas sa mení na zimný 

 

Cez víkend sa mení letný čas na zimný. V noci zo soboty na nedeľu si nezabudnite prestaviť hodiny. V nedeľu 29. 

októbra ráno o 3.00 h si presunieme ručičky hodín na 2.00 h. Znamená to aj to, že budeme spať o hodinu dlhšie. Ak 

budete v tom čase na cestách vlakom či autobusom, cesta vám bude trvať o hodinu dlhšie, keďže spoje musia dodržiavať 

cestovný poriadok. Tí, ktorí budú práve v práci, budú robiť o hodinu navyše. 

 

--- 

 

Šteiner sa vzdal kandidatúry 

 

Kandidát Strany zelených na Slovensku, cukrár - technológ Milan Šteiner sa vzdal kandidatúry na post predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja. V novembrových voľbách sa rozhodol podporiť Jána Garaja. Po vzdaní sa 

kandidatúry sú v hre o post prešovského župana naďalej jedenásti kandidáti. Šteiner sa však naďalej uchádza o post 

poslanca krajského zastupiteľstva. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 

 [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 7; arg ; Zaradenie: aktuálne, inzercia] 

 

V strede októbra končili sezónu viaceré tatranské osady. Naplno však bežal život v tých, ktoré boli určené na doliečenie 

zranených vojakov. Tak bolo v Starom Smokovci 600, v Novom Smokovci a v Tatranskej Polianke po 200 vojenských 

rekonvalescentov. Ostatné osady boli do 15. decembra zatvorené, výnimku dostal na Štrbskom Plese horár Havaš, ktorý 

smel ubytovať max. tri osoby núdzovo. 

 

Nájomcami vysokohorských chát sa na nasledujúce obdobie stali Aladár Polnisch z Vyšných Hágov (Majláthova chata pri 

Popradskom plese), Ján Košár z Veľkej (Sliezsky dom), Johann Adriányi z Veľkej (Téryho chata) a učiteľ Rokfalussy zo 

Spišskej Novej Vsi (Fridrichova chata pri Zelenom plese). 

 

Adjunkt Krajinského meteorologického ústavu Georg Marczell inštaloval v Javorinskej Širokej zrážkomer vo výške 1300 m 

n. m. Pri vynáške a montáži mu pomáhali vojaci z košickej posádky, ktorí boli v Ždiari pripravovať ubytovanie a ďalšie 

náležitosti pre lyžiarsky výcvik vojakov. 
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Potešili sa v Kežmarku, keď sa dozvedeli, že manželka rakúskeho ríšskeho poslanca z Viedne Berta Kolischerová chce 

darovať mestu 10-tisíc korún na výstavbu Múzea Ferdinanda Katonu. Napokon sa dar neuskutočnil, lebo prednosť mala 

bezodná vojnová pokladnica... 

 

Vedúci úradník Úradu hraničnej polície v Poprade Artur Kéler bol úspešným "lovcom" vojnových zbehov a tak ho 

neminulo vyznamenanie. Jeho prsia zdobil Vojnový kríž 3. triedy. 

 

Majiteľ Kišoviec a predseda Prešovského kráľovského súdu Matej von Kisóczy odišiel do penzie a stal sa radcom 

župného notariátu v Levoči. Na úrade župy sa stal sekretárom župana vrchný notár Bruno Ujfalussy. 

 

Veľkolepú oslavu 400. výročia reformácie pripravila evanjelická cirkev v Poprade. Jej špičkovým bodom programu bola 

melodráma Luther na hrade Wartburg, ktorú napísal farár Dezider Grünwald a hercami boli členovia cirkevného zboru. 

(arg) 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Z troch zápasov získali kamzíci len tri body 

 [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 5; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Šport] 

 

POPRAD/NOVÉ ZÁMKY 

 

Tri zápasy v rýchlom slede majú za sebou popradskí hokejisti. 

 

Vo štvrtok privítali na domácom ľade mladíkov z HK Orange 20, v piatok sa predstavili na ľade Nových Zámkov a v 

nedeľu opäť doma proti Zvolenu. 

 

Poprad na ľade s piatimi päťkami 

 

Vo štvrtkovom zápase sa na ľade predstavili hneď šiesti popradskí juniori. V drese Popradu to boli Lukáš Olejník a Boris 

Martančík, ktorých vo štvrtej formácii doplnil Lukáš Vartovník. Ten prišiel do Popradu z farmy v Spišskej Novej Vsi. V 

zostave Popradu chýbalo viacero "maródov", ku ktorým sa pridal aj Jindřich Abdul. V drese HK Orange 20 sa predstavila 

štvorica popradských odchovancov Martin Krempaský, Peter Kundrik, Filip Vašaš a Rastislav Václav. Piaty do partie - 

Peter Bjalončík - pre zranenie nenastúpil. 

 

Popradčania síce úvodné dejstvo vyhrali gólom Bondru, avšak v druhej tretine mladíci Marcínekom vyrovnali a následne 

po góle Tamášiho viedli. Až v závere druhého dejstva sa podarilo Podtatrancom vyrovnať vďaka gólu Vartovníka. V 

záverečnej tretine rozhodli o svojom víťazstve 5:2 kamzíci troma gólmi Paločka, Königa a Heizera. Pri oboch góloch 

mladíkov boli aj Popradčania. Pri druhom Krempaský a pri prvom najmladší z nich - Peter Kundrik. "Z našej strany to bol 
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aktívny zápas, len škoda oslabení, ktoré Poprad využil. Je to pre nás česť zahrať si za Slovensko a zvlášť na domácom 

štadióne proti Popradčanom," povedal Peter Kundrik. "Z našej strany to nebol až taký zlý výkon, ako hovorí konečný 

výsledok. Mrzí ma hlavne druhý gól 40 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Žiaľ, v tretej tretine sme nezvládli záver. Bolo 

tam množstvo individuálnych chýb," zhodnotil zápas tréner dvadsiatky Ernest Bokroš. Spokojný s výsledkom, ale nie s 

hrou, najmä v prvých dvoch tretinách, bol tréner kamzíkov Marcel Ozimák. "Sme radi za tri body do tabuľky," povedal 

Ozimák. Upozornil aj na jednu zaujímavosť. Vo štvrtkovom zápase bolo na ľade najviac Popradčanov. "Dnes hralo päť 

popradských pätiek," povedal Ozimák, na čo mu Bokroš zakontroval: "Ako sme potom mohli s troma päťkami vyhrať?" 

Tréner Ozimák sa teší na príchod popradských mladíkov z projektu Orange 20 do Popradu v januári. 

 

Prehra na nulu 

 

Po zápase s mladíkmi nasledovala krátka regenerácia a v piatok dopoludnia už "kamzíci" cestovali do Nových Zámkov s 

troma kompletnými obranami, siedmym obrancom bol Vojtěch Zadražil. Tímu pre zranenia chýbali Peter König a Ľubomír 

Dinda. V útoku sa opäť predstavili aj mladíci Boris Martančík a Lukáš Olejník, ktorých vo štvrtom útoku doplnil Aleš Ježek. 

Na listine zranených stále figuroval Arne Kroták a Jindřich Abdul. Pre zdravotné problémy neboli trénerom k dispozícií ani 

Richard Rapáč a Andreas Štrauch. Na juhu Slovenska kamzíci nemali svoj deň. Ešte v úvodnej tretine inkasoval Corbeil 

úvodný gól z hokejky Škodu. Popradčania neboli úspešní ani v druhej tretine, naopak, Novozámčania sa dvakrát presadili 

Hainom a Zbořilom. Podtatranci aj v tomto zápase nedokázali využiť niekoľko presiloviek, vrátane tej päť na troch. V 

záverečnej tretine neboli úspešní McDowell, Majdan či Matej Paločko. Naopak, súper pridal ešte dva góly Dubininom a 

Salijim, takže "kamzíci" odchádzali z Nových Zámkov s vysokou prehrou 5:0. Popradský tréner Marcel Ozimák zhodnotil 

zápas jednoznačne: "Myslím si, že hodnotenie je jasné. Ľudia videli, že Novozámčania boli dôraznejší v koncovke. U nás 

bolo cítiť absenciu viacerých hráčov, hralo veľa mladíkov. Na to sa však nebudem vyhovárať, mali sme šance aj za stavu, 

keď sme prehrávali. Pri presilovke päť na tri sme nedokázali dať gól do prázdnej bránky. Rozhodli dôraz v koncovke a 

naša neschopnosť dať gól. Súper ich dal päť, a preto zvíťazil." 

 

Jeden gól na výhru nestačí 

 

Tretí zápas za štyri dni. Poprad privítal na domácom ľade Zvolen, ktorý mohol v prípade výhry preskočiť "kamzíkov" v 

tabuľke. Tréner Marcel Ozimák poslal do brány Alexeja Ivanova. V obrane chýbal Daniel Brejčák a pre zranenie 

nenastúpil ani Ľubomír Dinda. Do zostavy sa však po chorobe vrátil Andreas Štrauch. Naďalej sú mimo hry Juraj Majdan, 

Richard Rapáč, Arne Kroták i Jindřich Abdul. Priestor tak opäť dostali mladíci Olejník a Martančík a tiež Vartovník zo 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Skóre zápasu otvorili ako prví Zvolenčania, keď sa v deviatej minúte presadil Coffman. Popradčanom sa podarilo ešte v 

prvej tretine vyrovnať. Len osem sekúnd pred koncom vyrovnal Andreas Štrauch. V druhej tretine videlo 1 193 divákov na 

popradskom zimnom štadióne len jeden gól z hokejky Drgoňa. Popradčania mali v prostrednej časti hry výhodu presilovej 

hry o dvoch hráčov, nepodarilo sa im však skórovať. Na začiatku poslednej tretiny tak ešte mali Popradčania všetko vo 

svojich rukách. V polovici tretiny mali domáci opäť možnosť hrať presilovú hru o dvoch hráčov, ale ani teraz sa im 
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nepodarilo skórovať aj napriek veľkému tlaku domácich v závere poslednej časti hry. Nedáš-dostaneš platilo aj tentoraz, v 

56. minúte Ťavoda od modrej zvýšil na 1:3. V závere zápasu sa domáci pokúsili o zvrat hrou bez brankára, gól sa im však 

vsietiť nepodarilo. Naopak, do prázdnej brány zvýšil na konečných 1:4 Fekiač. 

 

So zápasom nebol vôbec spokojný tréner Popradu Marcel Ozimák: "My okrem gólu, ktorý sme dali a aj napriek tlaku v 

tretej tretine, sme hrali zle. Z nepochopiteľných dôvodov sme v presilovke o dvoch hráčov ani nevystrelili. Na tréningu to 

máme nacvičené, v zápase to však vôbec nejde. Momentálne máme problém s disciplínou. Hráči neplnia pokyny, ktoré si 

povieme. Ak sa to v budúcom týždni nezmení, pristúpime k opatreniam." 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Foto: 

 

V drese HK Orange 20 sa predstavili štyria popradskí odchovnaci, medzi nimi aj Filip Vašaš. Snímka: rov 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Vidím množstvo vecí, ktoré nefungujú. A mohli by 

 [Podtatranské noviny; 43/2017; 24/10/2017; s.: 3; PR servis ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Karin JUREKOVÁ sa prostredníctvom organizácie Progresfem venuje pomoci ženám zažívajúcim násilie zo strany ich 

intímnych parterov. 

 

"Ženám chcem pomôcť ešte viac, a to vybudovaním ubytovacieho zariadenia (Bezpečný ženský dom) v Poprade, 

prípadne v jeho okolí, kde budú mať ženy v prípade núdze kvalitatívne lepšie ubytovacie možnosti v sociálnom systéme, 

ktorý máme a zariadenie bude spĺňať európske štandardy," tvrdí. 

 

Pomoci iným, najmä ženám, sa venujete už štrnásť rokov. V čom presne spočíva vaša práca? 

 

Pomáham ženám zažívajúcim násilie v podtatranskom regióne. Odstraňujem dopady a dôsledky zažitého násilia v 

partnerských a intímnych vzťahoch. Prichádzam do priameho kontaktu s týmito ženami a snažím sa im pomôcť presne 

podľa ich potrieb. Ženám pomáham vrátiť stratenú sebadôveru a sebavedomie a rovnako vieru vo vlastné sily. 

 

Akú konkrétnu pomoc týraným ženám ponúkate? 

 

Sme akreditovaným subjektom poskytujúcim špecializované sociálne poradenstvo. Poskytujeme širokú škálu služieb, 

vrátane podpory ženám a deťom, ktoré majú skúsenosť s mužským násilím. Robíme prevenciu pre mladých ľudí. 

Vzdelávame rôzne cieľové skupiny ako sú verejné a štátne inštitúcie, psychológovia/čky, zdravotníci/čky, sociálny/e 
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pracovníci/čky, MVO, dobrovoľníci/čky. Zapájame sa do kampaní na zvyšovanie povedomia, aj do tvorby národných 

politík. Nosnou časťou našej práce je však práca so ženami, kde poskytujeme ženám psychologické, právne, ekonomické 

a sociálne poradenstvo, pri ktorom zisťujeme prítomnosť foriem násilia, robíme odhad nebezpečenstva a bezpečnostný 

plán. 

 

Máte pocit, že násiliu páchanému na ženách je venovaná dostatočná pozornosť zo strany spoločnosti? 

 

Za posledné roky sa situácia určite zmenila, keď to porovnám so situáciou spred štrnástich rokov, kedy som v tejto oblasti 

začala pôsobiť. Spoločnosť začala viac vnímať zažité rodové stereotypy, ktoré postupne strácajú na sile a dôraze, ktorá 

sa im v minulosti venovala. V rámci našej práce však stále narážame na množstvo problémov, ktoré v spoločnosti sú. 

Napríklad, v drvivej väčšine prípadov, ktoré máme, sa vyskytuje chudoba a nezamestnanosť, ktorej musia ženy čeliť. 

Stúpol nám počet žien v zrelom veku, pre ktoré je dosť problematické sa začleniť do pracovného života, pretože vek, 

ktorý majú, nie je pre zamestnávateľov tak žiadúci. Za posledné obdobie chudoba v spoločnosti ešte narástla. Vytvárajú 

sa priepastné rozdiely medzi bohatými a chudobnými ľuďmi. Rovnako väčšiu pozornosť venujú médiá prípadom násilia 

páchanému na ženách. Je väčší tlak spoločnosti a jednotlivé prípady už nie je možné len tak zamiesť pod koberec, aby 

voči nim nebola vyvodená spoločenská zodpovednosť. 

 

Odkiaľ sú klientky, ktoré vyhľadávajú vašu poradňu? 

 

Rádius je spravidla 50 kilometrov od Popradu. To dokazuje, že máme nedostatok špecializovaných poradenských centier. 

V našom regióne sme jediným, ďalšie sa nachádzajú až v Liptovskom Mikuláši či Prešove. 

 

Bolo by teda dobré rozšíriť vaše služby? 

 

V meste Poprad máme akútny nedostatok ubytovacích miest pre ženy, ktoré zažívajú násilie. Keď k nám prichádzajú, 

nemáme ich kam posielať. Neexistuje pre nich v okolí žiadne špecializované ubytovacie miesto. Najbližším ubytovacím 

miestom s iným zameraním sociálnej služby je Útulok a potom Charita v Spišskej Novej Vsi. Špecializované miesta sa 

nachádzajú v Prešove, ale to je pre klientky, ktoré pracujú v našom regióne, problém. Budeme sa usilovať, aby sa 

podarilo vytvoriť aspoň niekoľko rodinných miest, lebo považujeme za potrebné, aby aj v meste Poprad takáto služba 

bola vytvorená. 

 

Približne koľko klientok mesačne navštívi vašu poradňu? 

 

Ťažko povedať. Máme totiž veľmi exponované obdobia, kedy nás navštívi veľa žien a sú mesiace, keď ich je menej. Ale v 

priemere máme mesačne zhruba štyri až päť nových klientok. Aktívne a dlhodobejšie pracujeme asi s päťdesiatkou žien. 

Celkovo v databáze evidujeme 280 žien, čo nie je nízke číslo. 

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja? 
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Vidím nespočetné množstvo problémov, vecí, ktoré nefungujú a ktoré by fungovať mohli. Vidím, ako sa nielen ženám, ale 

aj ľuďom, ktorí chcú žiť normálnym spôsobom, kladú polená pod nohy a nevyhovie sa ich požiadavkám. Mnohí z nich nie 

sú vôbec vypočutí, veľakrát je pre politikov volič zaujímavý dva týždne pred voľbami, týždeň po voľbách, a potom sa u 

poslancov začne prejavovať amnézia. Chcem priniesť svoj potenciál. Určité veci, ktoré sa zmeniť dajú, by som veľmi rada 

zmenila. Nielen pri práci so ženami, ale aj s mládežou. Narastá v spoločnosti počet mladých ľudí, ktorí majú problém so 

závislosťou od alkoholu. Je neúmerne veľa herní, ktoré spôsobujú patologizáciu, záťaž pre rodiny a spoločnosť. V 

Prešovskom kraji je katastrofálny stav cestných komunikácií. Chátrajúce školy, telocvične, slabé možnosti kultúrneho a 

spoločenského vyžitia a pod. Ak by som sa stala poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja, občanom by som sa 

snažila v rámci mojich možností maximálne vyjsť v ústrety, tak ako to robím doposiaľ. Veď nie je nič cennejšie, ako 

pomoc obyčajného človeka človeku. (PR servis) 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Dušičky sa blížia: V Spišskej nastane zmena otváracích hodín na mestských cintorínoch 

 [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dusicky-sa-blizia-v-spisskej-nastane-zmena-otvaracich-hodin-na-mestskych-cintorinoch-282603 

 

 Už onedlho budeme spomínať na svojich zosnulých blízkych. Pri tejto príležitosti sa zmenia otváracie hodiny na 

cintorínoch v Spišskej Novej Vsi. 

 

Dušičky už doslova klopú na dvere a pri tejto príležitosti sa cintoríny v meste naplnia návštevníkmi, ktorí prídu spomínať 

na svojich zosnulých blízkych. 

 

Z dôvodu očakávanej zvýšenej návštevnosti počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých ako aj obdobia okolo 

týchto sviatkov Správa cintorínov v Spišskej Novej Vsi sa rozhodla pre zmenu otváracích hodín. 

 

Zmena sa týka starého cintorína na Slovenskej ulici ako aj nového cintorína na Kollárovej ulici. Cintoríny budú podľa slov 

kompetentných otvorené v termíne od 27. októbra do 10. novembra 2017 v čase od 6.00 do 22.00 hod. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

http://spisska.dnes24.sk/dusicky-sa-blizia-v-spisskej-nastane-zmena-otvaracich-hodin-na-mestskych-cintorinoch-282603
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1.22.  Divadelné predstavenie v Spišskej Novej Vsi ukázalo pravých hrdinov 

 [teraz.sk; 24/10/2017; Monika Masaryková ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/divadelne-predstavenie-v-spisskej-nove/37882-clanok.html 

 

Všetci obdivujeme hrdinov. 

 

 Krompachy 24. októbra (SkolskyServis.sk) - Študenti krompašského gymnázia a ďalších stredných navštívili v stredu 18. 

októbra v Spišskej Novej Vsi divadelné hru Hrdinovia. Predstavenie v anglickom jazyku maximálne využíva slovnú 

zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote. Okrem príjemného divadelného zážitku si diváci 

mohli zopakovať aj svoje znalosti anglického jazyka. 

 

 V hre sú predstavené autentické postavy mladých ľudí, ktoré dokážu divákov svojím príbehom osloviť aj inšpirovať. 

Posolstvo, ktoré im inscenácia sprostredkovala je jednoduché - v každom z nás sa skrýva hrdina, musíme len potlačiť 

strach ním byť - Superman isn't real hero. Real people are heroes. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  OBRAZOM: Strašidelnou nocou slávnostne ukončili sezónu v novoveskej zoo 

 [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/obrazom-strasidelnou-nocou-slavnostne-ukoncili-sezonu-v-novoveskej-zoo-282630 

 

 Masky od výmyslu sveta, vydlabávanie tekvíc či rôzne súťaže. Koniec sezóny v spišskonovoveskej zoo sa niesol v 

hallowenskom duchu. 

 

Počas uplynulej soboty mohli ľudia v Spišskej Novej Vsi poslednýkrát v tomto roku navštíviť miestnu zoologickú 

záhradu. Tá ukončila svoju tohtoročnú sezónu vo veľkom štýle. Viac ako 500 návštevníkov prišlo na záverečnú párty, 

ktorá sa niesla v hallowenskom duchu. 

 

Strašidelnú noc podľa slov riaditeľky zoo Jany Dzurikovej tam organizovali už po 7-krát a vždy sa teší veľkej záľube. " 

Zoologická záhrada zatvorila svoje brány 20. októbra a v sobotu bola otvorená len výnimočne kvôli strašidelnej noci," 

ozrejmila riaditeľka s tým, že aj napriek ukončeniu sezóny pavilón aquaterra ostáva pre verejnosť otvorený i naďalej a to 

od 9:00 do 16:00 hod každý deň okrem pondelka. 

 

Pre návštevníkov bol počas uplynulej soboty v zoo pripravený aj sprievodný program. Deti si mohli prejsť cestičku 

zloženú z niekoľkých stanovíšť, za pomoci rodičov vydlabávali strašidelné tekvice a po vyhodnotení najkrajších masiek či 

tekvíc nasledoval lampiónový sprievod cez celú zoologickú záhradu. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/divadelne-predstavenie-v-spisskej-nove/37882-clanok.html
http://spisska.dnes24.sk/obrazom-strasidelnou-nocou-slavnostne-ukoncili-sezonu-v-novoveskej-zoo-282630
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Najväčší strašidelný zážitok čakal účastníkov podujatia na jazere v podobe grófa Drakulu a prievozníka Charona, či 

chodiacich stromov v areáli zoologickej záhrady. Slávnostnú bodku za sezónou si návštevníci vychutnali v priestoroch 

Madaras parku, kde bola pripravená ohňová šou. 

 

Atmosféru Strašidelnej noci si môžete pozrieť v našej galérií. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Trikrát s trénerom Ladislavom Spišiakom o zápase s Gelnicou 

 [myturiec.sme.sk; 24/10/2017; Roman Kopka ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

https://myturiec.sme.sk/c/20680191/trikrat-s-trenerom-ladislavom-spisiakom-o-zapase-s-gelnicou.html 

 

O nevydarenej prvej tretine, o dohovore v šatni a aj o tom, prečo nám posledná Gelica robila až také szarosti. 

 

Tréner MHK Martin Ladislav Spišiak hodnotil duel s Gelnicou1. O prvej tretine 

 

"Zápas sa začal pre nás nešťastne. Najprv sme nevyužili tri dobré možnosti na skórovanie a potom inkasovali. Na 

hokejky sa nám vkradla nervozita a ťažko sme sa presadzovali cez húževnatého súpera." 

 

2. Čo sa dialo v šatni 

 

"Cez prestávku sme si museli niektoré veci vysvetliť, najmä o dodržiavaní herného systému, pohybe a dôraze. Našim 

problémom je, že v takomto zložení sa stretávame prakticky len na zápasoch, a tak chvíľu trvá, kým sa dostaneme do 

správnej prevádzkovej teploty. Našťastie, od druhej tretiny sme už hrali našu hru a zápas otočili." 

 

3. Prečo nás Gelnica trápila 

 

"Gelnica je síce v tabuľke posledná, ale pred našim zápasom sa posilnila o hráčov Popradu a Spišskej Novej Vsi, preto 

to bolo možno ťažšie, ako sme si mysleli. Proti nám sa každý bude chcieť vytiahnuť, s tým sa ale budeme musieť vedieť 

vyrovnať. Dnes sa to podarilo, hráčov môžem pochváliť, že sa popasovali s nepriaznivým vývojom a získali dôležité tri 

body." 

 

Martin - Gelnica 5.2 (0:2, 3:0, 2:0) 

 

https://myturiec.sme.sk/c/20680191/trikrat-s-trenerom-ladislavom-spisiakom-o-zapase-s-gelnicou.html
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Góly: 25:45 Škumát (Hriňa), 35:10 Škumát (Hriňa), 37:00 Pokrivčák, 43:45 Solar (Jurášek, Pokrivčák) a 55:35 Brveník (), 

resp. 9:15 Grendel (Gross, Kostyšák) a 19:28 Findura (Grendel). 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Rekonštrukčné práce na sídlisku Západ sú v plnom prúde: Pribudne aj ďalšie ihrisko 

 [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/rekonstrukcne-prace-na-sidlisku-zapad-su-v-plnom-prude-pribudne-aj-dalsie-ihrisko-282655 

 

 Rušná jeseň odštartovala aj na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Práce sú v plnom prúde a dokonca pribudne aj 

jedno ihrisko navyše. 

 

Spišskonovoveské sídlisko Západ prechádza v tomto období výraznou zmenou. Ako sme vás už nedávno informovali, 

okrem nových kamier či centrálneho detského ihriska prebieha aj kompletná rekonštrukcia ulíc Kováčskej, Strojníckej a 

Stolárskej. Podľa slov predsedu mestského výboru sídliska Západ Adnana Akrama ide o významnú a veľkú investíciu, 

ktorá zahŕňa aj obnovu prislúchajúcich chodníkov. 

 

Stihnú to? 

 

"Pôvodný plán bol dokončiť všetky cesty do konca roka, avšak podľa informácií z mestského úradu je sklz v 

harmonograme rekonštrukcie ciest v meste, čo môže mať dopad na práce na sídlisku. Verím a dúfam, že sa termíny 

stihnú, ale v opačnom prípade alternatíva je, že sa dokončí celá Kováčska ulica spolu s chodníkmi do konca roka a 

Stolárska a Strojnícka v novom roku, keď to počasie umožní," povedal Akram. 

 

Doplnil, že rekonštrukcia v tak veľkom rozsahu prináša aj krátkodobé obmedzenia, hlavne, čo sa týka pohodlia a 

možnosti parkovať na sídlisku počas výstavby. "Poprosím obyvateľov sídliska o strpenie počas stavebných prác nielen na 

daných uliciach, ale na sídlisku ako celku," dodal s tým, že po tejto veľkej rekonštrukcii budú cesty na Západe obnovené 

na sto percent. 

 

Ďalšie ihrisko 

 

Nové centrálne ihrisko medzi ulicami Stolárskou a Hrnčiarskou bude hotové v priebehu novembra, no nebude to jediné 

ihrisko, ktoré na sídlisku pribudne. "Mesto vysúťažilo celý projekt cez verejné obstarávanie za nižšiu než predpokladanú 

sumu, čiže sa ušetrili peniaze, ktoré môžu byť použité v prospech sídliska. Za ušetrené peniaze bude postavené aj 

plánované workoutové ihrisko pre staršie deti a dospelých. Podnety na miesto, kde by malo byť umiestnené ihrisko môžu 

posielať obyvatelia aj na facebookovú stránku sídliska," uviedol predseda mestského výboru. 

 

http://spisska.dnes24.sk/rekonstrukcne-prace-na-sidlisku-zapad-su-v-plnom-prude-pribudne-aj-dalsie-ihrisko-282655
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Mestský výbor má už aj plány na budúci rok. Podľa slov Akrama v roku 2018 by chceli získať peniaze aj na zelené a 

relaxačné projekty, akými sú oddychové zóny za potokom, zveľaďovanie existujúcej verejnej zelene s kontinuálnou a 

koncepčnou výsadbou stromov a kríkov či multifunkčné ihrisko. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Prvé víťazstvo KFC v II. lige vonku 

 [mynovezamky.sme.sk; 24/10/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20680142/prve-vitazstvo-kfc-v-ii-liga-vonku.html 

 

Fialovo-bieli priviezli body z Trebišova. 

 

FUTBAL 

 

II. LIGA 

 

13.kolo 

 

Trebišov – Komárno 0:2 (0:0) 

Úvod sa vyznačoval opatrnou hrou z obidvoch strán. Komárno zabezpečilo obranu a čakalo na svoju príležitosť. Už do 

polčasu sa mohli fialovo-bieli niekoľkokrát radovať z gólu, ale svoje príležitosti zakončovali zbrklo. Po zmene strán 

pokračovali hostia vo svojej trpezlivej a disciplinovanej hre, čo im prinieslo aj úspech. 

Po hodine hry sa do dobrej streleckej príležitosti prebil najlepší hráč hostí Matič a jeho prudká strela spoza šestnástky 

rozvlnila sieť. Domáci mohli vyrovnať o niekoľko minút po inkasovanom góle, ale brankár Komárna Andrej Kosťukevič 

vytiahol zázračný zákrok, keď zlikvidoval reflexným spôsobom strelu útočníka z bezprostrednej blízkosti. Komárňania 

dokázali aj v ďalšom priebehu zápasu držať domácich na dištanc. 

V 83. minúte pečatil osud Trebišovčanov Militosjan, ktorý vrátil do siete Bilykovu strelu vyrazenú brankárom. Komárno sa 

tak dočkalo prvých bodov na ihrisku súpera v II. lige, z Trebišova si ich odviezlo zaslúžene. 

Góly: 60.Matič, 83. Militosjan 

R Sedlár, ŽK: Šuľák, Regáli – Huszty, Kováč, 415 divákov. 

SLAVOJ: Giertl – Kražel. Šuľák (77. Bellás), Kolesár, Kolbas, Starosta, Patkanóci, Ruskovský, Regáli (85. Vojtek), Turik 

(57. Da Silva), Bragin. Tréner V. Rusnák. KFC: A. Kosťukevič – Morócz, Podlucký, Špak (80. Sekulič), Huszty, Bilyk (89. 

Kováč), Kuruc, Bajza, Moďoroši, Matič, Militosjan. Tréner P. Zelenský. 

Ostatné výsledky: Bardejov – Podbrezová B 7:0, FK Pohronie – Sereď 2:3, Lipt. Mikuláš – Lok. Košice 1:2, Spiš. Nová 

Ves – Žilina B 2:0, Zvolen – šamorín 1:0, Poprad – Skalica 0:0, Inter – Nové Mesto 2:3. 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20680142/prve-vitazstvo-kfc-v-ii-liga-vonku.html
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Tabuľka 

1. Lok. Košice 13 10 1 2 24:9 31 

2. Sereď 13 9 1 3 34:17 28 

3. Skalica 13 8 2 3 17:9 26 

4. Poprad 13 7 3 3 25:9 24 

5. SNV 13 7 2 4 19:17 23 

6. Žilina B 13 7 1 5 27:17 22 

7. Lipt. Mikuláš 13 5 3 5 22:17 18 

8. Bardejov 13 5 3 5 19:17 18 

9. Zvolen 13 5 3 5 17:24 18 

10. Inter 13 5 1 7 22:21 16 

11. Pohronie 13 3 5 5 20:16 14 

12. Komárno 13 4 2 7 23:43 14 

13.Trebišov 13 4 1 8 10:21 13 

14. N. Mesto 13 4 1 8 11:28 13 

15. Šamorín 13 3 2 8 16:19 11 

16. Podbrezová B 13 1 3 9 12:34 6 

Program 14.kola: 27.10. Nové Mesto – Trebišov, Lok. Košice – FK Pohronie, Skalica – Inter, 28.10. Šamorín – Poprad, 

Bardejov – Lipt. Mikuláš, 29.10. Podbrezová B – Komárno, Žilina B – Zvolen, Sereď –Spišská Nová Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Nemocnica novej generácie Michalovce je skolaudovaná 

 [vucke.sk; 24/10/2017; Tomáš Kráľ, Svet zdravia ] 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/nemocnica-novej-generacie-michalovce-je-skolaudovana.html 

 

Na poslednom kontrolnom dni so strategickými partnermi projektu Košickým samosprávnym krajom a mestom 

Michalovce v pondelok 23. októbra 2017 bol oficiálne predstavený termín otvorenia nemocnice novej generácie. Nová 

budova bude prvýkrát sprístupnená verejnosti už v utorok 21. novembra 2017 a následne v sobotu 25. novembra 2017 sa 

na jej pôde bude organizovať deň otvorených dverí. 

 

Nová nemocnica už disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím a teraz sa pripravuje na uvedenie do prevádzky. 

Sťahovanie jednotlivých oddelení sa začne 5. decembra. Nemocnica novej generácie by mala byť plne funkčná ešte pred 

tohtoročnými vianočnými sviatkami. 

 

"Prvé pôrody a operácie by sa v novej nemocnici mali uskutočniť ešte v tomto roku. Sme veľmi radi, že prvých pacientov 

v novej nemocnici privítame skôr, ako sme plánovali. Našou ambíciou je spraviť z nej nové centrum akútnej medicíny pre 

celé východné Slovensko. Počas nadchádzajúcich týždňov čaká všetkých ešte obrovské množstvo práce. Spravíme 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/nemocnica-novej-generacie-michalovce-je-skolaudovana.html
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všetko potrebné pre to, aby prvá nemocnica novej generácie na Slovensku bola pripravená na novú prevádzku zo 

všetkých stránok," zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Aktuálne prebiehajúce práce pred uvedením nemocnice do finálnej prevádzky: 

 

 Dokončujú sa drobné stavebné práce a sadové úpravy v areáli; 

 Prebieha testovanie jednotlivých technických systémov budovy; 

 Navážanie a inštalácia medicínskej techniky (počítačový tomograf (CT) je už v budove, túto stredu je naplánované 

navezenie novej magnetickej rezonancie); 

 Dokončovanie interiérového dizajnu a inštalácia prvkov navigačného systému; 

 Navezenie a inštalácia vnútorného mobiliára a technického vybavenia izieb: 

 650 stoličiek a kresiel do lôžkových izieb, vyšetrovní, do lekárskych izieb, 

 250 pracovných a jedálenských stolov, 

 100 pracovných liniek vo vyšetrovniach, 

 200 LCD televízorov pre novú nemocničnú IP televíziu hotelového štandardu; 

 Výškové práce – umývanie okien a preskleného svetlíka átria. 

 

"Michalovskú nemocnicu už čoskoro čakajú pozitívne zmeny, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj jej personál. Rozšírime 

spektrum jej akútnych výkonov. Pomocou nových procesov a organizácie zdravotnej starostlivosti chceme výrazne zvýšiť 

bezpečnosť, komfort a kvalitu. V týchto dňoch naši zamestnanci prechádzajú odbornými tréningami, aby boli na tieto 

zmeny dobre pripravení. Som veľmi rád, že ich rady posilnili viacerí noví špecialisti. Sťahovanie do novej budovy sa má 

začať 5. decembra a malo by byť ukončené v priebehu niekoľko dní. Robíme maximum pre to, aby bola nemocnica plne 

funkčná ešte pred Vianocami," vysvetlil MUDr. Vladimír Dvorový, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Michalovce. 

 

V rámci dokončovacích prác na novej nemocnici prebieha aj rekonštrukcia administratívnej budovy a kuchyne. Obidve by 

mali byť hotové v priebehu najbližších týždňov. Po otvorení novej nemocnice sa na budúci rok plánuje aj spustenie 

procesu výstavby nového pavilónu polikliniky. Táto časť má vzniknúť na pôde súčasného chirurgického pavilónu. 

 

"Vďaka vysoko efektívnemu obstarávaniu a projektovej realizácii sa nám podarilo vytvoriť priestor na ďalšie investície. 

Výstavba nového a väčšieho poliklinického pavilónu prinesie oveľa vyššiu úroveň ambulantnej starostlivosti. Plánovaný 

pavilón by mal byť prepojený s budovou novej nemocnice," doplnil Vladimír Dvorový. 

 

Kľúčové fakty o nemocnici novej generácie v Michalovciach: 

 

 Moderná architektúra vytvárajúca liečivé prostredie (prízemie a tri nadzemné poschodia s vnútornými átriami); 

 urgentný príjem novej generácie; 

 komplexná rádiodiagnostika s CT (počítačový tomograf) a MR (magnetická rezonancia); 

 OAMIS (oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti); 
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 lôžkové časti (310 až 370 plávajúcich lôžok v novej budove; celkový počet lôžok; nemocnice vrátane infektologického a 

onkologického pavilónu bude až 443); 

 vysoký podiel jednolôžkových izieb; 

 unikátne podlahové kúrenie a chladenie v celej budove; 

 8 moderných operačných sál; 

 nové oddelenie jednodňovej chirurgie; 

 4 pôrodné izby a moderná pôrodná zákroková sála; 

 

 moderný parkovací systém, 170 parkovacích stojísk pre pacientov, návštevníkov a zamestnancov; 

 pripravenosť na nemocnicu bez papierov; 

 celková plánovaná investícia v objeme 34 miliónov eur; 

 spoločný projekt Sveta zdravia, Košického samosprávneho kraja a Michaloviec; 

 začiatok prevádzky: druhá polovica decembra 2017. 

 

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments. Je prevádzkovateľom sedemnástich nemocníc v 

Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom, Nitrianskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých 

spádová oblasť predstavuje takmer 1,4 milióna obyvateľov, a pracuje v nich 6 966 zamestnancov. Ide o nemocnice v 

mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, 

Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Košice ,Topoľčany a 

Partizánske. Viac informácií na 

 

Celkový počet obrázkov v galérii: 3 

 

Autor/zdroj: Tomáš Kráľ, Svet zdravia 

Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD. 
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1.28.  Pome dedina! Florbalistky Pruského zvíťazili na európskom turnaji klubov 

 [sportinak.sk; 24/10/2017; Dominika Mariňáková ; Zaradenie: ďalšie športy] 

http://www.sportinak.sk/pruske-florbal-vitazky-eurofloorball-cup-2017 

 

ŠK 98 Pruské sa stalo vôbec prvým slovenským tímom, ktorému sa podarilo triumfovať na medzinárodnom podujatí 

EuroFloorball Cup. Ostávali dve sekundy do záverečnej sirény, keď Alžbeta Bachorcová tiesnená dvoma protihráčkami 

http://www.sportinak.sk/pruske-florbal-vitazky-eurofloorball-cup-2017
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poslala loptičku z polovice ihriska do opustenej bránky. Gól síce rozhodcovia napokon neuznali, v tom momente to však 

už bolo jedno. Klub ŠK 98 Pruské práve ako historicky prvý tím zo Slovenska vyhral turnaj EuroFloorball Cup. 

 

EuroFloorball Cup je florbalové podujatie organizované pre víťazov, respektíve vicemajstrov európskych ligových súťaží. 

Niečo ako futbalová Európska liga UEFA. Do roku 2010 sa ho zúčastňovali aj krajiny patriace medzi svetovú florbalovú 

špičku (Švédsko, Fínsko, Švajčiarsko a Česká republika), v súčasnosti sa na ňom stretávajú kluby z krajín, ktoré sú na 

piatom a nižších priečkach v svetovom rankingu. 

 

Víťaz okrem iného získava aj miestenku na Champions Cup, na ktorom bojujú práve kluby z top svetovej štvorky. O také 

niečo sa však slovenské kluby dosiaľ márne pokúšali. Najlepšie umiestnenie dosiahlo v roku 2013 družstvo florbalistiek z 

Nižnej, keď v Trenčíne, ktorý túto akciu hostil, skončilo tretie. Cez víkend ich nastavenú latku prekonal celok z Pruského. 

 

Najlepšie na Slovensku 

 

Pruské je obec ležiaca v Ilavskej kotline, počet z posledného sčítania obyvateľov sa pohyboval niekde okolo čísla 2200. 

Športový klub, do ktorého patria aj čerstvé víťazky EuroFloorball Cupu, funguje od roku 1998 a zastrešuje aj ďalší šport 

pôsobiaci v najvyššej slovenskej súťaži, hokejbal. 

 

Pruštianky sú najúspešnejším ženským kolektívom v slovenskom florbale. Trikrát získali domáci titul, dovedna majú zo 

ženskej florbalovej extraligy deväť medailí. Paradoxne, na tohtoročné európske súperenie klubov do lotyšskej Valmiery 

neodchádzali ako aktuálne slovenské majsterky. Tými sa stali v sezóne 2016/2017 hráčky Kométy zo Spišskej Novej 

Vsi. Tie však účasť na EuroFloorball Cupe odmietli a šancu tak dostal druhý celok minulej sezóny. 

 

Vstup do turnaja slovenské družstvo nemalo ideálny, v prvom zápase podľahlo ruskému majstrovi, tímu Nauka-SATU-NF 

vysoko 3:11. 

 

"Jasné, nebolo príjemné vstúpiť do turnaja s takou prehrou. Boli sme pripravené na to, že to bude náročný zápas, keďže 

v minulosti sme sa s Naukou už stretli. Po večernom videorozbore zápasu nám tréneri povedali, aby sme na tento 

výsledok zabudli a skoncentrovali sa na kľúčový súboj s lotyšským tímom Kekava," vysvetľuje kapitánka Ivana 

Hrehušová. 

 

Jej slová potvrdzuje aj hlavný tréner Pruského Vladimír Gábor: "Všetci sme vnímali, že Nauka je najväčší favorit turnaja. 

Spomedzi všetkých zúčastnených tímov mala najväčšie skúsenosti z veľkého klubového florbalu. Vedeli sme, že cesta do 

semifinále vedie cez víťazstvo v druhom skupinovom stretnutí proti Kekave, takže po prehre s Naukou ihneď nasledovala 

príprava na tento zápas." 

 

Do bojov o medaily cez dvanástu sériu nájazdov 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 10. 2017 

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

Práve spomínaný duel Pruského s Kekavou priniesol najväčšiu drámu na turnaji. Slovenky ho síce napokon zvládli, o 

víťazovi však musela rozhodnúť až dvanásta séria samostatných nájazdov. 

 

"Nájazdy proti Kekave patrili medzi jeden z najťažších momentov na turnaji. Tie sú totiž väčšinou lotéria a tak, ako sme 

vyhrali my, mohli vyhrať aj súperky," spomína Ivana Hrehušová, exekútorka víťazného pokusu. 

 

"Rozhodla až dvanásta séria, čo bolo najmä po psychickej stránke veľmi náročné. Musím však spomenúť aj posledné dve 

minúty finálového zápasu, počas ktorých sme hrali v oslabení. Súper navyše odvolal brankárku, takže hral 6 na 4. Veľmi 

sme tŕpli, ale každá hráčka, ktorá bola vtedy na ihrisku, odovzdala maximum. Aj vďaka tomu sme to dobojovali až do 

víťazného konca," dodáva. 

 

Vladimír Gábor priznáva, že aj jemu bolo počas samostatných nájazdov ťažko, vo vypätých chvíľach sa však snažil najmä 

upokojiť a povzbudiť svoje zverenkyne. Na otázku, čo podľa neho rozhodlo o celkovom triumfe Pruského, reagoval takto: 

"V prvom rade sme odohrali všetky zápasy, s výnimkou posledného, na tri kompletné formácie. Ušetrili sme vďaka tomu 

množstvo síl. V každom dueli to však boli iné faktory. 

 

S Kekavou v skupine pri nás pri nájazdoch určite stálo šťastie. Na druhej strane, vzhľadom na našu prevahu v tomto 

zápase, prehrať ho by bolo nespravodlivé. V semifinále s lotyšským tímom Rubene sme mali výbornú prvú tretinu, keď 

sme zariskovali a pressingom získali trojgólové vedenie. 

 

Vo finále to bola taktická a herná disciplína aj trpezlivosť, počkali sme si na svoj moment. V týchto dueloch sme, až na 

krátku chvíľu, neprehrávali. Takže sme hrali v pohode aj po psychickej stránke." 

 

Finále slovenskej dedinky proti státisícovému poľskému mestu 

 

Najproduktívnejšou hráčkou slovenského tímu sa s ôsmimi bodmi stala Ivana Hrehušová. Ako však tvrdí pruštiansky 

tréner, víťazstvo na turnaji prišlo najmä vďaka tímovej hre: "Dovolím si tvrdiť, že až na zápas s Naukou sme boli 

kompaktnejší a tímovejší ako ostatné družstvá. Každý súper mal vo svojom strede zopár hráčok, bez ktorých by bol 

polovičný. U nás sa síce bodovo presadzovala najmä Ivana Hrehušová, ale ani ona by nič nedosiahla, nebyť silnej 

tímovej podpory a kvalitnej hry celého tímu." 

 

Vo finále slovenský tím nastúpil proti poľskému celku Interplastic Olimpia Osowa Gdansk. Tento klub prišiel z mesta, 

ktoré má približne 460-tisíc obyvateľov. Minulý rok na EuroFloorball Cupe obsadil tretie miesto, tentoraz bol odhodlaný 

získať to najvyššie. Mimochodom, spomínate si, koľko obyvateľov má Pruské? Necelých 2200. 

 

Hráčky ŠK 98 Pruské vo záverečnom stretnutí turnaja zvíťazili 2:1. Oba góly strelila Ivana Hrehušová, za najlepšiu hráčku 

zápasu bola vyhlásená brankárka Pavlína Farulová, ktorá si pripísala 24 zákrokov. Čísla však v tej chvíli prestali byť 
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podstatné. Naplnil sa význam hashtagu #pomededina, ktoré Pruské počas celého turnaja využívalo pri komunikácii na 

sociálnych sieťach. Dedina dokráčala až ku zlatu. 

 

Skvelá reklama pre slovenský florbal 

 

"Tohto turnaja sme sa predtým už dvakrát zúčastnili, ale vždy sme pohoreli v semifinále. Do tretice sa nám to konečne 

podarilo prelomiť. Určite ešte pár dní potrvá, kým si naplno uvedomíme, čo sme vlastne dokázali. 

 

Každá z nás tu získala skúsenosti, turnaj preveril našu fyzickú aj psychickú odolnosť. Ukázal nám, že sa v kľúčových 

momentoch vieme zomknúť a pracovať ako jeden tím. Myslím, že pre slovenský florbal je to skvelá reklama, ale to by 

malo zhodnotiť skôr vedenie zväzu. My sme urobili všetko pre to, aby sme čo najlepšie reprezentovali Slovensko a našu 

malebnú dedinu pod Vršatcom," povedala Ivana Hrehušová. 

 

Adresovala aj slová vďaky fanúšikom, ktorí s florbalistkami vycestovali do dejiska podujatia a po celý čas ich podporovali. 

Dodala, že víťazstvo prináša nielen slávu, ale určitým spôsobom aj zaväzuje, preto by so spoluhráčkami mali ostať 

nohami pevne na zemi. 

 

S tým stopercentne súhlasí aj Vladimír Gábor: "Pre florbal v Pruskom je to obrovský úspech, šanca posunúť náš šport 

nielen na klubovej, ale aj celoslovenskej úrovni. Dalo by sa to využiť na získanie fanúšikov, sponzorov i upútanie 

mediálneho záujmu. Mrzí ma, že ten nie je dostatočný, pretože tento úspech by mohol náš šport posunúť širšej 

verejnosti. Slovenský tím vyhral druhú najsilnejšiu klubovú európsku súťaž. V našich pomeroch je to asi najväčší klubový 

úspech, aký môže slovenský celok dosiahnuť. Pre nás je to však zároveň záväzok, aby sme sa neustále zlepšovali a 

podobné výkony dokázali predvádzať aj v budúcnosti." 

 

Slovensko v decembri čakajú ženské Majstrovstvá sveta vo florbale 

 

Zaujímalo nás aj, ako vidí tréner šance svojho družstva na Champions Cupe, keďže okrem víťaznej trofeje či prize money 

vo výške 5000 švajčiarskych frankov (asi 4300 eur) získalo Pruské aj miestenku na toto najkvalitnejšie obsadené klubové 

podujatie. 

 

"Ešte nie je potvrdené, či sa Champions Cup bude budúci rok hrať v takom formáte, ako doteraz. Takže akékoľvek 

odhady by boli len špekuláciami. Samozrejme, bol by to úžasný zážitok zahrať si proti švédskemu či fínskemu majstrovi. 

Na druhej strane, nechcem byť pesimista, ale nemyslím si, že by sme boli schopní hrať vyrovnaný zápas s tímom, ktorý 

funguje na poloprofesionálnej až profesionálnej úrovni." 

 

Aj keď medzinárodná konfrontácia so svetovou špičkou na klubovej úrovni je teda ešte neistá, viaceré z hráčok, ktoré 

obliekajú dres Pruského, ju už čoskoro možno zažijú. Na začiatku decembra sa totiž uskutočnia ženské Majstrovstvá 
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sveta vo florbale, hostiť ich bude Bratislava. Národnému výberu by sa skúsenosti Pruštianok mohli zísť. A 

reprezentantkám zase podpora tribún. 

 

Víťazom florbalového turnaja EuroFloorball Cup 2017 sa stalo slovenské družstvo ŠK 98 Pruské. 

 

Foto: facebook International Floorball Federation (IFF) 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Spišiaci stíhajú prácu i tréningy, konkurujú aj profíkom 

 [spis.korzar.sme.sk; 25/10/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20680144/stihaju-pracu-i-treningy-a-konkuruju-profikom.html 

 

Kto by to bol povedal, že práve oni budú šťukou jesennej časti druhej ligy? 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Futbal robia v amatérskych podmienkach a merajú si sily s celkami, ktoré pomýšľajú na postup do 

Fortuna ligy. 

 

"Naším hlavným cieľom naďalej zostáva záchrana v súťaži," hovorí skromne Branislav Ondáš, asistent trénera FK Noves 

Spišská Nová Ves, aktuálne piateho tímu druhej ligy. 

 

Kto by to bol povedal po vysokej prehre futbalistov Spišskej Novej Vsi v Bardejove (0:4) na úvod aktuálneho súťažného 

ročníka, že práve Spišiaci budú šťukou jesennej časti druhej ligy? 

 

Z úvodnej facky sa mužstvo rýchlo otriaslo a jeho psychiku nenalomilo ani to, že kvôli rekonštrukcii štadióna na Spiši 

muselo odohrať úvodných šesť kôl u súperov. 

 

Práve naopak, nahromadilo v nich dostatočný bodový "vankúš" k tomu, aby sa v polovici jesene rozbehlo k doslova 

spanilej jazde. 

 

Z posledných siedmich druholigových zápasov vyhrali Spišiaci šesť, aktuálne ťahajú päťzápasovú víťaznú šnúru. 

 

V tíme vládne pohoda 

 

Nemusíte sa v týchto dňoch sem-tam uštipnúť, či sa vám to celé nesníva? – nadhodili sme na úvod Branislavovi 

Ondášovi, asistentovi FK Noves Spišská Nová Ves. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20680144/stihaju-pracu-i-treningy-a-konkuruju-profikom.html
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"Z hľadiska výsledkov prežívame naozaj vydarené obdobie. V pozitívnom smere to ovplyvňuje aj náš herný prejav. 

Mužstvo šliape, vyžaruje z neho pohoda, chlapci majú dobrú formu," rozhovoril sa sympatický kouč z nastupujúcej 

trénerskej generácie. 

 

Pristavili sme sa aj pri v úvode spomenutom výprasku v Bardejove a zaujímalo nás, v čom vidí Ondáš hlavné príčiny 

prerodu mužstva od tohto momentu. 

 

"Káder sme skladali na poslednú chvíľu a aj v priebehu prvých kôl ešte k nám prichádzali hráči. Vždy to chvíľu trvá, kým 

sa mužstvo spolu zohrá a pochopí filozofiu, ktorou sa chceme prezentovať," povedal. 

 

Nie je to len o Kubíkovi s Kubusom 

 

Káder mužstva tvoria vo veľkej miere futbalisti zo Spiša, majúci vzťah k tomuto klubu. 

 

Veľké mená v ňom nenájdeme. 

 

Azda najznámejšími postavami sú Tomáš Kubík, tamojší rodák a bývalý hráč FC VSS Košice, a Lukáš Kubus, ktorý v 

minulosti hrával v Poprade, poľskom Plocku a naposledy v Prešove. 

 

"Nepovedal by som, že je to zásluha len ich dvoch. Podobne úspešnú šnúru sme mali aj minulú jeseň, aj vtedy sme hrali 

veľmi dobre. Potom však prišla jarná časť a v nej toľko zranení, koľko som ešte nezažil. Už vtedy som povedal, že keby 

sme mali k dispozícii káder z rozhodujúceho zápasu s Liptovským Mikulášom, v nadstavbe by sme získali viac bodov. 

Samozrejme, Kubus s Kubíkom sú hráči s ligovými skúsenosťami, ktorí do tímu priniesli potrebnú kvalitu a zvýšili v ňom 

konkurenciu." 

 

Kubus, so šiestimi gólmi najlepší strelec Spišiakov, naposledy proti béčku Žiliny absentoval. 

 

V predchádzajúcom zápase v Šamoríne si privodil zranenie členka. 

 

"V týždni trénoval individuálne. Zvažovali sme jeho nasadenie v zápasu so Žilinčanmi, nakoniec sme to našťastie zvládli 

aj bez neho," prezradil Ondáš. 

 

Amatéri, hrajúci za minimum peňazí 

 

Úspech Spišskej Novej Vsi vyznieva zaujímavo nielen zo športového, ale i ekonomického pohľadu. 

 

V popredí druhej ligy figurujú profesionálne fungujúce tímy, ktoré poškuľujú po účasti vo Fortuna lige. 
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Futbal v metropole Spiša funguje na inej báze. 

 

"U nás sa len futbalom živia akurát zahraniční hráči. Ostatní chlapci majú svoje zamestnania. Tréningový proces máme 

nastavený tak, aby stíhali obe veci. Okrem jedného voľného dňa trénujeme každý deň, plus cez víkend máme zápas," 

načrtol režim svojho mužstva Branislav Ondáš. 

 

Zaujímalo nás tiež to, v akých hladinách sa pohybujú odmeny hráčov. Či ide skôr o privyrobenie si popri zamestnaní. 

 

Spišskonovoveský asistent to nepriamo potvrdil, aj keď presné cifry špecifikovať nechcel. 

 

"Je to individuálne. Myslím si ale, že patríme k tým klubom, kde hráči hrajú za minimum peňazí. To ich skutočne radí k 

štatútu amatérov." 

 

Z tohto rámca sa nevymyká ani Ondáš. 

 

"Futbal sa snažím robiť najlepšie ako viem, ale môj hlavný príjem je iný," vraví učiteľ na plný úväzok. 

 

Do Serede nepôjdu na výlet 

 

Spišiaci vstupovali do sezóny skromne. 

 

Netajili sa tým, že prvoradým cieľom je záchrana v druhej lige. 

 

Aktuálne sú na piatom mieste, na konte majú 23 bodov, od zóny zostupu ich delí desať bodov. 

 

Neprehodnotil klub svoje ambície? 

 

"Nič podstatné sa nemení. Súčasné postavenie v tabuľke si veľmi ceníme, ale v podmienkach, v ktorých pracujeme, si iný 

cieľ ako záchranu ani klásť nemôžeme. Ak by to aj naďalej šlo tak ako doteraz, určite by sme neprotestovali," usmial sa 

Ondáš. 

 

Najbližšie cestujú bielo-modrí do Serede, k top mužstvu druhej ligy. 

 

Berú to na Spiši ako výzvu? 

 

"Vieme o výbornej fazóne súpera i o tom, že dáva veľa gólov. Favoritom budú domáci, výsledková ťarcha bude najmä na 

ich pleciach. My sa pokúsime využiť tento fakt. Určite nehodláme absolvovať takú porciu kilometrov len preto, aby sme šli 

na výlet," potvrdil Branislav Ondáš to, že aj zo Serede by sa jeho tím rád vracal s bodovým úlovkom. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 10. 2017 

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

 

Spišiaci vycestujú do regiónu, kde nedávno zažili zaujímavý, hoci výsledkovo neúspešný pohárový bonbónik. 

 

V trnavskej City Aréne ich zo Slovnaft Cupu vylial domáci Spartak. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Napadla matku, zostáva vo väzbe! 

 [Nový Čas; 246/2017; 25/10/2017; s.: 8,9; Igor Ľudma ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Autor - Igor Ľudma I  Foto: autor, anc  

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Rodinné problémy sa nevyhýbajú ani známym hereckým rodinám. Niečo o tom vie aj Ľubica 

Blaškovičová (62), vdova po hercovi Petrovi Raševovi (+ 55), ktorý v roku 2008 zomrel po ťažkej chorobe. Jedna z ich 

dcér Katarína (31) prepadla drogám a začiatkom augusta podľa polície napadla svoju mamu, ktorej sa vyhrážala zabitím. 

Muži zákona ju zadržali a uvalili na ňu väzbu. V utorok pojednával Okresný súd v Spišskej Novej Vsi o tom, či obvinená 

mladá žena bude prepustená, alebo ostane vo vyšetrovacej väzbe. 

 

Katarína (31) mala pred sebou sľubnú hereckú kariéru a pred 8 rokmi sa dokonca vybrala do Španielska, kde si 

vyskúšala dosky, ktoré znamenajú svet, ale i život pouličnej muzikantky a akrobatky. Mama, známa herečka Ľubica 

Blaškovičová (62) tvrdí, že jej dcéra zrejme niekde tu prišla k drogám, ktorým podľahla. Po návrate na Slovensko 

Katarína absolvovala odvykaciu liečbu a vyzeralo to, že so svojím problémom bojuje. Po prepustení z  liečebne podľa 

mamy nečakane potratila a musela byť znova hospitalizovaná. V  ťažkom období jej mama podala pomocnú ruku. 

,,Posledné roky to bolo peklo. Prešli sme kliniky, liečebne, ústavy, expertov a aj napriek tomu to došlo až sem. Bola 

hospitalizovaná, bola na liečení, no nepomohlo to," prezradila Ľubica. Tá ju začiatkom augusta priviedla na chalupu do 

Prakoviec.  

 

Z vyšetrovačky ju nepustia 

 

Práve tam podľa polície prišlo k hádke, kde Katarína fyzicky napadla matku a vyhrážala sa jej zabitím. Následne ju polícia 

posadila do cely. Vo väzbe sedela až doteraz. V utorok súd rozhodol, že do konca vyšetrovania Katarínu neprepustia. 

,,Moja klientka ostáva naďalej vo väzbe, viac vám k tomu nemôžem povedať, lebo nemám na to súhlas," povedal advokát 

obvinenej Michal Bečarik. Väzbu potvrdil aj sudca Ján Lapšanský, ktorý nevidí dôvod na jej prepustenie. ,,Obvinená, 

ktorá nemá trvalý pobyt, je vlastne bezdomovkyňa, nepodala protest proti uzneseniu a bola eskortovaná späť do košickej 

väznice," uviedol. Ľubica sa na svoju dcéru nehnevá. ,,Je nesmierne ťažké rozhodnutie, dať na vlastné dieťa trestné 

oznámenie. Ja svoju dcéru neskonale milujem a chcem jej pomôcť. Ak teraz dostane nariadenú liečbu, tak jej to možno 

pomôže, keď tú liečbu absolvuje celú," vraví a pokračuje: ,,Chcem jej zúfalo pomôcť. Keď som bola za ňou v base, zúfalo 
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plakala, prosila ma o odpustenie, že si to nevie vysvetliť, čo to urobila. Len tie drogy ju posunuli mimo realitu," dodala v 

slzách. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Expolicajt Marek, obžalovaný z vraždy snúbenice Alexandry (†26): Prvé slová rodine 

mŕtvej 

 [pluska.sk; 25/10/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Správy] 

http://pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/pojednavanie-vo-veci-vrazdy-snubenice-priznanie-viny-ospravedlnenie-rodine-nahrada-

skody.html 

 

Expolicajt Marek, obžalovaný z vraždy snúbenice Alexandry (†26): Prvé slová rodine mŕtvej Otrasná vražda vlani v 

septembri otriasla celým Slovenskom. Veď policajt Marek B. (28) zo Spišskej Novej Vsi podľa obžaloby zavraždil 

snúbenicu Alexandru (†26), navyše v predvečer svadby! Dnes už expolicajt včera opäť predstúpil pred senát Okresného 

súdu Košice I. Svoj strašný čin ani netajil. Takisto prehovoril na príbuzných nebohej Alexandry, ktorí boli na pojednávaní. 

 

Marek v súdnej sieni. 

 

Foto: TASR 

 

Na pojednávanie prišli príbuzní nebohej Sašky, otec Peter, mama Viera a brat Martin. Príbuzní obvineného mladíka 

chýbali. 

 

Marka priviedli do súdnej siene spútaného. Kráčal bez jediného slova, so sklonenou hlavou. 

 

Predvolaní boli aj svedkovia, ktorí však napokon nevypovedali, keďže Marek takmer okamžite po začatí pojednávania 

vyhlásil, že je vinný! 

 

Právny zástupca poškodených, teda Alexandrinej rodiny, predniesol ich finančné nároky. Otec žiada odškodné za 

majetkovú ujmu takmer 4-tisíc eur a nemajetkovú 30-tisíc, matka Sašky žiada rovnako 30-tisíc a brat 20-tisíc ako 

nemajetkovú ujmu. 

 

Okrem nákladov na pohreb, ktoré nepresiahli sumu 1500 eur, pozostalí žiadajú uhradiť aj náklady spojené so zmarenou 

svadbou. Okrem svadobných šiat nevesty, topánok, kvetov, hostiny, ubytovania svadobných hostí žiadajú aj peniaze 

vynaložené na oblečenie ostatných členov rodiny. 

 

Prokurátor navrhol len úhradu zhruba 1466 eur, ktoré boli vynaložené na pohreb nebohej, náklady spojené so svadbou 

podľa neho nesúvisia s trestným činom. S ostatnými požiadavkami navrhuje obrátiť sa na občiansko-právne konanie. 

http://pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/pojednavanie-vo-veci-vrazdy-snubenice-priznanie-viny-ospravedlnenie-rodine-nahrada-skody.html
http://pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/pojednavanie-vo-veci-vrazdy-snubenice-priznanie-viny-ospravedlnenie-rodine-nahrada-skody.html
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Rodine sa vyjadrenia prokurátora nepozdávajú. "Požiadavky poškodených sú oprávnené, budeme žiadať, aby boli 

uznané všetkým trom pozostalým. Trváme na tom, že aj financie vynaložené na zmarenú svadbu súvisia so skutkom 

ktorý obvinený spáchal," povedal právny zástupca rodiny, Milan Kuzma. 

 

Po záverečných rečiach obžaloby i obhajoby dostal slovo aj obžalovaný. "Chcem sa úprimne ospravedlniť celej rodine 

nebohej, úprimne ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem vysvetliť," povedal s plačom skľúčený mladík. 

 

Rodičia nebohej nechceli hovoriť ako prijali ospravedlnenie expolicajta. Ich právny zástupca bol zhovorčivejší. "Myslím si, 

že to bolo povedané úprimne, ale ťažko povedať, že čo ľutuje viac. Či to, čo sa stalo, alebo sám seba, za to, čo ho čaká," 

povedal Milan Kuzma. 

 

Pojednávanie bolo odročené na štvrtok, kedy by mal byť vynesený rozsudok. 

 

Prokurátor aj s ohľadom na doterajší bezúhonný život a kladné pracovné a občianske hodnotenia Mareka navrhol trest na 

hranici 22 rokov v zariadení s najprísnejším dozorom. 

 

Ako sa podľa obžaloby tragédia odohrala 

 

Dnes už bývalý policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky Marek B. čelí obvineniu, že 30. septembra 2016 okolo 

19.00 h v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke napadol svoju snúbenicu Alexandru O. 

Spôsobil jej zranenia, ktorým podľahla. Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, naložil do 

auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde telo polial benzínom a zapálil. Na políciu išiel nahlásiť nezvestnosť svojej 

snúbenice. Tam sa však priznal a označil aj miesto, kde Alexandru zakopal. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Dcéra známej slovenskej hereckej rodiny skončila v putách: Napadla matku! 

 [cas.sk; 25/10/2017; Igor Ľudma, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/611332/dcera-znamej-slovenskej-hereckej-rodiny-skoncila-v-putach-napadla-matku/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Rodinné problémy sa nevyhýbajú ani známym hereckým rodinám. Niečo o tom vie aj Ľubica Blaškovičová (62), vdova po 

hercovi Petrovi Raševovi († 55), ktorý v roku 2008 zomrel po ťažkej chorobe. 

 

https://www.cas.sk/clanok/611332/dcera-znamej-slovenskej-hereckej-rodiny-skoncila-v-putach-napadla-matku/
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Jedna z ich dcér Katarína (31) prepadla drogám a začiatkom augusta podľa polície napadla svoju mamu, ktorej sa 

vyhrážala zabitím. Muži zákona ju zadržali a uvalili na ňu väzbu. V utorok pojednával Okresný súd v Spišskej Novej Vsi 

o tom, či obvinená mladá žena bude prepustená, alebo ostane vo vyšetrovacej väzbe. 

 

Katarína (31) mala pred sebou sľubnú hereckú kariéru a pred 8 rokmi sa dokonca vybrala do Španielska, kde si 

vyskúšala dosky, ktoré znamenajú svet, ale i život pouličnej muzikantky a akrobatky. Mama, známa herečka Ľubica 

Blaškovičová (62) tvrdí, že jej dcéra zrejme niekde tu prišla k drogám, ktorým podľahla. Po návrate na Slovensko 

Katarína absolvovala odvykaciu liečbu a vyzeralo to, že so svojím problémom bojuje. 

 

Otvoriť galériu 

 

Po prepustení z liečebne podľa mamy nečakane potratila a musela byť znova hospitalizovaná. V ťažkom období jej 

mama podala pomocnú ruku. "Posledné roky to bolo peklo. Prešli sme kliniky, liečebne, ústavy, expertov a aj napriek 

tomu to došlo až sem. Bola hospitalizovaná, bola na liečení, no nepomohlo to," prezradila Ľubica. Tá ju začiatkom 

augusta priviedla na chalupu do Prakoviec. 

 

Z vyšetrovačky ju nepustia 

 

Práve tam podľa polície prišlo k hádke, kde Katarína fyzicky napadla matku a vyhrážala sa jej zabitím. Následne ju polícia 

posadila do cely. Vo väzbe sedela až doteraz. V utorok súd rozhodol, že do konca vyšetrovania Katarínu neprepustia. 

"Moja klientka ostáva naďalej vo väzbe, viac vám k tomu nemôžem povedať, lebo nemám na to súhlas," povedal advokát 

obvinenej Michal Bečarik. 

 

Väzbu potvrdil aj sudca Ján Lapšanský, ktorý nevidí dôvod na jej prepustenie. "Obvinená, ktorá nemá trvalý pobyt, je 

vlastne bezdomovkyňa, nepodala protest proti uzneseniu a bola eskortovaná späť do košickej väznice," uviedol. Ľubica 

sa na svoju dcéru nehnevá. "Je nesmierne ťažké rozhodnutie, dať na vlastné dieťa trestné oznámenie. Ja svoju dcéru 

neskonale milujem a chcem jej pomôcť. Ak teraz dostane nariadenú liečbu, tak jej to možno pomôže, keď tú liečbu 

absolvuje celú," vraví a pokračuje: "Chcem jej zúfalo pomôcť. Keď som bola za ňou v base, zúfalo plakala, prosila ma o 

odpustenie, že si to nevie vysvetliť, čo to urobila. Len tie drogy ju posunuli mimo realitu," dodala v slzách. 

 

Foto: 

 

Polícia Katarínu priviedla na súd v putách. Zdroj - Igor Ľudma 

 

Rodičia Peter Rašev ( 

 

-END 
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Späť na obsah 

 

1.33.  Pohotovosť v lekárňach - streda 25. októbra 

 [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20678827/pohotovost-v-lekarnach-streda-25-oktobra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

https://korzar.sme.sk/c/20678827/pohotovost-v-lekarnach-streda-25-oktobra.html
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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 

 

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 Anett, Levočská 59(za Tatra bankou) 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň pri nemocnici Humenné s.r.o., Ul. 1. mája 5558 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

Lekáreň AVENA, MUDr.Pribulu 798/10 

 

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 

 

AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň Dr. Max, Strojárska 104 

 

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

 

Trebišov 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1, 056/ 6283 484 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Kam za kultúrou - streda 25. októbra 
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 [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20678836/kam-za-kulturou-streda-25-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Geostorm o 16.00, 20.40, 3D o 18.10, Matka! o 18.20, 20.30, My Little Pony vo filme o 15.10, 

15.50, Vábenie výšok o 18.40, Alibi na mieru o 18.30, Blade Runner 2049 o 19.50, Čiara o 17.50, Esá z pralesa o 15.40, 

Good Time o 21.00, Hora medzi nami o 17.20, Mečiar o 16.40, Snehuliak o 19.40, 20.50, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.30, 16.10, 17.30, To o 20.20 hod., STER CENTURY CINEMAS - Geostorm o 18.00, Matka! o 20.10, 

Vábenie výšok o 16.30, Alibi na mieru o 18.30, Mečiar o 18.20, Snehuliak o 18.10, 20.20, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 16.50, Blade Runner 2049 o 20.00, Hora medzi nami o 16.00, Amityville: Prebudenie o 20.30, Ktorý je ten 

pravý? o 16.10 hod., ÚSMEV - 50 odtieňov sivej o 10.00, Mečiar o 18.00, SmartTalk: Ako nízkonákladovo cestovať o 

20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Geostorm o 18.00, Matka! o 20.10, Vábenie výšok o 16.30, Alibi na 

mieru o 18.30, Mečiar o 18.20, Snehuliak o 20.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 16.50, Blade Runner 2049 o 

20.00, Hora medzi nami o 16.00 hod., 

 

MICHALOVCE: MIER - Živá rieka + beseda s autormi o 18.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Janko Hraško a iné hraškoviny o 9.00 hod., THÁLIA - Čertovský dudák o 

9.00 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Jánošík alebo pravda je len jedna o 10.00 hod., Dámsky krajčír o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

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

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Lea Fekete a Júlia Zelená 

(do 5. 11.), Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba po česku 

(do 30. 11.), 

https://korzar.sme.sk/c/20678836/kam-za-kulturou-streda-25-oktobra.html
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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.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), 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; 

 

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.), 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 11.), 

 

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - vedec, ktorý rozlúštil písmo Chetitov (do 27. 

10.), 

 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé 

zrkadlo, (koncertná sála) Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Za krivým zrkadlom o 17.00 hod.; 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?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 

31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom 
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námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; Ekovýkres, Ekokomix; Vybájené sedliacke 

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. 2018), 

 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! 8.00 hod, Linda Hop o 19.00 hod., Stredávka od 21.00 hod., Vedecká 

kaviareň o 18.00, NA PERÓNE - Slovenský raj o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy Spodniakovej 

(do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.20, 16.20, 17.20, Snehuliak o 18.20, 20.40, Geostorm o 

20.50, 3D o 18.00, My Little Pony vo filme o 15.40, 16.30, Matka! o 20.20, Blade Runner 2049 o 19.20, Alibi na mieru o 

18.40, Hora medzi nami o 16.10, Mečiar o 18.30, Vábenie výšok o 20.30 hod., SCALA - BE2CAN: Krotká o 19.00 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Geostorm o 20.20, 3D o 18.00, My Little Pony vo filme o 15.30, Vábenie výšok o 20.00, Alibi na 

mieru o 15.50, Mečiar o 17.50, Snehuliak o 19.40, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 16.00, 17.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - Ron Hutchinson Mesiac a Magnólie o 19.00 hod., 

 

HUMENNÉ: DOM KULTÚRY Divadelná sála - 46. jesenný koncertný cyklus - Filmová hudba - klavírny koncert Richarda 

Rikkona o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

- Andrej Gaj 1932-2016 (do 5. 11.), 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, 
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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.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstavy: Erby miest a obcí PSK a Od nížiny po Poloniny 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: PKO (sála) - Prešovská hudobná jeseň 2017 - Romance ruských velikánov a árie svetovej opernej literatúry o 

19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Tipy na dnes - streda 25. októbra 

 [korzar.sme.sk; 25/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20672709/tipy-na-dnes-streda-25-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Geostorm o 16.00, 20.40, 3D o 18.10, Matka! o 18.20, 20.30, My Little Pony vo filme o 15.10, 15.50, Vábenie 

výšok o 18.40, Alibi na mieru o 18.30, Blade Runner 2049 o 19.50, Čiara o 17.50, Esá z pralesa o 15.40, Good Time o 

21.00, Hora medzi nami o 17.20, Mečiar o 16.40, Snehuliak o 19.40, 20.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.30, 

16.10, 17.30, To o 20.20 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Geostorm o 18.00, Matka! o 20.10, Vábenie výšok o 16.30, Alibi na mieru o 18.30, Mečiar o 18.20, Snehuliak o 

18.10, 20.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 16.50, Blade Runner 2049 o 20.00, Hora medzi nami o 16.00, 

Amityville: Prebudenie o 20.30, Ktorý je ten pravý? o 16.10 hod. 

 

ÚSMEV 

 

https://korzar.sme.sk/c/20672709/tipy-na-dnes-streda-25-oktobra.html
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KOŠICE. 50 odtieňov sivej o 10.00, Mečiar o 18.00, SmartTalk: Ako nízkonákladovo cestovať o 20.00 hod. 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 

 

KOŠICE. Alžbetina 38 - Janko Hraško a iné hraškoviny o 9.00 hod. 

 

THÁLIA 

 

KOŠICE. Čertovský dudák o 9.00 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

KOŠICE. Preber sa! 8.00 hod, Linda Hop o 19.00 hod., Stredávka od 21.00 hod., Vedecká kaviareň o 18.00, NA 

PERÓNE - Slovenský raj o 19.00 hod. 

 

Mesiac a magnólie 

 

PREŠOV. Divadlo Kontra uvedie v stredu o 19.00 hod. v KD Solivar v Prešove titul pre dospelých Mesiac a Magnólie. 

Brilantná komédia o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", jedného z najslávnejších filmov všetkých čias. Čo si počať, ak čas 

neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a 

scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu. 

 

BE2CAN 4 

 

PREŠOV. Prehliadka filmov z Cannes, Berlinále a Benátok bude pokračovať aj v stredu o 19.00 hod. v kine Scala filmom 

Krotká. Jedného dňa sa ruskej žene, ktorá žije v zapadnutej dedinke, vráti balíček, ktorý poslala svojmu uväznenému 

manželovi. Vystrašená a plná obáv sa vydáva na pitoresknú cestu do odľahlej časti krajiny, kde stojí väzenie, pre 

mnohých však skôr nedobytná pevnosť. 

 

Prešovská hudobná jeseň 2017 

 

PREŠOV. Romance ruských velikánov a árie svetovej opernej literatúry. Silvia Stenchláková – spev, Júlia Grejtáková – 

klavír, Marica Harčaríková – recitácia. Program: P. I. Čajkovskij, M. I. Glinka, A. S. Dargomyžskij, S. V. Rachmaninov, N. 

A. Rimskij – Korsakov,G. Verdi, C. Saint – Saëns, G. Bizet. Koncert v rámci Prešovskej hudobnej jesene sa začne v 

stredu o 19.00 hod. v koncertnej sále PKO Čierny orol. 

 

Basta Fidli & Igor Kucer Emotion Group 
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PREŠOV. Hudobné pozastavenia v atmosfére netradičného prepojenia sveta opery s pop music, ktoré vás nechá 

zabudnúť na všedné dni aj vďaka nesmrteľnosti piesní, ktoré si podmanili srdcia poslucháčov na celom svete. Začiatok o 

18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

FFave|10 CarnokyType 

 

PREŠOV. Vernisáž spojená s prednáškou o dizajne písma začne vo Wave klube v stredu o 19.30 hod. Výstava 

CarnokyType prináša prierez do tvorby typografa a písmového dizajnéra Samuela Čarnokého. Zámerom ale nie je len 

prezentáciou Samovej písmovej tvorby, ale aj upriamenie pozornosti diváka na vnímanie tejto zložky vizuálno-

komunikačnej oblasti. 

 

Deň otvorených dverí Krajského súdu v Prešove 

 

PREŠOV. Krajský súd v Prešove opätovne privíta v jubilejnom roku svojej novodobej existencie verejnosť vo svojich 

priestoroch pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý pripravuje pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR v stredu v 

čase od 9:00 hod. do 10:00 hod., od 11:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod. Návštevníkom v tento deň, 

v troch časových intervaloch v priebehu hodiny, ponúkneme sprevádzanú prehliadku historických priestorov, stretnutie s 

vedením súdu, predsedami kolégií a sudcami, informácie o činnosti jednotlivých zamestnancov, súvisiace s výkonnom 

práva, administratívou s ním spojenou, s technickým, ekonomickým a hospodárskym zabezpečením súdov, ďalej 

videoprojekciu, historickú expozíciu, výstavu výtvarných prác študentov Strednej umeleckej školy v Prešove, účasť na 

prebiehajúcich pojednávaniach odvolacích senátov a tiež v súčinnosti s Centrom právnej pomoci, Kancelária Prešov, 

ponúkneme verejnosti bezplatné právne poradenstvo k aktuálnym právnym otázkam (osobný bankrot, exekúcie,atď.). 

 

Literárny salón 6: Ivan Štrpka 

 

PREŠOV. Básnik, textár, esejista, prozaik a prekladateľ, jeden z Osamelých bežcov a textár Deža Ursínyho. Literárny 

salón v stredu o 18.00 hod. v Christianii predstaví Ivana Štrpku. Ivan Štrpka veľmi ovplyvnil vývoj slovenskej hudobnej 

scény, ako textár dlhodobo spolupracoval na hudobných projektoch Deža Ursínyho. Tvorbu Ivana Štrpku ohodnotili 

Cenou Ivana Krasku za debut (1969), Cenou asociácie spisovateľských organizácií Slovenska (1995), Cenou Dominika 

Tatarku (1997), Cenou Tatra banky za umenie (2003) a Cenou Jána Ondruša (2004). 

 

Akadémia 3. veku 

 

PREŠOV. Vzdelávacie podujatie pre seniorov je pripravené v stredu o 13.00 hod. v DJZ – Útvar osvetovej činnosti. 

 

21. Čaj o piatej u Rákociho 
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PREŠOV. Škandály i pikantérie zo starého Prešova. Prednáša Doc. PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. v Rákociho paláci o 

17.00 hod. 

 

G. Feydeau: Dámsky krajčír 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rámci festivalu Divadelný Spiš 2017 si v Spišskom divadle o 19.00 h môžete pozrieť hru 

Dámsky krajčír. Ide o francúzsku bulvárnu komédiu, tak ako má byť. 

 

Tvorivé dielne 

 

TREBIŠOV. Októbrové tvorivé dielne sú zamerané na jesennú tematiku a blížiaci sa Halloween. Deti si môžu vyrobiť 

napríklad veniec z flisu, ale aj iné zaujímavé drobnosti. Začiatok o 13.00 hod., v priestoroch Zemplínskej knižnice. 

 

Koncert filmovej hudby 

 

HUMENNÉ. V rámci jesenného koncertného cyklu je na programe klavírny koncert talentovaného Richarda Rikkona, 

ktorý odohrá hudobné skladby z tých najznámejších filmov. Začiatok o 18.30 hod., divadelná sála Domu kultúry. 

 

Nočné pozorovanie 

 

MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy, ktoré trvá 

približne hodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie planét, Mesiaca, galaxií i jasných hviezd. Začiatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 

 

Krivé zrkadlo 

 

SP. N. VES. V Galérii umelcov Spiša sa v koncertnej sále uskutoční podujatie Orbis Pictus / Rozhovory o umení: Za 

krivým zrkadlom o 17.00 hod. Podujatie je súčasťou sprievodných programov k aktuálnej výstave. 

 

Po stopách tajomného grófskeho páru II. 

 

ROŽŇAVA. Dnes sa o 18.00 hod. v priestoroch radnice na Námestí baníkov v Rožňave uskutoční prednáška Ferenca 

Ambrúsa Po stopách tajomného grófskeho páru II. 

 

Zmena otváracích hodín Baníckeho múzea 
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ROŽŇAVA. Od 1. októbra prechádzajú expozície Baníckeho múzea v Rožňave na otváracie hodiny podľa zimného 

režimu. Otvorené budú nasledovne: pondelok až piatok 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod. Andrássyho obrazáreň v Krh. 

Podhradí bude počas zimnej sezóny z prevádzkových dôvodov zatvorená. 

 

Expozície SNM 

 

BETLIAR. Expozície SNM Múzeum Betliar budú do konca októbra otvorené nasledovne: Kaštieľ Betliar od 9.30 do 15.30 

hod. (okrem pondelkov), mauzóleum v Krh. Podhradí od 10.00 do 18.00 hod. (okrem pondelkov). 

 

Výstava Spomienka muránskej kameniny 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 20. novembra výstava Spomienka muránskej kameniny. 

Kurátorkou výstavy je historička Sylvia Holečková. 

 

Výstava 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 30. októbra kolektívna výstava diel z medzinárodného 

maliarskeho tábora Józsefa Bašku Mlyn 2017. 

 

Výstava Exkluzívne cesty 

 

ROŽŇAVA. V priestoroch Gemerskej knižnice P. Dobšinského v Rožňave trvá do 31. októbra výstava fotografií 

Exkluzívne cesty raz za život. Autorom fotografií je Ľuboš Fellner. 

 

Výstava Akty 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave trvá do 8. novembra výstava maliarky Nade Koyšovej s názvom Akty. 

 

Výstava Živé múzeum VI. 

 

ROŽŇAVA. V Galérii Baníckeho múzea trvá do 31. októbra projekt Živé múzeum VI. Venovaný je tradičnému remeslu 

valchárov a súkenníkov na Gemeri. Súčasťou je výstava zbierkových predmetov súvisiacich so spracovaním ovčej vlny z 

fondov Baníckeho múzea. Pripravené sú aj ukážky plstenia a tvorivé dielne. 

 

Späť na obsah 
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