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1. Spišská Nová Ves 

1.1. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

     [Hair & Beauty; 05/2017; 26/10/2017; s.: 42,43; pr-cl ; Zaradenie: VLASY] 

1.2. Pýtali sme sa: Chceli by ste vidieť Danicu Nejedlú v hlavných TV novinách Markízy? 

     [Eurotelevízia; 43/2017; 01/11/2017; s.: 73; redakcia ; Zaradenie: NÁZORY ČITATEĽOV] 

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

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

1.4. Slováci si zvolili najkrajšie mesto a dedinku našej krajiny. Toto sú víťazi 

     [startitup.sk; 09/11/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

1.5. Po ženách, ktoré zahynuli cestou z práce v Rakúsku, ostalo 12 detí: Dočkali sa pomoci, o akej ani nesnívali 

     [pluska.sk; 09/11/2017; Jozef Uhlárik ; Zaradenie: Regióny] 

1.6. Poznáme víťaza súťaže NAJ mesto Slovenska: Ako skončil Hlohovec? 

     [hlohovec.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Hlohovec] 

1.7. Hokejisti získali ďalšie body: HC Topoľčany zvíťazili na trnavskom ľade 

     [topolcany.dnes24.sk; 09/11/2017; Rastislav Búgel ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.8. Komárno rozdrvilo doma Spišiakov 

     [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

1.9. Východniarske derby: Hokejisti zo Spišskej si zmerali sily s Michalovcami 

     [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Východniarske derby: Hokejisti zo Spišskej si zmerali sily s Michalovcami 

     [michalovce.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

1.11. Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič 

     [teraz.sk; 09/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Magazín] 

1.12. FOTO: Študenti v Spišskej zavítali do nemocnice a... krásny skutok nedal na seba dlho čakať! 

     [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.13. KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

     [dobrenoviny.sk; 09/11/2017; TASR ] 

1.14. KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

     [teraz.sk; 09/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

1.15. Podarené VIDEO, ktoré vás dostane: Hej Sokoly v podaní škôlkarov zo Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Kraj chce vraziť státisíce do opravy ciest: Na rade sú dva úseky pri Košiciach 

     [kosice.dnes24.sk; 09/11/2017; TASR ; Zaradenie: Košice] 

1.17. Idén is kihirdették a "Szlovákia tíz legszebb városa és faluja" verseny győzteseit 

     [korkep.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Belföld, Friss hírek] 

1.18. Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič 

     [24hod.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

1.19. Poznáme naj mesto a obec Slovenska 

     [tvnoviny.sk; 09/11/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 
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1.20. Ďalšie víťazstvo B - mužstva Nových Zámkov 

     [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

1.21. Košická župa plánuje opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

     [kosice.korzar.sme.sk; 09/11/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.22. Klein v osemfinále prehral s vlaňajším finalistom Copilom 

     [sport.sme.sk; 09/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Tenis] 

1.23. KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

     [24hod.sk; 09/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.24. Minister životného prostredia László Solymos udelil ocenenie Dedina roka 2017 

     [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Spravodajstvo] 

1.25. Súsošie na cestách 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 09/11/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

1.26. Tipy na dnes - piatok 10. novembra 

     [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.27. Babadlo štartuje spoluprácu s ďalšími divadlami. Prinesie alternatívu 

     [presov.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Mária Pihuličová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Kultúra v regióne Šariš] 

1.28. Obnovený Beh Slovenským rajom ovládli Spišiaci 

     [spis.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.29. Slovak Open: Ani mladý Klein v osemfinále nestačil na vlaňajšieho finalistu 

     [netky.sk; 10/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.30. Pohotovosť v lekárňach - piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. novembra 

     [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.31. Kam za kultúrou - piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. novembra 

     [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.32. V reprezentácii nekončí, zahraničie ešte nezavrhol 

     [kosice.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.33. Ďalšia remíza po 60 minútach 

     [Prešovský večerník; 10/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.34. Nezľakneme sa žiadnej výzvy –zatancujeme karičku, uvaríme pirohy, upletieme lano 

     [Korzár; 259/2017; 10/11/2017; s.: 4,5; mal ; Zaradenie: pohoda] 

1.35. Igor Svítok:Vážim si každého, kto sa pustí do lámania rekordov 

     [Korzár; 259/2017; 10/11/2017; s.: 2; MONIKA ALMÁŠIOVÁ ; Zaradenie: pohoda] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 [Hair & Beauty; 05/2017; 26/10/2017; s.: 42,43; pr-cl ; Zaradenie: VLASY] 

 

Uzávierka prihlášok: 15. 12. 2017 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 11. 2017 

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

26. MEDZINÁRODNÝ KOZMOICKV VEĽTRH BEAUTY FORUM TRENČÍN 23 . - 24. MAREC 2018 

 

Súťažné foto zo semifinále VlasyVizáž Cup 2017 Vlasy: Miroslava Kulová Vlasové štúdio Marilyn, Spišská Nová Ves 

 

VLASYVIZÁŽ CUP 2018 

 

Organizátor. Internetová stránka pre kaderníkov a stylistov www.vlasyvizaz.sk EXPO CENTER, a. s., Trenčín 

 

Mediálni partneri: Hair & Beauty, Les Nouvelles Esthétiques, slovenské vydanie 

 

Pravidlá 

 

Súťaž je určená pre slovenských a zahraničných kaderníkov a tímy. Súťažiť môže jednotlivec, alebo maximálne 3-členný 

tím (kaderník, vizážista, stylista), pričom hlavným aktérom je kaderník. Súťaž je rozdelená na kategórie študenti a 

dospelí. Základná podmienka pre hodnotenie premien je inšpiratívna a kreatívna práca vychádzajúca z trendov roku 

2017. Fotografie musia predstaviť porote vzhľad modelky pred úpravou a jej premenu. Body získavajú súťažiaci za výber 

modelky, aplikovanie premeny a vytvorenie nového typu ženy. 

 

Výberové kolo 

 

Vyberať sa bude na základe fotografickej dokumentácie z premeny. Výber modelky aj odevov je na súťažiacom. Premenu 

treba zachytiť na 2 dvojiciach fotografií: 1. portrét pred a po, 2. celá postava pred a po, takže spolu 4 fotografie vo formáte 

min. 13 x 18 cm, vytvorené jedným fotografom tesne pred premenou a hneď po nej. Odporúčame dbať na kvalitu 

fotografií. Fotografie si zabezpečia súťažiaci na vlastné náklady. Uzávierka výberového kola (prihlášky vrátane 

fotodokumentácie a CD) je 15.12.2017. (Platné budú iba prihlášky fyzicky doručené do 15.12.2017 spolu so 4 

fotografiami a CD - na uvedenú adresu.) Oznámenie o postupe do finále dostane súťažiaci najneskôr do 18.1.2018. Ak 

vás dovtedy nebudeme kontaktovať, nepostúpili ste. 

 

Finále 

 

Postupuje do neho 12 tímov (6 študentských a 6 dospelých) a bude sa konať 23. marca 2018 na veľtrhu Beauty Forum 

Slovakia v Trenčíne. Na finále sa musí dostaviť celý tím. Hodnotenie súťaže: Obe kolá hodnotí a o postupe rozhoduje: 1. 

odborná porota (kaderník, vizážista, stylista, módny návrhár, fotograf) vždy v rovnakom zložení, 2. mediálna porota 

(finále), 3. laická porota (finále). 

 

Ceny 

 

1. miesto: pohár/diplom 2. miesto: diplom 3. miesto: diplom (Všetci umiestnení obdržia vecné ceny od sponzorov.) 
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Špeciálna cena za farbu a styling: Od spoločnosti Sirowa Slovakia, distribútora značky Wella Professionals. 

 

Cena divákov: O víťazovi rozhoduje verejnosť hlasovaním od 22.1. 2018 na stránke www.vlasyvizaz.sk až do dňa finále 

súťaže v Trenčíne. Cena divákov bude vyhlásená hneď po finále. 

 

Prihlášky a informácie 

 

Prihláška je neplatná bez priloženej a podpísanej fotodokumentácie a CD obsahujúceho fotografie. 

 

Podaním prihlášky a poslaním fotografií udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas na používanie všetkých materiálov 

osobnej povahy (portréty, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) na súťažiach súvisiacich s akciou a súhlas na 

ich ďalšie zverejňovanie, a to vrátane komerčného využitia. 

 

Prihlášku s fotodokumentáciou a CD treba poslať poštou najneskôr do 15. 12. 2017 na adresu: Eva Švoňavová, Révova 

6, 900 31 Stupava. 

 

PRIHLÁŠKA na súťaž VlasyVizáž Cup 2018 

 

ANO, záväzne sa prihlasujem na súťaž VlasyVizáž Cup 2018 (Uzávierka prihlášok 15.12.2017) 

 

Miesto / Dátum / Podpis Meno: Priezvisko: Dátum narodenia: Bydlisko: Mobil: E-mail: Názov a adresa tirmy:  

 

pr-cl 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Pýtali sme sa: Chceli by ste vidieť Danicu Nejedlú v hlavných TV novinách Markízy? 

 [Eurotelevízia; 43/2017; 01/11/2017; s.: 73; redakcia ; Zaradenie: NÁZORY ČITATEĽOV] 

 

NÁZORY ČITATEĽOV 

 

,,Samozrejme, je to skvelá reportérka a moderátorka, mne sa do hlavných správ hodí perfektne." 

 

Ingríd Šimoniková 

 

---- 
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,,Chvíľu som rozmýšlala, kto je Danica Nejedlá, až potom mi došlo, že to je už pani Danica Kleinová, moja obľúbená 

žurnalistka. V hlavných správach by som ju privítala. Je profesionálna osoba so srdcom na správnom mieste." 

 

Bibiána Babíková, Spišská Nová Ves 

 

---- 

 

,,Pokojne by sa v nich uplatnila tak ako aj mnoho iných. Ale zdá sa, že televízia rada vyčká, kým sa z niekoho stane 

celebrita. Verte, že od toho sledovanosť hlavných TV novín nezávisí." 

 

Anna Bartošová, Dubnica nad Váhom 

 

----- 

 

,,Ja by som ju prijala. Je to normálna baba, prirodzená, žiaden horenos." 

 

Iveta Moravčíková 

 

Pripravila: redakcia Foto: Profimedia (6), Shutterstock (2), Archív BM 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  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 

 

 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? 

 

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


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 11. 2017 

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

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

nasledovali Tomášovce s umiestnením sa na 53 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 

 

1.4.  Slováci si zvolili najkrajšie mesto a dedinku našej krajiny. Toto sú víťazi 

 [startitup.sk; 09/11/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/loacl-slovaci-si-zvolili-najkrajsie-mesto-dedinku-nasej-krajiny-toto-su-vitazi/ 

 

Na Slovensku máme desiatky krásnych miest aj malebných dediniek., no ktoré z nich sú tie najkrajšie? To odhalil 9. 

ročník súťaže NAJ mesto a obec Slovenska 2017, ktorá už pozná svojich aktuálnych víťazov 

 

Súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017, ktorú organizuje portál Slovakregion, konečne pozná víťazov. Pozri si 

rebríček našich TOP miest. Vyzerá to tak, že za tými najkrajšími sa treba vydať na stredné Slovensko. Verejnosť totiž v 

ankete rozhodla, že najkrajším mestom na Slovensku je Liptovský Mikuláš. 

 

"Pre mňa to znamená, že všetci, ktorí zahlasovali za naše mesto, vidia, že Liptovský Mikuláš ožíva, je pre nich atraktívne 

a poskytuje stále viac príležitostí a podujatí, ktoré ľudí zaujali. Byť naj mestom ale znamená viac, napríklad to, že ľudia 

ocenili aj čistotu a úpravu mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom "naj" skrýva. Je to taký signál, že naše mesto je pre 

návštevníkov, ale aj investorov a verím, že aj obyvateľov čoraz atraktívnejšie, a to napriek tomu, že určite existujú aj 

nedostatky, ktoré postupne strategicky odstraňujeme," vyjadril radosť mikulášsky primátor Ján Blcháč pre hnonline.sk 

 

Druhé miesto obsadilo Brezno, ktoré sa nachádza na brehoch Hrona v Breznianskej kotline, na pomedzí Nízkych Tatier a 

Veporských vrchov. Tretie miesto si vyslúžila Spišská Nová Ves, ktorá sa už pár rokov v ankete objavuje popredných 

priečkach. Mesto je známe bohatou históriou, množstvom kultúrnych a historických pamiatok, medzi ktorými je aj 

takzvaných 7 divov mesta. Prírodným klenotom je Národný park Slovenský raj v tesnej blízkosti mesta. 

 

Najkrajšia dedinka sa nachádza v okrese Lučenec a je ňou Halíč , v ankete získal až 41566 hlasov. K úspechu obci 

pravdepodobne dopomohol aj Haličský zámok. Neskôr barokovo upravená stavba bola pôvodne renesančným 

protitureckým hradom a aj v súčasnosti je považovaná za architektonický skvost. V prvej trojici sa však umiestnila aj obec 

Vinodol a Spišské Tomášovce. 

 

Slovakregion vyhlásil tiež výsledky najlepších primátorov a starostov. Čestné prvé miesto si odniesli primátor Nového 

Mesta nad Váhom Jozef Trstensky a starosta obce Smižany Michal Kotrady. 

https://www.startitup.sk/loacl-slovaci-si-zvolili-najkrajsie-mesto-dedinku-nasej-krajiny-toto-su-vitazi/
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Cieľom súťaže bolo podporiť najlepšie slovenské mestá, motivovať ich k rozvoju a prosperite a oceniť prácu ich starostov 

a primátorov. Slávnostné odovzdanie cien bude v januári v Bratislave. 

 

Zobraziť celú galériu (1)zdroj: slovakregion.sk 

 

zdroj:slovakiaregion.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Po ženách, ktoré zahynuli cestou z práce v Rakúsku, ostalo 12 detí: Dočkali sa pomoci, o 

akej ani nesnívali 

 [pluska.sk; 09/11/2017; Jozef Uhlárik ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/po-zenach-ktore-zahynuli-cestou-z-prace-rakusku-ostalo-12-deti-dockali-pomoci-akej-ani-

nesnivali.html 

 

Po ženách, ktoré zahynuli cestou z práce v Rakúsku, ostalo 12 detí: Dočkali sa pomoci, o akej ani nesnívali Celým 

Slovenskom otriasla tragická nehoda, pri ktorej 14. októbra skoro ráno zahynulo pred obcou Nitrica neďaleko Novák 

osem ľudí. Šesť opatrovateliek, jedna kuchárka a vodič, ktorý ich viezol, sa vracali z Rakúska. Po ženách, ktoré zomreli 

po náraze pod kamiónom, ostalo 12 detí. Slováci sa preto zomkli, aby im pomohli. Rozbehli zbierku, do ktorej už mnohí 

prispeli slušnými sumami. 

 

Sedem mŕtvych tiel vytiahli hasiči z mikrobusu po čelnej zrážke s kamiónom. 

 

Foto: archív 

 

Nešťastie sa dotklo najmä opatrovateliek, ktoré takisto chodievajú za prácou do zahraničia. A práve ony sa rozhodli pre 

pozostalé rodiny, a najmä pre deti, ktoré zostali bez milovaných mamičiek, zorganizovať finančnú zbierku. 

 

Zapojili sa do nej nielen opatrovateľky, ale aj mnohí ľudia, ktorí túto profesiu nevykonávajú. A suma na účte, na ktorý 

môžu dobrovoľní darcovia prispievať, utešene narastá. 

 

Prispieť sa rozhodli desiatky ľudí. Suma, ktorú vyzbierali, dosiahla na konci októbra takmer 11-tisíc eur. 

 

"Týka sa to nás všetkých, čo máme rodiny. Prosím prispejte, je to to posledné, čo môžeme urobiť pre pozostalých...," 

napísala na sociálnu sieť Maja Alma. 

 

"Tiež prispejem... Rodine, detičkám," skonštatovala Ludmila Kulichová. 

http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/po-zenach-ktore-zahynuli-cestou-z-prace-rakusku-ostalo-12-deti-dockali-pomoci-akej-ani-nesnivali.html
http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/po-zenach-ktore-zahynuli-cestou-z-prace-rakusku-ostalo-12-deti-dockali-pomoci-akej-ani-nesnivali.html
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"Pošlem, keď prídem domov... zdieľam... treba si pomáhať v takejto situácii...," doplnila svoj komentár Janka Mydliarová-

Vieriková. 

 

Ľudia nezabúdajú ani na vodiča mikrobusu, ktorý zomrel spolu so ženami. "Už je tam okolo 10 000 eur. Napadlo mi, pre 

rodinu šoféra nič z toho nebude?" spýtal sa na sociálnej sieti Ľubomír Rindoš, ktorý je tiež jedným z darcov. 

 

"Treba myslieť aj na Milana, šoféra, ktorý tiež zahynul, a tiež podporiť jeho rodinu...," pridala sa k nemu Katarína 

Jakubíková. 

 

Peniaze poslala aj Monika Lešinská: "Poslané... najmenej čo môžme urobiť pre rodiny zosnulých žien a šoféra." 

 

Transparentný účet sa rozhodla založiť Opatrovateľská spoločnosť a prostredníctvom neho môže pomôcť ktokoľvek a s 

akoukoľvek sumou. "Veríme, že spoločnými silami prispejeme k zlepšeniu beznádejnej situácie, v ktorej sa tieto rodiny 

ocitli. Ďakujeme za akýkoľvek finančný príspevok, prejavy empatie, spolupatričnosti a predovšetkým ľudskosti," uviedla 

zástupkyňa hospodárskej komory opatrovateľov vo Viedni Bibiana Kudziová. 

 

"Svoj prevod a stav účtu si môžete pozrieť od 20. 10. 2017 ak si vyhľadáte názov účtu "pravna po.posk.-dopravná nehoda 

14.10". Celý tím vám ďakuje za pomoc a podporu. http://transparentneucty.sk/," dodala na záver B. Kudziová. 

 

Účet je stále aktívny, takže kto chce, môže naň posielať finančný príspevok, ktorý je určený výhradne pre rodiny a najmä 

deti tragicky zosnulých žien a vodiča. 

 

3. august 2003 – Jedenásť ľudských životov vyhaslo pri Gelnici na východe Slovenska. Autobus s miestnymi pútnikmi, 

ktorí išli na náboženskú slávnosť na vrch Úhorná, zišiel z úzkej lesnej cesty a niekoľkokrát sa prevrátil 

 

7. november 2003 – Štyria ľudia, vrátane českého vodiča zahynuli pri havárii autobusu neďaleko Ružomberka. Autobus 

pravidelnej linky Spišská Nová Ves - Brno narazil do návesu nákladného automobilu, ktorý sa z neho uvoľnil a prešiel do 

protismeru 

 

7. november 2005 – Štyria ľudia, vrátane vodiča linkového autobusu, zomreli po zrážke s kamiónom neďaleko Lučenca 

 

2. september 2007 – Päť obetí si vyžiadala havária autobusu neďaleko Hriňovej po tom, čo mu zlyhali brzdy a zrútil sa do 

rokliny. Viezol členov folklórneho súboru Hriňovčan z vystúpenia na vrchu Poľana 

 

3. október 2008 – Štyria ľudia zahynuli pri havárii autobusu českej spoločnosti Student Agency pri obci Kostolná (okr. 

Trenčín), ktorý zišiel z cesty a prevrátil sa na bok 
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21. február 2009 – Dvanásť mŕtvych a dve desiatky zranených si vyžiadala zrážka osobného vlaku a autobusu pri obci 

Polomka neďaleko Brezna po tom, ako vodič autobusu nedal prednosť prichádzajúcemu vlaku 

 

6. jún 2014 – Štyri študentky zomreli a vyše 20 osôb utrpelo zranenia pri nehode autobusu, ktorá sa stala na diaľnici D1 

pri Piešťanoch. Autobus zišiel z cesty do poľa a prevrátil sa 

 

14. október 2017 – Osem ľudí zomrelo pri obci Nitrica po tom, ako sa mikrobus čelne zrazil s kamiónom 

 

Prečítajte si tiež: 

 

- 

- 

 

Autor - Jozef Uhlárik 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Poznáme víťaza súťaže NAJ mesto Slovenska: Ako skončil Hlohovec? 

 [hlohovec.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Hlohovec] 

http://hlohovec.dnes24.sk/pozname-vitaza-sutaze-naj-mesto-slovenska-ako-skoncil-hlohovec-284003 

 

 Hlohovec bude pre rodákov vždy na prvom mieste. Ako sa na naše mesto pozerá zvyšok Slovenska? 

 

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

Hlohovec spomedzi 140 súťažiacich miest na 35. priečke. 

 

Tento rok získal Hlohovec viac hlasov a umiestnil sa 26. 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 

http://hlohovec.dnes24.sk/pozname-vitaza-sutaze-naj-mesto-slovenska-ako-skoncil-hlohovec-284003
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Späť na obsah 

 

1.7.  Hokejisti získali ďalšie body: HC Topoľčany zvíťazili na trnavskom ľade 

 [topolcany.dnes24.sk; 09/11/2017; Rastislav Búgel ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-ziskali-dalsie-body-hc-topolcany-zvitazili-na-trnavskom-lade-284030 

 

 Počas reprezentačnej prestávky sa môžeme tešiť na zápasy I. hokejovej ligy. Tá pokračovala pre Topoľčany úspešným 

17. kolom. 

 

Topoľčianski hokejisti cestovali počas 17. ligového kola na ľad HK Trnava. Úvodné dejstvo prinieslo gólovo vyrovnaný 

priebeh. Skóre zápasu otváral a Topoľčany do vedenia posielal v druhej minúte Ďurčo, domáci odpovedali o desať minút 

neskôr (1:1). 

 

V druhej tretine sa naši hokejisti dostali do vedenia zásluhou Durana (1:2). Gólová prestrelka začala až v tretej tretine. 

Domáci strelili do topoľčianskej siete dva presné zásahy, hostia odpovedali troma gólmi a tak si Topoľčany pripísali ďalšie 

dôležité body. 

 

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 

 

Tabuľka po 17. kole: 

 

Poradie Tím Body 

1. Skalica 43 

2. Michalovce 41 

3. Prešov 40 

4. Topoľčany 34 

5. Dubnica nad Váhom 32 

6. Bratislava 23 

7. Spišská Nová Ves 20 

8. Nové Zámky "B" 16 

9. Trnava 11 

10. Považská Bystrica 6 

– HK Orange 20 4 

 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-ziskali-dalsie-body-hc-topolcany-zvitazili-na-trnavskom-lade-284030
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Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Komárno rozdrvilo doma Spišiakov 

 [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20692437/komarno-rozdrvilo-doma-spisiakov.html 

 

Obuvníci nastrieľali stovku. 

 

EUROVIA SBL 

 

MBK Rieker Com-Therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:76 (27:17, 28:22, 29:19, 22:18) 

 

Komárňania pristúpili k zápasu zodpovedne od prvých sekúnd. Základ k úspechu položili už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali 

o desať bodov. Zverenci trénera Miloša Šporara veľmi dobre bránili a dá sa povedať, že počas zápasu nemali vôbec 

žiadne herné výpadky. V závere dostala na domácej strane príležitosť aj lavička, ale i tak zvíťazil vicemajster o štyridsať 

bodov. 

 

Komárno: Bowman 26, V. Djordjevič 18, Tomič 15, Jankovič 10, Hoferica 4 (Diminič 13, Jurčina 6, Adams 5, Stojanov 4, 

Vojtek 3, Marchyn 2, Kürthy 0) 

 

Spišská Nová Ves: Nzege 22, Antoni 14, Majerčák a Ninkovič po 8, Lenárt 0 (Bennett 11, Krajňák 10, Osvald 3, Korfanta 

0) 

 

TH: 15/14 – 14/12, Fauly: 24 - 17, Trojky: 12 - 6, Rozhodovali: Lukáč, Turčin, Gálová 

 

Povedali po zápase: 

 

Miloš Šporar, tréner Komárna: "V prvom rade, som veľmi šťastný, pretože sme vyhrali zápas a chcel by som svojim 

chlapcom za toto pogratulovať. Je vidieť pokroky v našej hre, špeciálne v defenzíve, kde sme nemali výpadky a sústredili 

sme sa počas celého zápasu. Nehrali sme dobre len napríklad päť minút a potom sme mali útlm, teraz sme hrali 

kompaktne počas celého duelu a hlavne, na rovnakej úrovni v našej defenzíve. Chalani pristúpili k zápasu veľmi 

zodpovedne a pochopili, akú obranu chceme hrať a zobrali to pozitívne, čo bolo aj na našej hre vidieť. A to je pre mňa 

veľmi dôležité. Dokázali sme hrať sústredenú obranu, a to sa potom odrazilo aj v našom útoku. Ideme krok po kroku, 

tešíme sa na ďalší zápas." 

 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20692437/komarno-rozdrvilo-doma-spisiakov.html
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Miles Bowman, hráč Komárna: "Veril som svojim spoluhráčom, že tento zápas zvládneme. A viera v naše schopnosti sa 

vyplatila, pretože sme vyhrali nad súperom výrazným rozdielom, takže nikto nemôže na nás nič zlého povedať. Podali 

sme dobrý výkon, za ktorý sa nemusíme hanbiť, navyše si zahrali všetci chalani z lavičky, takže môžeme byť jedine 

spokojní." 

 

Ostatné výsledky: Handlová - Košice 80:113, Svit - Levice 86:99, Inter - Prievidza 76:66, Karlovka - Žilina 80:82 

 

1.Inter 10 9 1 925:748 19 

 

2.Levice 10 8 2 895:803 18 

 

3.Košice 10 6 4 893:773 16 

 

4.Svit 10 6 4 918:846 16 

 

5.Prievidza 10 5 5 863:819 15 

 

6.Komárno 10 5 5 827:838 15 

 

7.Žilina 10 3 7 837:904 13 

 

8.Karlovka 10 3 7 732:818 13 

 

9.Handlová 10 3 7 765:918 13 

 

10.SNV 10 2 8 786:974 12 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Východniarske derby: Hokejisti zo Spišskej si zmerali sily s Michalovcami 

 [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-hokejisti-zo-spisskej-si-zmerali-sily-s-michalovcami-284038 

 

 V sedemnástom kole 1. hokejovej ligy si vo Vranove nad Topľou na ľade zmerali sily hokejisti Spišskej Novej Vsi s 

Michalovcami. 

 

Po úspešných dvoch kolách, kedy sa spišskonovoveskí hokejisti tešili z víťazstva nad Trnavou a Prešovom sa v 

sedemnástom kole 1. hokejovej ligy postavili proti Michalovciam. Aj keď po prvej tretine to vyzeralo pre Spišiakov nádejne 

, nakoniec po tretinách (1:2, 4:2, 2:1) sa z víťazstva tešili michalovskí hokejisti. 

http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-hokejisti-zo-spisskej-si-zmerali-sily-s-michalovcami-284038
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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. 

 

HK Michalovce – HK Spišská Nová Ves 7:5 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Východniarske derby: Hokejisti zo Spišskej si zmerali sily s Michalovcami 

 [michalovce.dnes24.sk; 09/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/vychodniarske-derby-hokejisti-zo-spisskej-si-zmerali-sily-s-michalovcami-284038 

 

 V sedemnástom kole 1. hokejovej ligy si vo Vranove nad Topľou na ľade zmerali sily hokejisti Spišskej Novej Vsi s 

Michalovcami. 

 

Po úspešných dvoch kolách, kedy sa spišskonovoveskí hokejisti tešili z víťazstva nad Trnavou a Prešovom sa v 

sedemnástom kole 1. hokejovej ligy postavili proti Michalovciam. Aj keď po prvej tretine to vyzeralo pre Spišiakov nádejne 

, nakoniec po tretinách (1:2, 4:2, 2:1) sa z víťazstva tešili michalovskí hokejisti. 

 

Góly: 29., 43. Piatak, 4. Solomončak, 26. Kabáč, 31. Balko, 31. Linet, 53. Fajčák – 5. Chmeľ, 10. Paločko, 33. Nagy, 37. 

Mikula, 45. Lištiak. 

 

HK Michalovce – HK Spišská Nová Ves 7:5 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič 

 [teraz.sk; 09/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Magazín] 

http://www.teraz.sk/magazin/naj-mestom-slovenska-je-liptovsky-mikula/291448-clanok.html 

 

Víťaz v kategórii miest získal 25.901 hlasov, druhé Brezno 25.756 a tretia Spišská Nová Ves 25.689 hlasov. 

http://michalovce.dnes24.sk/vychodniarske-derby-hokejisti-zo-spisskej-si-zmerali-sily-s-michalovcami-284038
http://www.teraz.sk/magazin/naj-mestom-slovenska-je-liptovsky-mikula/291448-clanok.html
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Bratislava 9. novembra (TASR) – Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič v okrese Lučenec. 

Primátorom Slovenska sa stal Jozef Trstenský z Nového Mesta nad Váhom a starostom Michal Kotrady zo Smižian v 

okrese Spišská Nová Ves. Rozhodlo o tom hlasovanie v deviatom ročníku súťaže Naj mesto a obec Slovenska 2017 a v 

šiestom ročníku súťaže Primátor/Starosta Slovenska. TASR o tom informoval ich vyhlasovateľ, celoslovenský informačný 

portál slovakregion.sk. 

 

"Naším cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a obcí a v neposlednom rade na snahu 

primátorov a starostov o rozvoj miest a obcí," uvádza portál. 

 

Liptovský Mikuláš, víťaz v kategórii miest, získal 25.901 hlasov, druhé Brezno 25.756 a tretia Spišská Nová Ves 25.689 

hlasov. Za Halič ako najúspešnejšiu obec sa vyslovilo 41.566 hlasujúcich, druhý Vinodol v okrese Nitra dostal 15.884 a 

tretie Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves 15.544 hlasov. 

 

Podľa informácií portálu prebiehali obe súťaže od 1. apríla do 31. októbra 2017. Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa 

uskutoční v januári budúceho roka v bratislavskej Inchebe pri príležitosti výstavy ITF Slovakiatour. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Cenu Kamera 2017 za celoživotné dielo získa Igor Luther 

 

V Banskej Bystrici bude súťaž v skladaní Rubikovej kocky 

 

Lisabon bude v máji 2018 hostiť Eurovíznu pesničkovú súťaž 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  FOTO: Študenti v Spišskej zavítali do nemocnice a... krásny skutok nedal na seba dlho 

čakať! 

 [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/foto-studenti-v-spisskej-zavitali-do-nemocnice-a-krasny-skutok-nedal-na-seba-dlho-cakat-284067 

 

 Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi si to namierili do novoveskej nemocnice a učinili tam veľmi pekný 

skutok. Pozrite si to na záberoch. 

 

Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi pomohli tým, čo to potrebujú. A to darovaním vlastnej krvi. Do 

novoveskej nemocnice zavítalo 34 chlapcov a dievčat, ktorí v rámci študentskej kvapky krvi darovali túto vzácnu tekutinu. 

 

http://spisska.dnes24.sk/foto-studenti-v-spisskej-zavitali-do-nemocnice-a-krasny-skutok-nedal-na-seba-dlho-cakat-284067
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Dlhoročná tradícia 

 

Ako povedal pre náš portál učiteľ telesnej výchovy Ján Brincko, na Hotelovej akadémii v Spišskej je to už dlhoročná 

tradícia a študenti chodia krv darovať minimálne dvakrát do roka. "Dokonca ako jedna z mála škôl máme na škole Klub 

darcov krvi, ktorý funguje už 15 rokov," ozrejmil s tým, že žiaci okrem dobrého skutku sú motivovaní aj samotnou školou. 

 

"U nás je výhoda, že máme na škole päťročný odbor a tak sú tu niektorí už aj piatykrát. Vždy na konci školského roka 

darcov krvi aj odmeňujeme. Za dva odbery získa študent bronzovú plaketu Hotelovej akadémie, za štyri striebornú a za 

päť a viac zlatú," vysvetlil. Zaujímal nás aj dôvod študentov, prečo sa rozhodli darovať krv. "Som tu preto, lebo mi to príde 

ako pekná vec, že môžem pomôcť niekomu, kto to potrebuje," povedal už ostrieľaný darca Lukáš, ktorý sa krv chystal 

darovať už po štvrtýkrát. 

 

Aj napriek tomu, ako priznal, že mu po odbere býva zle, tento fakt ho neodradil a chodí aspoň dvakrát do roka. Dodal, že 

v tejto tradícii bude pokračovať aj po skončení školy. Piatačka Natália prišla darovať krv druhýkrát. "Prvýkrát som sa 

veľmi bála, že to bude bolieť, ale keď som zistila, že to nebolí prišla som znova," prezradila. 

 

Aj prvodarcovia 

 

Okrem ostrieľaných darcov prišla aj dvadsiatka prvodarcov. "Prišla som sem, lebo je to pre dobrú vec a niekomu môžem 

pomôcť, no zároveň sa aj bojím. No stále dúfam, že ten strach mi vynahradí môj dobrý pocit," povedala pred odberom 

prvodarkyňa Simona. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.13.  KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

 [dobrenoviny.sk; 09/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115808/ksk-planuje-cez-eurofondy-opravit-dalsie-useky-ciest-ii-triedy 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR – František Iván 

 

Košice 9. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc 

po most Ružín a cestu II/576 od obce Herľany (okr. Košice–okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. Rozpočet 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115808/ksk-planuje-cez-eurofondy-opravit-dalsie-useky-ciest-ii-triedy
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týchto projektov je celkovo 8,6 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto 

volebnom období schválilo spolufinancovanie v sume 430.000 eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. Druhá etapa zahŕňa 

úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník, stavebnej úpravy 

priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do 

vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty (žabochody). Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur. 

 

Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce – Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír – 

Bidovce. "V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou 

(úsek nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým 

predídeme možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas 

dopravných obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK. 

 

Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa 

počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú 

zastávku v Herľanoch. 

 

V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu 

Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy – I. etapa, II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, II/582 

Michalovce – Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Náklady pre tieto štyri stavby sú v 

celkovej výške 17 miliónov eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

 [teraz.sk; 09/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/doprava-ksk-planuje-cez-eurofondy-opravi/291471-clanok.html 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 

 

Košice 9. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc 

po most Ružín a cestu II/576 od obce Herľany (okr. Košice–okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. Rozpočet 

týchto projektov je celkovo 8,6 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto 

http://www.teraz.sk/regiony/doprava-ksk-planuje-cez-eurofondy-opravi/291471-clanok.html
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volebnom období schválilo spolufinancovanie v sume 430.000 eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. Druhá etapa zahŕňa 

úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník, stavebnej úpravy 

priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do 

vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty (žabochody). Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur. 

 

Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce – Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír – 

Bidovce. "V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou 

(úsek nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým 

predídeme možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas 

dopravných obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK. 

 

Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa 

počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú 

zastávku v Herľanoch. 

 

V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu 

Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy – I. etapa, II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, II/582 

Michalovce – Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Náklady pre tieto štyri stavby sú v 

celkovej výške 17 miliónov eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Štúrovo plánuje zrekonštruovať dve materské školy 

 

Radnicu v Šali čaká rekonštrukcia, mestskí úradníci sa sťahujú 

 

Na veži kostola vo Zvolene menili zábradlie, od jari bude prístupná 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Podarené VIDEO, ktoré vás dostane: Hej Sokoly v podaní škôlkarov zo Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 09/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/podarene-video-ktore-vas-dostane-hej-sokoly-v-podani-skolkarov-zo-spisskej-284053 

 

http://spisska.dnes24.sk/podarene-video-ktore-vas-dostane-hej-sokoly-v-podani-skolkarov-zo-spisskej-284053
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 Súčasný hit IMT Smile a Ondreja Kandráča s názvom Hej Sokoly si obľúbili mnohí. A možno vás dostane aj jeho verzia v 

podaní škôlkarov zo Spišskej! 

 

Hoci jej pôvod siaha až do 19. storočia a spievali ju už rôzne ľudové hudobné skupiny, veľkým hitom sa stala len pred pár 

mesiacmi v podaní známej slovenskej kapely IMT. Smile a Ondreja Kandráča. Reč je o pesničke Hej Sokoly. 

 

Tento song si obľúbili mnohí a učaroval rôznym vekovým kategóriám. Dokonca aj tým najmenším. Dôkazom toho sú i deti 

z Materskej školy S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi. 

 

Tie si túto pesničku pri nacvičovaní programu pre babičky a dedkov z domova dôchodcov sami vypýtali. Ako nám 

prezradila pani učiteľka zo spomínanej škôlky, deti pesničku poznali z rádia, tak ju vyskúšali zaspievať a bolo to super. 

 

"Nebolo treba ani dlho nacvičovať, refrén ovládali všetci, len chlapček čo spieval sólo sa musel text naučiť," prezradila 

nám pedagogička s tým, že pod vedením pani riaditeľky Evy Karaffovej a pani učiteľky Lucii Jurjakovej deti potešili nielen 

dôchodcov. 

 

V priloženom VIDEU sa môžete presvedčiť na vlastné oči a uši, ako im to išlo. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Kraj chce vraziť státisíce do opravy ciest: Na rade sú dva úseky pri Košiciach 

 [kosice.dnes24.sk; 09/11/2017; TASR ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/kraj-chce-vrazit-statisice-do-opravy-ciest-na-rade-su-dva-useky-pri-kosiciach-284078 

 

 Dobré správy pre košických vodičov. Opravy by sa podľa plánov košickej župy mali dočkať dva známe úseky. 

 

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc po most Ružín a cestu II/576 

od obce Herľany (okr. Košice–okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. Rozpočet týchto projektov je celkovo 8,6 

milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto volebnom období schválilo 

spolufinancovanie v sume 430 000 eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Úsek vrátane piatich mostov 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. Druhá etapa zahŕňa 

http://kosice.dnes24.sk/kraj-chce-vrazit-statisice-do-opravy-ciest-na-rade-su-dva-useky-pri-kosiciach-284078
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úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník, stavebnej úpravy 

priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do 

vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty (žabochody). Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur. 

 

Nové nástupište v Herľanoch 

 

Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce – Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír – 

Bidovce. ,,V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou 

(úsek nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým 

predídeme možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas 

dopravných obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK. 

 

Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa 

počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú 

zastávku v Herľanoch. 

 

V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu 

Košice/Košice-okolie – Spišské Vlachy – I. etapa, II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, II/582 

Michalovce – Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Náklady pre tieto štyri stavby sú v 

celkovej výške 17 miliónov eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Idén is kihirdették a "Szlovákia tíz legszebb városa és faluja" verseny győzteseit 

 [korkep.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Belföld, Friss hírek] 

http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/09/iden-kihirdettek-szlovakia-tiz-legszebb-varosa-es-faluja-verseny-gyozteseit 

 

Belföld 

 

A slovakregion.sk portál idén is meghirdette a legszebb szlovákiai települések vetélkedőjét. Az áprilisban induló 

internetes szavazáson a leadott voksok alapján rangsorolták az ország városait és falvait. A szavazás április 1-től október 

31-ig tartott. 

 

A kilenceik alkalommal meghirdetett versenyen a trófeát Liptó legnépesebb városa, Liptószentmiklós szerezte meg 26 

ezer szavazattal. 

http://www.korkep.sk/cikkek/belfold/2017/11/09/iden-kihirdettek-szlovakia-tiz-legszebb-varosa-es-faluja-verseny-gyozteseit
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"Számomra ez az eredmény azt jelenti, hogy mindenki, aki a városunkra szavazott, az látja, hogy Liptószentmiklós egyre 

inkább feléledt, a város egyre inkább attraktívabbá vált számukra, és egyre több érdekes eseményt kínált az 

embereknek. A legszebb városnak lenni azonban azt is jelenti, hogy az emberek értékelték a városunk tisztaságát, a 

javításokat, a zöldet, és mindent, amit a "leg" kifejezés magába foglal. Ez egy jelzés, hogy a városunk nemcsak a turisták, 

de a befektetők számára is egyre vonzóbb. Remélem, hogy a lakosok is egyre attraktívabbnak fogják tartani a városukat 

annak ellenére, hogy vannak hiányosságok, melyek eltávolításán fokozatosan dolgozunk" 

 

Eddig Ön is a facebookon keresztül olvasta cikkeinket és most nem talál bennünket? Legyen továbbra is naprakész! - 

Kattintson a részletekért 

 

– mondta a liptószentmiklósi polgármester, Ján Blcháč. 

 

A 10. legszebb szlovákiai város: 

 

10.Rózsahegy (Ružomberok) – 15.958 szavazat 

 

9. Nagyszombat (Trnava) – 17.352 szavazat 

 

8. Kisszeben (Sabinov) – 17.850 szavazat 

 

7. Privigye (Prievidza) – 20 230 szavazat 

 

6. Puhó (Púchov) – 21.600 szavazat 

 

5. Lőcse (Levoča) – 23.144 szavazat 

 

4. Bártfa (Bardejov) – 25.608 szavazat 

 

3. Igló (Spišská Nová Ves) – 25.689 szavazat 

 

2. Breznóbánya (Brezno) – 25.756 szavazat 

 

1. Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) – 25.901 szavazat 

 

A 10. legszebb szlovákiai falu: 

 

10. Ötösbánya (Rudňany) – 9237 szavazat 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 11. 2017 

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

 

9. Illésfalva (Iliašovce) – 9321 szavazat 

 

8. Vidornya (Vydrná) – 10.001 szavazat 

 

7. Illés (Ilija) – 10.621 szavazat 

 

6. Alsóolsva (Nižná Olšava) – 11.125 szavazat 

 

5. Szepessümeg (Smižany) – 15.300 szavazat 

 

4. Parasztdubova (Sedliacka Dubová) – 15.322 szavazat 

 

3. Szepestamásfalva (Spišské Tomášovce) – 15.544 szavazat 

 

2. Szőllős (Vinodol) – 15.884 szavazat 

 

1. Gács (Halič) – 41.566 szavazat 

 

Forrás: slovakregion.sk/HNonline.sk 

 

Nyitókép: mikulas.sk 

 

Sucho v roku 2006, ktoré postihlo afgánsku provinciu Jowzjan v roku 2006, spôsobilo, že sa oblasť stala neobývateľná. 

Foto: UNHCR 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič 

 [24hod.sk; 09/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

http://www.24hod.sk/naj-mestom-slovenska-je-liptovsky-mikulas-obcou-halic-cl547629.html 

 

Na snímke pohľad z terasy strechy hotela zámockého hotela nad obcou Halič v okrese Lučenec. 

 

Bratislava 9. novembra (TASR) – Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič v okrese Lučenec. 

Primátorom Slovenska sa stal Jozef Trstenský z Nového Mesta nad Váhom a starostom Michal Kotrady zo Smižian v 

okrese Spišská Nová Ves. Rozhodlo o tom hlasovanie v deviatom ročníku súťaže Naj mesto a obec Slovenska 2017 a v 

šiestom ročníku súťaže Primátor/Starosta Slovenska. TASR o tom informoval ich vyhlasovateľ, celoslovenský informačný 

portál slovakregion.sk. 

http://www.24hod.sk/naj-mestom-slovenska-je-liptovsky-mikulas-obcou-halic-cl547629.html
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"Naším cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a obcí a v neposlednom rade na snahu 

primátorov a starostov o rozvoj miest a obcí," uvádza portál. 

 

Liptovský Mikuláš, víťaz v kategórii miest, získal 25.901 hlasov, druhé Brezno 25.756 a tretia Spišská Nová Ves 25.689 

hlasov. Za Halič ako najúspešnejšiu obec sa vyslovilo 41.566 hlasujúcich, druhý Vinodol v okrese Nitra dostal 15.884 a 

tretie Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves 15.544 hlasov. 

 

Podľa informácií portálu prebiehali obe súťaže od 1. apríla do 31. októbra 2017. Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa 

uskutoční v januári budúceho roka v bratislavskej Inchebe pri príležitosti výstavy ITF Slovakiatour. 

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

 

Konečné poradie miest: 

 

- Liptovský Mikuláš 25.901 hlasov 

- Brezno 25.756 hlasov 

- Spišská Nová Ves 25.689 hlasov 

 

- Bardejov 25.608 hlasov 

- Levoča 23.144 hlasov 

- Púchov 21.600 hlasov 

- Prievidza 20.230 hlasov 

- Sabinov 17.850 hlasov 

- Trnava 17.352 hlasov 

- Ružomberok 15.958 hlasov 

 

Konečné poradie obcí: 

 

- Halič 41.566 hlasov 

- Vinodol 15.884 hlasov 

- Spišské Tomášovce 15.544 hlasov 

 

- Sedliacka Dubová 15.322 hlasov 

- Smižany 15.300 hlasov 

- Nižná Olšava 11.125 hlasov 

- Ilija 10.621 hlasov 

- Vydrná 10.001 hlasov 
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- Iliašovce 9.321 hlasov 

- Rudňany 9.237 hlasov 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Poznáme naj mesto a obec Slovenska 

 [tvnoviny.sk; 09/11/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893899 

 

Prečítajte si, ako hlasovali ľudia. 

 

Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, obcou Halič v okrese Lučenec. Primátorom Slovenska sa stal Jozef 

Trstenský z Nového Mesta nad Váhom a starostom Michal Kotrady zo Smižian v okrese Spišská Nová Ves. Rozhodlo o 

tom hlasovanie v deviatom ročníku súťaže Naj mesto a obec Slovenska 2017 a v šiestom ročníku súťaže 

Primátor/Starosta Slovenska. TASR o tom informoval ich vyhlasovateľ, celoslovenský informačný portál slovakregion.sk. 

 

"Naším cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a obcí a v neposlednom rade na snahu 

primátorov a starostov o rozvoj miest a obcí," uvádza portál. 

 

Liptovský Mikuláš, víťaz v kategórii miest, získal 25.901 hlasov, druhé Brezno 25.756 a tretia Spišská Nová Ves 25.689 

hlasov. Za Halič ako najúspešnejšiu obec sa vyslovilo 41.566 hlasujúcich, druhý Vinodol v okrese Nitra dostal 15.884 a 

tretie Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves 15.544 hlasov. 

 

Podľa informácií portálu prebiehali obe súťaže od 1. apríla do 31. októbra 2017. Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa 

uskutoční v januári budúceho roka v bratislavskej Inchebe pri príležitosti výstavy ITF Slovakiatour. 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Ďalšie víťazstvo B - mužstva Nových Zámkov 

 [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Šport] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20692743/dalsie-vitazstvo-b-muzstva-novych-zamkov.html 

 

Považanov poslali domov s poltuctom. 

 

1.hokejová liga 

 

17.kolo 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893899
https://mynovezamky.sme.sk/c/20692743/dalsie-vitazstvo-b-muzstva-novych-zamkov.html
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HC Mikron 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, Rehák). Strely: 34:45. Vylúčenia: 4:2 na 2 min. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 

0:0. Rozhodovali: Adamec – Valo, Jurčiak. Diváci: 68. 

 

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

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

 

Ostatné výsledky: Trnava - Topoľčany 3:5, Michalovce - Spiš. Nová Ves 7:5, Prešov - Bratislava 3:2 pp., Dubnica - 

Skalica 3:7. 

 

1. Skalica 18 13 2 0 3 73:42 43 

 

2. Michalovce 19 11 3 2 3 89:44 41 

 

3 Prešov 17 11 3 1 2 72:36 40 

 

4. Topoľčany 19 9 3 1 6 59:47 34 

 

5. Dubnica nad Váhom 18 9 1 3 5 69:53 32 

 

6 HC OSMOS Bratislava 17 7 0 2 8 43:52 23 

 

7 HK Spišská Nová Ves 18 4 3 2 9 64:82 20 

 

8. Nové Zámky "B" 17 5 0 1 11 43:81 16 

 

9. Trnava 16 3 0 2 11 40:64 11 

 

10. Považská Bystrica 15 2 0 0 13 38:81 6 

 

HK ORANGE 20 6 0 1 2 3 17:25 4 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Košická župa plánuje opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 
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 [kosice.korzar.sme.sk; 09/11/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20692770/kosicka-zupa-planuje-opravit-dalsie-useky-ciest-ii-triedy.html 

 

Poslanci na to schválili 430-tisíc eur a žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

 

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc po most Ružín a 

cestu II/576 od obce Herľany (okr. Košice-okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. 

 

Rozpočet týchto projektov je celkovo 8,6 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v 

tomto volebnom období schválilo spolufinancovanie v sume 430-tisíc eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. 

 

Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. 

 

Druhá etapa zahŕňa úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky 

Zlatník, stavebnej úpravy priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. 

 

Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty 

(žabochody). 

 

Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur. 

 

Dve etapy 

 

Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce - Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír - 

Bidovce. 

 

"V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou (úsek 

nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým predídeme 

možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas dopravných 

obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK. 

 

Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. 

 

Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a 

vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú zastávku v Herľanoch. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20692770/kosicka-zupa-planuje-opravit-dalsie-useky-ciest-ii-triedy.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 11. 2017 

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

 

V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu 

Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy - I. etapa, II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, II/582 

Michalovce - Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice. 

 

Náklady pre tieto štyri stavby sú v celkovej výške 17 miliónov eur. 

 

Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Klein v osemfinále prehral s vlaňajším finalistom Copilom 

 [sport.sme.sk; 09/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Tenis] 

https://sport.sme.sk/c/20692765/tenis-sumar-vysledkov-slovak-open-2017-9-11-2017.html 

 

Pozrite si sumár výsledkov štvrtkových zápasov na Slovak Open 2017. 

 

Výsledky 2. kola dvojhry na Slovak Open 2017 (štvrtok, 9.11.2017) >> 

 

BRATISLAVA. Domáci držiteľ voľnej karty Lukáš Klein prehral za 66 minút 4:6, 5:7 s Rumunom Mariusom Copilom 

nasadeným ako štvrtým vo štvrtkovom zápase osemfinálového 2. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP Challenger Tour 

Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave. 

 

Skúsenému Copilovi v oboch setoch stačil jeden brejk. V úvodnej časti ho dosiahol v siedmom geme, v druhom dejstve v 

jedenástej hre. 

 

Copila môže čakať ďalší Slovák 

 

Sám nečelil žiadnej hrozbe na servise. Dal 13 es, Klein jedno. Rumun v jedenástich gemoch na podaní prišiel dovedna 

iba o 9 fiftínov. 

 

"Som vďačný za voľnú kartu a možnosť hrať priamo v hlavnej súťaži. Takisto som veľmi rád, že som v stredajšom prvom 

kole dokázal zvíťaziť, ale dnes som, žiaľ, nepodal optimálny výkon a nedokázal som zdolať hráča z prvej svetovej stovky. 

 

Rozhodlo niekoľko chybičiek v mojom servise a nevytvoril som si poriadnu šancu na returne. Potom sa ťažko víťazí. V 

rebríčku postupne stúpam a dúfam, že to tak pôjde i naďalej," povedal pre spravodajstvo turnaja Klein. 

 

https://sport.sme.sk/c/20692765/tenis-sumar-vysledkov-slovak-open-2017-9-11-2017.html
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Devätnásťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi Klein teda v dueli s 27-ročným obhajcom finálovej účasti Copilom 

"nepomstil" ďalšieho člena programu Národného tenisového centra Patrika Nému, ktorý v stredu podľahol rovnakému 

súperovi tesne 4:6, 7:5, 4:6. 

 

Momentálne 91. hráč svetového rebríčka Copil bude v piatkovom štvrťfinále hrať s lepším z neskoršieho štvrtkového 

stretnutia Kamil Majchrzak (Poľ.) - Andrej Martin (SR). 

 

Možno teda bude mať tretieho slovenského vyzývateľa v rade. Proti 28-ročnému Bratislavčanovi Martinovi (163.) má 

Copil bilanciu 0:1. 

 

Gombos neprešiel úvodným kolom 

 

Príslušník TK Vysoké Tatry Klein hral na medzinárodných otvorených majstrovstvách SR tretí raz. 

 

Predvlani neuspel v 2. kole kvalifikácie a minulý rok v 1. kole hlavnej singlovej súťaže prehral práve s Copilom 6:7 (4), 

3:6. Celkovo zažíva vydarené obdobie. 

 

V nezáväznom prepočtovom poradí sa Klein z terajšieho rekordného 630. miesta vyšvihol na 539. priečku. V stredu v 1. 

kole prekonal Srba Pedju Krstina, 216. v hodnotení, 6:7 (5), 6:3, 6:4. 

 

Zo Slovákov sa vo štvrtok v osemfinále ešte predstavia v Aegon aréne miestny šampión 2011 a 2013 Lukáš Lacko proti 

Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimovi (nie pred 16.30 h) a Martin v konfrontácii s kvalifikantom Majchrzakom 

(približne po 18.00 h). 

 

Úvodným kolom neprešli obhajca titulu Norbert Gombos, Jozef Kovalík, spomenutý Néma a Tomáš Líška. Od roku 2008 

sa nestalo, že by Slovensko nemalo aspoň jedného zástupcu vo štvrťfinále 

 

Dvojhra - 2. kolo (osemfinále): 

 

Jürgen Zopp (Est.) - Marcos Baghdatis (Cypr.-5) 

 

7:6 (11), 2:0 /skreč, Baghdatis po 58 minútach odstúpil/ 

 

Marius Copil (Rum.-4) - Lukáš Klein (SR) 

 

6:4, 7:5 /za 66 minút/ 

 

Späť na obsah 
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1.23.  KSK plánuje cez eurofondy opraviť ďalšie úseky ciest II. triedy 

 [24hod.sk; 09/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/ksk-planuje-cez-eurofondy-opravit-dalsie-useky-ciest-ii-triedy-cl547650.html 

 

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc po most Ružín a cestu II/576 

od obce Herľany (okr. Košice-okolie) ... 

 

Košice 9. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje rekonštruovať z eurofondov cestu II/547 od Košíc 

po most Ružín a cestu II/576 od obce Herľany (okr. Košice–okolie) po hranicu okresu Vranov nad Topľou. Rozpočet 

týchto projektov je celkovo 8,6 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto 

volebnom období schválilo spolufinancovanie v sume 430.000 eur a predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 

V prípade cesty II/547 ide o druhú etapu projektu nadväzujúcu na už schválený projekt rekonštrukcie tejto cesty v 

okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Projekt bol rozdelený pre prebiehajúcu opravu mosta Ružín. Druhá etapa zahŕňa 

úsek v dĺžke 8,8 kilometra vrátane opravy piatich mostov, modernizácie autobusovej zastávky Zlatník, stavebnej úpravy 

priepustov, výmeny a doplnenie zvodidiel a osadenie meteostanice. Keďže cesta prechádza cez migračné pásmo žiab do 

vodnej nádrže Ružín, v projekte sú navrhnuté tri ekodukty (žabochody). Náklady na rekonštrukciu sú 6,6 milióna eur. 

 

Projekt obnovy cesty II/576 Bohdanovce – Herľany bol rozdelený na dve etapy pre výstavbu diaľnice D1 Budimír – 

Bidovce. "V prvej etape budeme rekonštruovať úsek cesty vedúcej z obce Herľany po hranicu okresu Vranov nad Topľou 

(úsek nedotknutý výstavbou diaľnice) a po dokončení prepravy kameniva pre D1 realizujeme druhú etapu. Tým 

predídeme možnému poškodeniu cesty vzápätí po jej rekonštrukcii, ale aj problémom s prepravou kameniva počas 

dopravných obmedzení súvisiacich so stavebnými prácami na ceste," informoval Úrad KSK. 

 

Prvá etapa rekonštrukcie je v dĺžke 6 kilometrov s nákladmi 2 milióny eur. Okrem opravy poškodeného krytu vozovky sa 

počíta s výmenou alebo doplnením zvodidiel, osadením meteostanice a vybudovaním nástupišťa pre novú autobusovú 

zastávku v Herľanoch. 

 

V predchádzajúcom kole výzvy z eurofondov uspel KSK s projektmi rekonštrukcie ciest II/547 hranica okresu 

Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy – I. etapa, II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, II/582 

Michalovce – Sobrance a II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Náklady pre tieto štyri stavby sú v 

celkovej výške 17 miliónov eur. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 
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1.24.  Minister životného prostredia László Solymos udelil ocenenie Dedina roka 2017 

 [mynovezamky.sme.sk; 09/11/2017; Roman Guliš ; Zaradenie: Nové Zámky / Spravodajstvo] 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20692708/minister-zivotneho-prostredia-laszlo-solymos-udelil-ocenenie-dedina-roka-2017.html 

 

Medzi ocenenými aj obec Zemné. 

 

Banská Bystrica, 19. Október 2017 

 

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk 

šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa. Súťaž, ktorú vyhlásil rezort životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou 

životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska, sa konala už po deviatykrát. 

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

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

 

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

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

dopredu". 

 

Okrem Oravskej Polhory, ktorej udelila národná hodnotiaca komisia prestížny titul Dedina roka 2017 a získala právo v 

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

ďalších dvanásť obcí. 

 

"Ukázali príkladný rozvoj miestneho hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a neposlednom rade aj o životné 

prostredie. Bokom však nezostalo ani racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie vidieckej pospolitosti, či 

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

Sólymos. 

 

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

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

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

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

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

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

náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu minulosti. V tomto ročníku súťaže bola udelená aj cena generálneho 

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

obyvateľov dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií. 

 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20692708/minister-zivotneho-prostredia-laszlo-solymos-udelil-ocenenie-dedina-roka-2017.html
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Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné 

prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce. V 9. 

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

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

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

slovenských obcí. 

 

"Súťaž má už svoju históriu, počas ktorej dokázala, že dediny dokážu aj v neľahkých podmienkach pracovať na rozvoji, 

budovať infraštruktúru, zlepšovať kvalitu životného prostredia, rozvíjať hospodárstvo a chrániť prírodné a kultúrne 

dedičstvo. Dvadsiatka súťažiacich obcí aj tento rok preukázala, že slovenské dediny sú konkurencieschopné a majú čo 

ponúknuť svojim obyvateľom a návštevníkom," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia 

(SAŽP) Matej Ovčiarka. 

 

Súťaž Dedina roka 2017 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR, SAŽP, Spolok pre obnovu dediny a Združenie 

miest a obcí Slovenska 21. marca 2017. Záštitu nad aktuálnym ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia 

László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, s. d. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj 

vidieka, Národné osvetové centrum, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a 

Vidiecky parlament na Slovensku. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Súsošie na cestách 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 09/11/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "Na skutočne nezvyčajný výlet sa vydalo významné dielo Majstra Pavla z 

Levoče. Súsošie Kalvária opustilo svoje miesto v spišskonovoveskom kostole." 

 

Patrik Švajda, moderátor: "Najskôr ho presťahovali do miestnej nemocnice, odtiaľ k reštaurátorom do Spišského 

Podhradia a čoskoro zavíta aj na bratislavský hrad." 

 

Marián Rosa, rádiologický technik: "Jednalo sa o sochy Ježiša Krista, Panny Márie a apoštola Pavla. Čiže boli to veľmi 

zaujímaví pacienti. Sme ich pustili do prístroja CT, kde sme vlastne vrstvovým skenovaním zisťovali hrúbku stien, 

prípadne nejaké poškodenie." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Vyšetrenia urobila nemocnica zadarmo. Fotografie z CTčka priniesli dobré správy." 

 

Štefan Siváň, reštaurátor: "Bolo to možnože predpokladané v horšom stave, nie je to až v takom dezolátnom." 
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Marek Baláž: "Najhoršie sú na tom prsty na nohách Krista, často bozkávané alebo hladkané veriacimi v kostole. Opravu 

vzácnych, 500 rokov starých sôch zaplatí mesto Spišská Nová Ves z grantových peňazí. Reštaurátorovi spod Spišského 

hradu sa práve plní jeden veľký sen." 

 

Štefan Siváň: "Samozrejme pociťujem určitú hrdosť, ale aj zodpovednosť, ale aj úctu k tomuto dielu, je to významná vec 

samozrejme, že takéto dielo nám to na stole leží." 

 

Marek Baláž: "Spod Spišského hradu odvezú zreštaurované súsošie na hrad bratislavský. Tam bude od 5. decembra 

súčasťou výstavy prác Majstra Pavla z Levoče. Po takmer rok trvajúcej púti Slovenskom sa tesne pred veľkou nocou 

Kalvária vráti na svoje pôvodné miesto, do chrámu Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Zo Spiša Marek 

Baláž, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Tipy na dnes - piatok 10. novembra 

 [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20687694/tipy-na-dnes-piatok-10-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Deň otvorených dverí 

 

KOŠICE. V Škole úžitkového výtvarníctva na Jakobyho ulici č. 15 v Košiciach sa v piatok 10. a sobotu 11. novembra 

uskutoční Deň otvorených dverí. Od 9.00 hod. budú prebiehať workshopy, tvorivé dielne, prednášky, prezentácie 

odborov. 

 

Romeo & Juliet 

 

KOŠICE. Premiéra Shakespearovho diela v podaní košických bábkohercov na znovuotvorenej scéne Jorik sa uskutoční 

dnes o 19.00 hod. Súčasťou predstavenia sú aj skladby skupiny No Name. 

 

Divokej Bill 

 

KOŠICE. V klube Collosseum sa dnes o 20.00 hod. predstaví česká skupina Divokej Bill. 

 

Martin Harich 

 

KOŠICE. Martin Harich vyráža na slovenské klubové turné, aby predstavil svoj nový štúdiový album Mapy. V Košiciach 

odohrá svoj koncert dnes od 20.30 hod. v Rock Hell. 

https://korzar.sme.sk/c/20687694/tipy-na-dnes-piatok-10-novembra.html
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Potulky mestom Košice 

 

KOŠICE. Novembrová potulka bude o tom najlepšom a najkrajšom, čo v Košiciach máme. Sprievodcovia prezradia svoje 

triky pri sprevádzaní, aby ste aj vy mohli svojim návštevám dopriať to naj z mesta. Potulky sa konajú od piatku do nedele. 

 

Hobit a Rajská záhrada 

 

KEŽMAROK. V Galérii u anjela v Kežmarku začína výstava Hobit a Rajská záhrada vernisážou 10. novembra o 18.00 

hod. Výstava ponúkne úžasné ilustrácie Hobita, ktoré nikdy nevyšli knižne. Súčasťou výstavy je aj výber olejomalieb 

Rajská záhrada. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Svetovú premiéru muzikálu Nikola Šuhaj uvedú na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v piatok o 18.30 

hod. 

 

Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Festival duchovných piesní byzantského obradu sa bude konať od piatku do nedele v Katedrálnom chráme sv. 

Jána Krstiteľa. Otvorenie festivalu bude o 16.30 hod. archijerejskou sv. liturgiou, počas ktorej bude spievať 

Gréckokatolícky zbor Stauros – Prešov-Sekčov. 

 

Lala Experience: Ako sa živiť hudbou 

 

PREŠOV. Hudobné vzdelávanie sme sa rozhodli priniesť aj do Prešova, v piatok o 17.00 hod. vo Wave klube. Čo všetko 

obnáša propagácia a PR koncertov, albumov a hudobných aktivít? Aké sú novinky v social media s dôrazom na 

prostredie hudby? Prečo potrebujeme organizácie zastupujúce autorov a ako nám môžu pomôcť? Na podujatí LALA 

Experience sa budeme rozprávať o autorských právach a marketingu v hudbe. Vystúpia zaujímaví hostia zo strany 

hudobníkov, marketérov, PR-istov aj zástupcov organizácie SOZA. 

 

Koala Voice 

 

PREŠOV. V piatok o 21.00 hod. sa vo Wave klube predstaví kapela Koala Voice zo Slovinska. Ich pôvabný, sviežo-

naivný mix zvuku indie a rock&popu 70. rokov si získal srdcia a hlasy v slovinskej lige stredoškolských kapiel v roku 2014. 

Napriek tomu, že ešte minulý rok študovali na strednej, dnes už svojimi vystúpeniami, plnými vášne a interakcie, môžu ísť 

príkladom mnohým skúsenejším kolegom. 
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O pohár mesta Lipany 

 

LIPANY. 8. ročník halovej súťaže mladých hasičov – chlapcov a dievčat hornotoryského regiónu s medzinárodnou 

účasťou družstiev z poľských miest Fajslawice, Muszyna – Folwark a Moščenica Wyžna. Súťaž preverí, ako najmladší 

hasiči pohotovo zvládnu nástrahy a prekážky náročnej trate. Odštartuje v piatok o 10.00 hod. v Mestskej hale v Lipanoch. 

 

Potulky dejinami 

 

STROPKOV. V stropkovskom kaštieli sa dnes môžete zúčastniť Potulkami dejinami - témy: Netopier a jeho/naše 

priestory, Cudzokrajné rastliny a ľudské sídla, prednáša Ing. Elena Dercová a RNDr. Peter Pjenčák o 16.00 hod. 

 

J. Mokoš: Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h. si môžete pozrieť divadelnú hru Jánošík alebo pravda je len jedna. 

Mýtus. Legenda. Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným 

dával. Toto všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? Na všetky 

tieto otázky vám dá odpoveď inscenácia Jánošík alebo Pravda je len jedna. 

 

Tanečné školy na Spiši 

 

MARGECANY. Margecany a Parchovany sú obce, z ktorých pochádzajú tance Kruta, Anička Kerteszova, Dubi Lupšaj a 

Čardáš. Tieto tance sa opäť budeme učiť, zdokonaľovať na 3. tanečnej škole, ktorej organizátorom je Spišské osvetové 

stredisko v Spišskej Novej Vsi. Prebiehať bude 10. novembra o 19.00 hod. v kultúrnom dome v Margecanoch. 

 

Nočné pozorovanie 

 

MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy, ktoré trvá 

približne hodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie planét, Mesiaca, galaxii i jasných hviezd. Začiatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií na stránke hvezdárne. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Babadlo štartuje spoluprácu s ďalšími divadlami. Prinesie alternatívu 

 [presov.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Mária Pihuličová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Kultúra v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20689719/babadlo-startuje-spolupracu-s-dalsimi-divadlami-prinesie-alternativu.html 

 

Premiérovo zahviezdili herci z divadla zo Spišskej Novej Vsi. 

 

PREŠOV. S novinkou prišlo v tejto divadelnej sezóne Babadlo. Už nebude divadlom pre deti, s ktorými prídu ich rodičia. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20689719/babadlo-startuje-spolupracu-s-dalsimi-divadlami-prinesie-alternativu.html
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Teraz do programu divadla pribudnú aj večery pre samotných rodičov. Vychutnať si tak budú môcť tieto čarovné priestory 

pri predstaveniach pre dospelých. 

 

Premiéru malo Divadlo Kontra 

 

Prvé predstavenie tohto druhu sa konalo v priestoroch Babadla, v Dome kultúry na Solivare, pred pár dňami. 

 

V rámci neho javisko patrilo hosťom zo Spišskej Novej Vsi. So svojím predstavením Mesiac a Magnólie zažiarilo 

tamojšie Divadlo Kontra. Vítalo ho vypredané hľadisko. 

 

Námet hry stojí na príprave predstavenia Odviate vetrom. Vzhľadom na okolnosti a tlačiaci čas sa všetko zvrtne a tvorí sa 

doslova "na kolene". 

 

Bravúrne výkony podalo kvinteto hercov. Ocenil ich neutíchajúci standing ovation. 

 

Principálka Babadla Júlia Labudová netajila svoju radosť. 

 

"Som veľmi šťastná, prežívam krásne chvíle, lebo Divadlo Kontra poznám roky rokúce, sú to moji kamaráti," povedala 

pôvodom Spišskonovovešťanka po predstavení. 

 

Ako prezradila, v Babadle hosťovalo Kontra naposledy pred dvoma rokmi. 

 

"Dnes máme akoby obnovenú premiéru pre dospelých a som veľmi šťastná, že sa nám to podarilo. Divadlo bolo 

vynikajúce. Chcela by som sa poďakovať aj divákom, ktorí prišli a podporili nás a týmto ukázali, že má alternatívna 

kultúra k divákovi na Slovensku svoju cestu," povedala Labudová. 

 

Pre deti a teraz? 

 

Babadlo je známe verejnosti svojimi predstaveniami pre deti. Publikum si však plánujú rozšíriť. 

 

"Chceli by sme zaviesť tradíciu, najprv raz do mesiaca, že tu budeme pozývať alternatívne divadlá z celého Slovenska, 

aby mohol prešovský divák vidieť alternatívnu slovenskú scénu. Zároveň i my budeme robiť obnovenú premiéru Zelené 

jelene. Je to trošku politická satira, pre mládež a dospelých. V budúcnosti plánujeme aj samostatný projekt pre 

dospelých," prezradila z plánov. 

 

Najbližšie v Babadle privítajú Divadlo Odivo s inscenáciou Láska P a vášeň B. 
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"Bude to spojené aj s bábkovým divadlom. Nech sa však nebojí dospelý divák, že ide na nejakého gašparka, naozaj dnes 

bábkové divadlo je istý výrazový prostriedok a nemusí to byť gašparko." Hru uvedú v Babadle 30. novembra so 

začiatkom o 19.00 hod. 

 

Predstavia sa jedna herečka, jeden hudobník a tri zaľúbené bábky. Práve tie tvoria láskou prešpikovaný príbeh komornej 

monodrámy. 

 

Prešovský divák, výborný divák 

 

Babadlo chce touto cestou priniesť do Prešova alternatívne divadlo. Je na to tunajší divák pripravený? 

 

"Myslím si, že prešovský divák je veľmi dobrý divák, lebo na jednej strane má rád klasiku, chodí na klasické predstavenia 

do klasického divadla, bola tu roky opereta, a napriek tomu tento divák sa príde pozrieť aj na alternatívne divadlo. V tomto 

je podľa mňa prešovský divák aj výnimočný, za čo mu my ďakujeme," zhodnotila s úsmevom Labudová. 

 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny, číslo 44, v predaji od 7. 11. do 13. 11. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Obnovený Beh Slovenským rajom ovládli Spišiaci 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687669/obnoveny-beh-slovenskym-rajom-ovladli-spisiaci.html 

 

Beh vstal z popola po niekoľkoročnej prestávke. 

 

Organizátori koncom októbra pripravili pre mužov do 39 rokov trať dlhú 9 km, pre ostatných dospelých 6 km a pre 

mládežnícke kategórie kratšie trate. 

 

Trasy v teréne so štartom a cieľom na Košiarnom briežku najlepšie sadli domácim Spišiakom. 

 

S výnimkou víťazného muža v kategórii do 39 rokov známeho popredného slovenského bežca Tomáša Kubeja z 

Muránskej Dlhej Lúky a nestarnúceho päťdesiatnika Štefana Rácza vybojovali bežci zo Spiša prvenstvá vo všetkých 

vekových kategóriách dospelých. 

 

Za zmienku stojí najmä výrazný bežecký posun Vladimíra Majerčáka z Harichoviec, ktorý dobehol v hlavnej kategórii do 

39 rokov druhý. Oproti minulým rokom sa výrazne zlepšil. 

 

Z výsledkov: 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687669/obnoveny-beh-slovenskym-rajom-ovladli-spisiaci.html
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Muži do 39 rokov (9 km): 

 

1. Tomáš Kubej – ŠK Muránska Dlhá Lúka -27:24,0 min 

2. Vladimír Majerčák – Harichovce – 27:58,2 

3. Jaroslav Lavrik- ORHaZZ Poprad- 29:58,4 

 

Muži od 40 do 49 rokov (6k m): 

 

1. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 18:21,4 min 

2. Štefan Sumerling- FITNES SPORT SNV- 18:48,4 

3. Martin Plačko -ŠK ARCHING SNV – 19:18,2 

 

Muži od 50 do 59 rokov (6 km): 

 

1. Štefan Rácz – AK Steeple Poprad – 19:39,1 min 

2. Miroslav Haninec – BŠK Banská .Bystrica- 20:41,6 

3. František Lorinc – SNV -21:12,6 

 

Muži od 60 rokov (6 km): 

 

1. Milan Hrušovský – STEZ SNV -20:46,1 min 

2. Ondrej Kozák – SNV -22:06,0 

3. Jaroslav Tekely- Spišské Tomášovce – 25:07,0 

 

Ženy do 39 rokov (6 km): 

 

1. Mária Převor- SNV Bežíme pre radosť-23:19,7 min 

2. Diana Grexová- BŠK Banská Bystrica- 24:03,2 

3. Michaela Berníková -SNV Bežíme pre radosť – 27:24,2 

 

Ženy od 40 do 49 rokov (6 km): 

 

1.Zuzana Kartusková – SNV – 25:44,2 min 

2. Daniela Garneková- 1. BK SNV – 25:45,1 

3. Daniela Trulíková- HK DIRECT BYTČA- 25:50,2 

 

Ženy od 50 rokov (6km): 
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1. Eva Berníková – SNV – 26:11,6 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Slovak Open: Ani mladý Klein v osemfinále nestačil na vlaňajšieho finalistu 

 [netky.sk; 10/11/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/slovak-open-ani-mlady-klein-v-osemfinale-nestacil-na-vlanajsieho-finalistu 

 

BRATISLAVA - Domáci držiteľ voľnej karty Lukáš Klein prehral za 66 minút 4:6, 5:7 s Rumunom Mariusom Copilom 

nasadeným ako štvrtým vo štvrtkovom zápase osemfinálového 2. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP Challenger Tour 

Peugeot Slovak Open v NTC v Bratislave (dotácia 106 000 eur + hospitality, tvrdý povrch v hale). 

 

Skúsenému Copilovi v oboch setoch stačil jeden brejk. V úvodnej časti ho dosiahol v siedmom geme, v druhom dejstve v 

jedenástej hre. Sám nečelil žiadnej hrozbe na servise. Dal 13 es, Klein jedno. Rumun v jedenástich gemoch na podaní 

prišiel dovedna iba o 9 fiftínov. 

 

Devätnásťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi Klein teda v dueli s 27-ročným obhajcom finálovej účasti Copilom 

"nepomstil" ďalšieho člena programu Národného tenisového centra Patrika Nému, ktorý v stredu podľahol rovnakému 

súperovi tesne 4:6, 7:5, 4:6. 

 

Momentálne 91. hráč svetového rebríčka Copil bude v piatkovom štvrťfinále hrať s lepším z neskoršieho štvrtkového 

stretnutia Kamil Majchrzak (Poľ.) - Andrej Martin (SR). Možno teda bude mať tretieho slovenského vyzývateľa v rade. 

Proti 28-ročnému Bratislavčanovi Martinovi (163.) má Copil bilanciu 0:1. Nezdar 5:7, 4:6 utrpel už v januári 2009 na 

podujatí ITF Futures na koberci pod strechou v rakúskom Bergeime. 

 

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

kole kvalifikácie a minulý rok v 1. kole hlavnej singlovej súťaže prehral práve s Copilom 6:7 (4), 3:6. Celkovo 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 terajšieho rekordného 630. miesta 

vyšvihol na 539. priečku. V stredu v 1. kole prekonal Srba Pedju Krstina, 216. v hodnotení, 6:7 (5), 6:3, 6:4. 

 

Zo Slovákov sa vo štvrtok v osemfinále ešte predstavia v Aegon aréne miestny šampión 2011 a 2013 Lukáš Lacko proti 

Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimovi (nie pred 16.30 h) a Martin v konfrontácii s kvalifikantom Majchrzakom 

(približne po 18.00 h). Úvodným kolom neprešli obhajca titulu Norbert Gombos, Jozef Kovalík, spomenutý Néma a Tomáš 

Líška. Od roku 2008 sa nestalo, že by Slovensko nemalo aspoň jedného zástupcu vo štvrťfinále. 

 

Dvojhra - 2. kolo (osemfinále): 

Marius Copil (Rum.-4) - Lukáš Klein (SR) 6:4, 7:5 za 66 minút  

 

http://www.netky.sk/clanok/slovak-open-ani-mlady-klein-v-osemfinale-nestacil-na-vlanajsieho-finalistu
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Zdroj - SITA 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Lukáš Klein v prvom kole dvojhry na turnaji ATP Challenger Peugeot Open v Bratislave 8. novembra 2017 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. novembra 

 [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20691577/pohotovost-v-lekarnach-piatok-10-sobota-11-a-nedela-12-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 

 

10. 11. – 12. 11. Fontána, Hlavná 1652/49 

 

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

https://korzar.sme.sk/c/20691577/pohotovost-v-lekarnach-piatok-10-sobota-11-a-nedela-12-novembra.html
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Sabinov 

 

10. 11. - 12. 11. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Levoča 

 

11. 11. - 12. 11. Lekáreň U HADA, Nám. Majstra Pavla 13 

 

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

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

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

10. 11. – 12. 11. 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 

 

10. 11. - 12. 11. 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 

 

10. 11. – 12. 11. 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 

 

10. 11. Lekáreň Dr. Max, OD Kaufland, 11. 11. Lekáreň Adria, v Poliklinike nemocnice, 12. 11. Lekáreň Anett, Levočská 

59(za Tatra bankou) 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

10. 11. Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28, 11. 11. Cyprián, L. Svobodu 2689/74, +421 52 7732240, 12. 11. 

VČELA, Tatranské námestie 4582/1, +421 52 7723667 

 

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

 

Humenné 

 

10. 11. FIALKA, Nemocničná 41/A, 11. 11. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360, 12. 11. Na detskej 

poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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

 

Bardejov 

 

10. 11. - 12. 11. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

10. 11. - 12. 11. 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 

 

10. 11. – 11. 11. 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 

 

10. 11. – 12. 11. Svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 11. 2017 

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

 

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

 

Trebišov 

 

10. 11. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810, 11. 11. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 12. 11. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

10. 11. U APOLÓNA, Námestie osloboditeľov 12/1002+421 566425891, 11. 11. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 12. 11. 

Dr. Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Kam za kultúrou - piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. novembra 

 [korzar.sme.sk; 10/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20691582/kam-za-kulturou-piatok-10-sobota-11-a-nedela-12-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Thor: Ragnarok o 15.30, 20.30 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Vražda v 

orient exprese o 15.20, 18.20, 20.50, Thor: Ragnarok 3D o 17.50, Príšerákovci o 15.10 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, 

Najsledovanejší o 17.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.00 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Earth: Deň na 

zázračnej planéte o 17.00, DOGG o 19.10, 21.00, Bajkeri o 16.20, 18.30 - v sobotu a nedeľu aj o 13.25, 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, (sobota, nedeľa) My Little Pony vo filme o 13.10, LEGO Ninjago o 13.30 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 

https://korzar.sme.sk/c/20691582/kam-za-kulturou-piatok-10-sobota-11-a-nedela-12-novembra.html
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mieru o 16.20, Príšerákovci o 14.10, My Little Pony vo filme o 13.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 14.40, Ja, 

Zloduch 3 o 14.00 hod., ÚSMEV - (piatok) Lajka o 17.20, Štvorec o 19.00, DOGG o 21.40, (sobota) Príšerákovci o 14.30, 

Manželka a manžel o 16.20, Vražda v Orient Exprese o 18.15, Lajka o 20.20, (nedeľa) Príšerákovci o 14.30, Vražda v 

Orient Exprese o 16.20, Lajka o 18.30, Happy End o 20.15 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., v sobotu a nedeľu navyše: Príšerákovci 

o 14.10, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 14.40, Ja, Zloduch 3 o 14.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - DOM UMENIA - (nedeľa) Festival národnostných menšín - Stretnutie speváckych zborov 

o 16.00 hod., SCÉNA JORIK - (piatok) No Name: Romeo & Juliet o 10.00, 19.00 hod., (nedeľa) No Name: Romeo & 

Juliet o 19.00 hod., ÁTRIUM KLUB - DIVADLO HUDBY - (nedeľa) Medovníkový domček o 15.30 hod., SP. N. VES: 

SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Jánošík alebo Pravda je len jedna o 19.00 hod., (sobota) Škriepky na korze o 19.00 hod., 

(nedeľa) Vinica zreje o 19.00 hod., KONTRA (Zimná 68) - (sobota) Mesiac a magnólie o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), 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 (do 28. 1.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), MIKLUŠOVA VÄZNICA 

(Hrnčiarska 7) - (nedeľa) Vstup zdarma od 13.00 do 17.00 hod. pri príležitosti 145. výročia založenia 

Východoslovenského múzea, GALÉRIA PRI KOMÍNE (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: 
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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.), 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 - (piatok) Preber sa! o 8.00 hod., Tabačka Nights: Bop o 21.00, (nedeľa) Živá 

knižnica 12.00 - 17.00, Dancefabrik pre deti a rodičov 16.00 - 18.00, Filmový klub: Lajka o 19.00, Kizomba o 19.00 hod., 

MARGECANY: DOM KULTÚRY - (piatok) Tanečné školy na Spiši o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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 15.50, 18.00, Suburbicon: Temné predmestie 

o 20.20, (sobota, nedeľa) Príšerákovci 3D o 13.20, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 14.00, LEGO Ninjago o 14.20, 

Earth: Deň na zázračnej planéte o 13.40, DETSKÉ KINO - My Little Pony vo filme o 13.10 hod., POPRAD: CINEMAX - 

(piatok, sobota, nedeľa) 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, (sobota, nedeľa) Earth: Deň na 

zázračnej planéte o 14.00, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 13.00, DETSKÉ KINO - My Little Pony vo filme o 13.10 

hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Všetko najhoršie o 19.30, (sobota) Vražda v Orient exprese o 17.00, Všetko najhoršie o 

19.30, (nedeľa) Príšerákovci o 15.00, Thor: Ragnarok o 17.00, Vražda v Orient exprese o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 
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PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: (piatok, sobota) Nikola Šuhaj o 18.30 hod., SCALA - (nedeľa) - 

Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka v Bublilande o 16.00 hod., SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - (nedeľa) Danka a Janka o 

16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Ivan Šafranko / Sloboda gesta, sila farby (do 7. 1.), HLAVNÁ 53: MALÁ 

VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBA - Ernest Stenhura 1893 - 1931 (do 7. 1.), 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.), 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Kľúčik - Hobit a Rajská záhrada - vernisáž o 18.00 hod. (11. 1.), 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Jesenná farebná 

nedeľa od 14.00 do 16.00 hod., 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.), (piatok) Potulky dejinami - Netopier a jeho/naše priestory, 

Cudzokrajné rastliny a ľudské sídla, prednáša Ing. Elena Dercová a RNDr. Peter Pjenčák o 16.00 hod., HANUŠOVCE 

N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.), SP. BELÁ: 

KAŠTIEĽ STRÁŽKY SNG - (nedeľa) Komiks o 14.30 hod., MEDZILABORCE: MsKS (Ul. Andyho Warhola 750/36) - 

Michaela Valná - Rebriniak drabiňak verdan 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  V reprezentácii nekončí, zahraničie ešte nezavrhol 

 [kosice.korzar.sme.sk; 10/11/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20693052/v-reprezentacii-nekonci-zahranicie-este-nezavrhol.html 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20693052/v-reprezentacii-nekonci-zahranicie-este-nezavrhol.html
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Ogurčák sa stále cíti byť Spišiakom. Najbližšie sa predvedie v Košiciach. 

 

KOŠICE/NITRA. František Ogurčák patrí medzi najväčšie lákadlá volejbalovej extraligy. 

 

Pred týždňom si hráčske umenie dvojnásobného najlepšieho slovenského volejbalistu mohli vychutnať diváci v Prešove, 

v sobotu sa predvedie Košičanom. 

 

Duel 10. kola volejbalovej extraligy Košice – Nitra je na programe o 19.00 hod. 

 

"U súpera poznám dvoch smečiarov, s ktorými som hrával, ale inak toho o košickom tíme príliš neviem. Platí to aj o celej 

extralige, s ktorou sa postupne zoznamujem," povedal pre Korzár smečiar VKP Bystrina Nitra František Ogurčák, ktorý sa 

na slovenské palubovky vrátil po dlhých štrnástich rokoch. 

 

"Určite nás nečaká nič jednoduché, obzvlášť doma sa chce každé družstvo vytiahnuť. Špeciálne to platí o východe, kde 

zvykne byť atmosféra o čosi búrlivejšia," vraví. 

 

Jeho tím bude zajtra jasným favoritom. 

 

Košice nenašli na Nitru recept ani v jednom zo siedmich zápasov minulej sezóny, získali v nich len jediný set. 

 

Aj úvodný vzájomný zápas v aktuálnom ročníku prehrali východniari hladko 0:3. 

 

Rázne za zlatým hetrikom 

 

Nitra si zatiaľ v extralige počína suverénne. 

 

Vyhrala všetkých sedem zápasov, až naposledy v Prešove stratila vôbec prvý bod, keď vyhrala "len" 3:2. 

 

Podľa Ogurčáka ich však Šarišania nijako špeciálne neprekvapili. 

 

"V prvom sete sme ´prehájdákali´ náskok, nebyť toho, celý zápas sa mohol vyvíjať inak. Na druhej strane, ľudia sa aspoň 

bavili. Mňa prišli pozrieť rodičia a neprišli predsa len na tri sety," chichúňal sa 33-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Menej dôvodov na úsmev má líder slovenskej najvyššej súťaže v MEVZA Cupe, kde štartujú aj Košice a Myjava. 

 

Po polovici základnej časti patrí Nitre v tabuľke šiesta priečka. 

 

Ak chce obhájiť vlaňajší postup do Final Four a konečné tretie miesto, má čo robiť. 
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"Káder mužstva sa buduje za pochodu, aj ja som vhupol v MEVZA Cupe až do druhého turnaja a odohral som zatiaľ len 

dva zápasy. Zohratosť ešte nie je na takej úrovni, aby sme dosahovali konštantné výsledky. Postupne to pôjde. Dúfam, 

že sa nám podarí dohnať stratu, hoci nás čaká viacero kvalitných súperov," hovorí dvojnásobný majster Slovenska, 

majster Česka, Belgicka a s Perugiou víťaz Vyzývacieho pohára. 

 

Pri odpovedi na otázku, či je na domácej scéne ambíciou Nitry zisk zlatého hetriku, nezaváhal Ogurčák ani na sekundu. 

 

"Po dvoch tituloch predsa nič iné ani neprichádza do úvahy. Bola by hlúposť dávať si nižší cieľ. Jasné, chceme získať 

majstrovský titul." 

 

Experiment s liberom nevyšiel 

 

František Ogurčák je volejbalový svetobežník. 

 

Po pôsobení v Česku, Belgicku, piatich sezónach na rôznych adresách v Taliansku, Poľsku a Grécku bol blízko k 

rozšíreniu tohto menoslovu 

 

. Angažmán v Paríži mu znemožnilo zranenie ramena, ktoré si vyžiadalo operáciu. Premaródoval celú uplynulú sezónu a 

vynechal aj tohtoročné ME v Poľsku na prelome augusta a septembra. 

 

"Na takých 80 percent je to už snáď v poriadku. V tréningu sa snažím postupne pridávať, po príchode do Nitry som sa cítil 

na 60 percent svojich možností," pohral sa s číslami pri hodnotení svojho zdravotného stavu. 

 

Jeden významný turnaj na Ogurčákove konto v minulej sezóne predsa len pribudol. 

 

Obávaný smečiar si v pre Slovensko neúspešnej rozhodujúcej fáze kvalifikácie vinou problémového ramena vyskúšal 

post libera. 

 

S odstupom času to nepovažuje za vydarený ťah. 

 

"Necítil som sa tam dobre a myslím, že som ani veľmi tímu nepomohol. Sústredil som sa preto na to, aby som sa čo 

najskôr vrátil na svoj post. Ako libero sa ani v budúcnosti príliš nevidím." 

 

V prípade lákavej ponuky môže odísť 

 

Účastník troch európskych šampionátov, ktorý v drese Slovenska odohral už 139 zápasov, k téme pokračovania v 

národnom tíme poznamenal: 
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"Všetko bude závisieť od môjho zdravotného stavu. A samozrejme aj od trénera, či bude mať o moje služby záujem." 

 

Aktuálne ambície na klubovej úrovni už Ogurčák načrtol, ale 33 rokov je stále súci vek aj na pokračovanie zahraničnej 

misie. 

 

Neláka ho to už von? 

 

"Ale áno. Momentálne chcem čo najviac pomôcť Nitre, ale mám otvorenú zmluvu. Sme dohodnutí, že v prípade 

zaujímavej ponuky môžem odísť." 

 

Na záver nás zaujímalo, kde je rodený východniar v súčasnosti vlastne doma. 

 

"To je ťažké povedať. Bydlisko mám stále v Spišskej, ale s manželkou i malým synčekom žijeme v Devíne. Budúci rok mi 

končí platnosť občianskeho preukazu, tak budem mať dilemu, čo si tam mám dať. Ale stále sa cítim ako Spišiak," 

zakončil s humorom našu debatu František Ogurčák. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Ďalšia remíza po 60 minútach 

 [Prešovský večerník; 10/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Prvá hokejová liga pokračovala 17. kolom. Hráči HC Prešov Penguins už po štvrtýkrát po sebe hrali v riadnom 

hracom čase nerozhodne 2:2 - tentoraz s HC Osmos Bratislava, no ešteže zápas dotiahli v tretej minúte predĺženia do 

víťazného konca – 3:3. Šarišania dvakrát v tvrdom stretnutí viedli, no ani raz náskok neudržali. Okrem toho dvakrát 

nastrelili žŕdku. Na strely boli aktívni aj "za dva zápasy" (53 pokusov), no efektivita ich zakončenia výrazne pokrivkávala. 

 

HC Prešov Penguins – HC Osmos Bratislava 3:2 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0), góly: 4. Šimčák (Hopkovič, Chalupa), 10. Krajňák 

(Tomčák, Oško), 63. Mikolášek – 7. Danišovský, 26. Alekseev. Vylúčenia 3:3 na 2 min. Presilovky 1:1. Oslabenia 0:0. 

Rozhodovali: Švajka – Wolf, Novotný. Prešov: Škorvánek – Hopkovič, Novický, Palko, Pavúk, Mačkovič, Gábor, Ferenc – 

Prokop, Tomčák, Mikolášek – Baláž, Šimčák, Chalupa – Gavrik, Bylina, Babynets Krajňák, Pulščák, Oško. Ostatné 

výsledky 17. kola: Trnava – Topoľčany 3:5, Michalovce –Spišská Nová Ves 7:5, Nové Zámky B –Považská Bystrica 6:0, 

Dubnica nad Váhom – Skalica 3:7. Prešov je v tabuľke na treťom mieste, dnes hrá na ľade štvrtých Topoľčian. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Nezľakneme sa žiadnej výzvy –zatancujeme karičku, uvaríme pirohy, upletieme lano 

 [Korzár; 259/2017; 10/11/2017; s.: 4,5; mal ; Zaradenie: pohoda] 
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Nie je žiadnym tajomstvom, že východniar sa nezľakne žiadnej výzvy. A preto keď ide o prekonávanie rekordov, zapojí sa 

celé mesto či dedina, malí aj veľkí. A takto to potom vyzerá. (mal) 

 

Perníkový stromček 

 

Minuloročný advent strávila Základná škola v Domaňovciach pečením perníkových srdiečok. Pomáhali aj kuchárky, 

školník, upratovačka, aj rodičia. Vytvorili z nich vianočný stromček a s rekordným počtom perníkov. Na stromčeku bolo 

napokon 1 677 perníkov a jeho výška bola 166 cm. Na pečenie použili 40 kíl múky, 20 kíl cukru, 200 vajec a 6 kíl medu. 

Zostavenie trvalo dva týždne. Práve tieto čísla stačili na to, aby školáci vytvorili ustanovujúci slovenský rekord. 

 

Michalovia a Michaely 

 

V Michalovciach sa každoročne pokúšajú sústrediť na na jednom mieste najväčší počet Michalov a Michael. Rekord z 

roku 2013, keď prišlo na námestie 413 nositeľov krstného mena, ktoré má základ v názve metropoly Zemplínam dlho 

odolával. Napokon ho zlomili práve tento rok, keď sa podujatie konalo siedmy krát. "Celkový počet Michael a Michalov na 

jednom mieste bol 493. Michalovce sú v tomto unikát," povedal komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok. 

Najstarším účastníkom rekordu bol osemdesiatdvaročný Michal Milý a najmladšou Michaela Feretová, narodená v roku 

2017. 

 

Zraz veteránov 

 

V centre Michaloviec zabojovali tento rok o slovenský rekord autá, motorky a iné historické vozidlá. Na jednom mieste sa 

stretlo celkom 164 dopravných prostriedkov, ktoré spadajú do kategórie veterány, čo znamená, že museli byť vyrobené 

do roku 1986. Ocenenie získali Zemplín Veterán Club Michalovce a Klub historických vozidiel Michalovce. Najvzácnejším 

vozidlom bol Horch 951 A - Cabriolet, z roku 1938, vyrobili ho v Drážďanoch. 

 

Najdlhšie ručne utkané lano 

 

Pracovníci Vlastivedného múzea v Trebišove sú držiteľmi slovenského rekordu v ručnom pletení lana. V roku 2011 

vytvorili ustanovujúci rekord, ktorý minulý rok prekonali. Rekordné lano má 247,40 metra a na jeho výrobu použili štyri 

pramene z jutových povrázkov dlhé 300 metrov. Pri pletení využívali unikátny starobylý prístroj na pletenie lana z 19. 

storočia, ktorý objavili na území Zemplína. Pri zdolávaní rekordu pomáhalo aj množstvo okoloidúcich, keďže pri pletení 

lana je každá ruka dobrá. Certifikát prebrala riaditeľka múzea po viac ako štvorhodinovej snahe svojich zamestnancov. 

 

Najdlhšia živá reťaz 
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Reťaz ľudí, ktorí sa spojili okolo Strážnej veže na Námestí baníkov v Rožňave, prekonala aj očakávania komisárov. Podľa 

zakladateľa Knihy slovenských rekordov bol rekord Rožňavčanov o to pôsobivejší, že na úspešné zakončenie potrebovali 

nezištnú pomoc okoloidúcich a návštevníkov podujatia. Do živej ľudskej reťaze, ktorá merala 260 metrov, sa napokon 

zapojilo 341 ľudí. 

 

Štvorylka stále odoláva 

 

Súčasťou májových osláv Dňa mesta Košice je hromadný tanec v centre. Štvorylku Košičania tancujú už celé roky, no 

najviac ich bolo v roku 2012, keď sa počet 7 948 tancujúcich stal ustanovujúcim rekordom. No aj keď sa had modrých a 

žltých tanečníkov tiahne vždy cez polovicu Hlavnej ulice, rekord stále odoláva. 

 

Karičky s objímaním i s bráničkami 

 

Tancovanie Karičky v Košiciach prinesie zakaždým nový rekord. V roku 2013 tancovalo na košickej Hlavnej ulici 965 ľudí 

v 105 kruhoch. V roku 2014 sa zas do Slovenskej knihy rekordov zapísali tanečníci karičky, ktorí vytvorili najväčší kruh. 

Spolu ich bolo 444. O rok neskôr vznikol ďalší rekord – 584 ľudí sa po dotancovaní karičky objalo. Vlani si tento typický 

východniarsky tanec zatancovalo 980 ľudí a vytvorili pritom 490 bráničiek. Tento rok zase 876 tanečníkov na chvíľu 

zamrzlo v tanci, čím vznikol ďalší potvrdený rekord. 

 

Najväčší slovenský piroh 

 

Tím Pramienok z Levoče sa počas minulého leta pokúsil o uvarenie najväčšieho plneného pirohu na Slovensku. 

Ustanovujúci rekord vznikol v Spišskom Podhradí, kde mal piroh 144 centimetrov, Levočania plánovali uvariť aspoň 150-

centimetrovú pochúťku. Pred očami divákov zamiesila štvorčlenná partia kuchárov cesto zo 7 kilogramov múky, ktoré 

naplnila 30 kilogramami zemiakovo-bryndzovej plnky. Megapiroh putoval do kade s vriacou vodou. Všetci netrpezlivo 

čakali zhruba 15 minút, ako to celé dopadne. Aby bol rekord uznaný, totiž nestačila len jeho dĺžka, ale aj celistvosť. Keď 

organizátori vytiahli z kade celý kus bez prasknutia a komisár potvrdil jeho dĺžku 167 cm, získali oficiálny certifikát, ktorý 

tím Pramienok oprávňuje používať titul slovenských rekordmanov. 

 

Najvyššia kraslica 

 

V obci Lemešany stála v roku 2015 najvyššia kraslica. Dielo bolo vysoké 5,10 metra a obvod v najširšom mieste mal 9,57 

metra. Na jej výzdobu sa použilo okolo 60-tisíc farebných vrchnákov z PET fliaš. Nápad na tento rekord vznikol v hlave 

Jozefa Kuruca. Spolu s ďalšími nadšencami vyrobili toto megavajce z polystyrénu, pokryli ho stierkou a pomocou lepidla 

PUR peny ho ozdobili vrchnákmi z PET fliaš. Na vrchu kraslice boli vyobrazené štyri erby obce Lemešany. Rekordnú 

kraslicu zdobilo dvadsať detí. 

 

Korčuľovalo sa v Košiciach i Prešove 
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PSK Aréna v Prešove sa stala pred necelými dvoma týždňami dejiskom 24-hodinovky v korčuľovaní. Organizátori na 

klasickej ľadovej ploche vyznačili kužeľmi 4 metre širokú dráhu a pomocou snímačov na nohách sa tu korčuľovalo od 

piatka 11. hodiny a 11. minúty do soboty do 11. hodiny a 11. minúty. Vnútorný okruh meral 140 metrov a podmienkou 

rekordu bolo nonstop jazdiť aj počas úpravy ľadovej plochy. Vtedy musel byť na ľade aspoň jeden korčuliar. Prešov 

ustanovil nový slovenský rekord v počte odjazdených kilometrov za dvadsaťštyri hodín, ktorý je 11 447 kilometrov. 

Košice, ktoré sa o rovnaký rekord pokúsili pred rokom, zostávajú zapísané s najvyšším počtom účastníkov, na ľade sa ich 

vystriedalo 1 610. 

 

Háčkovali v parku 

 

V košickom Kulturparku sa pred necelými dvoma mesiacmi podaril rekord v najväčšom počte háčkujúcich ľudí na jednom 

mieste. Podujatie Háčkuj v parku mali pod palcom výmenníky a Silvia Lukačínová, ktorá stojí aj za projektom Háčkované 

graffiti. Do akcie sa zapojilo 71 ľudí, čo stačilo na uznanie ustanovujúceho rekordu a zo štvorcov, ktoré naháčkovali 

vznikla deka. "Bola som príjemne prekvapená účasťou, ľudia ešte nevedeli, čo od toho očakávať, a počasie nám trošku 

nevyšlo, takže som spokojná. Atmosféra bola výborná a takmer všetky stoličky obsadené," povedala S. Lukačínová 

 

Nebo plné šarkanov 

 

Košická šarkaniáda sa koná každý rok a vždy sa pokúša o nový rekord. Tentoraz prišiel na akciu rekordný počet rodín 

bolo ich 436. Keďže kvôli slabému vetru musel šarkan s dlhokánskym chvostom zostať na zemi, rekord z minulého roku, 

ktorý padol na Šarkaniáde, zostáva neprekonaný. Deti vtedy zhotovili najdlhší šarkaní chvost, ktorý mal úctyhodných 218 

metrov, na čo má aj certifikát Knihy slovenských rekordov. 

 

Majú obdivuhodné zbierky 

 

Svietiace samorasty 

 

Juraj Beňa zo Spišskej Novej Vsi je vášnivým zberateľom samorastov, z ktorých vyrába svietniky. Vlani zaznamenal 

rekord, keď v jednom z podchodov v Spišskej Novej Vsi sústredil 145 samorastových svietnikov so zapálenými 

sviečkami. Nie je to však jeho prvý zápis do knihy rekordov. Už v minulosti sa zapísal medzi rekordérov, keď v Domove 

sociálnych služieb Žehra Hodkovce vystavil 118 ozdobných predmetov z úlomkov konárov a koreňov. 

 

Atypické perá 

 

Zlatica Halková z Rožňavy začala perá netradičných tvarov zbierať už pred dovŕšením dospelosti. Všetky zaujímavé 

kúsky si poctivo odkladala a zrazu ich začalo byť veľa. So 111 kusmi jedinečných atypických pier vytvorila ustanovujúci 

rekord Knihy slovenských rekordov. "Každé pero v mojej zbierke mi je srdcu blízke, pretože od koho som ich dostala, 
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bolo to od srdca." Najvýznamnejší kúsok v zbierke je náramkové pero. "Najprv som si myslela že je to ľahko 

uzatvárateľný náramok. Odrazu sme zistili, že je to pero," povedala Halková, ktorá má v kolekcii aj perá v tvare sponky, 

postavičiek a ďalších zaujímavých podôb. 

 

Obývačka plná alkoholu 

 

Najväčšia zbierka minifľaštičiek alkoholu v Košiciach sa tento rok rozrástla o 255 kusov, a tak zberateľ Ján Šimšík má 

doma 3530-kusovú kolekciu týchto maličkých fliaš s alkoholom. Jeho snaženie bolo ocenené certifikátom a medailou 

Slovenský rekordman. Zberateľské začiatky Šimšíka siahajú do roku 1970, keď priniesol z práce domov otcovi prvú 

fľaštičku – Vodku Kord. Otec ju nevypil, ale postavil do obývačkovej steny, čím položil základ synovej zbierky. Utieranie 

prachu na všetkých fľaštičkách trvá zberateľovi tri dni a z obývačky, kde má na ne špeciálne poličky, už vytlačil aj 

manželkin porcelán. 

 

Náprstky 

 

Krajčírka Milena Turcsanyiová z Rožňavy vlastní 360 náprstkov, čo je rekordná zbierka potvrdená komisárom Knihy 

slovenských rekordov v roku 2015. Odvtedy sympatickú mladú ženu nikto neprekonal. Náprstky pochádzajú z približne 25 

štátov, sú vyrobené zo skla, kovu, chirurgickej ocele, keramiky, porcelánu, dreva či mosadze. Najzaujímavejšie sú z 

Ameriky – Wisconsin, z Austrálie, či z Ruska. Najdrahší kúsok zbierky je 14karátovým zlatom pozlátený náprstok z 

Rakúska, ktorý dostala od manžela. Najstaršie majú 150 rokov a rekordérka ich zdedila po svojej praprababičke. 

 

Pivové etikety 

 

Štefan Beregsázi je majiteľom najväčšej zbierky pivných etikiet na Slovensku. Vlastní až 239 231 kusov. Zberateľstvu sa 

venuje niekoľko desaťročí a nájdete u neho aj také poklady, ako je etiketa z malého pivovaru z anglického mesta St. 

Neots, z Nepálu, Vietnamu, ale i z Cookovych ostrov a mnohých, aj málo známych miest či krajín z celého sveta. 

 

Budhovia 

 

Ladislav Hlavács z Rožňavy je má najväčšie množstvo sošiek Budhu na Slovensku. Certifikát na tento rekord získal vlani 

v decembri, tak je možné, že počet 384 kusov je už dnes o niečo vyšší. Medzi Ladislavovými pokladmi aj najmenší, 10-

milimetrový Budha. "Po tomto rekorde sa pokúsime ísť ešte niekoľko milimetrov nižšie, ako nám to dovolí technológia," 

povedal zberateľ. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Igor Svítok:Vážim si každého, kto sa pustí do lámania rekordov 

 [Korzár; 259/2017; 10/11/2017; s.: 2; MONIKA ALMÁŠIOVÁ ; Zaradenie: pohoda] 
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Ľ udia sa o rekordy pokúšajú už storočia, no nápad dokumentovať ich je vo svete starý šesťdesiat rokov, a na Slovensku 

takmer dvadsať. Keď Igor Svítok zorganizoval prvú akciu, kde sa súťažilo, skrsol mu v hlave aj nápad začať výsledky tých 

najlepších zaznamenávať. A tak vznikla Slovenská kniha rekordov, ktorá dokumentuje stovky nadšených Slovákov, ktorí 

vo voľnom čase zbierajú šálky, jedia špagety na čas či hromadne tancujú. Pri príležitosti Svetového dňa rekordov (13. 

november) vám prinášame rozhovor so zakladateľom a komisárom Slovenskej knihy rekordov Igorom Svítkom. 

 

Aká je história slovenských rekordov? Kedy vznikli, kto stojí za ich vznikom, aký bol dôvod vzniku? 

 

– V roku 1998 som organizoval v Banskej Bystrici podujatie Bystrické NAJ, kde som pozval zaujímavých ľudí zo 

Slovenska. Títo tu predviedli svoj kumšt a postupne sa s nimi rozvinula spolupráca. Súťažilo sa tu v jedení a v pití 

mliečnych výrobkov, v počte vyškrtaných zápaliek na jednej škatuľke či ich stavaní do výšky. Rekordy sa lámali v 

tradičných súťažiach ako pitie piva na čas, v pivnej štafete, kotúľaní sudov či v behu s týmto nápojom. Potom sa 

uskutočnilo viacero menších podujatí a napadlo mi dokumentovať rekordy na Slovensku. Pribudol web, rekordy, ľudia. 

Postupne sa tak zlepšili podmienky a pribudli mnohé rekordy, nielen slovenské, ale aj svetové. 

 

Spolupracuje Slovenská kniha rekordov aj s tou celosvetovou Guinnessovou? 

 

– Každá krajina má svoju národnú knihu rekordov. Viac ako šesťdesiat rokov už existuje publikácia - Guinnesssova kniha 

svetových rekordov. Všetky národné knihy s ňou spolupracujú, aj my a to tak, že príležitostne zapíšu aj rekordy Slovákov. 

 

Rekordérom sa môže stať každý? S akoukoľvek disciplínou? Alebo sú nejaké obmedzenia, aké rekordy sa nesmú robiť? 

 

– Pre poriadok a korektnosť voči rekordom, ktoré sú už zavedené v knihách rekordov, treba poslať najprv žiadosť o 

spoluprácu. Robí sa to cez web stránku slovenskerekordy.sk. Rekordy majú svoje triedenie napríklad hromadné rekordy, 

zberatelia, maxi-mini, ľudské naj, recesia, siláci a podobne. Po podaní žiadosti je upresnená hodnota rekordu a 

podmienky – pravidlá pokusu. Rekordy, ktoré by ohrozovali mravnosť alebo by ponižovali jedinca alebo skupinu sa 

nerobia. Množstvo zaujímavých rekordov je spojených s jedlom, Slováci sú v tomto mimoriadne zdatní. 

 

Rozhodnem sa urobiť rekord, aký je postup, aby sa môj pokus zapísal do knihy rekordov? 

 

– Keď ste podali žiadosť o spoluprácu, pokus sme vám odsúhlasili, je potrebné následne z rekordu zabezpečiť potrebnú 

dokumentáciu - foto, video, svedkov, prezenčné listiny, meranie. Alebo je na pokuse prítomný komisár, ktorý na záver 

akcie vystaví tzv. odovzdávací certifikát, s platnosťou dva mesiace. Po doplnení všetkých údajov a náležitostí sa potom 

doručí originálny certifikát. Tak je definitívne potvrdená platnosť rekordu. 

 

Komisárom ste dvadsať rokov, ktoré rekordy boli pre vás naj? 
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– Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka (úsmev), lebo viem, čo je mnohokrát za rekordom, ktorý trvá naprík lad sekundu 

alebo viac rokov. V televízii alebo v novinách človek vidí len výsledok. Čo predchádza rekordu sa spomenie okrajom. 

Preto si vážim každého, kto sa pustí do lámania rekordov. Určite sú najťažšie rekordy hromadné, kde má skupina ľudí, 

niekoľko tisíc členná, urobiť určitý úkon. Mnohokrát sa to deje práve v ten okamih rekordu vôbec prvýkrát. Potom ale 

výsledok stojí za to. Bol som v Spišskej Novej Vsi na Deň objatia. Mladí ľudia zrealizovali 17083 objatí. Bolo zaujímavé 

sledovať reakcie prekvapených ľudí, všetko dopadlo dobre. Skvelý nápad spojený s rozdávaním dobra. 

 

Ste aj vy sám s nejakým rekordom zapísaný v Slovenskej knihe rekordov? 

 

– Mnohokrát, keď sa pripravuje rekord, najmä sa niečo bude robiť štafetovým spôsobom – teda v rade za sebou, 

napríklad kopanie futbalových penált, alebo jedenie syrových nití, horaliek, tak niektoré veci testujem. Tiež som si 

vyskúšal beh pod rozprestretým dáždnikom vo dvojici. Alebo jedenie hrachu špáradlom z plytkého taniera. Nedávno som 

skúšal roztrhnúť telefónny zoznam, no nepodarilo sa mi to. No a niekedy sú to aj viackilometrové trasy nachodené najmä 

pri 24 hodinovom pokuse. 

 

Koľko rekordov je za rok aj zapísaných do Slovenskej knihy rekordov? 

 

– V prvých rokoch sa konalo tak dvadsať až tridsať akcií za rok, teraz za posledné roky mám do dvesto požiadaviek, ale 

samotných rekordov asi stodvadsať. Mnohé však majú na svojom konte jednotlivci, ktorí sa pustili do lámania viacerých 

rekordov počas roka. 

 

Kde sa dá zistiť, koľko ľudí sa o rekord, o ktorý sa pokúšam, už pokúsilo? Existuje niečo ako databáza rekordov, v ktorej 

si môžu budúci rekordéri vyberať, čo by mohli pokoriť? 

 

– Túto informáciu dostane človek po podaní žiadosti. Bez toho neradno robiť rekord, lebo je to nekorektné k tomu kto už 

má takýto rekordy zapísaný. Potom sa k nám dostane pripomienka, prečo je rekord v novinách alebo televízii, keď má 

menšiu hodnotu, ako má oficiálny držiteľ. 

 

Môže sa stať komisárom Slovenskej knihy rekordov ktokoľvek? 

 

– V prvom rade treba zvládnuť obstojne fotografovanie, dokumentáciu akcie. Občas sú nevhodné svetelné podmienky, 

alebo aj počasie nepraje. Podobne to je aj s videom, ktoré vzniká ako dokumentačný materiál. Treba sa naučiť robiť so 

stopkami a inými meradlami, napísať krátku správu o podujatí, byť aj objektívny a vedieť poradiť organizátorovi priamo na 

mieste. A toto je asi to najťažšie, urobiť všetko pre to, aby snaženie organizátora bolo korunované platným rekordom. 

 

Čo dostáva úspešný rekordér po uznaní právoplatnosti rekordu? 
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– Kto si robí sám dokumentáciu z pokusu o rekord, dostane malú medailu Slovenský rekordman. Ak je prítomný komisár, 

tak na mieste sa odovzdáva certifikát s veľkou medailou Slovenský rekordman. Originálny certifikát je na zadnej strane 

potvrdený pečiatkami a podpisom. Kto má záujem, tak si môže objednať na pamiatku pohár, čiapku tričko. 

 

Máme na Slovensku nejakého "chronického rekordéra", ktorý je zapísaný v rôznych disciplínach a stále niečo vymýšľa? 

 

– Na svete je známy človek Ashrita Furman, Američan, ktorý má na svojom konte vyše 600 rekordov. Slovensko má tiež 

top rekordérov – dvojičky Petra a Pavla Ďurdíkovcov z Púchova, ktorí majú desiatky, myslím, že v rámci iných národných 

kníh rekordov, to je už na stovky, zápisov. 

 

Ako často vychádza Slovenská kniha rekordov? 

 

– Práve v týchto dňoch, presnejšie 28. novembra oslávime desať rokov od vydania prvej a zatiaľ teda aj poslednej 

Slovenskej knihy rekordov. Krstným otcom knihy vtedy bol tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Július Šupler, 

spoluzakladateľ knihy Richard Vrablec a slovenský rekordman z obálky Juraj Barbarič, predstavili ju u vás na východe v 

Spišskej Sobote. Odvtedy nebola vydaná takáto súhrnná publikácia. Je to aj o prostriedkoch, ktoré treba na to 

zabezpečiť. Pripravujem postupne texty a fotografie a vidím to na spracovanie menších ročeniek. 

 

Chceli by ste vidieť nejaký rekord, o ktorom viete napríklad zo zahraničia, že by stál za to, ale u nás sa oň ešte nikto 

nepokúsil? 

 

– V zime je menej rekordov. Na Slovensku sa staval veľký snehuliak, ale nebola tu ešte poriadna guľovačka. Tak tento 

rekord by som rád napríklad aj túto zimu zaznamenal. 

 

MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

 

Bez kontroly to nejde Úlohou komisára je na všetko dozerať. FOTO: FACEBOOK 

 

Certifikát Každý úspešný rekordér dostane aj dôkaz o svojom úspechu. FOTO: ARCHÍV I.S. 

 

Dokumentácia je dôležitá Na veľkej časti rekordov sa Igor Svítok zúčastňuje sám. FOTO: MAGDA HABUROVÁ 
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