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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Skvelá správa: Mikuláš zvíťazil v ankete Naj mesto Slovenska 2017! 

     [mikulas.dnes24.sk; 06/11/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

1.2. Volejbalistky obstáli proti lídrovi so cťou 

     [mytrnava.sme.sk; 07/11/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

1.3. Historický kalendár 

     [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 6; redakcia ; Zaradenie: ŠPORT, INZERCIA] 

1.4. Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 

     [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 8; arg ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.5. Aj vďaka Avramovičovi patria medzi špičku 

     [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 5; Michal KLEIN ; Zaradenie: Šport] 

1.6. KVÍZ: Sledujete dianie v Spišskej? Predveďte svoje znalosti tu a teraz 

     [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Dediny z okresu Spišská v súťaži o NAJ obec? Týmto 5 z nich sa darilo najlepšie! 

     [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Slovensko si zvolilo svoje najúžasnejšie mesto i obec. Víťazov by si musel hľadať na Liptove či pri Lučenci 

     [refresher.sk; 07/11/2017; Matúš M. ] 

1.9. Súťaž o najkrajšie obce skončila: Ktoré tri z Gemera bodovali najviac? 

     [roznava.dnes24.sk; 07/11/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.10. Súťaž o najkrajšie mesto pozná víťazov: Ako dopadli Zlaté Moravce? 

     [moravce.dnes24.sk; 07/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Moravce] 

1.11. Úspech či prehra? Takto sa Žilina umiestnila v súťaži NAJ mesto Slovenska 

     [zilina.dnes24.sk; 07/11/2017; Soňa Vanovčanová ; Zaradenie: Žilina] 

1.12. Táto anketa prehovorila jasnou rečou: Žiar je krajší ako Kremnica! 

     [ziar.dnes24.sk; 07/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Žiar] 

1.13. Úspech či prehra? Takto sa Košice umiestnili v súťaži NAJ mesto Slovenska 

     [kosice.dnes24.sk; 07/11/2017; Filip Chudý ; Zaradenie: Košice] 

1.14. Výsledky v súťaži o NAJ mesto sú už známe: Takto krásne sa umiestnila Trnava! 

     [trnava.dnes24.sk; 07/11/2017; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

1.15. 10 známych dedín v okolí Spišskej: Aha, ako v nich dopadli voľby... 

     [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Skončila súťaž o NAJ mesto i obec Slovenska: Poradie vás určite prekvapí 

     [poprad.dnes24.sk; 07/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.17. Získal veľkú skúsenosť. Slovenský mladík debutoval v najvyššej fínskej lige 

     [sport.sme.sk; 07/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Ďalšie súťaže] 

1.18. Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

     [teraz.sk; 07/11/2017; TASR, Jaroslav Rezník starší ; Zaradenie: Kultúra] 

1.19. Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

     [dobrenoviny.sk; 07/11/2017; TASR ] 
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1.20. Bardejov nemal nárok 

     [myturiec.sme.sk; 07/11/2017; Roman Brezniak ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

1.21. Pacienti, pozor: Kde bude urgentný príjem fungovať po novom? 

     [cas.sk; 07/11/2017; Jozef Čavojec ; Zaradenie: Správy] 

1.22. Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

     [24hod.sk; 07/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

1.23. Naj mestom Slovenska za rok 2017 je Liptovský Mikuláš 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 07/11/2017;  Andrej Baldovský; Zaradenie: z domova] 

1.24. Túžim, aby bol Jožko s nami doma 

     [Plus jeden deň; 257/2017; 08/11/2017; s.: 8,9; Redakcia ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.25. Basketbalové majstrovské súťaže mládeže pokračovali ďalšími zápasmi 

     [spis.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.26. Tipy na dnes - streda 8. novembra 

     [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.27. Mladý slovenský hokejista debutoval vo fínskej lige 

     [osporte.sk; 08/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.28. Kam za kultúrou - streda 8. novembra 

     [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.29. Nováčikovia vo voľbách porazili politických matadorov 

     [kosice.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.30. Pohotovosť v lekárňach - streda 8. novembra 

     [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.31. Nováčikovia porazili politických matadorov 

     [Korzár; 257/2017; 08/11/2017; s.: 5; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.32. Dobré rozprávky z Lidla skutočne víťazia nad zlom 

     [aktualne.sk; 08/11/2017; PR ; Zaradenie: aktualne.sk] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Skvelá správa: Mikuláš zvíťazil v ankete Naj mesto Slovenska 2017! 

 [mikulas.dnes24.sk; 06/11/2017; Tomáš Batiz ; Zaradenie: Mikuláš] 

http://mikulas.dnes24.sk/skvela-sprava-mikulas-zvitazil-v-ankete-naj-mesto-slovenska-2017-283739 

 

 Od 1. apríla mali Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Víťazom ankety sa stal nakoniec Liptovský Mikuláš. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a trvala do 31. 

októbra. Po sčítaní všetkých hlasov z celého Slovenska sa rozhodlo, že Naj mestom je práve náš Liptovský Mikuláš. 

 

http://mikulas.dnes24.sk/skvela-sprava-mikulas-zvitazil-v-ankete-naj-mesto-slovenska-2017-283739
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Naše mesto získalo najviac hlasov, teda dokopy až 25 901. Na druhom mieste skončilo Brezno s 25 756 hlasmi a tretia 

priečka patrí Spišskej Novej Vsi (25 689 hlasov). 

 

V rebríčku TOP 10 však môžeme nájsť aj ďalšie mesto z Liptova. Na 10. priečke s počtom hlasov 15 958 skončil 

Ružomberok. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Volejbalistky obstáli proti lídrovi so cťou 

 [mytrnava.sme.sk; 07/11/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20690692/volejbalistky-obstali-proti-lidrovi-so-ctou.html 

 

Trnavčanky Strabag v každom sete na chvíľu potrápili. 

 

Hit UCM Trnava – STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava 0:3 (-16, -15, -18) 

 

Favorit začal v Trnave podľa očakávania a vytvoril si v prvom sete od úvodu náskok. Trnavčanky narážali pri zakončení 

na veľmi silný a pozorný blok hosťujúcich hráčok na sieti a nevedeli sa cezeň dostať. Až za stavu 7:15 sa im to parkrát 

podarilo, ale to už rozbehnuté hosťky drámu nepripustili a dokráčali si po prvý bod. Druhý set mal podobný priebeh. 

Domáce hráčky kládli odpor iba v úvodných hrách. 

 

Bratislavčanky si postupne opäť vypracovali náskok a aj vďaka viacerým domácim chybám si prišli po druhý bod. V 

treťom sete kládol Hit UCM najväčší odpor a niekoľkokrát dorovnal aj trojbodové vedenie hosťujúceho Strabagu, ktorý 

mal na palubovke už hráčky zo striedačky. V dôležitých momentoch však skúsené Bratislavčanky za stavu 12:14 strhli 

zápas na svoju stranu a dokráčali si po tretí bod a zároveň aj víťazstvo v zápase. Trnavčanky tak stále čakajú na prvú 

výhru. Pokúsia sa o ňu v ďalšom kole na palubovke nováčika z Nového Mesta. 

 

TRNAVA: Pavlačková, Gondeková, Límová, Kočišová, S. Kostelánska, Doluda, Režná, Grulišová, Melišová, Slezáková, 

Duchoňová, Schvábová, Behúnové. Tréner P. Bernáth. 

 

Pavel Bernáth, tréner Trnavy: "Zápas na rozdiel od stredy nemal moc šťavu. Ony moc nemuseli, my sme moc nemohli. 

Volejbalovo sme nevedeli vyriešiť niektoré situácie, ale časť zámeru nám ako tak vyšla. Mrzí ma prejav a katastrofálne 

podanie." 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/20690692/volejbalistky-obstali-proti-lidrovi-so-ctou.html
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Ostatné výsledky 8. kola: VTC Pezinok-Bilíkova – Slávia EU Bratislava 0:3 (-10, -24, -13), Volley project UKF Nitra – 

BK97 Stova Spišská Nová Ves 3:0 (18, 18, 17), COP Nitra – VK Nové Mesto nad Váhom 2:3 (-16, 22, -22, 17, -15), VK 

EPERIA Prešov – KV MŠK Oktan Kežmarok 3:2 (-24, 18, 23, -19, 9). 

 

Tabuľka: 

1. Strabag BA 8 8 0 24:2 24 

2. Slavia EU 8 7 1 21:5 21 

3. UKF Nitra 8 7 1 21:5 20 

4. Prešov 8 5 3 17:15 14 

5. Kežmarok 8 4 4 14:15 12 

6. Pezinok 8 3 5 13:17 11 

7. Spiš. N. Ves 8 2 6 11:19 7 

8. COP Nitra 8 2 6 10:22 5 

9. N. Mesto 8 2 6 9:22 4 

10. Trnava 8 0 8 6:24 2 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Historický kalendár 

 [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 6; redakcia ; Zaradenie: ŠPORT, INZERCIA] 

 

* 7. novembra zomrel lekárnik a priekopník fotografie Karol Divald (2. 11. 1830 Banská Štiavnica - 7. 11. 1897 Prešov). 

Farmáciu študoval na Lekárskej fakulte vo Viedni. Diplom magistra farmácie získal v roku 1850. Po absolutóriu pôsobil 

ako lekárnik krátko v rakúskom Vorarlbegu, niekoľko rokov aj v Bardejove. Šesťdesiate roky 19. storočia zasvätil Divald 

fotografickým experimentom a zdokonaľovaniu sa v tomto odbore. Okolo roku 1860 otvoril svoj prvý fotoateliér. Venoval 

sa najmä ateliérovej portrétovej fotografii, no čoskoro sa začal zaujímať aj o fotografovanie krajín. K jeho prvým 

krajinárskym fotografiám patria zábery z Vysokých Tatier. Prvý Divaldov fotografický album Vysokých Tatier obsahoval 30 

záberov a vyšiel v roku 1873. Divald so svojim prenosným ateliérom najčastejšie navštevoval okolie vodopádov 

Studeného potoka. Navštívil aj Velickú dolinu, zachytil Štrbské a Popradské pleso. Divald kládol dôraz aj na kompozíciu 

obrazu, umiestnenie základných hmôt v priestore. Divaldovo účinkovanie v Tatrách vyvrcholilo v roku 1895 otvorením 

fotoateliéru v Starom Smokovci. 

 

* 7. novembra zomrel horolezec František Lipták (pôvod. Fero Liptai) (29. 9. 1894 Kežmarok - 7. 11. 1967 Kežmarok, 

pochovaný v Bratislave). Po maturite nastúpil ako úradník na riaditeľstve kúpeľov v Tatranskej Lomnici. Od roku 1919 

prešiel do služieb energetiky, dlhé roky pôsobil ako riaditeľ elektrárne v Spišskej Novej Vsi. Tu sa hneď aktívne zapojil 

do organizácie mladej povojnovej slovenskej turistiky a v roku 1921 spolu s Gustávom Nedobrým a Mikulášom 

Mlynárčikom založil prvú československú organizáciu tatranských horolezcov JAMES. Po desiatky rokov bol jedným z 

najagilnejších funkcionárov a predsedov spolku i organizátorov jeho "horolezeckých týždňov". Veľmi dobre poznal 
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Slovenský raj i Vysoké Tatry a ako funkcionár Klubu československých turistov spolupracoval na ich turistickom 

sprístupňovaní. Vo svojich početných literárnych prácach sa venoval opisu i propagácii prírodných krás, dejinám 

slovenskej turistiky a horolezectva i rôznym národohospodárskym problémom tatranskej oblasti. Spolu s Jozefom 

Šimkom pripravil tri vydania populárneho turistického sprievodcu Vysoké Tatry (1942, 1947, 1948). Bol členom redakčnej 

rady Krás Slovenska. 

 

* 11. novembra sa narodil historik, mineralóg, numizmatik, prírodovedec Jonáš Andrej Cirbes (11. 11. 1732 Spišské 

Podhradie - 12. 1. 1813 Spišská Nová Ves). Absolvoval teológiu v Halle. Bol evanjelickým kazateľom v Spišskej Novej 

Vsi a zakladateľom tamojšieho ev. a. v. kostola (1790) a seniorom trinástich spišských miest. Zaujímal sa o vedy, 

literárne dejiny, históriu, heraldiku, numizmatiku, mineralógiu a banícke práce. Bol majiteľom rozsiahlej knižnice a cennej 

zbierky nerastov a mincí. V širokom okolí ho poznali ako dobrého znalca Tatier a tatranskej literatúry. Sám vydal vo 

Viedni v roku 1772 prvé všestranne informatívne dielo o Vysokých Tatrách: Kurzgefasste Beschreibung des 

Karpathischen Gebirges. 4. augusta 1773 navštívil Cirbes s niekoľkými ľuďmi štôlne na Kriváni a pri tej príležitosti 

uskutočnil prvý známy výstup na jeho vrchol. 

 

* 14. novembra zomrel katolícky kňaz a botanik Pavol Vitkai (31. 12. 1779 Spišské Bystré - 14. 11. 1842 Orawka, 

Poľsko). Po vysvätení za kňaza pôsobil na viacerých miestach hlavne na Liptove a Orave. Od roku 1830 v Orawke v 

Poľsku. Botanizoval na Ďumbieri, Choči, Boroch na Orave, Veľkom Stohu, Malom a Veľkom Rozsutci, Babej hore a v 

Pilsku. Ako prvý oravský a slovenský botanik svoju výskumnú štúdiu Flóra Arvensis napísal v roku 1822. Je to prvá 

súborná štúdia Oravy a uvádza v nej 510 údajov o výskyte rastlín na Orave a čiastočne aj na Liptove. Prvá aj druhá časť 

rukopisu bola použitá v práci Dr. Mikuláša Szontága, autora prvej publikovanej súbornej flóry Oravy z roku 1863, druhá 

časť rukopisu sa zachovala v knižnici Štátnych lesov TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Pavol Vitkai zastával aj občianske 

funkcie, bol prísediaci súdnej stolice a čestný dekan a kanonik pre hornooravský dištrikt. Kostolu v Spišskom Bystrom 

daroval cibórium - pozlátený medený kalich z roku 1734. 

 

Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 

 [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 8; arg ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

* Ministerstvo kultúry a školstva vymenovalo za riaditeľa štátnej Dievčenskej meštianskej školy v Kežmarku Otta 

Brucknera. 

 

* Obyvatelia Kežmarku sa 14. novembra dočkali skvalitnenia vodovodnej siete v meste. Do prevádzky bolo po 

niekoľkotýždňových skúškach uvedené nové čerpadlo, ktoré už od prameňa pumpovalo do siete dostatočné množstvo 

vody. 
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* Aladár Wein, prokurista firmy Karl Wein, bol vymenovaný za obchodného riaditeľa novozriadenej Odevnej centrály. 

Všeobecne bolo zriadenie tejto centrály hodnotené ako prínos pre mesto Kežmarok a Spišskú župu. 

 

* Minister obchodu vydal nariadenie, ktorým sa zakazoval vývoz múky a múčnych výrobkov, cukru, mäsa a údenín, ryže, 

kukurice, masla a margarínu a ešte ďalších potravinárskych produktov. Toto nariadenie zasiahlo poľnohospodárov, len 

málo zlepšilo situáciu na trhu a dalo ďalší priechod šedej a čiernej ekonomike. Iným nariadením tohto ministra sa 

obmedzila až zakázala preprava potravinárskych tovarov poštou. 

 

* Nedostatok uhlia si vynútil aj obmedzenie kúrenia vo vlakových súpravách. Riaditeľ Košickobohumínskej železnice 

napr. stanovil ako ešte prípustnú teplotu v osobných vozňoch 6°C, pričom verejnosť vyzval, aby sa na túto teplotu 

pripravili tým, že si do vlaku zoberú deky, fusaky, kožuchy, teplé oblečenie alebo nech sa zdržia cestovania. 

 

* Ministerstvo vojny siahlo k ďalšiemu rekvírovaniu. Tentoraz sa zameralo na cín a cínové zliatiny alebo výrobky z tohto 

kovu. 

 

* Propagačný výbor Uhorského karpatského spolku sa zišiel na zasadnutí 8. novembra v Spišskej Novej Vsi. V čase 

istého útlmu činnosti spolku rokoval o aktivizácii členskej základne, príprave a propagácii lyžiarskych kurzov a propagácii 

kúpeľných zariadení. K zvýšeniu aktivity mala slúžiť aj zvýšená frekvencia zasadnutí. Nasledujúce bolo zvolané na 18. 

november do Popradu. 

 

(arg) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Aj vďaka Avramovičovi patria medzi špičku 

 [Podtatranské noviny; 45/2017; 07/11/2017; s.: 5; Michal KLEIN ; Zaradenie: Šport] 

 

Dvoma duelmi uzavreli basketbalisti Svitu prvú štvrtinu Eurovia SBL. 

 

Ešte po víťaznom stretnutí v Handlovej 21. októbra v mužstve Svitu skončili mladíci Samuel Kubaský i Tomáš Gajan. Zo 

zdravotných dôvodov sa už vtedy na palubovke neukázal kapitán Pavol Lošonský a stále sa nedal do poriadku, takže 

tréner Madzin mal v posledných zápasoch veľmi obmedzený káder, s ktorým v utorok vycestoval aj na vzájomný súboj o 

3. priečku v tabuľke do Košíc. Na východe navyše odohral iba päť minút Američan DeAndre Davis, ktorý je tak ďalšou 

stratou pre "medvede". V prvej štvrtine boli Sviťania aj dlhšie vo vedení, ale domáci nestrácali kontakt a Stamenkovič na 

začiatku druhej desaťminútovky skóre preklopil na ich stranu. Podtatrancov to síce nezlomilo, ale dve Fletcherove trojky 

pred odchodom do kabín len potvrdili vedenie Košičanov. O víťazovi však rozhodovala až štvrtá štvrtina, v ktorej sa 

Sviťania dostali na rozdiel dvoch košov, ale Marič ich nádeje pochoval doma úspešnými trojkami. Iskra napokon podľahla 
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Košiciam 85:76. "Bolo cítiť kvalitu Košíc a bolo to pre nás veľmi ťažké. Domáci sa držali počas celého zápasu vo vedení, 

ktoré sme dve minúty pred koncom dokázali stiahnuť na štyri body. Vtedy sme mali výbornú pozíciu na ešte bližšie 

dotiahnutie, ale v tej chvíli sa ukázala kvalita Mariča, ktorý premenil veľmi ťažkú strelu a upokojil svoj tím. Zápas bol 

super, ale Košice našli v kvalite, ktorú majú, odpoveď, keď ju potrebovali," hodnotil tréner BK Iskra Svit Michal Madzin. 

 

Utrpené víťazstvo 

 

"Medvede" čakalo v sobotu domáce derby proti Spišskej Novej Vsi, v ktorom síce mal Madzin na lavičke piatich 

basketbalistov, no Lošonský s Davisom ani neboli prezlečení a Findura do hry nezasiahol, takže kormidelník Iskry točil 

iba sedmičku hráčov. Skóre už na začiatku veľmi rýchlo narastalo a na oboch stranách sa trestali defenzívne chybičky. 

Úspech slávili rýchle protiútoky, ale ani trojková streľba nezaostávala. Domáci sa snažili vypracovať si aký-taký náskok, 

ale Spišiaci ich zakaždým umlčali. Potvrdil to najmä vstup do poslednej štvrtiny, kedy úradoval L’Africain. Kanaďan s 

pokojom Angličana trafil dve trojky akoby nič, potom sa na ňom vyfauloval Galta, L’Africain premenil trestné hody a po 

ďalšej jeho trojke už hostia vyhrávali o šesť bodov. Sviťanom pomohol oddychový čas a duel predsa len dotiahli do 

víťazného konca 106:102. "Bolo to také ofenzívne, pretože je to derby. Niekedy sme hrali veľmi dobre, inokedy strašne. V 

obrane sme priveľmi strácali koncentráciu, ale útokom sme to vynahrádzali. Ďakujem tímu za energiu, ale musíme sa 

zlepšiť v defenzíve, pretože sme priveľa inkasovali," hodnotil Saša Avramovič a tréner Madzin musel aj triumf trochu 

predýchavať: "Sme šťastní, ale stojí nás to tak veľa síl, až je to bolestivé. To, že sme vyhrali, je super, ale máme veľa 

vecí, ktoré nás netešia. Spišská prišla namotivovaná na veci, ktoré neboli úplne super, ale som rád, že moji chlapci to na 

ihrisku zvládli." 

 

Sviťan hráčom októbra 

 

Iskra po obmene kádra vstupovala do sezóny skromne a potrebovala si zmapovať súperov. Práve po víkendovom 

deviatom kole sa už stretla s každým a keďže Svit podľahol iba Leviciam, bratislavskému Interu a Košiciam, v tabuľke 

Eurovia SBL mu pred odvetami patrí výborné tretie miesto. "Družstvá, u ktorých sa čakalo, že budú top, to výrazne 

potvrdzujú. My sme šťastní, že sme prvú štvrtinu súťaže takto zvládli aj napriek tomu, v akej zostave nastupujeme," 

vyjadril sa tréner Madzin. Veľký podiel na úspešnom ťažení Podtatrancov má aj srbský rozohrávač Saša Avramovič, ktorý 

sa po svojich októbrových výkonoch stal prvým laureátom ceny Peak hráč mesiaca. "Je to dobrý pocit. Pomohol som 

mnohými bodmi, ale rovnako aj v defenzíve. Dúfam, že ako tím budeme pokračovať dobrými zápasmi a, samozrejme, 

víťazstvami," doplnil Avramovič. 

 

Michal KLEIN 

 

Foto: 

 

Saša Avramovič (vpravo) ťahá "medvede" k víťazstvám. Snímka: mik 
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1.6.  KVÍZ: Sledujete dianie v Spišskej? Predveďte svoje znalosti tu a teraz 

 [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kviz-sledujete-dianie-v-spisskej-predvedte-svoje-znalosti-tu-a-teraz-283823 

 

 Ostatné dni, týždne či mesiace... Viete, čo sa počas nich v Spišskej dialo a čím mesto žilo? Svoj prehľad zistíte hneď, 

ako dokončíte rýchly kvíz. 

 

Tak ako aj inde i život v Spišskej Novej Vsi neustále pulzuje a niečo sa deje. Máte prehľad čo sa v našom meste v 

ostatných dňoch a prednedávnom stalo či čím toto mesto žilo? Otestuje sa v našom kvíze. A ihneď sa dozviete, ako na 

tom vlastne ste. 

 

Čaká na vás 10 otázok týkajúcich sa aktuálneho či nedávneho diania v našom meste. Ku každej otázke máte tri 

možnosti, správna je vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 10 sekúnd. Ak nestihnete 

odpovedať do limitu, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko 

otázok ste odpovedali správne. 

 

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jedným kliknutím zdieľať na 

facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom. Registrovaní hráči môžu zabojovať o čo najlepšiu pozíciu v rebríčku 

najlepších. 

 

Hrajte tu: Ste zorientovaní v dianí v meste Spišská Nová Ves? 10 otázok, ktoré vás preveria! 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.7.  Dediny z okresu Spišská v súťaži o NAJ obec? Týmto 5 z nich sa darilo najlepšie! 

 [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dediny-z-okresu-spisska-v-sutazi-o-naj-obec-tymto-5-z-nich-sa-darilo-najlepsie-283854 

 

 O titul NAJ obec Slovenska 2017 bojovali aj tie naše. Pozrite si, ktoré dediny z okresu Spišská sa v internetovom 

hlasovaní umiestnili najvyššie. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017 sa skončila. A definitívne výsledky sú už známe. O tom, ako sa darilo 

Spišskej Novej Vsi sme vás už informovali. Čo ale naše obce? Posvietili sme si na výsledkovú tabuľku… 

http://spisska.dnes24.sk/kviz-sledujete-dianie-v-spisskej-predvedte-svoje-znalosti-tu-a-teraz-283823
http://spisska.dnes24.sk/dediny-z-okresu-spisska-v-sutazi-o-naj-obec-tymto-5-z-nich-sa-darilo-najlepsie-283854
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Predstavme si najprv ale slovenské dediny, ktoré sa umiestnili v súťaži na tých vôbec najvyšších priečkach. NAJ obcou 

Slovenska 2017 sa stal Halič. Strieborná pozícia patrí obci Vinodol a bronzová dedine Spišské Tomášovce, ktorá je 

zároveň najvyššou umiestnenou obcou nášho okresu. 

 

A teraz sa poďme pozrieť ešte aj na ďalšie dediny z okresu Spišská Nová Ves. Ktorým ďalším sa okrem už 

spomenutých Spišských Tomášoviec v tejto súťaži v konkurencii 2 785 obcí darilo najlepšie? 

 

Na piatom mieste tento rok skončil minuloročný víťaz – susedná obec Smižany. Do najlepšej desiatky sa však prebojovali 

aj Iliašovce, ktoré obsadili deviatu priečku a Rudňany, ktorým patrí desiate miesto. Prvú päticu dedín v rámci nášho 

okresu uzatvára Olcnava na 22. priečke. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska každoročne organizuje portál slovakregion.sk a prebieha formou internetového 

hlasovania. V rámci 7. ročníka súťaže bolo možné hlasovať od 1. apríla do 31. októbra. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.8.  Slovensko si zvolilo svoje najúžasnejšie mesto i obec. Víťazov by si musel hľadať na 

Liptove či pri Lučenci 

 [refresher.sk; 07/11/2017; Matúš M. ] 

https://refresher.sk/48855-Slovensko-si-zvolilo-svoje-najuzasnejsie-mesto-i-obec-Vitazov-by-si-musel-hladat-na-Liptove-ci-pri-Lucenci 

 

Vybrané obce a mestá si perfektné umiestnenia bezpochyby zaslúžia. 

 

Na Slovensku sa už nejaký ten rok organizuje ostro sledovaná súťaž NAJ mesto a obec Slovenska od informačného 

slovenského portálu Slovakregion. Hlasujú pritom samotní obyvatelia tejto krajiny, ktorí by do úvahy mali brať všetko, 

teda napríklad vzhľad a krásu mesta, podporu turizmu, čistotu, kvalitu života či celkovú spokojnosť ľudí v danom meste či 

obci. Súťaž trvala až sedem mesiacov a konečne sme sa dočkali výsledkov. 

 

Čo sa týka najobľúbenejších miest, prvé miesto zaujal Liptovský Mikuláš s počtom hlasov 25 901. V tesnom závese za 

ním sa však nachádzajú Brezno a Spišská Nová Ves, pričom prvú päticu uzatvárajú Bardejov a Levoča. Bratislava ani 

Košice sa neumiestnili ani v prvej desiatke. Tento rok tretia Spišská Nová Ves zaujala minulý rok prvé miesto. 

 

https://refresher.sk/48855-Slovensko-si-zvolilo-svoje-najuzasnejsie-mesto-i-obec-Vitazov-by-si-musel-hladat-na-Liptove-ci-pri-Lucenci
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Titul naj obce si minulý rok odniesli Smižany, tie sa dnes nachádzajú až na piatom mieste. Takmer trikrát viac hlasov však 

putovalo pre obec Halič ležiacu neďaleko Lučenca. Tá získala až 41 566 hlasov, druhý Vinodol či tretie Spišské 

Tomášovce zaostali ďaleko za ňou. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Súťaž o najkrajšie obce skončila: Ktoré tri z Gemera bodovali najviac? 

 [roznava.dnes24.sk; 07/11/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-obce-skoncila-ktore-tri-z-gemera-bodovali-najviac-283875 

 

 Hlasovanie je ukončené, oficiálne výsledky zverejnené. Pozrite sa, ktoré tri obce z nášho okresu bodovali najviac. 

 

Celoslovenská hlasovacia súťaž o Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017 vyhlásená internetovým portálom 

Slovakregion spoznala svojich víťazov. O tom, že sa naše mesto umiestnilo v TOP 20 sme vás už informovali. 

 

Okrem miest však verejnosť hlasovala aj za najkrajšiu obec Slovenska. Najkraší sa stal Halič, ktorý sa nachádza v 

Lučeneckom okrese. Druhou najkrajšou obcou sa stal Vinodol (okres Nitra) a prvú trojicu uzatvára obec Spišské 

Tomášovce (okres Spišská Nová Ves). 

 

Poďme sa však spoločne pozrieť na dedinky z nášho okolia. V hre bolo spolu 2785 obcí z celého Slovenska. Najviac sa 

darilo známej dedinke Krásnohorské Podhradie, ktorej patrí 23. priečka. Hneď za ňou sa nachádza Rudná a trojicu 

najúspešnejších uzatvára banícka Nižná Slaná. 

 

V závese obcí z nášho okolia nájdeme ešte na 26. priečke aj historický Betliar. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.10.  Súťaž o najkrajšie mesto pozná víťazov: Ako dopadli Zlaté Moravce? 

 [moravce.dnes24.sk; 07/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Moravce] 

http://moravce.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-pozna-vitazov-ako-dopadli-zlate-moravce-283876 

 

 Výsledok, za ktorý sa hanbiť rozhodne nemusíme. V súťaži o najkrajšie mesto Slovenska sa Zlatým Moravciam darilo. 

 

http://roznava.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-obce-skoncila-ktore-tri-z-gemera-bodovali-najviac-283875
http://moravce.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-pozna-vitazov-ako-dopadli-zlate-moravce-283876
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V poradí deviaty ročník súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2017", ktorú vyhlásil internetový portál Slovakregion, je 

ukončený. Súťaž prebiehala od začiatku apríla do konca októbra. Ľudia mohli v tomto termíne dávať hlasy svojim 

favoritom na portáli www.slovakregion.sk. 

 

Zlatým Moravciam sa v súťaži tento rok opäť darilo. Naše mesto totiž obsadilo krásne 27. miesto, čo je v celkovej 

konkurencii 140 zúčastnených miest naozaj potešujúci výsledok. 

 

Podobne sa nášmu mestu darilo aj vlani. Vtedy Zlaté Moravce skončili dokonca ešte na o niečo lepšom mieste ako tento 

rok, obsadili 21. priečku. 

 

Najviac hlasov od ľudí získalo v najnovšom ročníku súťaže mesto Liptovský Mikuláš, za ním nasledovalo Brezno a trojicu 

najúspešnejších uzatvára Spišská Nová Ves. Na konci celého rebríčku skončila Stará Turá. 139. miesto patrí Novej 

Dubnici a o jednu priečku vyššie skončilo Kysucké Nové Mesto. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.11.  Úspech či prehra? Takto sa Žilina umiestnila v súťaži NAJ mesto Slovenska 

 [zilina.dnes24.sk; 07/11/2017; Soňa Vanovčanová ; Zaradenie: Žilina] 

http://zilina.dnes24.sk/uspech-ci-prehra-takto-sa-zilina-umiestnila-v-sutazi-naj-mesto-slovenska-283819 

 

 Od 1. apríla mali Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Žilina sa v ankete umiestnila v pvej tridsiatke. 

 

Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a trvala do 31. 

októbra. 

 

Po sčítaní všetkých hlasov z celého Slovenska sa rozhodlo, že Žilina sa v súťaži umiestnila na 21. priečke zo 140-tich. 

 

Víťazom súťaže sa stalo mesto Liptovský Mikuláš, druhá priečka patrí Breznu a na treťom mieste sa umiestnila Spišská 

Nová Ves. 

 

Okrem víťaza však v rebríčku TOP 10 môžeme nájsť aj ďalšie mesto zo Žilinského kraja. Tým je Ružomberok, ktorý sa 

umiestnil na 10. mieste. 

 

Foto: ilustračné 

 

http://zilina.dnes24.sk/uspech-ci-prehra-takto-sa-zilina-umiestnila-v-sutazi-naj-mesto-slovenska-283819
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.12.  Táto anketa prehovorila jasnou rečou: Žiar je krajší ako Kremnica! 

 [ziar.dnes24.sk; 07/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Žiar] 

http://ziar.dnes24.sk/tato-anketa-prehovorila-jasnou-recou-ziar-je-krajsi-ako-kremnica-283838 

 

 Hlas ľudí bol vypočutý. Počas niekoľkých mesiacov mala verejnosť možnosť hlasovať za najkrajšie mesto. O titul bojovali 

aj Žiar nad Hronom a Kremnica. 

 

Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017", ktorú vyhlásil internetový portál Slovakregion, má svojich víťazov. 

Niekoľko mesiacov mohli na www.slovakregion.sk hlasovať všetci tí, ktorí mali záujem podporiť svoje obľúbené mesto. 

 

Hlasy sú zrátané a o tohtoročnom držiteľovi titulu najkrajšieho mesta je rozhodnuté. Prvé miesto tento rok obsadil 

zástupca z Liptova. Liptovský Mikuláš je podľa ankety najkrajším mestom Slovenska, druhé miesto patrí Breznu a tretia 

priečka sa ušla Spišskej Novej Vsi. 

 

Žiar nad Hronom skončil na 40. priečke zo 140 miest. O titul bojovala aj historická Kremnica, ktorá visí pár priečok pod 

Žiarom, a to na 44. mieste. Žiar predbehol Kremnicu aj minulý rok, obe mestá si však medziročne polepšili. V roku 2016 

sa Žiar nad Hronom umiestnil na 55. mieste a Kremnica presne o desať priečok nižšie, na 66. mieste. 

 

,,Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštevníkom portálu za všetky hlasy pre mestá a obce, za e-maily, ktoré boli z rôznych 

kútov Slovenska i zo zahraničia, čo nás veľmi teší," informujú organizátori na svojom webe. Verejné odovzdávanie cien 

naplánovali na január 2018 v bratislavskej Inchebe. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.13.  Úspech či prehra? Takto sa Košice umiestnili v súťaži NAJ mesto Slovenska 

 [kosice.dnes24.sk; 07/11/2017; Filip Chudý ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/uspech-ci-prehra-takto-sa-kosice-umiestnili-v-sutazi-naj-mesto-slovenska-283835 

 

 Od 1. apríla mali Slováci možnosť hlasovať o svoje naj mesto. Ako v tejto ankete dopadli Košice? 

http://ziar.dnes24.sk/tato-anketa-prehovorila-jasnou-recou-ziar-je-krajsi-ako-kremnica-283838
http://kosice.dnes24.sk/uspech-ci-prehra-takto-sa-kosice-umiestnili-v-sutazi-naj-mesto-slovenska-283835
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Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a trvala do 31. 

októbra. Po sčítaní všetkých hlasov z celého Slovenska sa rozhodlo, že Naj mestom sa stal Liptovský Mikuláš, ktorý 

získal 25 901 hlasov. Na druhom mieste skončilo Brezno s 25 756 hlasmi a tretia priečka patrí Spišskej Novej Vsi (25 

689 hlasov). 

 

Košice sa na začiatku súťaže nachádzali na 15. priečke, počas leta sa prepadli na 22. miesto, neskôr poskočili 16. 

priečku, ktorá im vydržala až do konca ankety. V nej bolo zapojených 140 hodnotených miest. 

 

V TOP 20 nájdeme aj ďalšie mestá východného Slovenska. Za treťou Spišskou Novou Vsou hneď na 4. mieste skončil 

Bardejov, ktorý v rebríčku aj viedol. Piata je Levoča, 8. Sabinov, 13. Humenné, 15. Rožňava, 18. Vranov nad Topľou a 

20. Prešov. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.14.  Výsledky v súťaži o NAJ mesto sú už známe: Takto krásne sa umiestnila Trnava! 

 [trnava.dnes24.sk; 07/11/2017; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

http://trnava.dnes24.sk/vysledky-v-sutazi-o-naj-mesto-su-uz-zname-takto-krasne-sa-umiestnila-trnava-283860 

 

 Poznáme výsledky! Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017 zverejnilo tohtoročných víťazov. Trnava sa prebojovala na 

takúto parádnu priečku. 

 

Súťaž o NAJ mesto Slovenska 2017 pozná svojich konečných víťazov. Pozrite sa s nami, kto sa prebojoval do trojky 

najlepších a ako sa darilo nášmu mestu. A možno vás zaujme aj to, koho sme napríklad predbehli v konečnom rebríčku. 

 

Výsledky sú už známe. Súťaž, ktorú odštartoval slovakregion.sk prvého apríla, umožnila ľudom hlasovať o najkrajšie 

mesto Slovenska. Ľudia mohli ovplyvňovať poradie prihlásených miest do 31. októbra. 

 

Tí rozhodli nakoniec o tom, že titulom Naj mestom v tomto ročníku sa môže popýšiť Liptovský Mikuláš s počtom 25 901 

hlasov, pričom druhú priečku si ukrojilo mesto Brezno s počtom 25 756 hlasov. Prvú trojku uzatvorilo mesto Spišská 

Nová Ves, ktoré dokázalo získať 25 689 hlasov. 

 

Malý Rím sa však môže taktiež pochváliť krásnym výsledkom. Trnava sa prebojovala do prvej desiatky, keď v konkurencii 

140 miest z celého Slovenska obsadila parádne deviate miesto. 

 

http://trnava.dnes24.sk/vysledky-v-sutazi-o-naj-mesto-su-uz-zname-takto-krasne-sa-umiestnila-trnava-283860
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Trnava na tohtoročnej súťaži o NAJ mesto Slovenska 2017 získala dovedna 17 352 hlasov. Naše mesto tak za sebou 

nechala mestá ako Bratislava, Žilina, Piešťany, Trenčín, alebo napríklad mesto Košice. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  10 známych dedín v okolí Spišskej: Aha, ako v nich dopadli voľby... 

 [spisska.dnes24.sk; 07/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/10-znamych-dedin-v-okoli-spisskej-aha-ako-v-nich-dopadli-volby-283817 

 

 Voľby do VÚC sú za nami. Voliči rozhodli i o tom, kto z kandidátov na župana sa stal tým najúspešnejším. Ako to však 

dopadlo v známych obciach nášho okresu? 

 

Voliči v sobotu 4. novembra 2017 rozhodovali i o tom, kto sa v našom kraji stane najúspešnejším spomedzi županských 

kandidátov. Výsledky sú už známe a celkovým víťazom županských volieb sa v Košickom kraji stal Rastislav Trnka. No 

ako to v prípade volieb župana dopadlo v desiatich známych dedinách ležiacich v okrese Spišská Nová Ves? 

 

Práve na to sme sa pozreli. Prinášame vám prehľad, ako volili ľudia práve tam a kto v týchto obciach sa v županských 

voľbách umiestnil na prvom, druhom a treťom mieste. 

 

Obec 1. miesto 2. miesto 3. miesto Volebná účasť (v %) 

Smižany Rastislav Trnka Richard Raši Štefan Surmánek 22,72 

Markušovce Richard Raši Rastislav Trnka Štefan Surmánek 17,52 

Spišské Tomášovce Rastislav Trnka Richard Raši Štefan Surmánek 13,08 

Iliašovce Richard Raši Rastislav Trnka Štefan Surmánek 21,32 

Jamník Rastislav Trnka Richard Raši Štefan Surmánek 29,55 

Hnilčík Richard Raši Rastislav Trnka Štefan Surmánek 20,12 

Bystrany Jozef Červeňák Richard Raši Štefan Surmánek 19,50 

Hrabušice Richard Raši Rastislav Trnka Štefan Surmánek 27,45 

Mlynky Richard Raši Rastislav Trnka Róbert Bačinský 25,65 

Žehra Richard Raši Rastislav Trnka Jozef Červeňák 35,79 

 

 

http://spisska.dnes24.sk/10-znamych-dedin-v-okoli-spisskej-aha-ako-v-nich-dopadli-volby-283817
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Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Skončila súťaž o NAJ mesto i obec Slovenska: Poradie vás určite prekvapí 

 [poprad.dnes24.sk; 07/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/skoncila-sutaz-o-najmesto-i-najobec-slovenska-poradie-vas-urcite-prekvapi-283861 

 

 Slovenský internetový portál slovakregion.sk každoročne uskutočňuje verejnú anketu o najlepšie mesto a obec i 

najlepšieho primátora aj starostu. 

 

Celoslovenský informačný portál zverejnil výsledky ankety o NAJ mesto a obec Slovenska 2017. Výsledky mnohých 

prekvapia. Väčšina podtatranských miest sa umiestnila v prvej polovici tabuľky, čím sa však nie je veľmi čím chváliť. 

Súťaž vyhlasovateľ organizoval už po 10. krát a obľúbila si ju široká verejnosť. 

 

Z Podtatrancov najlepšia Levoča 

 

V kategórii miest sa z Podtatrancov najlepšie umiestnila Levoča, ktorá uzatvára prvú päťku. Stará Ľubovňa 23. miestom 

predbehla 33. Kežmarok, 46. Poprad i 54. Vysoké Tatry. Medzi Tatrancov sa prepchalo 51. Spišské Podhradie. O 3 

priečky za Vysokými Tatrami skončil Svit. Zo 140 miest, ktoré boli v hlasovacej ponuke, sa do prvej polovice zmestila 73. 

Spišská Belá a 74. Podolínec. Na 76. priečke v hlasovaní skončila Spišská Stará Ves. 

 

Poradie NAJ mesto: 

 

1. Liptovský Mikuláš 

 

2. Brezno 

 

3. Spišská Nová Ves 

 

4. Bardejov 

 

5. Levoča 

 

6. Púchov 

 

7. Prievidza 

http://poprad.dnes24.sk/skoncila-sutaz-o-najmesto-i-najobec-slovenska-poradie-vas-urcite-prekvapi-283861
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8. Sabinov 

 

9. Trnava 

 

10. Ružomberok 

 

Poradie NAJ obec: 

 

1. Halič 

 

2. Vinodol 

 

3. Spišské Tomášovce 

 

4. Sedliacka Dubová 

 

5. Smižany 

 

6. Nižná Olšava 

 

7. Ilija 

 

8. Vydrná 

 

9. Iliašovce 

 

10. Rudňany 

 

Kto je NAJ primátor a starosta? 

 

Hlasujúci mohli v ankete vyjadriť svoj názor pri hodnotení primátorov a starostov. NAJ primátorom v roku 2017 sa podľa 

výsledkov internetovej súťaže stal Jozef Trstenský z Nového Mesta nad Váhom. NAJ starostom je pre rok 2017 Michal 

Kotrady zo Smižian. 

 

Organizátorov potešili nielen hlasy zo slovenských miest a obcí. Hlasovalo sa totiž ako z rôznych kútov Slovenska, tak aj 

zo zahraničia. 
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1.17.  Získal veľkú skúsenosť. Slovenský mladík debutoval v najvyššej fínskej lige 

 [sport.sme.sk; 07/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Ďalšie súťaže] 

https://sport.sme.sk/c/20690718/filip-krivosik-debutoval-vo-finskej-sm-liige.html 

 

Jedným z jeho protihráčov bol aj krajan Michel Miklík. 

 

HÄMEENLINNA. Mladý slovenský útočník Filip Krivošík má za sebou premiéru v najvyššej fínskej hokejovej súťaži. V 

sobotňajšom dueli SM-Liigy Hämeenlinna - Jyväskylä (2:1 po predĺžení) bol trinástym útočníkom domáceho tímu. 

 

A hoci do zápasu naskočil 18-ročný odchovanec ružinovského hokeja len na niečo vyše pol minúty, získal veľkú 

skúsenosť. 

 

"Tréner Antti Penanen mi vo štvrtok oznámil, že som povolaný do prvého tímu a v sobotu si odkrútim premiéru v 

najvyššej súťaži. Bolo to zvláštne, ale strach som nepociťoval. Skôr som mal radosť. Bola to veľká pocta, ale v kútiku 

duše aj rešpekt," prezradil Krivošík, ktorý v novej sezóne doteraz pôsobil v druhej najvyššej fínskej súťaži Mestis v tíme 

LeKi. 

 

V ôsmich zápasoch účastník tohtoročných MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi dosiahol dva body za gól a 

asistenciu. V uplynulej sezóne získal s tímom Hämeenlinna v najvyššej fínskej juniorskej súťaži do 20 rokov Nuorten SM-

liiga majstrovský titul. 

 

"Tréneri sú so mnou spokojní, darí sa mi herne. Zrejme to zavážilo a dostal som preto šancu v najvyššej súťaži. Na ľade 

som síce veľa času nestrávil, ale je to normálne pri prvom vystúpení. Verím, že môj 'ice time' sa bude postupom času 

zvyšovať. Teraz prišla reprezentačná pauza a neviem, čo bude ďalej. Tréner mi však povedal, že budem trénovať s 

hlavným tímom HPK a potom sa uvidí," pokračoval Krivošík, ktorého zastrešuje agentúra AA Sports Management. 

 

Po svojom debute v SM-Liige sa stretol so skúsenejším krajanom v drese JYP Jyväskylä Michelom Miklíkom. "Popriali 

sme si navzájom veľa šťastia," podotkol Krivošík. 

 

Absolvent Hokejovej školy Svišť ešte dodal, že do hlavy sa mu vryli slová trénera juniorského majstrovského tímu HPK 

Hämeenlinna Mattiho Tiilikainena, ktorý mu pri odchode k seniorom adresoval tieto slová: "keep going", čiže "pokračuj v 

nastúpenej ceste". 

 

Späť na obsah 
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1.18.  Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

 [teraz.sk; 07/11/2017; TASR, Jaroslav Rezník starší ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/basnik-puchala-vydava-druhu-basnick/291047-clanok.html 

 

Jozef Puchala (1965) je to básnik, dramatik, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. 

 

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vydavateľstvo FAMA art v Spišskej Novej Vsi patrí k tým nemnohým slovenským 

vydavateľstvám, ktoré sa programovo venujú vydávaniu súčasnej slovenskej literatúry, a to prózy i poézie. Je prirodzené, 

že pozornosť venuje najmä tvorbe autorov z východoslovenských regiónov, od Spiša, Šariša až po Zemplín. Najnovším 

potvrdením tejto skutočnosti je druhá básnická zbierka Jozefa Puchalu Krajina Kaina. 

 

Jozef Puchala (1965) nie je v plenéri slovenskej lyriky, ale i širšej literárnej verejnosti, neznáma osobnosť. Je to básnik, 

dramatik, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. Študoval na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, v súčasnosti 

pôsobí ako redaktor Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. Debutoval básnickou zbierkou Všetko, čo chýba 

(1995), ocenenou Prémiou Ivana Kraska, a napísal dve knihy rozprávok pre mladší čitateľský dorast. Druhá sa volá 

Trinásťhlavý drak (2015). 

 

Čo sa týka lyriky, dal si načas. Druhú básnickú zbierku vydal až po vyše dvadsiatich rokoch. Všetko však nasvedčuje 

tomu, že tento "dlhý čas čakania" stál za to. Básnická zbierka Krajina Kaina to potvrdzuje. Kompozične ju básnik rozdelil 

na tri časti: Nememorandum, Krajina Kaina a Z tisíc a jednej moci. Prvú časť zbierky, ktorú tvorí deväť kratších básní, 

môžeme považovať za dobrovoľné pootvorenie dvierok do jeho súkromia, do jeho intímneho priestoru, kde sa nenápadne 

vyznáva zo vzťahu k jemu blízkym básnikom, ale aj z konkrétneho vzťahu ku konkrétnej žene. Príklad na prvé 

konštatovanie: "Na biely obrus/píšem kvapkám/miznúcim písmom bez mena/samota ako/mucholapka/lepí sa mi/na 

písmená." Na druhé: "Len tak/si spievam/a zo strún/valia sa city/a sláva/Boudelaira/ Válka/i Kostru/básní/čo nehrajú/v 

správach." Na tretie: "nemusíš stačiť/davu s dychom/a vláčiť mestom/ustatý chór/ospalých dúh/a vlčích jám/stačí nám 

jedno/rýchle ticho/ktoré chcem/s tebou/vlastniť sám." 

 

Druhá časť zbierky Krajina Kaina, ktorá dáva názov celému opusu, je lyrickou reakciou na súčasný stav našej 

spoločnosti. Má na prvý pohľad zreteľný občiansky a spoločenský charakter, v niektorých číslach výrazne kritický. Báseň 

Rytier bez básne a Hany je venovaná spomienke na "17. 11. 1989" a končí sa takto: "smutná postava/rytiera/bez básne/ 

a Hany/ veterné mlyny/a nechápavé/pohľady/okoloidúcich/prečítali/priveľa rozprávok/aby/uverili". Za týmto básnickým 

textom nasleduje báseň Krajina Kaina. Je to vážne upozornenie básnika, že v "krajine Kaina" sa voľačo nepodarilo. 

 

Názov tretej časti zbierky naznačuje, že asi pôjde o širšie komponovanú báseň. A je to pravda. Je to poéma, 

pozostávajúca zo šiestich častí a má charakter lyrickej analýzy súčasného sociálneho, morálneho i politického stavu 

našej spoločnosti i sveta so záverečným výkrikom neskrývanej túžby, ktorá ho sužuje: "Poupratujme/ kopije/vyberme 

rýchle nože/z hrudí/kým nás ten pocit/neunudí." 

 

http://www.teraz.sk/kultura/basnik-puchala-vydava-druhu-basnick/291047-clanok.html
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Básnikovo posolstvo je naliehavé a presvedčivé aj preto, a v lyrike najmä preto, že má presný poetický rám. Jozef 

Puchala v tejto zbierke našiel vlastnú poetickú formu, vlastný poetický výraz. Jeho súčasťou je presný rytmus, 

vynachádzavé, čiže neošúchané rýmy a hlavne pozitívne jazykové experimenty. Prevláda v nich hra so slovom a 

obsahovo presné jazykové narážky. Niektoré sú už v nadpisoch: Záklonom chránená, Štyri strany veta, Rytier bez básne 

a Hany, Mailovanie v husej koži, Z tisíc a jednej moci, alebo na troška iný spôsob a -j Piata pieta, Gestá mesta, Story z 

Tóry a niektoré iné. Podobne je to aj v samotných básňach – na začiatku, uprostred i v pointách. 

 

Básnik Jozef Puchala sa vrátil. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

 [dobrenoviny.sk; 07/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115557/basnik-puchala-vydava-druhu-basnicku-zbierku-krajina-kaina 

 

Jozef Puchala (1965) je to básnik, dramatik, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. 

 

Obálka knihy Krajina Kaina — Foto: Facebook 

 

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vydavateľstvo FAMA art v Spišskej Novej Vsi patrí k tým nemnohým slovenským 

vydavateľstvám, ktoré sa programovo venujú vydávaniu súčasnej slovenskej literatúry, a to prózy i poézie. Je prirodzené, 

že pozornosť venuje najmä tvorbe autorov z východoslovenských regiónov, od Spiša, Šariša až po Zemplín. Najnovším 

potvrdením tejto skutočnosti je druhá básnická zbierka Jozefa Puchalu Krajina Kaina. 

 

Jozef Puchala (1965) nie je v plenéri slovenskej lyriky, ale i širšej literárnej verejnosti, neznáma osobnosť. Je to básnik, 

dramatik, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. Študoval na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, v súčasnosti 

pôsobí ako redaktor Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. Debutoval básnickou zbierkou Všetko, čo chýba 

(1995), ocenenou Prémiou Ivana Kraska, a napísal dve knihy rozprávok pre mladší čitateľský dorast. Druhá sa volá 

Trinásťhlavý drak (2015).  

 

Čo sa týka lyriky, dal si načas. Druhú básnickú zbierku vydal až po vyše dvadsiatich rokoch. Všetko však nasvedčuje 

tomu, že tento "dlhý čas čakania" stál za to. Básnická zbierka Krajina Kaina to potvrdzuje. Kompozične ju básnik rozdelil 

na tri časti: Nememorandum, Krajina Kaina a Z tisíc a jednej moci. Prvú časť zbierky, ktorú tvorí deväť kratších básní, 

môžeme považovať za dobrovoľné pootvorenie dvierok do jeho súkromia, do jeho intímneho priestoru, kde sa nenápadne 

vyznáva zo vzťahu k jemu blízkym básnikom, ale aj z konkrétneho vzťahu ku konkrétnej žene. Príklad na prvé 

konštatovanie: "Na biely obrus/píšem kvapkám/miznúcim písmom bez mena/samota ako/mucholapka/lepí sa mi/na 

písmená." Na druhé: "Len tak/si spievam/a zo strún/valia sa city/a sláva/Boudelaira/ Válka/i Kostru/básní/čo nehrajú/v 

správach." Na tretie: "nemusíš stačiť/davu s dychom/a vláčiť mestom/ustatý chór/ospalých dúh/a vlčích jám/stačí nám 

jedno/rýchle ticho/ktoré chcem/s tebou/vlastniť sám." 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115557/basnik-puchala-vydava-druhu-basnicku-zbierku-krajina-kaina
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Druhá časť zbierky Krajina Kaina, ktorá dáva názov celému opusu, je lyrickou reakciou na súčasný stav našej 

spoločnosti. Má na prvý pohľad zreteľný občiansky a spoločenský charakter, v niektorých číslach výrazne kritický. Báseň 

Rytier bez básne a Hany je venovaná spomienke na "17. 11. 1989" a končí sa takto: "smutná postava/rytiera/bez básne/ 

a Hany/ veterné mlyny/a nechápavé/pohľady/okoloidúcich/prečítali/priveľa rozprávok/aby/uverili". Za týmto básnickým 

textom nasleduje báseň Krajina Kaina. Je to vážne upozornenie básnika, že v "krajine Kaina" sa voľačo nepodarilo. 

 

Názov tretej časti zbierky naznačuje, že asi pôjde o širšie komponovanú báseň. A je to pravda. Je to poéma, 

pozostávajúca zo šiestich častí a má charakter lyrickej analýzy súčasného sociálneho, morálneho i politického stavu 

našej spoločnosti i sveta so záverečným výkrikom neskrývanej túžby, ktorá ho sužuje: "Poupratujme/ kopije/vyberme 

rýchle nože/z hrudí/kým nás ten pocit/neunudí."  

 

Básnikovo posolstvo je naliehavé a presvedčivé aj preto, a v lyrike najmä preto, že má presný poetický rám. Jozef 

Puchala v tejto zbierke našiel vlastnú poetickú formu, vlastný poetický výraz. Jeho súčasťou je presný rytmus, 

vynachádzavé, čiže neošúchané rýmy a hlavne pozitívne jazykové experimenty. Prevláda v nich hra so slovom a 

obsahovo presné jazykové narážky. Niektoré sú už v nadpisoch: Záklonom chránená, Štyri strany veta, Rytier bez básne 

a Hany, Mailovanie v husej koži, Z tisíc a jednej moci, alebo na troška iný spôsob a -j Piata pieta, Gestá mesta, Story z 

Tóry a niektoré iné. Podobne je to aj v samotných básňach – na začiatku, uprostred i v pointách. 

 

Básnik Jozef Puchala sa vrátil. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Bardejov nemal nárok 

 [myturiec.sme.sk; 07/11/2017; Roman Brezniak ; Zaradenie: Turiec / Šport] 

https://myturiec.sme.sk/c/20690748/bardejov-nemal-narok.html 

 

Martinčania dosiahli najvyššie víťazstvo v sezóne. Bardejov zdolali sedemgólovým rozdielom a udržali si domácu 

neporaziteľnosť. 

 

MARTIN. Bardejov sa na Podháji naposledy predstavil 31. marca 2013. V ten deň sa bojovalo o to, kto bude v novej 

sezóne hrať extraligu. Pred viac ako tritisíc divákmi mali barážový zápas číslo sedem východniari výborne rozbehnutý, 

keď ešte v jeho 45. min viedli 3:1. Martinčania však v poslednej štvrťhodine dokázali vyrovnať a v nájazdoch rozhodol o 

našom víťazstve nekompromisným príklepom Andrej Novotný. 

V sobotu to ani zďaleka taká dráma nebola. Naši od začiatku jednoznačne ovládli hru a hostia, ktorí pricestovali len s 

dvanástimi korčuliarmi, zaostávali vo všetkých herných činnostiach. Skóre otvoril svojim prvý sezónnym gólom Milan 

Rechtorík a ofenzíve kraľoval František Poliaček, ktorý opäť dosiahol hetrik a ešte k tomu pridal aj asistenciu. Jediným 

https://myturiec.sme.sk/c/20690748/bardejov-nemal-narok.html
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malým negatívom bolo, že sa nepodarilo ustrážiť čisté konto pre Michala Dzubinu. Konečné víťazstvo 8:1 však potešilo 

takmer tisícpäťsto prítomných divákov. 

"Opakujeme to síce dookola, no diváci sú naozaj fantastickí. Teraz treba zabrať v Rimavskej Sobote a v Trebišove a ja 

verím, že na Humenné to tu bude praskať vo švíkoch," povedal Ladislav Spišiak, ktorý v tomto stretnutí viedol tím zo 

striedačky. 

Ako ďalej priznal, počas duelu nemal veľa roboty. Štyri lajny sa pravidelne striedali a vzhľadom na priebeh zápasu nebolo 

treba nič zásadné meniť. Potešilo ho, že hráči od začiatku pristúpili k svojim povinnostiam zodpovedne a všetci si mohli 

schuti zahrať. 

"V podstate sme tam ani nemuseli byť, chalani to bez problémov zvládali aj bez našich usmernení," pochválil svojich 

zverencov. 

V posledných dvoch súbojoch sa strelecky darí 21-ročnému Christánovi Bednarčíkovi. V minulom kole proti Sabinovu i 

teraz proti Bardejovu zažil dvojgólový večer. 

"Som rád, že môžem takto pomôcť mužstvu, zvlášť keď je z toho víťazstvo. Dnes to bol z našej strany vydarený zápas, 

dúfam, že sa nám takto bude dariť naďalej," vyslovil želanie krídelník druhej formácie. 

Rodák z Popradu hrá prvú ligu v drese Spišskej Novej Vsi, ale i v kádri tímu z Turca sa začína udomácňovať. Kým v 

prvých štyroch stretnutiach nezískal ani jeden kanadský bod, v posledných dvoch ich nazbieral päť. Je to i vďaka tomu, 

že výborne začala fungovať spolupráca s Miroslavom Škumátom a Andrejom Jurášekom. 

"Keď prídem, tréneri nás zväčša dajú spolu a naša súhra sa postupne zlepšuje," doplnil. 

V deň stretnutia zastihla veľmi nepríjemná správa jednu z opôr mužstva Lukáša Říhu. Zomrel mu starý otec, no český 

legionár sa rozhodol zostať pri tíme a nastúpiť. 

"Opäť dokázal, že hokejové srdce mu bije pre Martin. S takýmto pocitom sa nehrá ľahko, navyše Lukáš mal k starému 

otcovi veľmi blízko," povedal nám prezident klubu Vladimír Polakovič. 

 

MHK Martin – HK Bardejov 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) 

 

Góly: 9:03 Rechtorík (Šugár, Brveník), 9:34 Bednarčík, 26:44 Poliaček (Pokrivčák, Říha), 32:15 Poliaček (Bednarčík), 

40:35 Bednarčík (Škumát), 50:16 Rusina (Poliaček, Pokrivčák), 51:04 Škumát (Jurášek) a 58:50 Poliaček (Pokrivčák, 

Říha), resp. 37:57 Baranok (Leščišin, Chmeľ). MARTIN: Dzubina – Rusina, Solar, Hriňa, Mendel, Fillo, Haršáni, Rechtorík 

– Říha, Pokrivčák, Poliaček – Škumát, Jurášek, Bednarčík – Lauko, Olejník, Hanes – Michalek, Šugár, Brveník. 

BARDEJOV: Dzúr – Všetečka, Pribula, Šiba, Kafeev, Duhan, Demjanovič – Baranok, Leščišin, Chmeľ – Antonov, Lúč, 

Zipul. Vylúčení: 4:6. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Vido – Kováčik, Jakubec. Diváci: 1 450. 

Ostatné výsledky 9. kola: Humenné – Gelnica 15:4, Liptovský Mikuláš B – Trebišov 5:4, Sanok – Rimavská Sobota 4:3, 

Sabinov – Brezno 4:5 PP. 

 

1. Humenné 8 7 0 0 1 66:31 21 

2. Martin 8 7 0 0 1 46:18 21 

3. L. Mikuláš B 8 5 1 0 2 36:32 17 

4. R. Sobota 8 5 0 0 3 45:30 15 
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5. Brezno 8 3 1 0 4 37:34 11 

6. Sanok 8 2 1 2 3 28:32 10 

7. Trebišov 8 2 1 1 4 27:30 9 

8. Bardejov 8 3 0 0 5 29:49 9 

9. Sabinov 8 1 0 1 6 25:53 4 

10. Gelnica 8 0 1 1 6 19:49 3 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Pacienti, pozor: Kde bude urgentný príjem fungovať po novom? 

 [cas.sk; 07/11/2017; Jozef Čavojec ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/617032/pacienti-pozor-kde-bude-urgentny-prijem-fungovat-po-novom/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Otvorená čakáreň, zdravotná sestra, ktorá roztriedi čakajúcich a bude sledovať ich zdravotný stav. 

 

Takto by to malo vyzerať na urgentných príjmoch. Ministerstvo zdravotníctva včera predložilo návrh pevnej siete 

nemocníc, v ktorých budú takéto pracoviská. Ktoré nemocnice to budú? 

 

Návrh na zmenu nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je na svete! Minister 

zdravotníctva Tomáš Drucker navrhuje pevnú sieť všeobecných nemocníc, v ktorých sa bude poskytovať urgentná 

starostlivosť. "Urgentné príjmy typu I. a II. rozšíria doterajšiu sieť. Ministerstvo podrobne analyzovalo situáciu a na 

základe toho definovalo, v ktorých mestách a aké druhy urgentov budú na tom ktorom mieste," povedala hovorkyňa 

rezortu Zuzana Eliášová. Súčasný rozsah urgentnej starostlivosti podľa nej zostane zachovaný. "Rezort chce túto 

zdravotnú starostlivosť ešte skvalitniť vybudovaním urgentných príjmov typu I. a urgentných príjmov typu II., na ktoré 

môžu nadväzovať tzv. traumacentrá," dodáva Eliášová. 

 

Štát vytvorí novú sieť nemocníc s urgentným príjmom. Bude ju tvoriť 10 vysoko špecializovaných urgentov a 35 takých, 

kde ošetria život neohrozujúce prípady. 

 

V súčasnosti 

 

- na pracoviskách ústavnej pohotovostnej služby netriedia pacientov 

 

- dostupnosť služby aj spôsob jej poskytovania v regiónoch sa líšia 

 

Po novom 

 

https://www.cas.sk/clanok/617032/pacienti-pozor-kde-bude-urgentny-prijem-fungovat-po-novom/
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- neodkladnú zdravotnú starostlivosť budú poskytovať urgenty dvoch typov 

 

- bude pevná sieť poskytovateľov a služba bude dostupná nepretržite 

 

Urgent I. typu 

 

- 35 pracovísk v 34 mestách 

 

- 1 ambulancia 

 

- 1 univerzálny lekár 

 

- triediaca sestra 

 

- ďalšia sestra alebo záchranár 

 

BRATISLAVSKÝ 

 

- Bratislava Univerzitná nemocnica 

 

- Bratislava Univerzitná nemocnica 

 

TRNAVSKÝ 

 

- Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou 

 

- Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša 

 

- Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera 

 

- Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou 

 

- Trnava Fakultná nemocnica 

 

NITRIANSKY 

 

- Komárno FORLIFE, Všeobecná nemocnica 
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- Levice Nemocnice s poliklinikami 

 

- Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou 

 

- Topoľčany Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany 

 

TRENČIANSKY 

 

- Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza 

 

- Trenčín Fakultná nemocnica 

 

- Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou 

 

ŽILINSKÝ 

 

- Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou 

 

- Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého 

 

- Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu 

 

- Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP 

 

- Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou 

 

- Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou 

 

BANSKOBYSTRICKÝ 

 

- Brezno Nemocnica s poliklinikou 

 

- Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou 

 

- Rimavská Sobota Svet zdravia, Všeobecná nemocnica 

 

- Zvolen Nemocnica Zvolen 
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- Žiar nad Hronom Svet zdravia, Všeobecná nemocnica 

 

PREŠOVSKÝ 

 

- Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba 

 

- Humenné Nemocnica A. Leňa 

 

- Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 

 

- Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica 

 

- Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica 

 

KOŠICKÝ 

 

- Košice Nemocnica Košice-Šaca, 1. súkromná nemocnica 

 

- Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru 

 

- Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory 

 

- Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou 

 

- Trebišov Nemocnica s poliklinikou 

 

Urgent II. typu 

 

- 7 pracovísk pre dospelých a 3 pracoviská pre deti 

 

- samostatné oddelenie 

 

- viac špecialistov na jednom mieste 

 

- cez deň budú v službe aspoň 4 lekári a 8 zdravotných sestier a záchranárov 

 

- v noci budú na pracovisku 3 lekári a 6 sestier a záchranárov 
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BRATISLAVSKÝ 

 

- Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica akademika Ladislava Dérera 

 

- Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

 

NITRIANSKY 

 

- Nitra Fakultná nemocnica 

 

ŽILINSKÝ 

 

- Martin Univerzitná nemocnica 

 

BANSKOBYSTRICKÝ 

 

- Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta 

 

- Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

 

PREŠOVSKÝ 

 

- Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 

 

- Poprad Nemocnica Poprad, a.s. 

 

KOŠICKÝ 

 

- Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura 

 

- Košice Detská fakultná nemocnica 

 

CHCEME LEPŠIE SLUŽBY PRE ĽUDÍ 

 

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva 

 

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje významnú modernizáciu a vylepšenie fungovania urgentných príjmov. Hlavným 

cieľom je dobudovanie siete urgentných príjmov, ktoré bude pre pacientov znamenať zvýšenie kapacitnej priepustnosti a 
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dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Zámerom je, aby bola lepšie načasovaná urgentná zdravotná 

starostlivosť pre skutočne urgentných pacientov. 

 

Foto: 

 

Kde bude urgentný príjem fungovať po novom? (ilustračné foto). Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Básnik Puchala vydáva druhú básnickú zbierku Krajina Kaina 

 [24hod.sk; 07/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/basnik-puchala-vydava-druhu-basnicku-zbierku-krajina-kaina-cl547175.html 

 

Obálka knihy Krajina Kaina 

 

Bratislava 7. novembra (TASR) - Vydavateľstvo FAMA art v Spišskej Novej Vsi patrí k tým nemnohým slovenským 

vydavateľstvám, ktoré sa programovo venujú vydávaniu súčasnej slovenskej literatúry, a to prózy i poézie. Je prirodzené, 

že pozornosť venuje najmä tvorbe autorov z východoslovenských regiónov, od Spiša, Šariša až po Zemplín. Najnovším 

potvrdením tejto skutočnosti je druhá básnická zbierka Jozefa Puchalu Krajina Kaina. 

 

Jozef Puchala (1965) nie je v plenéri slovenskej lyriky, ale i širšej literárnej verejnosti, neznáma osobnosť. Je to básnik, 

dramatik, scenárista, režisér a vysokoškolský pedagóg. Študoval na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove, v súčasnosti 

pôsobí ako redaktor Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. Debutoval básnickou zbierkou Všetko, čo chýba 

(1995), ocenenou Prémiou Ivana Kraska, a napísal dve knihy rozprávok pre mladší čitateľský dorast. Druhá sa volá 

Trinásťhlavý drak (2015). 

 

Čo sa týka lyriky, dal si načas. Druhú básnickú zbierku vydal až po vyše dvadsiatich rokoch. Všetko však nasvedčuje 

tomu, že tento "dlhý čas čakania" stál za to. Básnická zbierka Krajina Kaina to potvrdzuje. Kompozične ju básnik rozdelil 

na tri časti: Nememorandum, Krajina Kaina a Z tisíc a jednej moci. Prvú časť zbierky, ktorú tvorí deväť kratších básní, 

môžeme považovať za dobrovoľné pootvorenie dvierok do jeho súkromia, do jeho intímneho priestoru, kde sa nenápadne 

vyznáva zo vzťahu k jemu blízkym básnikom, ale aj z konkrétneho vzťahu ku konkrétnej žene. Príklad na prvé 

konštatovanie: "Na biely obrus/píšem kvapkám/miznúcim písmom bez mena/samota ako/mucholapka/lepí sa mi/na 

písmená." Na druhé: "Len tak/si spievam/a zo strún/valia sa city/a sláva/Boudelaira/ Válka/i Kostru/básní/čo nehrajú/v 

správach." Na tretie: "nemusíš stačiť/davu s dychom/a vláčiť mestom/ustatý chór/ospalých dúh/a vlčích jám/stačí nám 

jedno/rýchle ticho/ktoré chcem/s tebou/vlastniť sám." 

 

Druhá časť zbierky Krajina Kaina, ktorá dáva názov celému opusu, je lyrickou reakciou na súčasný stav našej 

spoločnosti. Má na prvý pohľad zreteľný občiansky a spoločenský charakter, v niektorých číslach výrazne kritický. Báseň 

Rytier bez básne a Hany je venovaná spomienke na "17. 11. 1989" a končí sa takto: "smutná postava/rytiera/bez básne/ 

http://www.24hod.sk/basnik-puchala-vydava-druhu-basnicku-zbierku-krajina-kaina-cl547175.html
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a Hany/ veterné mlyny/a nechápavé/pohľady/okoloidúcich/prečítali/priveľa rozprávok/aby/uverili". Za týmto básnickým 

textom nasleduje báseň Krajina Kaina. Je to vážne upozornenie básnika, že v "krajine Kaina" sa voľačo nepodarilo. 

 

Názov tretej časti zbierky naznačuje, že asi pôjde o širšie komponovanú báseň. A je to pravda. Je to poéma, 

pozostávajúca zo šiestich častí a má charakter lyrickej analýzy súčasného sociálneho, morálneho i politického stavu 

našej spoločnosti i sveta so záverečným výkrikom neskrývanej túžby, ktorá ho sužuje: "Poupratujme/ kopije/vyberme 

rýchle nože/z hrudí/kým nás ten pocit/neunudí." 

 

Básnikovo posolstvo je naliehavé a presvedčivé aj preto, a v lyrike najmä preto, že má presný poetický rám. Jozef 

Puchala v tejto zbierke našiel vlastnú poetickú formu, vlastný poetický výraz. Jeho súčasťou je presný rytmus, 

vynachádzavé, čiže neošúchané rýmy a hlavne pozitívne jazykové experimenty. Prevláda v nich hra so slovom a 

obsahovo presné jazykové narážky. Niektoré sú už v nadpisoch: Záklonom chránená, Štyri strany veta, Rytier bez básne 

a Hany, Mailovanie v husej koži, Z tisíc a jednej moci, alebo na troška iný spôsob a -j Piata pieta, Gestá mesta, Story z 

Tóry a niektoré iné. Podobne je to aj v samotných básňach – na začiatku, uprostred i v pointách. 

 

Básnik Jozef Puchala sa vrátil. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Naj mestom Slovenska za rok 2017 je Liptovský Mikuláš 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 07/11/2017;  Andrej Baldovský; Zaradenie: z domova] 

 

Júlia Kavecká, moderátorka: "Naj mestom Slovenska za rok 2017 je Liptovský Mikuláš. Rozhodli o tom hlasujúci v súťaži, 

ktorej vyhlasovateľom je portál Slovakregion.sk. Po deviaty raz vyberali aj najlepšiu obec, primátora a starostu. Hlasovalo 

sa od apríla do októbra. Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári počas výstavy aj IT Slovakia Tour v 

Bratislave. Viac povie Andrej Baldovský." 

 

Andrej Baldovský, redaktor: "Súťaž Naj mesto sa menili pozície na prvých priečkach až do posledných chvíľ. Konečné 

výsledky prezradí prevádzkovateľ súťaže Peter Jurík." 

 

Peter Jurík, prevádzkovateľ súťaž: "Na bronzovej pozícii tohto roka umiestnilo sa mesto Spišská Nová Ves, druhé 

miesto Brezno 25 756 a prvý Liptovský Mikuláš 25 901 hlasov. Bol to boj do poslednej hodiny." 

 

Andrej Baldovský: "V súťaži o Naj obec bol naopak rozostup medzi prvým a druhým miestom omnoho väčší." 

 

Peter Jurík: "Druhé miesto Vinodol 15 884, na prvom mieste obec Halič s počtom hlasov 41 566." 
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Andrej Baldovský: "O Naj primátora a starostu sa nehlasovalo štandardným spôsobom. Ľudia posielali podporné hlasy aj 

s odôvodnením prečo tak urobili." 

 

Peter Jurík: "My z týchto podporných hlasov vyberáme jedného víťaza. Primátorom Slovenska sa stáva primátor mesta 

Nové Mesto nad Váhom a je to pán Jozef Trstenský, za obce je to starosta obce Smižany, pán Michal Kotrady." 

 

Andrej Baldovský: "Naj starosta Michal Kotrady je v obci Smižany starostom už devätnásty rok. Čo mohlo rozhodnúť o 

cene preňho?" 

 

Michal Kotrady, starosta obce Smižany: "V posledných rokoch sme otvorili novú individuálnu bytovú výstavbu … 

plánujeme komunitné centrum aj nájomné byty nižšieho štandardu." 

 

Andrej Baldovský: "Ceny víťazom budú slávnostne odovzdané začiatkom budúceho roka v Bratislave." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Túžim, aby bol Jožko s nami doma 

 [Plus jeden deň; 257/2017; 08/11/2017; s.: 8,9; Redakcia ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Spišská Nová ves - Vráti sa šesťročný Jožko k rodine, ktorá sa oňho starala od narodenia alebo zostane žiť u manželov 

žijúcich na Malte? Na spišskonovoveskom okresnom súde sa v utorok malo pojednávať o zverení šesťročného chlapčeka 

do náhradnej starostlivosti jeho bývalej profesionálnej matky Kataríny Dzurillovej (58).  

 

Súd sa nakoniec nekonal. Mladí manželia z Malty totiž požiadali o adopciu. Pani Dzurillovú vzniknutá situácia veľmi bolí. 

"Som smutná z toho, čo sa deje. Stále na Jožka myslím a verím, že aj on na mňa a na blízkych našej rodiny," hovorí 

skormútene. "Spolieham sa na právnikov a dôverujem im, že všetko vyriešia k spokojnosti Jožka," dodáva Dzurillová. 

Chlapec bol u nej od marca 2011, mal vtedy ešte len päť dní. Bol v poradí už tretím dieťaťom, o ktoré sa takto starala. V 

jej rodine zotrval do októbra 2016. Dzurillovej zamestnávateľ Detský domov v Spišských Vlachoch jej potom chlapca vzal. 

Neskôr sa dozvedela, že dieťa bolo v rámci medzinárodnej adopcie dané do predadopčnej starostlivosti na Maltu. V tej 

chvíli sa začal boj o vrátenie chlapca na Slovensko. Dzurillová ukončila svoje zamestnanie profimatky a podala na súd 

návrh o zverenie Jožka do náhradnej osobnej starostlivosti. Súd sa ťahá takmer už rok, bez výraznejšieho posunu v 

prospech Dzurillovcov. Na žiadosť o adopciu z Malty však Dzurillovci stihli reagovať. "Požiadali sme súd o vydanie 

neodkladného opatrenia, aby prikázal orgánu sociálnej starostlivosti, aby chlapca okamžite vrátil na Slovensko, keďže 

neboli splnené predadopčné podmienky, lebo na Slovensku existuje rodina, ktorá sa vie a chce o chlapca postarať," 

uviedol advokát Pavel Hagyari. Podľa neho sa tento prípad už dlho naťahuje, čo je v neprospech chlapčeka. Rodina 

Dzurillovcov sa v tomto prípade odvoláva aj na medzinárodnú Dohodu o právach dieťaťa. "Môže ísť do zahraničia až 

vtedy, keď sa nenájde u nás vhodná rodina, čo v danom prípade neplatí," dodáva Hagyari. Je presvedčený, že prípad 
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skončí až na Európskom súde pre ľudské práva. Podľa už dávnejšieho vyjadrenia Andrey Císarovej, riaditeľky Centra pre 

medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, Dzurillovci však takmer za 6 rokov neprejavili záujem o osvojenie alebo 

adopciu Jožka. "Rozhýbali sa až potom, keď sa prihlásili záujemcovia zo zahraničia. Neporušili sme práva chlapca. 

Adopcia má prednosť pred pestúnskou starostlivosťou," uviedla Císarová. Podľa nej je jej úrad s maltskou rodinou v 

intenzívnom kontakte a "dieťa je šťastné a má sa veľmi dobre". Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

uviedla, že prípad nie je uzatvorený. "V súčasnosti prebieha súdne konanie o zverení chlapca do náhradnej osobnej 

starostlivosti. Úrad práce je súdom určený za kolízneho opatrovníka, Detský domov Spišské Vlachy je účastníkom 

konania." Kedy sa uskutoční najbližšie pojednávanie v zamotanom prípade, sa nám nepodarilo zistiť. Daniela 

Pirschelová, FOTO: autor 

 

Náhradná výchova  

 

Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Poberá mzdu a dostáva príspevok od štátu na výdavky spojené 

so starostlivosťou o dieťaťa. To sa môže kedykoľvek vrátiť k svojej biologickej rodine alebo môže byť adoptované. 

 

V rámci pestúnskej spravodlivosti nie je podmienkou byť zamestnancom detského domova. Pestún sa stará o zverené 

dieťa do dovŕšenia dospelosti. Plat nedostáva, len príspevok od štátu. 

 

Náhradná osobná starostlivosť umožňuje príbuzným požiadať o zverenie blízkej osoby v priamom rade. Napríklad starým 

rodičom. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Basketbalové majstrovské súťaže mládeže pokračovali ďalšími zápasmi 

 [spis.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687671/basketbalove-majstrovske-sutaze-mladeze-pokracovali-dalsimi-zapasmi.html 

 

Pozrite si výsledkový sumár. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalové majstrovské zápasy mládeže pokračovali ďalšími zápasmi v kategóriach juniorov, 

junioriek – 1. ligy žien, starších žiakov a starších žiačok. 

 

Výsledky: 

 

DL Juniori: 

 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – ŠBK Levice 63:79 (31:40) 

 

Body SNV: Kobulnický 18, Rakai 16, Slivka 11, Korfanta A. 9, Kozel 3, Cvengoš 2, Korfanta E. 2, Fibiš 2 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687671/basketbalove-majstrovske-sutaze-mladeze-pokracovali-dalsimi-zapasmi.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

8. 11. 2017 

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

 

Radoslav Karabín (asistent trénera SNV): "Vstup do zápasu sme mali vynikajúci. Začali sme hrať dobre, darilo sa nám, 

naopak druhá štvrtina dopadla presne opačne. Nedokázali sme sa presadzovať a postupne sme strácali sily v obrane. 

Družstvo Levíc hralo veľmi dobre, mali koordinovanú hru, dobre si posúvali loptu, vynikajúci bol rozohrávač, ktorý nás 

zaťažil 29 bodmi. Nedokázali sme si s ním poradiť a to bolo kľúčové. Levice mali dobrý pohyb a my sme zabudli na pohyb 

a tým pádom sme robili chyby nielen v útoku, ale i v obrane a rozdiel sa ukázal na konečnom výsledku." 

 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – ŠKP Banská Bystrica 77:61 (39:26) 

 

Body SNV: Kobulnický 25, Majerčák 18, Cvengroš 10, Korfanta E. 9, Rakai 7, Korfanta A. 4, Slivka 2, Fibiš 2 

 

Erich Korfanta (hlavný tréner SNV): "Súpera z Banskej Bystrice dôverne poznáme. My sme k majstrovskému zápasu 

nastúpili koncentrovane. Od prvej minúty zápasu sme vyhrávali a neprehrávali sme ani jednu minútu, čiže naše víťazstvo 

je zaslúžené. Zahrali si aj mladší chlapci z kadetov. Teší ma aj to, že hrali proti starším a nezľakli sa. Som rád, že sme 

zvíťazili." 

 

DL juniorky – 1. liga: 

 

CBK Ťahanovce –ŠBK Spišská Nová Ves 72:53 (34:32) 

 

ŽL Starší žiaci 

 

– tréner Marek Dovčík: 

 

ABOVIA Košice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 88:73 (37:37) 

 

Body SNV: Hasaj 20, Strážik 17, Zimmermann 9, Kučma 8, Rakai 4, Uhrín 4, Jakubek 4, Piepers 2, Olejár 2 

 

TYDAM Košice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 47:84 (21:52) 

 

Body SNV: Zimmermann 22, Stráížik 12, Kučma 8, Uhrín 8, Hasaj 7, Lorko 7, Olejár 6, Jakubek 5, Kedžuch 4, Rakai 3, 

Bednár 2 

 

ŽL Staršie žiačky 

 

– tréner Antonio Cruz: 

 

ŠKP Spišská Nová Ves – MBK Ružomberok 76:34 (35:13) 
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Body SNV: Bučková 17, Jarošová 12, Zajacová 11, Dulovičová 11, Pokrievková 9, Mokrišová 6, Dovalová 4, Matúšová 2, 

Koscelníková 2, Dučáková 2. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Tipy na dnes - streda 8. novembra 

 [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20686251/tipy-na-dnes-streda-8-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Lajka o 15.30, Príšerákovci o 15.40, Thor: Ragnarok o 17.50, 

20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko najhoršie o 18.40, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 17.30, Geostorm o 

20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.10, 17.10 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, 

Matka! o 20.40, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50 hod. 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Mečiar o 17.45, 120 tepov za minútu o 19.30 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., Lindy Hop o 18.00 hod., Stredávka o 21.00 hod., NA PERÓNE - Búvaj o 19.00 hod. 

 

HALMISPACE 

 

KOŠICE. Hlavná 21 - Mužská sila Košice - predstavovací večer výcviku pre mužov o 18.00 hod. 

 

Kráľ Ubu 

 

https://korzar.sme.sk/c/20686251/tipy-na-dnes-streda-8-novembra.html
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PREŠOV. Druhú premiéru hry Kráľ Ubu uvedú v Divadle Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne 

divadla. Tatko Ubu je tučný, nečestný, hlúpy, nevyspelý, nekompetentný, chamtivý, krutý, zbabelý a zlý. Napriek tomu, no 

pravdepodobne skôr kvôli tomu, sa táto karikatúra vrcholového politika dostane vo fiktívnom poľskom kráľovstve k moci, 

nakradne, zožerie a zničí, čo sa len dá. 

 

Beseda s Danom Majlingom 

 

PREŠOV. V stredu 8.novembra privítame v Prešove dramaturga SND a spisovateľa, Daniela Majlinga. Rozoberať s ním 

budeme samé veľké veci – Boh, láska, smrť, viera. Veď o tom je predsa ruzká klazika. A ako bonus bude aj inscenované 

čítanie. Beseda začne v stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Cestovateľské kino 

 

PREŠOV. Cestovateľské kino: Severná Kórea začne v Kine Scala v stredu o 19.00 hod. Svet uzavrený za železnou 

oponou a v zovretí tvrdého komunizmu ponúka nevšedné a raritné cestovateľské dobrodružstvo. Ako žijú ľudia v tejto 

izolovanosti? A ako sa tam cítia vyvolení turisti pod všadeprítomnými sliediacimi očami? Aké sú pravidlá a tradície tohto 

národa? Vyberte sa s nami na výlet do zeme v sprievode fotografa Romana Haráka. 

 

Peter Nagy – Pianko 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 19.00 h. si môžete vypočuť akustický koncert s gitarou a klavírom. 

Nestarnúce hity a poetické balady v intímnych aranžmánoch v šansónovej podobe. Peter Nagy si za 32 rokov 

profesionálnej kariéry vybudoval repertoár, ktorý poznajú ľudia viacerých generácií. Nový koncertný program Pianko 

prináša nový pohľad na známe hity a na intímnejšiu časť tvorby tohto skladateľa a textára v jednej osobe. Poetické 

balady ako Kristínka iba spí, Udobrenia, Psi sa bránia útokom alebo piesne plné nadhľadu Aj tak sme frajeri, So mnou 

nikdy nezostarneš, Sám s nohami na stole – i to zaznie na koncerte. 

 

Jesenný koncert ZUŠ 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V koncertnej sále Základnej umeleckej školy o 17.00 h. sa uskutoční jesenný koncert žiakov. 

 

Adam Ďurica – Spolu Tour 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 19.00 h. sa uskutoční koncert speváka Adama Ďuricu. 

 

Rockové balady 
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HUMENNÉ. La Gioia prichádza aj na jeseň s "rockovou nádielkou". Budete môcť zažiť fantastickú dávku energie, 

najznámejšie rockové hity a balady svetovej aj domácej produkcie. v doprovode štyroch bravúrnych hudobníkov z Nitry- 

hrou na gitare sa predstaví Martin Ralík, bicie ovládne Martin Ševčík, na čelo hrá charizmatická Martina Uhrínová a 

klávesy ovládne klavírny mág Tony Marko. Začiatok o 19.00 hod., divadelná sála Domu kultúry. 

 

Prednáška 

 

MICHALOVCE. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického bude hostiť Jána Vatahu z Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. 

V prednáške odkryje zaujímavosti vihorlatských lesov. Začiatok o 10.00 hod., v priestoroch knižnice. 

 

Prezentácia 

 

TREBIŠOV. Prezentácia ľudovej slovesnosti a všetkého, čo súvisí s ľudovou kultúrou nazývanou folklór sa uskutoční v 

priestoroch Zemplínskej knižnice. Začiatok o 10. 30 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Mladý slovenský hokejista debutoval vo fínskej lige 

 [osporte.sk; 08/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/mlady-slovensky-hokejista-debutoval-vo-finskej-lige/100237146 

 

HÄMEENLINNA - Mladý slovenský útočník Filip Krivošík má za sebou premiéru v najvyššej fínskej hokejovej súťaži. V 

sobotňajšom dueli SM-Liigy Hämeenlinna - Jyväskylä (2:1 po predĺžení) bol trinástym útočníkom domáceho tímu. A hoci 

do zápasu naskočil 18-ročný odchovanec ružinovského hokeja len na niečo vyše pol minúty, získal neoceniteľnú 

skúsenosť. 

 

"Tréner Antti Penanen mi vo štvrtok oznámil, že som povolaný do prvého tímu a v sobotu si odkrútim premiéru v 

najvyššej súťaži. Bolo to zvláštne, ale strach som nepociťoval. Skôr som mal radosť. Bola to veľká pocta, ale v kútiku 

duše aj rešpekt," prezradil talentovaný slovenský hokejista Filip Krivošík, ktorý v novej sezóne doteraz pôsobil v druhej 

najvyššej fínskej súťaži Mestis v tíme LeKi. V ôsmich zápasoch účastník tohtoročných MS do 18 rokov v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi dosiahol dva body za gól a asistenciu. V uplynulej sezóne získal s tímom Hämeenlinna v najvyššej 

fínskej juniorskej súťaži do 20 rokov Nuorten SM-liiga majstrovský titul. 

 

"Tréneri sú so mnou spokojní, darí sa mi herne. Zrejme to zavážilo a dostal som preto šancu v najvyššej súťaži. Na ľade 

som síce veľa času nestrávil, ale je to normálne pri prvom vystúpení. Verím, že môj ´ice time´ sa bude postupom času 

zvyšovať. Teraz prišla reprezentačná pauza a neviem, čo bude ďalej. Tréner mi však povedal, že budem trénovať s 

hlavným tímom HPK a potom sa uvidí," pokračoval Krivošík, ktorého zastrešuje agentúra AA Sports Management. 

 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/mlady-slovensky-hokejista-debutoval-vo-finskej-lige/100237146
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Po svojom debute v SM-Liige sa stretol so skúsenejším krajanom v drese JYP Jyväskylä Michelom Miklíkom. "Popriali 

sme s navzájom veľa šťastia," podotkol Krivošík. Absolvent Hokejovej školy Svišť ešte dodal, že do hlavy sa mu vryli 

slová trénera juniorského majstrovského tímu HPK Hämeenlinna Mattiho Tiilikainena, ktorý mu pri odchode k seniorom 

adresoval tieto slová: "keep going", čiže "pokračuj v nastúpenej ceste". 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kam za kultúrou - streda 8. novembra 

 [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20689647/kam-za-kulturou-streda-8-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Lajka o 15.30, Príšerákovci o 15.40, Thor: 

Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko najhoršie o 18.40, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 

17.30, Geostorm o 20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Spievankovo 

a Kráľovná Harmónia o 15.10, 17.10 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 

16.00, Jigsaw o 20.30, Matka! o 20.40, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.50 hod., 

 

ÚSMEV - Mečiar o 17.45, 120 tepov za minútu o 19.30 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 

20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, Alibi na mieru o 16.10, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 

15.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - ŠTÚDIO SD - Ujo Váňa (a tí druhí) o 12.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

https://korzar.sme.sk/c/20689647/kam-za-kulturou-streda-8-novembra.html
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KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Včelárstvo (do 19. 11.), 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), Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann 

/ Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba po česku (do 30. 11.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 

Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej 

moderny, prednáška na tému Život a kultúra v 20. a 30. rokoch spojedná s komentovanou prehliadkou výstavy, 

prednášať bude Bc. Mária Kolibárová o 15.30 hod. (do 28. 1.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), GALÉRIA PRI KOMÍNE 

(podkrovie budovy VSM) - , (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4. 2018), 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; Výstava: FA ČVUT 1976 - 2016 (do 30. 11.), 

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

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

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

- pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 11.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, 

po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Výstava: Osobnosti vedy a techniky späté s Košicami (do 1. 12.), Vedecké hračky v knižnici 

(do 12. 11.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 

KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV 

SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / 

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: 

Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 

Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; 

More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 

2018), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom 

námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov, Fajna folklórna fotka (do 10. 11.); BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM 

BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK 

DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v 

znamení dreva (do 26. 1.), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 
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KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Lindy Hop o 18.00 hod., Stredávka o 21.00 hod., NA 

PERÓNE - Búvaj o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Mužská sila Košice - predstavovací večer výcviku pre mužov 

o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, Thor: Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, 

Príšerákovci o 16.00, Všetko najhoršie o 20.30, Geostorm o 18.10, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.30, 18.40, 

Jigsaw o 20.50, Bajkeri o 15.00, 17.10, LUX - 120 tepov za minútu o 19.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Earth: Deň na 

zázračnej planéte o 15.20, Príšerákovci o 15.30, Thor: Ragnarok o 15.40, 20.40, 3D o 17.50, Všetko najhoršie o 20.50, 

Bajkeri o 17.40, Geostorm o 19.50, Jigsaw o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 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.), 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, 

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.) 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Nováčikovia vo voľbách porazili politických matadorov 
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 [kosice.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20691256/novacikovia-porazili-politickych-matadorov.html 

 

Poslancami budú novinár, záchranár i Brit. 

 

KOŠICKÝ KRAJ. Ich mená sa doteraz v zoznamoch zvolených poslancov samosprávnych krajov nikdy neobjavili. 

 

Napriek tomu dokázali počtom hlasov poraziť aj mnohých doterajších známych poslancov. 

 

Na siedme miesto z pohľadu absolútneho počtu hlasov v rámci Košického kraja sa prekrúžkoval nezávislý Milan Potocký 

(41) z Michaloviec. 

 

Tohto dlhoročného novinára, ktorý sa v posledných rokoch presadil aj ako aktivista v boji proti vstupu spoločnosti EEI do 

prevádzkovania spoplatneného parkovania v Michalovciach, volilo 4 703 ľudí. 

 

Potocký mal pritom len asi o 200 hlasov menej ako spišskonovoveský primátor zo Smeru Ján Volný. 

 

Potocký predbehol aj Košičana Daniela Rusnáka z KDH, ktorý sa stal najkrúžkovanejším poslancom v celých Košiciach a 

okolí a s počtom hlasov 4334 skončil na 14. mieste. 

 

Potocký za sebou nechal napríklad aj Roberta Puciho (27. miesto), poslanca Národnej rady (NR) SR za Smer a zástupcu 

primátora v Trebišove. 

 

Novinár, ktorý v minulosti pracoval ako redaktor aj pre denník Korzár, hovorí, že práve jeho práca mu ukázala problémy 

regiónu a ľudí. 

 

Petícia proti EEI 

 

Potocký sa tiež začal angažovať v Občianskej iniciatíve Zemplína spolu s aktivistami vrátane Patrika Magdošku a Milana 

Kaplana, ktorý sa tiež dostal do župného zastupiteľstva. 

 

"Našou najznámejšou a najvýraznejšou aktivitou bola úspešná petícia proti tomu, aby na mestských parkoviskách v 

Michalovciach zarábala súkromná firma EEI," opisuje Potocký. 

 

Hovorí tiež, že im poslanci za Smer ani vedenie mesta na rokovaniach michalovského mestského zastupiteľstva viackrát 

neudelili slovo. 

 

"Ich arogantnou odpoveďou bolo, že ’nemáme na to mandát’, že keď chceme niečo riešiť, musíme mať mandát od ľudí. 

Teraz sme ho dostali. Ako novinár a aktivista viem, že na problémy nestačí len upozorňovať, ale treba ich priamo riešiť." 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20691256/novacikovia-porazili-politickych-matadorov.html
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Záchranár z "okolia" 

 

Imrich Bakši (KDH) zase prekvapivo uspel s 3 941 hlasmi na košickom okolí, v zrejme najťažšom okrese na Slovensku. 

 

"Okolie" je špecifické tým, že má len dve mestá, no silnú maďarskú menšinu a viacero obcí s početnou rómskou 

komunitou, takže je v ňom pomerne komplikované uspieť s takým druhom kampane ako napríklad v Košiciach alebo 

iných mestách. 

 

Doteraz sa v tomto okrese vždy darilo starostovi Kechneca Jozefovi Konkolymu (nez.), ktorý sa však rozhodol tento rok 

nekandidovať. 

 

Bakši má 32 rokov a je povolaním záchranár. Pracuje na krajskom operačnom stredisku záchrannej služby, teda na linke 

tiesňového volania. 

 

Predtým pracoval v záchrannej zdravotnej službe a do kontaktu sa dostával s rôznymi ľuďmi. 

 

"Dennodenne som chodieval na výjazdy aj do širšieho okolia Košíc a medzi rôzne sociálne skupiny," hovorí. 

 

Kvôli tomu, čo všetko videl v teréne, sa chce podieľať na zlepšovaní situácie v kraji. Hovorí, že kým rodina a známi verili v 

jeho zvolenie, on sám sa snažil byť realista. 

 

Čo presne podľa neho rozhodlo, že sa do krajského zastupiteľstva dostal, je podľa neho náročná otázka. 

 

"Poznám veľa ľudí a aj oni mňa a podporili ma až do takej miery, že je to pre mňa malý zázrak, ale aj obrovská 

zodpovednosť." 

 

Na župe aj rodák z Londýna 

 

Na tretí pokus sa župným poslancom s 3821 hlasmi stal rodák z Londýna Adnan Akram. 

 

Je tiež konzulárnym správcom pre britskú ambasádu na Slovensku. Vlastní, riadi a zároveň učí v jazykovej škole. 

 

Od roku 2006 je nezávislým mestským poslancom v Spišskej Novej Vsi. Pred tromi rokmi mu k zvoleniu do župného 

zastupiteľstva chýbalo 130 hlasov. 

 

V tohtoročných voľbách podľa neho uspel aj preto, že k volebným urnám prišlo viac mladých ľudí. 
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Kompetencie, ktoré má samosprávny kraj, považuje za kľúčové pre chod regiónu. 

 

"Chcem byť súčasťou rozhodujúcich procesov pri rozdeľovaní prostriedkov, aby môj spišský región mal spravodlivý podiel 

na financiách, ktoré doteraz boli rozdelené neférovo do iných regiónov, a to skôr kvôli politikárčeniu a nie podľa reálnych 

regionálnych potrieb." 

 

Pri porovnávaní slovenskej a britskej politiky vidí najväčší rozdiel v tom, že vo Veľkej Británii sa aj za najmenší prešľap 

musí zvolený politik vzdať svojho mandátu. 

 

Podľa Akrama sa tak robí v prospech reputácie strany a pre sebareflexiu a čestnosť. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Pohotovosť v lekárňach - streda 8. novembra 

 [korzar.sme.sk; 08/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20689662/pohotovost-v-lekarnach-streda-8-novembra.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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20689662/pohotovost-v-lekarnach-streda-8-novembra.html
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Fontána, Hlavná 1652/49 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +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 Dr. Max, OD Kaufland 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22 
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Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Centrum, Námestie slobody 67 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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

 

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

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 

 

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

 

Trebišov 

 

ALOSA, Berehovská 3950/30, +421 056/6685815 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18+421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Nováčikovia porazili politických matadorov 

 [Korzár; 257/2017; 08/11/2017; s.: 5; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

POSLANCAMI BUDÚNOVINÁR, ZÁCHRANÁR I BRIT 

 

Ich mená sa doteraz v zoznamoch zvolených poslancov samosprávnych krajov nikdy neobjavili. Napriek tomu dokázali 

počtom hlasov poraziť aj mnohých doterajších známych poslancov. 

 

KOŠICKÝ KRAJ. Na siedme miesto z pohľadu absolútneho počtu hlasov v rámci Košického kraja sa prekrúžkoval 

nezávislý Milan Potocký (41) z Michaloviec. Tohto dlhoročného novinára, ktorý sa v posledných rokoch presadil aj ako 

aktivista v boji proti vstupu spoločnosti EEI do prevádzkovania spoplatneného parkovania v Michalovciach, volilo 4703 

ľudí. Potocký mal pritom len asi o 200 hlasov menej ako spišskonovoveský primátor zo Smeru Ján Volný. Potocký 

predbehol aj Košičana Daniela Rusnáka z KDH, ktorý sa stal najkrúžkovanejším poslancom v celých Košiciach a okolí a s 

počtom hlasov 4334 skončil na 14. mieste. Potocký za sebou nechal napríklad aj Roberta Puciho (27. miesto), poslanca 

Národnej rady (NR) SR za Smer a zástupcu primátora v Trebišove. Novinár, ktorý v minulosti pracoval ako redaktor aj pre 

denník Korzár, hovorí, že práve jeho práca mu ukázala problémy regiónu a ľudí. 

 

Petícia proti EEI 

 

Potocký sa tiež začal angažovať v Občianskej iniciatíve Zemplína spolu s aktivistami vrátane Patrika Magdošku a Milana 

Kaplana, ktorý sa tiež dostal do župného zastupiteľstva. "Našou najznámejšou a najvýraznejšou aktivitou bola úspešná 

petícia proti tomu, aby na mestských parkoviskách v Michalovciach zarábala súkromná firma EEI," opisuje Potocký. 

Hovorí tiež, že im poslanci za Smer ani vedenie mesta na rokovaniach michalovského mestského zastupiteľstva viackrát 

neudelili slovo. "Ich arogantnou odpoveďou bolo, že ’nemáme na to mandát’, že keď chceme niečo riešiť, musíme mať 

mandát od ľudí. Teraz sme ho dostali. Ako novinár a aktivista viem, že na problémy nestačí len upozorňovať, ale treba ich 

priamo riešiť." 

 

Záchranár z "okolia" 
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Imrich Bakši (KDH) zase prekvapivo uspel s 3941 hlasmi na košickom okolí, v zrejme najťažšom okrese na Slovensku. 

"Okolie" je špecifické tým, že má len dve mestá, no silnú maďarskú menšinu a viacero obcí s početnou rómskou 

komunitou, takže je v ňom pomerne komplikované uspieť s takým druhom kampane ako napríklad v Košiciach alebo 

iných mestách. Doteraz sa v tomto okrese vždy darilo starostovi Kechneca Jozefovi Konkolymu (nez.), ktorý sa však 

rozhodol tento rok nekandidovať. Bakši má 32 rokov a je povolaním záchranár. Pracuje na krajskom operačnom stredisku 

záchrannej služby, teda na linke tiesňového volania. Predtým pracoval v záchrannej zdravotnej službe a do kontaktu sa 

dostával s rôznymi ľuďmi. "Dennodenne som chodieval na výjazdy aj do širšieho okolia Košíc a medzi rôzne sociálne 

skupiny," hovorí. Kvôli tomu, čo všetko videl v teréne, sa chce podieľať na zlepšovaní situácie v kraji. Hovorí, že kým 

rodina a známi verili v jeho zvolenie, on sám sa snažil byť realista. Čo presne podľa neho rozhodlo, že sa do krajského 

zastupiteľstva dostal, je podľa neho náročná otázka. "Poznám veľa ľudí a aj oni mňa a podporili ma až do takej miery, že 

je to pre mňa malý zázrak, ale aj obrovská zodpovednosť." 

 

Na župe aj rodák z Londýna 

 

Na tretí pokus sa župným poslancom s 3821 hlasmi stal rodák z Londýna Adnan Akram. Je tiež konzulárnym správcom 

pre britskú ambasádu na Slovensku. Vlastní, riadi a zároveň učí v jazykovej škole. Od roku 2006 je nezávislým mestským 

poslancom v Spišskej Novej Vsi. Pred tromi rokmi mu k zvoleniu do župného zastupiteľstva chýbalo 130 hlasov. V 

tohtoročných voľbách podľa neho uspel aj preto, že k volebným urnám prišlo viac mladých ľudí. Kompetencie, ktoré má 

samosprávny kraj, považuje za kľúčové pre chod regiónu. "Chcem byť súčasťou rozhodujúcich procesov pri rozdeľovaní 

prostriedkov, aby môj spišský región mal spravodlivý podiel na financiách, ktoré doteraz boli rozdelené neférovo do iných 

regiónov, a to skôr kvôli politikárčeniu a nie podľa reálnych regionálnych potrieb." Pri porovnávaní slovenskej a britskej 

politiky vidí najväčší rozdiel v tom, že vo Veľkej Británii sa aj za najmenší prešľap musí zvolený politik vzdať svojho 

mandátu. Podľa Akrama sa tak robí v prospech reputácie strany a pre sebareflexiu a čestnosť. KATARÍNA GÉCZIOVÁ 

 

foto: 

 

Adnan Akram Vo Veľkej Británii sa musí politik po prešľape vzdať mandátu, hovorí. FOTO: ARCHÍV 

 

Milan Potocký Bojoval proti spoplatnenému parkovaniu v réžii EEI v Michalovciach. FOTO: ARCHÍV 

 

Imrich Bakši Problémy regiónu spoznal aj ako aktívny záchranár. FOTO: ARCHÍV 
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Zákazníci diskontného reťazca môžu už po tretíkrát pomôcť vážne chorým novorodencom. 

 

Zdroj -Lidl 

 

Rozprávky nás učia, že to najpodstatnejšie vníma človek srdcom - silu dobra, vernosť priateľstva či podanú pomocnú 

ruku. Dobré rozprávky skutočne víťazia nad zlom a otvárajú šľachetné srdcia. Lidl pred najkrajšími sviatkami roka opäť 

pripravil pre svojich zákazníkov tri krásne rozprávky, ktoré majú čarovnú moc: dokážu totiž liečiť vážne chorých 

novorodencov. 

 

Od pondelka 6. novembra môžete za každých 20 E nákupu získať jedno z troch jedinečných dvoj-CD na motívy 

rozprávok Pavla Dobšinského: "Zlatovláska", "Popolvár" a "Ako išlo vajce na vandrovku" za symbolické 1 E. A toto jedno 

Euro opäť dokáže zázraky, Lidl totiž slovenským nemocniciam venuje zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre 

novorodencov v hodnote celého výnosu z akcie. Cieľom projektu je podporiť 53 novorodeneckých pracovísk vo všetkých 

nemocniciach, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod. "Našimi projektami chceme pomáhať všade tam, kde to je 

potrebné. Dlhodobo sa snažíme prispieť k tomu, aby slovenské nemocnice mali k dispozícii špičkové prístroje a spolu s 

nasadením odborného personálu mohli pomáhať zachraňovať deti, ktoré musia o svoje zdravie bojovať od prvých minút," 

uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. 

 

Hodnota jednej zostavy je viac ako 19 000 E, pričom pozostáva z troch častí: novorodeneckého výhrevného lôžka, 

prístroja na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a fototerapeutickej LED lampy na liečbu žltačky. 

"Ponúkaná zostava prístrojov pre novorodenecké oddelenia bola vybratá po zrelom uvážení toho, čo by všetky 

novorodenecké pracoviská na Slovensku reálne potrebovali a využívali. Ide o prístroje, ktorých použitie umožní poskytnúť 

základnú starostlivosť chorým novorodencom bez ohľadu na ich pôrodnú hmotnosť či vek," povedal Prof. MUDr. Mirko 

Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstvo zdravotníctva pre neonatológiu. 

 

Ročne sa na Slovensku narodí približne 55-tisíc detí, pričom viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po 

narodení medicínsku pomoc. Vďaka spomenutej zostave prístrojov bude možné pomôcť dlhšiu dobu aj tým 

novorodencom, ktorí nie sú bezprostredne preložení do spádového vysoko špecializovaného neonatologického 

pracoviska. "Výhrevné lôžko je základným zariadením využívaným v starostlivosti o choré dieťa, umožní udržanie jeho 

telesnej teploty počas liečby. Je konštruované tak, aby personál mal dobrý prístup k pacientovi. Dopĺňa ho moderný 

vysokoprietokový prístroj na podávanie zvlhčeného kyslíka, ktorým je možné dieťaťu zároveň aj pomôcť pri dýchaní. 

Kyslík je liek, ktorý má aj nežiadúce účinky a jeho presné dávkovanie je preto nevyhnutnosťou. Ide o častokrát život 

zachraňujúci prístroj. Mnohí z týchto pacientov majú aj novorodeneckú žltačku, ktorá v extrémnych prípadoch môže viesť 

až k poškodeniu mozgu novorodenca. A práve na jej liečbu je určená fototerapeutická lampa, ktorá pôsobením svetla 

znižuje koncentráciu žlčového farbiva v krvi," uzavrel Prof. Zibolen. 

 

V roku 2015 venoval Lidl vďaka svojim zákazníkom 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich 

inkubátorov v hodnote 600 000 E. Tieto pracoviská pomáhajú najrizikovejším novorodencom. O rok neskôr sa diskontný 
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reťazec rozhodol ísť ešte ďalej a podať pomocnú ruku všetkým deťom, ktoré o to najcennejšie - svoj život - musia bojovať 

od prvých chvíľ. Spoločne so svojimi zákazníkmi venoval všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim bezplatný 

pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote takmer 850 000 E. 

 

Zoznam 53 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod: 

 

Bánovce nad Bebravou  NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.   

Banská Bystrica  Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica   

Bardejov  NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov   

Bojnice  Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach   

Bratislava - Nové Mesto  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou   

Bratislava - Nové Mesto  Univerzitná nemocnica Bratislava   

Bratislava - Petržalka  Univerzitná nemocnica Bratislava   

Bratislava - Ružinov  Univerzitná nemocnica Bratislava   

Brezno  Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.   

Čadca  Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca   

Dolný Kubín  Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín   

Dunajská Streda  Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda   

Galanta  Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.   

Humenné  Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.   

Kežmarok  Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.   

Komárno  FORLIFE n.o.   

Košice - Juh  Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1   

Košice Juh  Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43   

Košice - Šaca  Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica   

Košice - Západ  Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica   

Kráľovský Chlmec  Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec   

Krompachy  Nemocnica Krompachy spol. s r.o.   

Levice  Nemocnice s poliklinikami n.o.   

Liptovský Mikuláš  Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš   

Lučenec  Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.   

Martin  Univerzitná nemocnica Martin   

Michalovce  Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.   

Myjava  Nemocnica s poliklinikou Myjava   

Nitra  Fakultná nemocnica Nitra   

Nové Zámky  Fakultná nemocnica s poliklinikou   

Partizánske  Nemocnica Partizánske   
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Piešťany  Nemocnica Alexandra Wintera n.o.   

Poprad  Nemocnica Poprad, a. s.   

Považská Bystrica  Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica   

Prešov  Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana   

Revúca  Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca   

Rimavská Sobota  Nemocnice a polikliniky, a.s.   

Rožňava  Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.   

Ružomberok  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica   

Skalica  Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.   

Snina  Nemocnica Snina, s.r.o.   

Spišská Nová Ves  Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.   

Stará Ľubovňa  Ľubovnianska nemocnica, n. o.   

Svidník  Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o.   

Topoľčany  Nemocnice s poliklinikami n.o.   

Trebišov  Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.   

Trenčín  Fakultná nemocnica Trenčín   

Trnava  Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11   

Trstená  Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená   

Vranov nad Topľou  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O.   

Zvolen  Nemocnica Zvolen a. s.   

Žiar nad Hronom  Nemocnice a polikliniky, a.s.   

Žilina  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  

 

 

Platená reklama 
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