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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Zúfalá profesionálna matka Katarína: Jožka, o ktorého som sa starala od narodenia, sa nevzdám! 

     [pluska.sk; 08/11/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Správy] 

1.2. Poznáme víťaza súťaže NAJ mesto Slovenska: Ako skončila Nitra? 

     [nitra.dnes24.sk; 08/11/2017; Lucia Šútorová ; Zaradenie: Nitra] 

1.3. Záujem o florbal v Sabinove rastie 

     [presov.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Martin Kopejtko ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.4. Halič je NAJ! Obec získala najviac hlasov a prvé miesto v celoslovenskej súťaži 

     [lucenec.dnes24.sk; 08/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Lučenec] 

1.5. Hlava Smižian sa môže tešiť: Michal Kotrady získal titul starosta Slovenska 2017! 

     [spisska.dnes24.sk; 08/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Basketbalisti Svitu prehrali doma s Levicami 

     [dobrenoviny.sk; 08/11/2017; TASR ] 

1.7. Basketbalisti Svitu prehrali doma s Levicami 

     [teraz.sk; 08/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.8. Obce z Breznianskeho okresu bojovali o titul NAJ. Ako dopadli v rebríčku? 

     [brezno.dnes24.sk; 08/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Brezno] 

1.9. V hokejovej I. lige Trnava podľahla Topoľčanom 

     [teraz.sk; 08/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.10. Handlová nestačila na Košice, Prievidza bojovala v šlágri na Interi 

     [myprievidza.sme.sk; 08/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk, MBK Handlová, BC Prievidza ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.11. Keď si veríte, góly prídu, vraví Bakoš, ktorý sa s Libercom dostal do švrťfinále Ligy majstrov 

     [webnoviny.sk; 08/11/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

1.12. 17.kolo St.Nicolaus ligy: Gólové hody vo Vranove, tisíc divákov v Prešove 

     [hokejportal.net; 08/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.13. Stručne z domova – Spoločnosť v Kežmarku rozšírila výrobu 

     [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 08/11/2017;  Marína Debnárová; Zaradenie: z domova] 

1.14. Pracujú na diele Majstra Pavla 

     [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 08/11/2017;  Marie Balážová-Melníková; Zaradenie: z domova] 

1.15. Reštaurujú súsošie od Majstra Pavla z Levoče 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 08/11/2017;  Marie Balážová-Melníková; Zaradenie: z domova] 

1.16. V Kežmarku pribudlo 70 miest 

     [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 08/11/2017;  Stano Lažo; Zaradenie: z domova] 

1.17. Zbor Chorus Iglovia očaril porotu [akt.00:00:40] 

     [spis.korzar.sme.sk; 09/11/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.18. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 9. novembra 

     [korzar.sme.sk; 09/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.19. Klein aj zásluhou 18 es postúpil do osemfinále Slovak Open 

     [osporte.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Tenis] 
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1.20. Kam za kultúrou - štvrtok 9. novembra 

     [korzar.sme.sk; 09/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.21. Bakošova impozantná séria 

     [Šport; 258/2017; 09/11/2017; s.: 9; TOMÁŠ KYSELICA ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.22. Svoj vek neoklamem 

     [Pravda; 258/2017; 09/11/2017; s.: 5,6,7; Jana Kollárová ; Zaradenie: Pravda magazín] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Zúfalá profesionálna matka Katarína: Jožka, o ktorého som sa starala od narodenia, sa 

nevzdám! 

 [pluska.sk; 08/11/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Správy] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/zufala-profesionalna-matka-katarina-jozka-ktoreho-som-starala-od-narodenia-

nevzdam.html 

 

Zúfalá profesionálna matka Katarína: Jožka, o ktorého som sa starala od narodenia, sa nevzdám! Bojí sa, že o 

chlapčeka, ktorého sa ujala, definitívne prišla! Profesionálna matka Katarína Dzurillová (58) si pred takmer šiestimi rokmi 

vzala do opatery iba päťdňového Jožka, ktorý bol v detskom domove v Spišských Vlachoch. Lenže nedávno naše úrady 

súhlasili, aby chlapčeka adoptovali na Malte. Katarína, ktorá podľa úradníkov však nezažiadala o jeho adopciu, ho chce 

získať späť. Verila, že jej pomôže súd. Včera však zistila, že situácia je oveľa vážnejšia ako myslela. 

 

Jožko. 

 

Foto: archív rodiny 

 

Katarína sa o chlapčeka starala od marca 2011. Bol pre ňu, ako pre profesionálnu matku, tretím dieťaťom. U Dzurillovcov 

bol Jožko do 10. októbra 2016. Detský domov v Spišských Vlachoch, kde bola Katarína zamestnaná, však rozhodol, že 

dieťa z rodiny zoberú. 

 

Vlani v polovici októbra preto Jožka od Dzurillovcov odviezli. Neskôr sa Katarína dozvedela, že dieťa bolo v rámci 

medzinárodnej adopcie dané do predadopčnej starostlivosti manželom z Malty. 

 

Katarína ukončila svoje zamestnanie profimatky a podala návrh na zverenie Jožka do náhradnej osobnej starostlivosti. 

Chce ho mať znova u seba. 

 

Súd sa ťahá už takmer rok, bez výraznejšieho posunu v prospech Dzurillovcov. 

 

Ďalšie pojednávanie malo byť na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi včera. Nakoniec sa však vôbec nekonalo. 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/zufala-profesionalna-matka-katarina-jozka-ktoreho-som-starala-od-narodenia-nevzdam.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/zufala-profesionalna-matka-katarina-jozka-ktoreho-som-starala-od-narodenia-nevzdam.html
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Predseda senátu o dôvodoch odročenia nechcel hovoriť. 

 

Viac svetla do problému vniesol právny zástupca Dzurillovcov Pavel Hagyari. "Pojednávanie sa nekonalo preto, že 

maltskí manželia podali žiadosť o adopciu. Reagovali sme na to aj my, podaním, aby súd vydal neodkladné opatrenie a 

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," vysvetlil Pavel Hagyari. 

 

Dodal, že rodina má záujem o zverenie chlapca do náhradnej osobnej starostlivosti, prípadne si ho chce aj osvojiť. 

"Bohužiaľ súd tento prípad naťahuje už pomerne dlho, čo je v neprospech malého Jožka," myslí si renomovaný právnik. 

 

Právnik vysvetľuje, že Dohoda o právach dieťaťa hovorí jednoznačne: medzinárodná adopcia je výnimočným a 

posledným riešením a pred ňou má prednosť osvojenie na Slovensku. "Inak povedané, dieťa môže ísť do zahraničia až 

vtedy, keď sa nenájde u nás vhodná rodina, čo v danom prípade neplatí," argumentuje Hagyari. Je presvedčený, že 

prípad napokon skončí na Európskom súde pre ľudské práva. 

 

Pani Dzurillovú vzniknutá situácia trápi. "Som smutná z toho, čo sa deje. Stále na Jožka myslím a verím, že aj on na na 

mňa a na našu rodinu," hovorí dojato. "Spolieham sa na právnikov a dôverujem im, že všetko vyriešia k spokojnosti 

Jožka," povedala Katarína. 

 

Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová nám pred časom tvrdila, že 

Dzurillovci za takmer 6 rokov neprejavili záujem o osvojenie alebo adopciu Jožka. "Rozhýbali sa až potom, keď sa 

prihlásili záujemcovia zo zahraničia. Neporušili sme práva chlapca ani Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri 

medzištátnych osvojeniach. Adopcia má prednosť pred pestúnskou starostlivosťou. U Jožka bol najvyšší čas na adopciu, 

keďže čo nevidieť bude mať šesť rokov a potom je už s tým problém," objasňuje problém Císarová. "O chlapca počas 

piatich rokov nikto na Slovensku neprejavil záujem, preto sme ho postúpili na medzištátnu adopciu. Na túto v krátkej dobe 

zareagovalo niekoľko rodín. Napokon uspeli mladí manželia z Malty. S rodinou sme v intenzívnom kontakte, dieťa je 

šťastné a má sa veľmi dobre." 

 

Dzurillovci ani ich právnik sa nevzdávajú. Kedy sa však uskutoční najbližšie pojednávanie v zamotanom prípade sa nám 

nepodarilo zistiť. 

 

Isté je však, že manželia z Malty nezaháľajú a rozbehli proces medzinárodnej adopcie. 

 

Pod náhradnú východu dieťaťa spadá profesionálna starostlivosť, pestúnska starostlivosť a náhradná osobná 

starostlivosť. 
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- Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, odkiaľ mu je dané dieťa. Poberá za to mzdu a dostáva 

príspevok od štátu na výdavky spojené s výchovou a výživou dieťaťa. Takto zverené dieťa sa môže kedykoľvek vrátiť k 

biologickej rodine alebo môže byť adoptované. 

 

- V rámci pestúnskej spravodlivosti si pestúni – manželia, ale aj jednotlivci - žiadajú dieťa, o ktoré sa starajú. Tu nie je 

podmienka byť zamestnancom detského domova, môžu mať rôzne povolania. Starajú sa o zverené dieťa do dovŕšenia 

dospelosti. Plat nedostávajú, len príspevok od štátu, rovnako je určitá suma vyplácaná aj dieťaťu. 

 

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

starým rodičom môžu zveriť vnuka, tete synovca či neter a podobne. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Poznáme víťaza súťaže NAJ mesto Slovenska: Ako skončila Nitra? 

 [nitra.dnes24.sk; 08/11/2017; Lucia Šútorová ; Zaradenie: Nitra] 

http://nitra.dnes24.sk/pozname-vitaza-sutaze-naj-mesto-slovenska-ako-skoncila-nitra-283923 

 

 Nitra bude pre rodákov vždy na prvom mieste. Ako sa na mesto pod Zoborom pozerá zvyšok Slovenska? 

 

Nitra si v tohtoročnej súťaži "Naj mesto a obec Slovenska" oproti minulému roku pohoršila. V roku 2016 skončila Nitra 

spomedzi 140 súťažiacich miest na 12. priečke. 

 

Tento rok získala Nitra menej hlasov a umiestnila sa 14. v poradí. 

 

Titul Naj mesto Slovenska získal tento rok Liptovský Mikuláš s počtom hlasov 25 901. Za ním nasledovalo Brezno a 

víťaznú trojicu uzatvorila Spišská Nová Ves. 

 

Vyhlasovateľom súťaže bol už po deviatykrát internetový portál Slovakregion.sk. Hlasovať bolo možné od apríla do konca 

októbra. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

http://nitra.dnes24.sk/pozname-vitaza-sutaze-naj-mesto-slovenska-ako-skoncila-nitra-283923
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1.3.  Záujem o florbal v Sabinove rastie 

 [presov.korzar.sme.sk; 08/11/2017; Martin Kopejtko ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20691688/zaujem-o-florbal-v-sabinove-rastie.html 

 

Košickí florkáči skončili opäť neporazení. 

 

SABINOV. Regionálna liga florbalistov v kategórii staršej prípravky pokračovala počas uplynulého víkendu svojim druhým 

kolom. 

 

Turnaj hostil FBC Predátor Sabinov. 

 

Okrem rozrastajúcej sa forbalovej mládeže má klub od minulej sezóny aj ženskú kategóriu a spolu s mužmi sú účastníkmi 

najvyššej celoštátnej súťaže (extraligy). 

 

Veľkú zásluhu na vzostupe tohto športu má mesto Sabinov, ktoré ho podporuje. 

 

Košickí florkáči opäť neporazení 

 

Zápasy v Mestskej športovej hale priniesli nádhernú športovú atmosféru a v každom zápase bolo cítiť nasadenie a 

bojovnosť. 

 

Malí florbalisti predviedli svoje umenie a dokázali, že tento šport na Slovensku čaká obrovská budúcnosť. 

 

Do finále sa spolu s družstvom Spišskej Novej Vsi opäť prebojoval aj hráči košického Florka, ktorí súpera zdolali a stali 

sa po druhýkrát víťazmi kola. 

 

Najbližšie mládežnícke kolá sú na programe 11. novembra v kategórii mladší žiaci (organizátorom je klub Žltý Sneh 

Košice) a 12. novembra v kategórii staršia prípravka (organizátorom je klub Fa BK ATU Košice). 

 

V sobotu 11. novembra o 17.30 hod. privítajú na domácej palubovke (Multihala na Alejovej) muži FK Florko Košice 

doposiaľ neporazené družstvo extraligy TJ A – FbO Nižnú. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Halič je NAJ! Obec získala najviac hlasov a prvé miesto v celoslovenskej súťaži 

 [lucenec.dnes24.sk; 08/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Lučenec] 

http://lucenec.dnes24.sk/halic-je-naj-obec-ziskala-najviac-hlasov-a-prve-miesto-v-celoslovenskej-sutazi-283996 

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20691688/zaujem-o-florbal-v-sabinove-rastie.html
http://lucenec.dnes24.sk/halic-je-naj-obec-ziskala-najviac-hlasov-a-prve-miesto-v-celoslovenskej-sutazi-283996
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 Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2017 sa skončila koncom októbra a známe sú rebríčky umiestnení. Ako dopadli 

obce v Lučeneckom okrese? 

 

Naša rodná hruď sa pýši predovšetkým mnohými hradmi a zámkami. Sedem mesiacov verejnosť hlasovala na 

internetovom portáli Slovakregion v súťaži Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Kto si môže gratulovať? 

 

NAJ obcou Slovenska 2017 sa stala suverénne Halič z okresu Lučenec. Získala 41 566 hlasov. Strieborná pozícia s 

počtom 15 884 hlasov patrí obci Vinodol z okresu Nitra. 

 

Bronzová dedine Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves. Získala len o niečo menej, a to 15 544 hlasov. A ako 

sa v konkurencii 2 785 obcí darilo dedinám z okresu Lučenec? 

 

Najlepšie, až na 31. mieste, skončila z nášho okresu obec Divín. Tretia najlepšie umiestnená bola Ružiná na 45. mieste. 

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. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Hlava Smižian sa môže tešiť: Michal Kotrady získal titul starosta Slovenska 2017! 

 [spisska.dnes24.sk; 08/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hlava-smizian-sa-moze-tesit-michal-kotrady-ziskal-titul-starosta-slovenska-2017-283969 

 

 V známej internetovej súťaži zvíťazil starosta zo susedných Smižian. Titul získal po prvýkrát a ako priznal bolo to pre 

neho poriadne prekvapenie. 

 

V pondelok bola ukončená známa súťaž, ktorú každý rok vyhlasuje internetový portál Slovakregion. Sedem mesiacov 

mohli obyvatelia celého Slovenska hlasovať za naj mesto či obec Slovenska 2017. Minuloročné víťazstvo v súťaži o naj 

mesto Spišská Nová Ves neobhájila a tento rok patrí prvé miesto Liptovskému Mikulášu. Z veľkej konkurencie obcí sa 

naj obcou Slovenska po minuloročných Smižanoch stal Halič. 

 

Okrem toho však verejnosť mohla hlasovať aj v súťaži primátor či starosta Slovenska 2017. Pomyselné zlato zo 

starostovskej súťaže tento rok poputuje k susedom. Titul Starosta roka 2017 totiž získala hlava Smižian – Michal Kotrady. 

Ten zastáva funkciu starostu už devätnásť rokov. Ako priznal pre náš portál, toto víťazstvo bolo pre neho poriadnym 

prekvapením. 

 

http://spisska.dnes24.sk/hlava-smizian-sa-moze-tesit-michal-kotrady-ziskal-titul-starosta-slovenska-2017-283969
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"Vedel som, že sme do súťaže prihlásený, ako obec, ale že prihlásili aj mňa, tak to som ani netušil. Dozvedel som sa to 

až, keď mi volali z portálu, ktorý súťaž vyhlásil, že som uspel. Bolo to poriadne prekvapenie, ale zároveň ma to potešilo" 

povedal starosta Smižian. 

 

Minulý rok sa Smižany tešili z titulu najkrajšia obec Slovenska, tento rok skončili na piatom mieste. Zaujímalo nás, čo na 

minuloročné víťazstvo a tohtoročné umiestnenie hovorí samotná hlava obce. "Minuloročné víťazstvo bolo tesné, ale zato 

veľmi potešilo. To, že sú Smižany, aké sú je aj zásluhou obyvateľov a zamestnancov obce, ktorí dedinu zveľaďujú. 

Tohtoročné umiestnenie je super. Doprajeme aj iným obciam, aby sa popýšili takým titulom." 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Basketbalisti Svitu prehrali doma s Levicami 

 [dobrenoviny.sk; 08/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115716/basketbalisti-svitu-prehrali-doma-s-levicami 

 

V basketbalovej Eurovia SBL sa hrali zápasy 10. kola. 

 

Ilustračný záber. — Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Svit 8. novembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 10. kola. 

 

Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:99 (47:52) 

 

Najviac bodov: Avramovič 24, Jackson 19, Radonjič 16 - Vašl 19, Petani 13, Kurbas, Sims po 12 

 

BK Inter Bratislava - BC Prievidza 76:66 (34:25) 

 

Najviac bodov: Baťka 19, Matovič 13, Vlahovič, Barač po 12 - Sitton 17, Bílik, Wisseh po 12, 600 divákov. 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:76 (55:39) 

 

Najviac bodov: Bowman jr. 26, Djordjevič 18, Tomič 15 - Nzege 22, Antoni 14, Bennett 11 

 

MBK Handlová - KB Košice 80:113 (46:57) 

 

Najviac bodov: Tyus 18, Štefek 17, Djordjevič 12 - Körner, Stamenkovič po 19, Baldovský 18 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115716/basketbalisti-svitu-prehrali-doma-s-levicami
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× 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Basketbalisti Svitu prehrali doma s Levicami 

 [teraz.sk; 08/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-svitu-prehrali-doma-s-levi/291343-clanok.html 

 

V basketbalovej Eurovia SBL sa hrali zápasy 10. kola. 

 

Svit 8. novembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 10. kola. 

 

Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:99 (47:52) 

 

Najviac bodov: Avramovič 24, Jackson 19, Radonjič 16 - Vašl 19, Petani 13, Kurbas, Sims po 12 

 

BK Inter Bratislava - BC Prievidza 76:66 (34:25) 

 

Najviac bodov: Baťka 19, Matovič 13, Vlahovič, Barač po 12 - Sitton 17, Bílik, Wisseh po 12, 600 divákov. 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:76 (55:39) 

 

Najviac bodov: Bowman jr. 26, Djordjevič 18, Tomič 15 - Nzege 22, Antoni 14, Bennett 11 

 

MBK Handlová - KB Košice 80:113 (46:57) 

 

Najviac bodov: Tyus 18, Štefek 17, Djordjevič 12 - Körner, Stamenkovič po 19, Baldovský 18 

 

VŠEMvs Karlovka Bratislava - PP TV Raj Žilina 80:82 (38:40) 

 

Najviac bodov: Abrhám 15, Vido, Hlivák po 14 - Rožánek 23, Merešš 14, Holcomb, Wright po 11 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Obce z Breznianskeho okresu bojovali o titul NAJ. Ako dopadli v rebríčku? 

 [brezno.dnes24.sk; 08/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Brezno] 

http://brezno.dnes24.sk/obce-z-breznianskeho-okresu-bojovali-o-titul-naj-ako-dopadli-v-rebricku-283999 

http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-svitu-prehrali-doma-s-levi/291343-clanok.html
http://brezno.dnes24.sk/obce-z-breznianskeho-okresu-bojovali-o-titul-naj-ako-dopadli-v-rebricku-283999
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 Nedávno sme vás informovali o úspechu metropoly Horehronia. Brezno získalo skvelé druhé miesto, ako ale dopadli 

obce z nášho okresu? 

 

Naša rodná hruď sa pýši predovšetkým mnohými hradmi a zámkami. Sedem mesiacov verejnosť hlasovala na 

internetovom portáli Slovakregion v súťaži Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Kto si môže gratulovať? 

 

NAJ obcou Slovenska 2017 sa stala suverénne Halič z okresu Lučenec. Získala 41 566 hlasov. Strieborná pozícia s 

počtom 15 884 hlasov patrí obci Vinodol (na fotografii) z okresu Nitra. 

 

Bronzová dedine Spišské Tomášovce z okresu Spišská Nová Ves. Získala len o niečo menej, a to 15 544 hlasov. A ako 

sa v konkurencii 2 785 obcí darilo dedinám z okresu Brezno? 

 

Z trojice najúspešnejších sú: Na 11. mieste skončila obec Jarabá, Závadka nad Hronom skončila na 37. mieste a Čierny 

Balog na 125. mieste. 

 

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. 

 

Ilustračné foto 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  V hokejovej I. lige Trnava podľahla Topoľčanom 

 [teraz.sk; 08/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/v-hokejovej-i-lige-trnava-podlahla-top/291339-clanok.html 

 

Hokejová St. Nicolaus I. liga mala na programe zápasy 17. kola. 

 

Trnava 8. novembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v stredu na programe zápasy 17. kola. 

 

HK Trnava - HC Topoľčany 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) 

 

Góly: 12. Košecký, 50. Kamenický, 60. Szalay - 2. Ďurčo, 24. Duran, 46. Tábi, 53. Pekarčík, 60. Pätoprstý. Rozhodovali: 

Valachovič - Beniač, Šefčík, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 195 divákov. 

 

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 7:5 (1:2, 4:2, 2:1) 

http://www.teraz.sk/sport/v-hokejovej-i-lige-trnava-podlahla-top/291339-clanok.html
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Góly: 29., 43. Piatak, 4. Solomončak, 26. Kabáč, 31. Balko, 31. Linet, 53. Fajčák - 5. Chmeľ, 10. Paločko, 33. Nagy, 37. 

Mikula, 45. Lištiak. Rozhodovali: Žák - Homola, Riš, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HK Skalica 3:7 (0:2, 1:2, 2:3) 

 

Góly: 23. Pač, 46. Ďuriš, 58. Jakúbek - 2. Kotzman, 3. Vaškovič, 22. Kučera, 40. Škápik, 41. Horváth, 48. Vereš, 60. 

Janík. Rozhodovali: Krist - Ševčík, P. Tvrdoň, vylúčení: 7:9, navyše: Habšuda (Dubnica) 10 minút za nešportové 

správanie, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 621 divákov. 

 

Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 3:2 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0) 

 

Góly: 4. Šimčák, 10. Krajňák, 63. Mikolášek - 7. Danišovský, 26. Aleksejev. Rozhodovali: Švajka - Wolf, Novotný, 

vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 621 divákov. 

 

HC Nové Zámky B - HK'95 Považská Bystrica 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) 

 

Góly: 6., 10. Lantoši, 13. Varga, 19. Tužinský, 55. Novák, 59. Matejovie. Rozhodovali: Adamec - Valo, Jurčiak, vylúčení: 

4:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 68 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Handlová nestačila na Košice, Prievidza bojovala v šlágri na Interi 

 [myprievidza.sme.sk; 08/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk, MBK Handlová, BC Prievidza ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20692240/handlova-nestacila-na-kosice-prievidza-bojovala-v-slagri-na-interi.html 

 

Najvyššia basketbalová súťaž pokračovala zápasmi ôsmeho kola. 

 

EUROVIA SBL 

 

10. kolo: 

 

MBK Handlová – Košice 80:113 

 

Inter Bratislava – BC Prievidza 76:66 

 

Podrobnosti doplníme neskôr. 

 

Ostatné zápasy: Karlovka Bratislava – Žilina 80:82, Komárno – S. N. Ves 106:76, Svit – Levice 86:99 

https://myprievidza.sme.sk/c/20692240/handlova-nestacila-na-kosice-prievidza-bojovala-v-slagri-na-interi.html
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Tabuľka po 10. kole: 

 

1. 

 

Inter Bratislava 

 

10 

 

8 

 

1 

 

0 

 

1 

 

925:748 

 

19 

 

2. 

 

Patrioti Levice 

 

10 

 

8 

 

0 

 

0 

 

2 

 

895:803 

 

18 
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3. 

 

KB Košice 

 

10 

 

6 

 

0 

 

0 

 

4 

 

893:773 

 

16 

 

4. 

 

BK Svit 

 

10 

 

6 

 

0 

 

0 

 

4 

 

918:846 

 

16 

 

5. 
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BC Prievidza 

 

10 

 

5 

 

0 

 

1 

 

4 

 

863:819 

 

15 

 

6. 

 

MBK Komárno 

 

10 

 

5 

 

0 

 

0 

 

5 

 

827:838 

 

15 

 

7. 

 

Žilina 
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10 

 

3 

 

0 

 

1 

 

6 

 

837:904 

 

13 

 

8. 

 

Karlovka Bratislava 

 

10 

 

3 

 

0 

 

0 

 

7 

 

732:818 

 

13 

 

9. 

 

MBK Handlová 

 

10 
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3 

 

0 

 

0 

 

7 

 

765:918 

 

13 

 

10. 

 

Spišská Nová Ves 

 

10 

 

1 

 

1 

 

0 

 

8 

 

786:974 

 

12 

 

Program 11. kola (11.11. o 18:00 hod.): Inter Bratislava – Karlovka Bratislava, BC PRIEVIDZA – Svit, Levice – Komárno, 

S. N. Ves – MBK HANDLOVÁ, Košice – Žilina 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Keď si veríte, góly prídu, vraví Bakoš, ktorý sa s Libercom dostal do švrťfinále Ligy 

majstrov 
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 [webnoviny.sk; 08/11/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/ked-si-verite-goly-pridu-vravi-bakos-ktory-sa-s-libercom-dostal-do-svrtfinale-ligy-majstrov/ 

 

Útočník Martin Bakoš v drese slovenskej hokejovej reprezentácie. 

LIBEREC 8. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Liberca sa v Lige majstrov 2017/2018 dostali do štvrťfinále, na ceste 

doň vyradili obhajcu prvenstva švédsku Frölundu Indians. 

 

Výraznou mierou sa na prekvapení podieľal slovenský útočník Martin Bakoš, ktorý poslal svoj tím do vedenia 5:4 a zvrátil 

manko z prvého zápasu. V následnom predĺžení asistoval pri rozhodujúcom zásahu Michala Bulířa. 

 

"Je super, že sme to zvládli. Na zápas sme išli rovno z lietadla. Ustáli sme nápor súpera a sami sme skórovali. Naše góly 

dali traja obrancovia, to tímu vždy pomôže," povedal pre web Liberca 27-ročný útočník, ktorý sa strelecky presadil dosiaľ 

v každom zápase aktuálnej edície Ligy majstrov. 

 

V siedmich dueloch dosiahol už deväť presných zásahov. "Som vďačný za každý gól. Možno to je tým, že som v týchto 

stretnutiach trochu uvoľnenejší. Naopak, v extralige sa mi až tak nedarí. Keď potom človek na seba začne tlačiť, aby to 

prekonal, má to často opačný efekt," uviedol Bakoš. 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi si myslí, že celé mužstvo sa v ostatnom období zlepšilo v zakončovaní. "Cítim, že si celý 

tím začal veriť. V koncovke sme uvoľnenejší, čo sa prejavilo aj v zápasoch. Keď si veríte, góly prídu. Stále sme išli 

úspechu naproti a teraz sa nám to postupom aspoň trochu vrátilo," tvrdí niekdajší hráč bratislavského Slovana a Červenej 

hviezdy Kchun-lun v Kontinentálnej hokejovej lige. 

 

O prienik do semifinále bude Liberec bojovať so švajčiarskym Zürichom. "Myslím si, že nás čakajú ďalšie náročné 

zápasy. Opäť musíme ísť krôčik po krôčiku a uvidíme, kam to dotiahneme. Keď budeme hrať takto, rozhodne máme 

šancu postúpiť," doplnil člen slovenskej reprezentácie na blížiacom sa Nemeckom pohári. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  17.kolo St.Nicolaus ligy: Gólové hody vo Vranove, tisíc divákov v Prešove 

 [hokejportal.net; 08/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/17kolo-stnicolaus-ligy-golove-hody-vo-vranove-tisic-divakov-v-presove/76847 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v stredu na programe zápasy 17.kola. St.Nicolaus liga 2017/18 - 17.kolo  

 

HK Trnava - HC Topoľčany 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)  

 

https://www.webnoviny.sk/ked-si-verite-goly-pridu-vravi-bakos-ktory-sa-s-libercom-dostal-do-svrtfinale-ligy-majstrov/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/17kolo-stnicolaus-ligy-golove-hody-vo-vranove-tisic-divakov-v-presove/76847
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Góly: 12. Košecký (Róth, Poláček), 50. Kamenický (Mišura), 60. Szalay (Schmidt, Mrava) – 2. Ďurčo (Podstavek, 

Minárik), 24. Duran (Hrudík), 46. Tábi (Uhnák, Pätoprstý), 53. Pekarčík (König), 60. Pätoprstý (Uhnák, Tábi), 

Rozhodovali: Valachovič – Beniač, Šefčík, Vylúčení: 2:3, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 195 divákov. 

 

Trnava: Gibl – Mihalko, Burzík, Hutár, Poláček, Poldruhák, Košecký, Kuna, Burian – Mrava, Schmidt, Szalay – 

Kamenický, Mišura, Hrbáčik – Ševčík, Čunderlík, Róth – Ftáčnik, Klema, Lukačovič. 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

Topoľčany: Kompas – Král, Ďurčo, Bystričan, Nitriansky, Duran, Hrudík, Geier, Novik – Tábi, Uhnák, Pätoprstý – Minárik, 

Laššo, Pekarčík – König, Novák, Podstavek – Hudec F., Hrabčák, Hudec J. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

HK Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)  

 

Góly: 4. Solomonchak (Balko, Poliaček), 26. Kabáč (Piatak, Valečko), 29. Piatak (Valečko, Kabáč), 31. Balko (Taran, 

Solomonchak), 31. Linet (Fajčák, Rusina), 43. Piatak (Valečko, Kabáč), 53. Fajčák (Linet, Cvengroš) – 5. Chmeľ (Nagy, 

Mikula), 10. Paločko (Štrauch), 33. Nagy (Gurčík, Mikula), 37. Mikula (Findura), 45. Lištiak (Paločko, Šterbák), 

Rozhodovali: Žák – Homola, Riš, Vylúčení: 3:5, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 250 divákov. 

 

Michalovce: Trenčan - Valečko, Hančák, Taran, Kolba, Rusina, Cvengroš, Dolgoš – Kabáč, Mašlonka, Piatak – 

Hamráček, Linet, Fajčák – Solomonchak, Balko, Poliaček – Jaššo, Toma. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

Sp.Nová Ves: Pajpach - Bdžoch, Gurčík, Krempaský, Vantroba, Šterbák, Kyčák, Krmenčík, Halász – Findura, Nagy, 

Mikula – Uhrík, Vartovník, Giľák – Lištiak, Štrauch, Paločko – Chmeľ, Olejník, Zwick. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

HC Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 3:2pp (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)  

 

Góly: 4. Šimčák (Hopkovič, Chalupa), 10. Krajňák (Tomčák, Oško), 63. Mikolášek – 7. Danišovský (Valjent), 26. Alekseev 

(Bednarič), Rozhodovali. Švajka – Wolf, Novotný, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 988 divákov. 

 

Prešov: Škorvánek - Hopkovič, Novický, Palko, Pavúk, Mačkovič, Gábor, Ferenc – Prokop, Tomčák, Mikolášek – Baláž, 

Šimčák, Chalupa – Gavrik, Bylina, Babinets – Krajňák, Pulščák, Oško. 
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Tréner: Anton Tomko. 

 

Bratislava: Němec - Vidovič, Obšut, Ficel, Valjent, Čech, Kuzmín, Guoth – Mucha, Šalka, Klučiar – Danišovský, 

Kratochvíla, Brodek – Dvonč, Mlynčár, Horský – Krajč, Bednarič, Alekseev. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

MHK Dubnica - HK Skalica 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)  

 

Góly: 23. Kútny (Pač, Kanaet), 46. Ďuriš, 58. Jakúbek (Rehák, Kokavec) – 2. Kotzman (Kučera, Pavešič), 3. Vaškovič 

(Hujsa, Vereš), 22. Kučera (Janáč, Janík), 40. Škápik (Vaškovič, Kniazev), 41. Horváth (Vereš, Vaškovič), 48. Vereš 

(Hujsa, Petrík), 60. Janík (Janáč, Pavešič), Rozhodovali: Krist – Ševčík, Tvrdoň, Vylúčení: 8:9, navyše Habšuda 

(Dubnica) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 1:3, Oslabenia: 0:0, 621 divákov. 

 

Dubnica: Kutej – Rehák, Bobček, Trška, Habšuda, Themár, Pač, Berák, Ďurkech – Kokavec, Ďuriš, Jakúbek – Nemček, 

Hegyi, Kluka – Kútny, Kanaet, Trenčan – Špankovič, Švec, Briestenský. 

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

Skalica: Petrík – Škápik, Horváth, Sloboda, Mikéska, Janík, Pavešic, Kukliš, Straka – Vaškovič, Hujsa, Vereš – Jurák, 

Jarolín, Kniazev – Kotzman, Kučera, Janáč – Hluch, Dmitriev, Okoličány. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

HC Nové Zámky B - HK 95 Považská Bystrica 6:0 (4:0, 0:0, 2:0)  

 

Góly: 6. Lantoši (Varga, Šimek), 10. Lantoši (Sabo), 13. Varga (Šimun, Štumpf), 19. Tužinský (Lantoši, Šimek), 55. Novák 

(Matejovie, Kovács), 59. Matejovie (Lantoši, Šimek), Rozhodovali: Adamec – Valo, Jurčiak, Vylúčení: 4:2, Presilovky: 1:0, 

Oslabenia: 0:0, 68 divákov. 

 

Nové Zámky B: Nagy - Matejovie, Šimek, Klenko, Trávniček, Sabo, Štefánik – Varga, Šimun, Štumpf – Rehák, Tužinský, 

Lantoši – Novák, Kovács, Slávik – Fominykh, Gubo, Dobrotina. 

 

Tréner: Karol Kolečáni. 

 

P.Bystrica: Klinčúch - Niník, Leško, Nahálka, Bednár, Bajaník, Kvocera, Palovič – L. Klíma, Zlocha, Dolinajec – Cíger, 

Schroner, Mokrohajský – Hrušík, Jurášek, Koleda – Miro, Kukuča, Rodionov. 
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Tréner: Miroslav Nemček. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Stručne z domova – Spoločnosť v Kežmarku rozšírila výrobu 

 [Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 08/11/2017;  Marína Debnárová; Zaradenie: z domova] 

 

Marína Debnárová, redaktorka: "Spoločnosť Hengstler, ktorá sídli viac ako dvadsať rokov v Kežmarku, rozšírila výrobu. 

Fabrika má tristoosemdesiat pracovníkov, z toho sedemdesiatdva zamestnali tento rok. Nový závod dnes slávnostne 

otvorili. Prácu si tu našli ľudia z okresu Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča či Spišská Nová Ves. Firma, ktorá sa 

špecializuje na elektrotechnický priemysel, plánuje prijať ešte ďalších ľudí. Riaditeľ spoločnosti Marcel Drgala." 

 

Marcel Drgala, riaditeľ spoločnosti Hengstler: "Trh ponúka menej a menej takýchto ľudí a hlavne, čo sa týka špecifiká, 

ktoré my máme na výrobu, pretože potrebujeme skutočne ľudí manuálne zručných. To hovorím do výroby. Ten výber tých 

zamestnancov prebiehal veľmi dlho. Myslím si, že bolo okolo tristošesťdesiatpäť pohovorov, ktoré sme spravili počas 

tohto obdobia. Musíte byť veľmi trpezliví, aby ste našli aj tých správnych ľudí." 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Pracujú na diele Majstra Pavla 

 [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 08/11/2017;  Marie Balážová-Melníková; Zaradenie: z domova] 

 

Stano Lažo, moderátor: "Reštaurátori pracujú na ďalšom diele Majstra Pavla z Levoče. Len nedávno dokončili opravu 

oltára v Bazilike svätého Jakuba, teraz obnovujú Súsošie z Kalvárie z kostola v Spišskej Novej Vsi." 

 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: "Poškodené sochy Krista, Panny Márie a apoštola Jána teda Súsošie Kalvárie 

Majstra Pavla v marci presvietilo CT spišskonovoveskej nemocnice. CT odhalilo, čo všetko napadol drevokazný hmyz." 

 

Štefan Siváň, reštaurátor: "Najhoršie časti boli hlava Krista, nohy a podstavce a tie spodné časti sôch." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Súsošie je od apríla v ateliéri v Spišskom Podhradí. Najprv urobili reštaurátorský výskum, 

potom začali odstraňovať pôvodnú barokovú vrstvu." 

 

Štefan Siváň: "Teraz ešte nasleduje tmelenie, dopĺňame niektoré veci, ktoré chýbajú - pršteky na nohách." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Reštaurátor Štefan Siváň prijal možnosť reštaurovať dielo umelca milénia Majstra Pavla s 

veľkým nadšením a pokorou." 
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Štefan Siváň: "Iste je to taká pocta, hlavne rešpekt pred takým dielom. Je ale vždycky v podvedomí toho reštaurátora, že 

pracuje s niečím takým vzácnejším." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Majster Pavol vytvoril Súsošie Kalvárie v roku 1520." 

 

Štefan Siváň: "Je vidieť veľmi pekne stekajúcu krv, vidieť rany a aj modriny po tele, takže také tmavšie kolená, rany na 

tvári alebo teda modriny na tvári, okolo rany v boku je vidieť pekne také stmavnuté zamodralé." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Miestny farský úrad získal na zreštaurovanie súsošia z grantového programu tridsaťtisíc 

eur." 

 

(začiatok archívneho záznamu, júl 2017) 

 

Slavomír Gallik, dekan Spišskonovoveského dekanátu: "Určite je to výnimočná vec, keď môžeme takéto dielo 

zreštaurovať." 

 

(koniec archívneho záznamu, júl 2017) 

 

Marie Balážová-Melníková: "Reštaurované dielo Majstra Pavla si budete môcť pozrieť na veľkolepej výstave od piateho 

decembra na Bratislavskom hrade, odtiaľ poputuje socha späť do farského kostola v Spišskej Novej Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Reštaurujú súsošie od Majstra Pavla z Levoče 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 08/11/2017;  Marie Balážová-Melníková; Zaradenie: z domova] 

 

Viliam Stankay, moderátor: "Reštaurátori pracujú na ďalšom diele Majstra Pavla z Levoče. Len nedávno dokončili opravu 

oltára v Bazilike svätého Jakuba, teraz obnovujú Súsošie z Kalvárie z kostola v Spišskej Novej Vsi." 

 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: "Poškodené sochy Krista, Panny Márie a apoštola Jána teda Súsošie Kalvárie 

Majstra Pavla v marci presvietilo CT spišskonovoveskej nemocnice. CT odhalilo, čo všetko napadol drevokazný hmyz." 

 

Štefan Siváň, reštaurátor: "Najhoršie časti boli hlava Krista, nohy a podstavce a tie spodné časti sôch." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Súsošie je od apríla v ateliéri v Spišskom Podhradí. Najprv urobili reštaurátorský výskum, 

potom začali odstraňovať pôvodnú barokovú vrstvu." 
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Štefan Siváň: "Teraz ešte nasleduje tmelenie, dopĺňame niektoré veci, ktoré chýbajú - pršteky na nohách." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Reštaurátor Štefan Siváň prijal možnosť reštaurovať dielo umelca milénia Majstra Pavla s 

veľkým nadšením a pokorou." 

 

Štefan Siváň: "Iste je to taká pocta, hlavne rešpekt pred takým dielom. Je ale vždycky v podvedomí toho reštaurátora, že 

pracuje s niečím takým vzácnejším." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Majster Pavol vytvoril Súsošie Kalvárie v roku 1520." 

 

Štefan Siváň: "Je vidieť veľmi pekne stekajúcu krv, vidieť rany a aj modriny po tele, takže také tmavšie kolená, rany na 

tvári alebo teda modriny na tvári, okolo rany v boku je vidieť pekne také stmavnuté zamodralé." 

 

Marie Balážová-Melníková: "Miestny farský úrad získal na zreštaurovanie súsošia z grantového programu tridsaťtisíc 

eur." 

 

(začiatok archívneho záznamu, júl 2017) 

 

Slavomír Gallik, dekan Spišskonovoveského dekanátu: "Určite je to výnimočná vec, keď môžeme takéto dielo 

zreštaurovať." 

 

(koniec archívneho záznamu, júl 2017) 

 

Marie Balážová-Melníková: "Reštaurované dielo Majstra Pavla si budete môcť pozrieť na veľkolepej výstave od piateho 

decembra na Bratislavskom hrade, odtiaľ poputuje socha späť do farského kostola v Spišskej Novej Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  V Kežmarku pribudlo 70 miest 

 [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 08/11/2017;  Stano Lažo; Zaradenie: z domova] 

 

Stano Lažo, moderátor: "Spoločnosť Hengstler, ktorá sídli v Kežmarku viac ako 20 rokov, rozšírila svoju výrobu. Fabrika 

má 380 pracovníkov, z toho 72 zamestnali tento rok, keďže nemecký investor veľkú časť výroby presťahoval do 

Kežmarku. Nový závod dnes slávnostne otvorili. Doposiaľ investovali viac ako 7 miliónov eur len z vlastných zdrojov bez 

dotácií a pomoci od štátu. Prácu si tu našli ľudia z okresu Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Levoča či Spišská Nová 

Ves. Firma, ktorá sa špecializuje na elektrotechnický priemysel, plánuje prijať ešte ďalších ľudí." 
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Marcel Drgala, riaditeľ spoločnosti Hengstler: "Trh ponúka menej a menej takýchto ľudí a hlavne, čo sa týka špecifiká a 

požiadavky, ktoré my máme na výrobu, pretože potrebujeme skutočne ľudí manuálne zručných, to hovorím do výroby. 

Ten výber tých zamestnancov prebiehal veľmi dlho, myslím si, že bolo okolo 365 pohovorov, ktoré sme spravili počas 

tohto obdobia, čo je úplne fantastické číslo. Takže trh aj ponuka, ale musíte byť veľmi trpezliví, aby ste našli aj tých 

správnych ľudí." 

 

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok: "Znamená to istotu pre pracovníkov, istotu pre nových ľudí, istotu pre 

manažment a takisto pre nás." 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Zbor Chorus Iglovia očaril porotu [akt.00:00:40] 

 [spis.korzar.sme.sk; 09/11/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20691343/zbor-chorus-iglovia-ocaril-porotu.html 

 

Na celoslovenskej prehliadke zborov získal strieborné pásmo za najlepší umelecký prejav. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Speváci zmiešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia na celoslovenskej súťažnej prehliadke 

speváckych zborov Viva Il Canto 2017 získali strieborné pásmo. 

 

Dostali tiež ocenenie poroty za najlepší umelecký prejav. 

 

Z jedenástich súťažných zborov skončili na 4. mieste, pričom vo svojej kategórii miešaných speváckych zborov zvíťazili. 

 

Dejiskom súťažnej prehliadky speváckych zborov sa stal evanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi. Súťaže sa pred 5-

člennou odbornou porotou zúčastnilo jedenásť zborov a vokálnych skupín z celého Slovenska, ktoré sem postúpili z 

krajských súťaží. 

 

Najväčšie prekvapenie 

 

Domáci spišskonovoveský zbor Chorus Iglovia sa nielenže nedal zahanbiť, ale svojim vynikajúcim výkonom presvedčil 

porotu, ktorá ho tentoraz ocenila veľmi vysoko. 

 

Získal strieborné pásmo s ocenením poroty za najlepší umelecký prejav. 

 

"Pre nás bol Chorus Iglovia najväčším a najpríjemnejším prekvapením celej súťaže," povedala Blanka Juhaňáková, 

predsedníčka odbornej poroty. 

 

Ako uviedla, predtým nevedela, že na Spiši majú takýto kvalitný zbor. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20691343/zbor-chorus-iglovia-ocaril-porotu.html
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"Pod taktovkou nesmierne nadanej a muzikálnej dirigentky Marty Novákovej podal zbor vynikajúci výkon a ocenenie v 

striebornom pásme zodpovedá jeho kvalitám. Teším sa z ich vystúpenia a rovnako aj na ďalšie stretnutie s nimi pri 

rôznych príležitostiach". 

 

Dirigentka: Ešte si to neuvedomujeme 

 

Radosť z úspechu vyjadrila aj Marta Nováková, dirigentka Chorus Iglovia. 

 

"Dosiahli sme skutočne fantastický úspech a priznám sa, že ešte si to celkom neuvedomujeme, čo sa nám vlastne 

podarilo." 

 

Podľa jej slov pred odbornou porotou zaspievali sedem ťažkých skladieb z rôznych období a od rôznych skladateľov tak, 

aby splnili kritériá súťaže. 

 

"Moji speváci sa prekonali a aj podľa vyjadrenia poroty nás len malé chybičky delili od zlatého pásma. Som na nás hrdá a 

teším sa." 

 

Úspech vníma ako impulz k ďalšiemu posunu. 

 

"Chápem to ako výzvu do ďalšej, ešte lepšej práce. Oddychovať veľmi nemôžeme, pretože nás čakajú Spišské zborové 

dni a 16. 12. 2017 aj vianočné koncerty Tichá noc 2017, na ktoré máme pozvaného hosťa – miešaný spevácky zbor 

Tallinna Kammerkoor z estónskeho Tallinu," uzavrela. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 9. novembra 

 [korzar.sme.sk; 09/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20690857/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-9-novembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20690857/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-9-novembra.html
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Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

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 
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Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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

 

Poprad 

 

Avena, Karpatská 3273/11 

 

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

 

Humenné 

 

Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 11. 2017 

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

 

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 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25 056/ 6282 506 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Klein aj zásluhou 18 es postúpil do osemfinále Slovak Open 

 [osporte.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Tenis] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/klein-aj-zasluhou-18-es-postupil-do-osemfinale-slovak-open/100237179 

 

BRATISLAVA - Domáci držiteľ voľnej karty Lukáš Klein aj zásluhou 18 es zvíťazil nad srbským tenistom Pedjom Krstinom 

za 133 minút 6:7 (5), 6:3, 6:4 v stredajšom stretnutí 1. kola dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour Peugeot Slovak Open 

v NTC v Bratislave (dotácia 106 000 eur + hospitality, tvrdý povrch v hale). V osemfinálovom 2. kole vo štvrtok v Aegon 

aréne Klein, 630. v singlovom renkingu, vyzve 27-ročného obhajcu finálovej účasti Mariusa Copila (91.). Devätnásťročný 

rodák zo Spišskej Novej Vsi teda bude môcť "pomstiť" ďalšieho člena programu Národného tenisového centra Patrika 

Nému, ktorý v stredu podľahol rumunskej štvorke podujatia tesne 4:6, 7:5, 4:6. 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/klein-aj-zasluhou-18-es-postupil-do-osemfinale-slovak-open/100237179
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Klein proti 23-ročnému 216. hráčovi hodnotenia Krstinovi mal dva jednotlivé brejkbaly v šiestom geme, sám odvrátil jednu 

hrozbu na servise v deviatej hre. V neskoršom tajbrejku nádejne vyrovnal z 1:3 na 3:3, ale zo 4:4 klesol na 4:6 a 

eliminoval iba jeden setbal - paradoxne ten na returne. V druhej časti si mladý Slovák poradil s mankom 0:40 na servise v 

druhom geme a následne premenil svoju tretiu možnosť na príjme. Brejkovú "poistku" pridal v deviatej hre, čo znamenalo, 

že si definitívne vynútil pokračovanie. V rozhodujúcom dejstve Klein síce nedal dva brejkbaly za sebou vo štvrtom geme a 

dokonca dovedna tri (dva v rade) v šiestej hre, ale nedoplatil na to. Od skóre 40:0 totiž zužitkoval tretí mečbal na returne 

v desiatom geme. 

 

"Vedel som, že je to hrateľný súper. Ja mám celkom dobrú formu, no v úvode som spravil niekoľko hlúpych chýb. Veril 

som si však a dúfal, že sa to obráti. Proti Copilovi musím podať dobrý výkon. Doma sa mi hrá dobre, ďakujem ľuďom na 

tribúnach za podporu," povedal Klein pre spravodajstvo turnaja. 

 

Príslušník TK Vysoké Tatry Klein hrá na medzinárodných otvorených majstrovstvách SR tretí raz. Predvlani neuspel v 2. 

kole kvalifikácie a minulý rok v 1. kole hlavnej singlovej súťaže prehral so spomenutým Copilom 6:7 (4), 3:6. Teraz si teda 

vybojoval príležitosť na revanš. Zažíva vydarené obdobie. V predchádzajúcich dvoch týždňoch bol v ČR najprv vo finále v 

Jablonci a potom v semifinále v Opave - pravda, "len" na úrovni ITF Futures. V nezáväznom prepočtovom poradí sa Klein 

z uvedeného rekordného 630. miesta už vyšvihol na 540. priečku. Ak uspeje aj vo štvrtok, bude atakovať Top 500. 

 

Dvojhra - 1. kolo: 

Lukáš Klein (SR) - Pedja Krstin (Srb.) 6:7 (5), 6:3, 6:4 za 133 minút 

 

Marius Copil (Rum.-4) - Patrik Néma (SR) 6:4, 5:7, 6:4 

Marcos Baghdatis (Cypr.-5) - Matteo Viola (Tal.) 6:4, 6:4 

Franko Škugor (Chor.) - Aldin Šetkič (Bosna a Herc.) 6:3, 2:6, 6:3 

2. kolo (osemfinále): 

Michail Kukuškin (Kaz.-1) - Niels Desein (Belg.) 6:7 (3), 6:3, 6:4 

Andreas Seppi (Tal.-3) - Vladimir Ignatik (Biel.) 7:6 (5), 7:6 (8) 

 

Štvorhra - 1. kolo: 

Jonathan Erlich, Franko Škugor (Izr./Chor.-3) - Denis Molčanov, Sergij Stachovskij (Ukr.) 7:5, 7:5 

Štvrťfinále: 

Sander Arends, Antonio Šančič (Hol./Chor.) - Michail Jelgin, Dividž Šaran (Rus./India-4) 6:4, 6:7 (7), 10:4 (zápasový 

tajbrejk) 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 11. 2017 

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

1.20.  Kam za kultúrou - štvrtok 9. novembra 

 [korzar.sme.sk; 09/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20690863/kam-za-kulturou-stvrtok-9-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Thor: Ragnarok o 15.30, 20.30, Vražda v orient exprese o 15.20, 18.20, 20.50, Thor: Ragnarok 3D 

o 17.50, Príšerákovci o 15.10, Najsledovanejší o 17.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.00, Earth: Deň na 

zázračnej planéte o 17.00, DOGG o 19.10, 21.00, Bajkeri o 16.20, 18.30, Všetko najhoršie o 20.40, My Little Pony vo 

filme o 15.40, Čiara o 18.00, Surbicon: Temné predmestie o 20.20, Geostorm o 15.50, Snehuliak o 20.10, Jigsaw o 18.10 

hod., STER CENTURY CINEMAS - Vražda v Orient Exprese o 18.10, 20.20, Suburbicon: Temné predmestie o 18.30, 

DOGD o 16.10, Thor: Ragnarok o 16.00, 18.00, 20.15, 3D o 17.45, Všetko najhoršie o 20.30, Jigsaw o 20.40, Snehuliak 

o 15.45, Alibi na mieru o 16.20 hod., ÚSMEV - Vražda v Orient Exprese o 17.15, Western o 19.30 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - DOGG o 16.10, Suburbicon: Temné predmestie o 18.30, Vražda v 

Orient Exprese o 18.10, 20.20, Thor: Ragnarok o 16.00, 20.15, 3D o 17.45, Všetko najhoršie o 20.30, Alibi na mieru o 

16.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Jánošík alebo Pravda je len jedna o 9.30 hod., KONTRA (Zimná 68) - Mesiac a 

magnólie o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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.), 

 

https://korzar.sme.sk/c/20690863/kam-za-kulturou-stvrtok-9-novembra.html
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VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (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, 

 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Kde bolo tam bolo - výstava ilustrácií Ľuboslava 

Paľa (do 31. 11.), Zázrační hrdinovia Petra Uchnára - výstava z tvorby známeho ilustrátora (do 31. 11.), 

 

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 
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nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), 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 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00 hod., (prednáška) LALA Experience - Ako sa živiť hudbou? od 

18.00 hod., 

 

MARGECANY: OBECNÝ ÚRAD - Umpre o 15.00 hod. (vzdelávací workshop) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Thor: Ragnarok o 15.30, 20.50, Vražda v orient exprese o 18.20, 20.30, Príšerákovci o 15.40, 

Thor: Ragnarok 3D o 17.50, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.00, Jigsaw o 18.10, Všetko najhoršie o 20.20, 

Nasledovanejší o 16.50, DOGG o 19.10, 21.00, Bajkeri o 15.00, Suburbicon: Temné predmestie o 17.10, LUX - Western 

o 19.30 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Bajkeri o 16.20, DOGG o 18.40, Príšerákovci o 15.30, Thor: Ragnarok o 15.20, 18.10, Thor: 

Ragnarok 3D o 20.30, Vražda v Orient Exprese o 17.50, 21.00, Všetko najhoršie o 20.40 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Vražda v Orient exprese o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj o 10.00 a 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
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PREŠOV: 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ 

- Ivan Šafranko / Sloboda gesta, sila farby - vernisáž o 16.00 hod. (do 7. 1.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A 

CHODBA - Ernest Stenhura 1893 - 1931 - vernisáž o 17.00 hod. (do 7. 1.), HLAVNÁ 51: PRÍZEMIE - Murillo/Oko viery 

(do 5. 11.), 

 

GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Príbeh mesta, vernisáž o 17.00 hod., 

 

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, 
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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.), 

 

MEDZILABORCE: MsKS (Ul. Andyho Warhola 750/36) - Michaela Valná - Rebriniak drabiňak verdan - vernisáž o 15.00 

hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Bakošova impozantná séria 

 [Šport; 258/2017; 09/11/2017; s.: 9; TOMÁŠ KYSELICA ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

V uplynulých troch ročníkoch nechýbali hokejisti Frölundy ani raz vo finále Ligy majstrov. Tentoraz vypadli už v 

osemfinále, v ktorom nestačili na Liberec s piatimi Slovákmi na súpiske - Jaroslavom Janusom, Adamom Jánošíkom, 

Martinom Bakošom, Milanom Bartovičom a momentálne zraneným Máriom Bližňákom. 

 

Český extraligista v úvodnom domácom zápase podľahol Frölunde 2:3. Gól nášho útočníka Martina Bakoša mu vtedy 

nestačil, no v utorňajšej odvete ho spasil. Dvadsaťsedemročný krídelník sa presadil 50 sekúnd pred koncom riadneho 

času, dostal "bielych tigrov" do vedenia 5:4 a vzhľadom na zhodný súčet gólov oboch aktérov z dvojzápasu aj do 

predĺženia. V ňom po 71 sekundách načasoval prihrávku Michalovi Bulířovi, ktorý rozhodol o postupe outsidera do 

štvrťfinále. K víťazstvu 6:4 po predĺžení prispel aj brankár Jaroslav Janus. V premiérovom vystúpení za Liberec v 

európskej súťaži dosiahol takmer 91 % úspešnosť zásahov. 

 

UVOĽNENOSŤ PRINÁŠA GÓLY 

 

Martina Bakoša zdobí v tomto ročníku Ligy majstrov impozantná štatistika. Presadil sa v každom zápase, v ktorom 

nastúpil. V siedmich stretnutiach vsietil deväť gólov a v tabuľke najlepších kanonierov súťaže sa delí o prvú priečku s 

Fredrikom Pettersonom z Zürichu SC Lions. V českej extralige sa slovenský reprezentant borí s efektivitou, po 19 dueloch 

má na konte päť gólov. "Neviem, prečo sa mi v Lige majstrov tak darí. Možno preto, že do týchto duelov vstupujem 

uvoľnene. V extralige často na seba tlačím a má to opačný efekt," povedal Bakoš. 

 

V PIATOK NENASTÚPI 
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Hokejisti Liberca priamo na göteborskom ľade uverili, že môžu favorita pokoriť a vydrieť si postup do štvrťfinále. V tretej 

tretine viac chceli, išli šťastiu oproti. "Keď vyradíte Frölundu, postup je o to cennejší. Hrať s ňou vyrovnanú partiu nie je  

ľahké, ale všetci sme verili, že sa to dá. Išli sme za gólmi a nakoniec favorita vyradili," doplnil rodák zo Spišskej Novej 

Vsi. Z postupu do štvrťfinále, v ktorom narazí Liberec na Zürich, sa nemohol radovať dlho. Po prílete do Česka zamieril 

spoločne s obrancom Adamom Jánošíkom do kempu slovenskej reprezentácie pred Nemeckým pohárom. Vzhľadom na 

uplynulú vyťaženosť sa s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom dohodli na kompromise. "Do prvého zápasu proti 

Američanom nenastúpim, budem mať voľno. Ušetrím sily a naskočím až do sobotňajšieho stretnutia," vysvetlil Martin 

Bakoš. TOMÁŠ KYSELICA 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Svoj vek neoklamem 

 [Pravda; 258/2017; 09/11/2017; s.: 5,6,7; Jana Kollárová ; Zaradenie: Pravda magazín] 

 

Má roztočené tri seriály, hrá v divadle a stále sa premiestňuje medzi Bratislavou a Prahou. Niekde medzi tým si uchmatne 

pár hodín na svojho vnuka Filipa. Hoci si Anna Šišková stále užíva mladší výzor, tvrdí, že vek neoklame a dôstojne zahrá 

aj matku svojim kolegom. 

 

Jana Kollárová jkollarova@pravda.sk 

 

Ako ste zareagovali, keď vaša mladšia dcéra prišla s nápadom urobiť bakalársky film o Mečiarovi. kontroverznej postave 

našej politiky? 

 

Veľmi som sa zľakla, do čoho sa to púšťa. Politika je nebezpečná, navyše som si uvedomila, že bude vystavená 

obrovskej kritike. Nie umeleckej, ale spoločenskej. Film mal najprv ostať len ako bakalárska práca v archíve školy, ale po 

Medzinárodnom filmovom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave, kde mal pred štyrmi rokmi film úspech, začala 

Terezka rozmýšľať o jeho rozšírení. 

 

Pomáhali ste Tereze so spomienkami? 

 

Od začiatku som bola pri tomto projekte prítomná. Veľa sme sa o tom rozprávali. 

 

Vo filme sú archívne zábery, v ktorých sa Tereza hrávala na Mečiara. Na čo všetko ste sa v detstve hrali vy? 

 

Tereza sa stále na niečo hrala, stále chcela niečo riešiť, často sa hrala na detektíva. Bola som na tom dosť podobne. 

Kamarátku som stále nútila, aby sme si v lese pri našom dome prehrávali celé filmy. Ja som, samozrejme, vždy bola tá, 

ktorá vo filme niekoho zachraňovala. Milovala som ruský film Človek obojživelník. Keďže vo Vratnej doline more nebolo, 

hrám sa na toho obojživelníka dnes - plávam, šnorchlujem, skrátka milujem jazerá a more. 
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V celovečernom filme Špina ste si zahrali mamu hlavnej hrdinky Leny. Aké je to byť pod režisérskou taktovkou dcéry? 

Presadzovalo sa vaše ego a skúsenosti? 

 

Tereza je veľmi usilovná a dôsledná. Jej réžia je nenápadná. Rozprávali sme sa, hovorila som jej, čo sa mi páči, ako by 

som si to predstavovala. Tereza má veľmi trefné pripomienky, dokáže veci pomenovať, dosiahnuť to, aby herectvo bolo 

pravdivé. Veľmi ju zaujíma spôsob práce režiséra s hercami. Teraz skončila FÁMU v Prahe, odbor hraná réžia, a na túto 

tému napísala aj diplomovú prácu. Vychádzala z amerických režisérov, ktorí o tom aj napísali učebnice. U nás nie sú 

známe. 

 

Ktorý režisér vás vo vašich hereckých začiatkoch ovplyvnil najviac? 

 

Neštudovala som herectvo, pretože ma na VŠMU nezobrali. Išla som na pedagogickú fakultu do Trnavy. Keďže som 

mala rada deti, aj mama bola učiteľka, nebolo o čom pochybovať. Počas vysokej školy som často chodila do divadla v 

Trnave. Kamarátila som sa s hercami, túžila som stáť na javisku. Nemala som však školu ani skúsenosti z 

profesionálneho divadla. Išla som na kasting do divadla v Spišskej Novej Vsi. Tam ma nezobrali, ale dali mi príležitosť v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 

 

To bola vaša herecká škola? 

 

Herecké základy som dostala od Ivana Baladu, filmového režiséra, ktorý hosťoval v Prešove. Keď som prečítala prvú vetu 

svojej postavy slečny Elenky z inscenácie Čaj u pána senátora, povedal mojej staršej kolegyni: Choďte s ňou do šatne a 

naučte ju čítať. Nechápem, ako ma do toho divadla zobrali... Starší herci ma učili všetko - výslovnosť aj pohyb na javisku. 

Prvé kroky som teda robila s Baladbm, neskôr s Edom Gúrtlerom či Jarom Rihákom. V trnavskom Divadle pre deti a 

mládež som sa stretla s Jurajom Nvotom a Blahom Uhlárom. Keď som prišla do Astorky, najčastejšie som pracovala s 

Romanom Polákom. A mojím prvým režisérom vo filme bol Stanislav Párnický, robili sme spolu Profesorovu dcéru, mala 

som 18 rokov. 

 

Na ten čas bolo od vážne hrať dievča pod vplyvom marihuany? 

 

Vôbec som netušila, čo je to marihuana, ani ako vyzerá "zhulený" človek. Hrala som teda opitú, ale myslím, že nie dobre 

ani dôveryhodne. 

 

V seriáloch, ale aj vo filmoch sa vám často ujdú roly alkoholičiek... 

 

Asi je to tým, že som taká obyčajná, všedná, ako normálni ľudia. V mladosti to boli často aj naivné nešťastnice, ktoré sa 

zamilujú do nesprávneho človeka a potom skončia tragicky. Hrávam však aj paničky, prvú dámu. Som rada, že moje 

postavy sú také pestré. 
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Alkoholičku hráte aj v Tajných životoch. Čo je za diváckych úspechom tohto seriálu? Je téma týraných žien a ľudí na 

okraji spoločnosti príťažlivá? 

 

Myslím, že témy obyčajných ľudí sú vždy príťažlivé, ak sú natočené pravdivo a autenticky. Musia však vystihnúť nejaký 

spoločenský problém, aby to neboli len sladké príbehy o ničom. To sa, myslím, v Tajných životoch podarilo. 

 

V pražskom Studio DVA divadlo hráte často v predstaveniach so ženskou témou Vše o ženách, Ženy přežijí alebo 4 

sestry... 

 

Do divadiel chodia väčšinou ženy, preto je logické, že často sa pre ne vyberajú hry. Vše o ženách hráme doteraz s 

obrovským úspechom, veľmi zaujímavá bola inscenácia Ženy pŕežijí, ktorú sme hrali asi šesť rokov. Bola to kultivovaná 

anglická zábava. Darinka Abrahámova, ktorá predstavenie režírovala, pôvodnej hre z pera Arnolda Weskeho vdýchla 

život. Tento anglický dramatik bol príliš intelektuálny a papierový. Aj preto mu túto hru takmer nikde nehrali, až nám sa 

podarilo jej úžasné myšlienky poľudštiť. 4 sestry sú zase komédiou z českého prostredia, ktorú napísal známy autor 

Patrik Hartl. 

 

Kedysi ženy vo vašom veku vyzerali úplne inak. Ovplyvňuje mladistvý výzor herečiek senioriek aj úlohy v divadle? 

 

Myslím, že nie veľmi. Vyzerám na toľko rokov, koľko mám. A svojim kolegom hrám aj matku. Vek neoklamete, aj keď sa 

môžete o seba starať a vyzerať dobre, aby sa na vás dobre pozeralo. To však neznamená, že budeme hrať mladé 

postavy donekonečna. Ja som starenky a pubertiačky zároveň hrala už v mladosti. 

 

Majú teda zrelé ženy v divadle dostatok príležitostí? 

 

Pociťujem tu istú medzeru, to sa však netýka ženských hereckých úloh, ale repertoáru ako takého. V Astorke som od 

začiatku hrala dramatické postavy v predstaveniach Kazimír a Karolína, Cyrano, Ujo Vaňa, Historky z Viedenského lesa 

alebo Tolstoj a peniaze. Počas posledných siedmich rokov som takéto postavy nehrala a pociťujem istú prázdnotu. 

Slovenské divadlo, nielen Divadlo Astorka Korzo'90, sa uberá iným, takým brechtovským smerom. Kladie sa väčší dôraz 

na výpoveď celého predstavenia, jeho výtvarnej a hudobnej zložky. Vizuálna časť - kostýmy a scéna - sa dostávajú na 

prvé priečky dôležitosti. Väčšinou, ako v prípade inscenácií Jama deravá či Kontajner, je to kolektívne dielo, bez hlbokého 

prežívania postáv. Isteže, sú to veľmi zaujímavé, dôležité a pôsobivé predstavenia, reflektujúce spoločenské udalosti. 

Kedysi sme spoločenské problémy ukazovali na osude jednej osoby, ktorá ich prežívala do hĺbky. Bolo to obdobie aj 

ruskej klasiky. Chýbajú mi tieto silné predstavenia, ktoré vtiahnu diváka až do najhlbších pocitov. Všetci sa zabávame, 

som súčasťou nejakého predstavenia, ktoré pôsobí dobre, a ja som pyšná, že v ňom hrám, ale chýba mi aj tento iný typ 

divadla. 

 

Tento povedzme nový štýl moderného divadla však môže vyvolať emócie. 
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S Terezou často polemizujeme a ona hovorí, že niekto môže mať emóciu aj z toho, že si rozumom uvedomí absurditu 

situácie alebo politickej scény. Toto ja neviem, som úplne iný človek. 

 

Hrali ste v mnohých seriáloch. Mení sa dnes spôsob ich výroby? 

 

V seriáloch Letiště a Místo v živote, s ktorými som začínala v Prahe, som mala hlavnú postavu. Kvalita prvých seriálov 

bola oveľa vyššia. Na výrobu bolo viac peňazí aj viac času. Nakrúcalo sa aj v exteriéroch. Dnes sa situácia trochu vracia 

späť, robia sa opäť kratšie, ale kvalitnejšie seriály. Novinkou v Česku sú internetové seriály, ktoré sa do televízneho 

vysielania ani nedostanú. 

 

Ste jednou z ambasádoriek projektu pre seniorov na stránkach Pravdy s názvom Rozprávajme sa. Cítite sa ako 

seniorka? 

 

Ešte sa za seniorku nepovažujem ani sa tak necítim. Povedala by som, že mám stredný vek. Veľa pracujem, dokonca by 

som pristala na to, mať menej práce a trochu si oddýchnuť a potešiť sa inými vecami - chodiť do kina, cvičiť, cestovať. 

Spolu s Jožkom Vajdom a so Zuzanou Kronerovou chceme starších ľudí potešiť, naplniť ich život radosťou. Aj v Česku 

som sa zapojila do projektov, ktoré pomáhajú starším. V domove seniorov sme maľovali stoličky, obrázky, ktoré sa 

vydražili. 

 

Viete si predstaviť samu seba v domove seniorov? 

 

Mala by som problém byť obkolesená len starými ľuďmi a rozprávať sa o chorobách. Viac sa mi páči model, ked'je starý 

človek blízko svojej rodiny. Pri svojich deťoch a vnúčatách a zároveň v kontakte so svojimi kamarátmi. 

 

Vaše dcéry Dorota aj Tereza nepatria ku konvenčným mladým dámam. Kedy ste sa o ne báli najviac? 

 

Raz mi jedna psychologička povedala, že deti slávnych, populárnych rodičov, to majú ťažšie. Veľmi ťažko si hľadajú svoju 

identitu. Buď sa utiahnu do úzadia, alebo musia oveľa usilovnejšie pracovať na tom, aby ich prácu ľudia ocenili. Možno aj 

preto sa v puberte tak búrili. O to viac som sa o ne bála. Najmä o Dorotku, ktorá odišla do Nepálu. V Himalájach, kde 

robila sprievodkyňu, ju ohrozovali rôzne choroby. V tom čase sa mi stále snívalo, že sa s ňou niečo deje. Aj Terezka 

precestovala takmer celý svet. Napriek tomu, že sa o ne bojím, doprajem im to. Veď cestovanie bol aj môj sen. Len raz 

som si zobrala voľno v divadle a bola som v Indii a v Nepále. Je to komplikované, keďže hrám v Prahe aj v Bratislave, až 

na rok dopredu mám kalendár plný. 

 

Ako zmenilo Dorotu materstvo? 
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Myslím, že to zmení každú ženu. Stane sa ženskejšou, láskavejšou, empatickejšou. Aj Dorotka celá zjemnela a zlepšil sa 

aj náš vzťah. Keby nemala Filipka, tak vlastne by ani nebola na Slovensku. Jemu môžem vďačiť za to, že sú blízko mňa. 

 

Nebojíte sa. že ked'Filipko vyrastie, opäť sa zbalia a odídu? 

 

Dorotka naďalej cestuje. Tri mesiace v roku je preč. V lete sú tu a od novembra letia na Maldivy, potom do Nepálu a 

Indie. Vrátia sa niekedy v marci. Filipko mi chýba, ale mám toľko práce, že niekedy mi je, naopak, ľúto, že sa mu 

nemôžem toľko venovať. 

 

Filip môže byť krstné meno aj priezvisko. Je vo vašom vnukovi kus Jara Filipa? 

 

Myslím, že áno. Je to taká spomienka na Jara. Filip je celá Dorotka - tvrdohlavý, zanovitý. Má však niečo navyše - zmysel 

pre humor, je to veľký šibal. Ako postrach Denis. 

 

Mali ste štyroch bratov. Viete vďaka nim lepšie pochopiť mužský svet? 

 

Ani nie. Bratia boli oveľa starší, mali sme svoje svety. Tí najstarší odišli z domu, keď som mala desať, otec mi zomrel, keď 

som mala šestnásť. Práve naopak, hľadala som oporu a oni mi stále unikali. Buď zomreli, alebo boli ďaleko - jeden v 

Prahe, druhý vo Vatikáne a v Kanade. Veľmi som si ich neužila. 

 

Hľadáte teda oporu v mužoch? Nie ste emancipovaná žena? 

 

Som, ale práve preto, že som tú oporu u mužov nikdy nenašla. Som vzorom aj pre moje dcéry, ktoré sú tiež 

emancipované, silné. Nikdy nepadneme úplne na hubu. Vieme sa o seba postarať. Ale je to ťažký život. 

 

Dnes sú staré mamy - babky - zúfalé z toho. ako veľmi sa všetko zmenilo. Z ich dcér sa stávajú biomatky. ktoré zakazujú 

svojim mamám variť klasické jedlá, kŕmiť deti koláčmi či medom... Podľahla niečomu podobnému aj Oorotka? 

 

Dorotka je úplne normálna. Filipka vychováva celkom prirodzene, veľmi sa s tým "nepára". Filipka vláči po celom svete, 

má nalietaných oveľa viac hodín ako ktorýkoľvek dospelý človek. Ako polročný išiel do Indie. Bála som sa oňho. Predsa 

len, tam sú všelijaké choroby. Ja som oveľa precitlivenejšia. Musím si zaklopať, zatiaľ sa nič nestalo a možno sú tie moje 

obavy len nejaké predsudky. 

 

Akými ľuďmi sa rada obklopujete? 

 

Rôznymi. Som veľmi spoločenský tvor. Bývam v centre mesta a mám veľa návštev. Keďže nemám partnera, 

vynahrádzam si to kamarátmi, aj mladými ľuďmi. Varíme spolu, popíjame vínko, pustíme si nejaký film a veľa sa 
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smejeme. Keď mám voľno, snažím sa užiť si ho spoločensky alebo na bicykli. Žiaľ, teraz veľmi nebicyklujem, lebo ma 

trápi zlomenina nohy. A už to na mne aj trochu vidno. 

 

Ste autorkou knihy o varení. Podľahli ste aj vy nejakému trendu zdravého stravovania? 

 

Bohužiaľ nie, ale zišlo by sa mi niečomu podľahnúť. Obe dcéry sú vegetariánky, hoci Terezka je ryby aj morské potvory. 

Keď nie sú doma, navarím si mäso. Varím ľahšie jedlá, recepty si vymýšľam. Mám rada aj slovenskú kuchyňu, ale tej 

dávam príležitosť len v zime. 

 

Vaši rodičia viedli reštauráciu a hotel v Štefanovej. Tam ste sa naučili variť? 

 

Kuchárske umenie sa u nás dedí. Babka bola fantastická, vyhlásená kuchárka, varila pre farára aj učiteľa v Terchovej. Aj 

Terezka je výborná kuchárka, pripravuje skvelé jedlá ázijskej kuchyne - thajskej či vietnamskej. 

 

Nebudem sa vás pýtať, čo vám divadlo dáva, to vidno vo vašej tvári. Povedzte, čo vám berie? 

 

Keď ma moja mama videla hrať v inscenácii Ujo Váňa nešťastnicu Soňu, postavu, ktorej sa nedarí a veľmi sa trápi, 

povedala mi: Prečo nie si radšej učiteľka? Herectvo je také ťažké povolanie, toľko sa vytrápiš! Je to trochu pravda. 

Postavy prežívame, ponárame sa do nich, ale naše telo nevie, že to len hráme. Herectvo nás citovo opotrebováva. Akoby 

som sa denne hádala s partnerom. Na druhej strane môžeme našu prácu vnímať ako terapiu. Ak nás niečo trápi, 

vyplačeme sa z toho na javisku. 

 

Sú herci precitlivení? 

 

Sme, lebo pracujeme s emóciami. Na druhej strane sme veľmi vnímaví a vďační za každú lásku, ktorú si vieme vážiť. 

 

Keby ste dostali opravný termín. čo by ste vo svojom živote urobili inak? Pochopila som, že je zbytočné sa rozčuľovať. 

Občas som bola prchká, kričala som na deti a muža. Aj dnes sa vo mne občas nahromadí adrenalín a hneď všetko 

vykričím. S hnevom a negatívnymi emóciami treba narábať opatrne, aby sme druhým neubližovali. Ak by som teda niečo 

zmenila, bola by som zmierlivejšia. 

 

Anna Šišková 

 

Narodila sa 30. júna 1960 v Žiline. Študovala na pedagogickej fakulte v Trnave, začiatkom osemdesiatych rokov sa stala 

členkou činohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Od roku 1981 pôsobila v trnavskom Divadle pre deti mládež a 

neskôr sa stala členkou divadla Astorka Korzo'90 v Bratislave. Zahrala si v snímke nominovanej na Oscara Musíme 

sipomáhat. Za úlohu v tomto filme získala Českého leva 2000. Okrem ďalších filmov - Kruté radosti, Konečná stanica a 

Slnečný štát - sa stala tvárou českých seriálov Místo nahofe. Misto v živote, Eden, Letiště. Je tiež dvojnásobnou 
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držiteľkou divadelného ocenenia Dosky. V súčasnosti hosťuje v pražskom divadle Studio DVA. Býva v Bratislave, má dve 

dcéry Dorotu a Terezu. 

 

foto: 

 

Jama deravá a Idiot v divadle Astorka Korzo' 90. 

 

Hosťovanie v inscenácii Vše o ženách v pražskom Divadle DVA. 

 

Film Musíme si pomáhat (2000). nominovaný na Oscara. 
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