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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Tipy na strávenie víkendu v Nových Zámkoch: Tieto podujatia spríjemnia voľné dni 

     [novezamky.dnes24.sk; 10/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.2. Lepšie telekomunikačné služby môžeme mať aj bez obchádzania zákonov 

     [dennikn.sk; 10/11/2017; Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) ; Zaradenie: Blogy] 

1.3. Trápiacim sa Spišiakom vypadol pre zranenie Matt Marshall 

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

1.4. Bratislava bojovala o titul Naj mesto Slovenska. Výsledkom sa príliš chváliť nemôže 

     [bratislava.dnes24.sk; 10/11/2017; bratislava.dnes24.sk ; Zaradenie: Bratislava] 

1.5. Spišiaci si pripísali tri body 

     [korzar.sme.sk; 10/11/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

1.6. Fascinovaná ríšou zvierat: Parádne zábery od Novovešťanky Zuzany 

     [spisska.dnes24.sk; 10/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Spišiaci dostanú rýchlejší internet 

     [pcrevue.sk; 10/11/2017; Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.8. II. labdarúgóliga, 16. forduló: Roman Haša ellenfélként érkezik Komáromba 

     [parameter.sk; 10/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.9. Koniec súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2017" a "Primátor/Starosta Slovenska 2017" na 

SLOVAKREGION.SK 

     [webnoviny.sk; 10/11/2017; WBN/PR ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

1.10. Prehľad najdôležitejších udalostí uplynulého týždňa 

     [pravda.sk; 10/11/2017; madrido ; Zaradenie: Blogy] 

1.11. Tipy na víkend 11. a 12. novembra 

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

1.12. 18.kolo St.Nicolaus ligy: Kroták pri výhre Spišiakov, posilnené Zámky uhrali bod 

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

1.13. Stalo sa na cestách 

     [Rádio Slovensko, 14:00; Pozor, zákruta!; 10/11/2017;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

1.14. Rekordéri zbierajú rôzne veci: Etikety, samorasty, či fľaše alkoholu 

     [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

1.15. Rusnák: Na lídra sa chce vytiahnuť každý 

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

1.16. Slovenské rekordy, ktorými sa môžu pochváliť východniari 

     [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

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

     [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Ľudia] 

1.18. Vyhral Martikánov Mikuláš a Pročkova Halič! 

     [Nový Čas; 260/2017; 11/11/2017; s.: 6,7s; iglu, den , tasr ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.19. Levoča má pečať štúrovského mesta 
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     [Slovenské Národné Noviny; 46/2017; 11/11/2017; s.: 12; Ľudmila HREHORČÁKOVÁ ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE 

SLOVENSKEJ] 

1.20. Župa plánuje opraviť ďalšie úseky ciest za takmer 9 miliónov 

     [Korzár; 260/2017; 11/11/2017; s.: 6; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.21. Rozprávkový trón pre troch košických kráľov 

     [Slovenské Národné Noviny; 46/2017; 11/11/2017; s.: 12; Jozef MYSLAVSKÝ ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ] 

1.22. 10 EUR ZA OŠETRENIE JE ZDERSTVO! 

     [Plus jeden deň; 260/2017; 11/11/2017; s.: 2,3; fd, mz ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

1.23. Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, vážne zranenú ženu previezol vrtuľník do nemocnice 

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

1.24. Spišiaci dostanú rýchlejší internet 

     [touchit.sk; 11/11/2017; redakcia touchIT ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.25. V súťaži o Naj mesto získalo Brezno druhé miesto 

     [mybystrica.sme.sk; 11/11/2017; MD ; Zaradenie: Banská Bystrica / Zaujímavosti] 

1.26. Novozámčania privítali hráčov Dubnice: O výsledku rozhodlo predĺženie 

     [novezamky.dnes24.sk; 11/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.27. Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

1.28. Členovia Art klubu sa prezentujú na výstave Spišská paleta 

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

1.29. Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

1.30. Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

1.31. Naj mesto a naj obec Slovenska: Vyhral Martikánov Mikuláš a Pročkova Halič! 

     [cas.sk; 11/11/2017; anc, den, TASR, Nový Čas ; Zaradenie: Správy] 

1.32. Stačí si už len vybrať: PREHĽAD víkendových podujatí v Spišskej 

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

1.33. Haščák ukončil dlhú gólovú prestávku, Rybár debutoval s nulou 

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

1.34. UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Štrbského plesa ZUBAČKOU do Štrby 

     [teraz.sk; 11/11/2017; Tablet.TV, Daniel Forgács ; Zaradenie: Magazín] 

1.35. Na Nemeckom pohári podávajú Slováci obetavé výkony, v dvoch zápasoch inkasovali len jeden gól 

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

1.36. Lokomotíva zlyhala v koncovke, o minikrízu vraj nejde 

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

1.37. Slovensko alebo Rusko? S našim systémom ich zdoláme, verí Bakoš 

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

1.38. Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, vážne zranenú ženu previezol vrtuľník do nemocnice 

     [nextfuture.sk; 11/11/2017; Next Future SITA ] 

1.39. VOSR v Spišských Vlachoch 
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     [teraz.sk; 12/11/2017; Ľubomír Baloga ; Zaradenie: Školský servis] 

1.40. Spevácky zbor Úsmev vyhral medzi najlepšími 

     [myprievidza.sme.sk; 12/11/2017; Silver Jurtinus ; Zaradenie: Prievidza / Zaujímavosti] 

1.41. Súhrn celého týždňa: Toto sú články, na ktoré naši čitatelia klikali najviac 

     [spisska.dnes24.sk; 12/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.42. Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

     [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.43. Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

     [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Regióny] 

1.44. Ako si správne vybrať strednú školu? 

     [teraz.sk; 12/11/2017; Laura Legátová a Lenka Kaľavská ; Zaradenie: Školský servis] 

1.45. Dobré rozprávky z Lidla skutočne víťazia nad zlom 

     [teraz.sk; 12/11/2017; Školský servis ; Zaradenie: Školský servis] 

1.46. Zámčania skrížili hokejky s hráčmi Spišskej Novej Vsi: Tri body ostávajú doma 

     [novezamky.dnes24.sk; 12/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.47. Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

     [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.48. Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

     [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

1.49. Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

     [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.50. V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

     [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.51. V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

     [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

1.52. Pri zrážke áut na diaľnici sa vážne zranila 74-ročná žena 

     [netky.sk; 12/11/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

1.53. V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

     [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.54. Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

     [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

1.55. V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

     [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.56. V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

     [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

1.57. V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

     [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.58. II. labdarúgóliga, 16. forduló: A 90. percben büntetőből egyenlítettek a komáromiak 

     [parameter.sk; 12/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.59. 19.kolo St.Nicolaus ligy: V Bratislave 108 trestných minút, Záhoráci si upevnili čelo tabuľky 
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     [hokejportal.net; 12/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.60. Naj mestom je Liptovský Mikuláš 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 12/11/2017;  Lucia Pálešová; Zaradenie: z domova] 

1.61. Vážna nehoda na diaľnici D1 

     [Plus jeden deň; 261/2017; 13/11/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.62. Top naše mesto je na Liptove 

     [Plus jeden deň; 261/2017; 13/11/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.63. Kam za kultúrou - pondelok 13. novembra 

     [korzar.sme.sk; 13/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.64. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 13. novembra 

     [korzar.sme.sk; 13/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Tipy na strávenie víkendu v Nových Zámkoch: Tieto podujatia spríjemnia voľné dni 

 [novezamky.dnes24.sk; 10/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/tipy-na-stravenie-vikendu-v-novych-zamkoch-tieto-podujatia-sprijemnia-volne-dni-284099 

 

 Voľné dni môžete v Nových Zámkoch a okolí stráviť na rôznych podujatiach. Inšpirujte sa ponukou, ktorú sme pre vás 

vybrali. 

 

HC NOVÉ ZÁMKY B – MHK DUBNICA NAD VÁHOM 

 

10. novembra o 18:30, Zimný štadión 

 

Počas reprezentačnej prestávky budú Novozámčania svedkami niekoľkých domácich zápasov prvoligového B-tímu. Len 

v stredu Zámčania porazili hráčov Považskej Bystrice a už o dva dni nastúpia proti Dubnici nad Váhom, ktorej patrí piata 

priečka. 

 

VIVA DANCE FESTIVAL 

 

11.-12 novembra, ŠH Milénium 

 

Ak milujete tanec, nie je čo riešiť. Počas soboty a nedele bude športová hala Milénium dejiskom Slovenského pohára – 

Medzinárodnej súťaži v tanečnom športe. Podujatie spestrí i vystúpenie folkórneho súboru Matičiarik a vystúpia aj majstri 

Slovenska vo formáciách Interklub Bratislava. 

 

SPOMIENKOVÁ AKCIA 

 

http://novezamky.dnes24.sk/tipy-na-stravenie-vikendu-v-novych-zamkoch-tieto-podujatia-sprijemnia-volne-dni-284099
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11. novembra o 11:11, Cintorín sv.Jozefa, Pomník zmierenia 

 

Dňa 11. novembra 2017 o 11. hodine a 11. minúte si ľudia na celom svete pripomenú koniec 1. svetovej vojny zapálením 

sviečky na hroboch padlých vojakov. Aj v Nových Zámkoch sa bude konať spoločné zapálenie sviečky za padlých  

vojakov. Občianske združenie ´Za troma mostami´ zdvorilo žiada Novozámčanov o účasť na tomto akte. 

 

FKM NOVÉ ZÁMKY – FC SLOVAN GALANTA 

 

11. novembra o 13:30, Štadión Ladislava Gancznera 

 

Športový víkend bude pokračovať aj v sobotu a Zámčania si budú môcť vychutnať i ligový zápas vo futbale. Zámčania 

patria k špici ligy a proti Galante budú chcieť potvrdiť úlohu favorita. 

 

FILMOVÝ NOVEMBER 

 

12. novembra od 15:00 do 17:00, OC Aquario 

 

Rozprávkové postavičky ovládli detský svet. Na najmenších čaká zábava s postavičkami, tvorivé dielne a maľovanie na 

tvár. 

 

HC NOVÉ ZÁMKY B – HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

12. novembra o 17:30, Zimný štadión 

 

Po piatkovom zápase proti Dubnici čaká na novozámockého fanúšika ďalší domáci zápas, tentoraz proti tabuľkovému 

susedovi zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Lepšie telekomunikačné služby môžeme mať aj bez obchádzania zákonov 

 [dennikn.sk; 10/11/2017; Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) ; Zaradenie: Blogy] 

https://dennikn.sk/blog/lepsie-telekomunikacne-sluzby-mozeme-mat-aj-bez-obchadzania-zakonov/?ref=rss 

 

Spoločnosť RUPKKI začala v Spišskej Novej Vsi budovať telekomunikačnú sieť najnovšej generácie, ktorá skvalitní 

internetové pripojenie a rozšíri dostupnosť služieb vrátane digitálnej televízie do nových lokalít. 

https://dennikn.sk/blog/lepsie-telekomunikacne-sluzby-mozeme-mat-aj-bez-obchadzania-zakonov/?ref=rss
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Sieť LTE v Spišskej Novej Vsi dodá izraelská firma Telrad Najväčší lokálny poskytovateľ internetu v spišskonovoveskom 

okrese, spoločnosť RUPKKI, začala minulý mesiac budovať LTE sieť vo frekvenčnom pásme 3.7 GHz. Nová technológia 

prinesie zákazníkom okrem zvýšenia prenosovej rýchlosti väčšiu stabilitu a kvalitu signálu za nezmenené ceny. Zároveň 

umožní sledovať digitálnu televíziu aj tam, kde to doteraz nebolo možné. Hlavná časť LTE siete bude vybudovaná do 

konca tohto roku. 

 

Spoločnosť RUPKKI poskytuje v Spišskej Novej Vsi a v priľahlých obciach vysokorýchlostné pripojenie na vlastnej 

optickej a rádiovej sieti od roku 2006. Šesťdesiat percent zákazníkov dosahuje rýchlosť až 100/100 Mbit/s. Rozsiahlej 

modernizácie na báze LTE technológie sa dočkajú mestské časti a obce okresu, kde zatiaľ nie je vybudovaná optická sieť 

a zákazníci sa pripájajú pomocou rádiovej technológie. 

 

RUPKKI, ktorá je členom Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), modernizáciou siete vyrovnáva rozdiely 

medzi dostupnosťami služieb v rôznych lokalitách. "Poslaním Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu je rozširovať a 

sprístupňovať kvalitné telekomunikačné služby vo všetkých regiónoch. Projekt spoločnosti RUPKKI ukazuje, že prínosy 

špičkových technológií môžu byť dostupné aj obyvateľom menších obcí, a to bez obchádzania predpisov, ku ktorým sa u 

nás uchyľujú niektorí národní operátori," podotýka Michal Rybárik, predseda ALPI. 

 

Nová LTE sieť v Spišskej Novej Vsi bude postavená na technológii izraelskej firmy Telrad, ktorá dodáva svoje riešenia 

do celého sveta národným aj lokálnym operátorom a je garantom ďalšieho vývoja technológie, vrátane postupného 

zvyšovania prenosových rýchlostí internetu. 

 

Ako prvé pokryla RUPKKI technológiou LTE obce Hrabušice, Betlanovce a časti centra Spišskej Novej Vsi. Prístup k 

najmodernejším telekomunikačným službám, ktoré mohli doteraz využívať najmä obyvatelia v bytovkách, tak získavajú aj 

majitelia rodinných domov. 

 

Okrem nárastu rýchlosti na 40 Mbit/s, umožní LTE zákazníkom využívať aj služby, ktoré boli doteraz dostupné len na 

optickej sieti. "Ide najmä o momentálne najpopulárnejší produkt digitálnu televíziu s rozsiahlym archívom a požičovňou 

filmov," podotýka konateľ spoločnosti RUPKKI Martin Podkrivacký, s dodatkom, že zákazníci sa už teraz môžu tešiť na 

ďalšie nové služby, ktoré pre nich spoločnosť pripravuje ako vianočný darček. 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom. 

 

Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Trápiacim sa Spišiakom vypadol pre zranenie Matt Marshall 
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 [spis.korzar.sme.sk; 10/11/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20693472/trapiacim-sa-spisiakom-vypadol-pre-zranenie-matt-marshall.html 

 

Novoveských basketbalistov trápi rozsiahla maródka. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.- Spišská Nová Ves sa zatiaľ výsledkovo trápi v aktuálnej sezóne slovenskej extralige 

basketbalistov. 

 

Zverenci Ericha Korfantu po desiatich zápasoch s bilanciou 2 víťazstvá - 8 prehier figurujú na poslednom desiatom mieste 

tabuľky Eurovia SBL. 

 

Môžu za to aj vynútené absencie opôr tímu. Maródku mužstva po Viktorovi Juríčkovi a Michaelovi L´Africainovi rozšíril aj 

ďalší Kanaďan Matt Marshall, ktorému diagnostikovali zlomeninu kostičky v členku, 

 

Minimálne mesiac bude chýbať 

 

"Po strate ofenzívneho lídra Juríčka sme na dlhší čas prišli aj o náš najsilnejší defenzívny tromf. Matt Marshall bude 

minimálne mesiac mimo, odletel sa liečiť domov do Kanady. Ocitli sme sa v mimoriadne zložitej situácii, na riešenie ktorej 

nemáme čas. Musíme však zabojovať, to je jediné, čo nám môže pomôcť," uviedol pre oficiálny klubový web športový 

manažér Spišiakov Michal Búza. 

 

Napriek zložitej situácii našiel aj dôvod na optimizmus: "Teší nás, že do tímu výborne zapadol Švajčiar Michel-Ofik 

Nzege, jeho čísla aj prístup sú povzbudením. Pociťujeme absenciu lídra, hráča, ktorý by dokázal na seba vziať bremeno 

zodpovednosti." 

 

Nabúraná koncepcia 

 

Škrt cez rozpočet spôsobila Spišskej Novej Vsi aj indispozícia tvorcu hry L´Africaina. 

 

"Pociťujeme absenciu lídra, hráča, ktorý by dokázal na seba vziať bremeno zodpovednosti. L´Africain ním mal byť, ale je 

tiež limitovaný zranením hlavy. Veríme, že sa z toho dostane čo najskôr. Zranenia nám úplne nabúrali koncepciu, 

nemáme finančnú silu na to, aby sme mali zdvojené, či strojené posty, výpadok hráča základnej rotácie cítime o to viac," 

dodal Búza. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Bratislava bojovala o titul Naj mesto Slovenska. Výsledkom sa príliš chváliť nemôže 

 [bratislava.dnes24.sk; 10/11/2017; bratislava.dnes24.sk ; Zaradenie: Bratislava] 

http://bratislava.dnes24.sk/bratislava-bojovala-o-titul-naj-mesto-slovenska-vysledkom-sa-prilis-chvalit-nemoze-283940 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20693472/trapiacim-sa-spisiakom-vypadol-pre-zranenie-matt-marshall.html
http://bratislava.dnes24.sk/bratislava-bojovala-o-titul-naj-mesto-slovenska-vysledkom-sa-prilis-chvalit-nemoze-283940
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 Bratislava zabojovala o titul Naj mesto Slovenska. Pozrite si, ako sa umiestnila v konkurencii ďalších 139 slovenských 

miest! 

 

Konečne poznáme výsledky súťaže Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2017. Ako sa po vyše polročnom hlasovaní 

umiestnilo naše mesto? 

 

Naj mesto 

 

Bratislava sa, žiaľ, pekným umiestnením príliš chváliť nemôže. V konkurencii ďalších 139 slovenských miest sa 

neumiestnila ani v prvej desiatke naj miest Slovenska, obsadila až sedemnástu priečku. 

 

Najkrajším spomedzi 140 miest Slovenska sa podľa výsledkov stal Liptovský Mikuláš s 25 901 hlasmi. Na druhom mieste 

skončilo Brezno (25 756 hlasov) a tretiu priečku obsadila Spišská Nová Ves s 25 689 hlasmi. 

 

Aj keď sa naše mesto umiestnilo až na sedemnástom mieste, pre každého Bratislavčana je práve Bratislava naj mestom 

Slovenska. 

 

10 NAJ miest: 

 

- Liptovský Mikuláš 

- Brezno 

- Spišská Nová Ves 

- Bardejov 

- Levoča 

- Púchov 

- Prievidza 

- Sabinov 

- Trnava 

- Ružomberok 

10 NAJ obcí: 

 

- Halič 

- Vinodol 

- Spišské Tomášovce 

- Sedliacka Dubová 

- Smižany 

- Nižná Olšava 
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- Ilija 

- Vydrná 

- Iliašovce 

- Rudňany 

 

Zdroj - bratislava.dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Spišiaci si pripísali tri body 

 [korzar.sme.sk; 10/11/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20693831/spisiaci-si-pripisali-tri-body.html 

 

V piatok sa hralo 18. kolo 1. hokejovej ligy. 

 

Správu aktualizujeme 

 

V piatok sa hralo 18. kolo 1. hokejovej ligy. 

 

HK Spišská Nová Ves – HK 95 Považská Bystrica 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) 

 

Góly: 5. Kyčák (L. Vartovník, Matej Paločko), 27. Dinda (L. Vartovník, Kyčák), 31. Findura (Mikula, Halász) – 43. Klíma 

(Cíger), 54. Zlocha (Cíger). 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Fascinovaná ríšou zvierat: Parádne zábery od Novovešťanky Zuzany 

 [spisska.dnes24.sk; 10/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/fascinovana-risou-zvierat-paradne-zabery-od-novovestanky-zuzany-284156 

 

 Zuzane zo Spišskej Novej Vsi učarovalo fotenie. Ako prezradila fascinujú ju pavúky, no nielen tie. Pozrite si úchvatné 

zábery z ríše zvierat! 

 

Zuzana Petríková zo Spišskej Novej Vsi sa foteniu venuje už niekoľko rokov. Hobby si našla vďaka svojmu otcovi, ktorý 

jej dal svoj starý fotoaparát. 

 

"To bolo ešte pred digitálnou érou. Bol to foťák, ktorý som síce vtedy nastavovala intuitívne, ale učila som sa kompozícii. 

Doteraz ho mám a film je v ňom už štyri roky, tak neviem, čo z toho vyjde, keď dám fotky vyvolať," prezradila s tým, že so 

zrkadlovkou fotí ôsmy rok. 

https://korzar.sme.sk/c/20693831/spisiaci-si-pripisali-tri-body.html
http://spisska.dnes24.sk/fascinovana-risou-zvierat-paradne-zabery-od-novovestanky-zuzany-284156
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Ako hovorí, fotí všetko. "Niekedy ma bavili viac makrá, keď som chodila do prírody, tak krajina a odkedy mám deti, tak 

deti a ľudia. Striedam to podľa nálady a príležitosti." Cieľom jej fotiek sú však aj zvieratá, za ktorými podľa vlastných slov 

síce nechodí cielene, ale keď sa naskytne príležitosť, neodolá. "Najradšej fotím pavúčiky, lebo tvoria krásne pavučiny," 

dodáva. 

 

Najviac záberov vzniká v okolí Spišskej. "Dreveník, Poráč, Úloža, to sú miesta, kam chodím najradšej. Samozrejme, k 

obľúbeným patria aj Tatry a Slovenský raj," prezradila Zuzana. Foteniu venuje všetok svoj voľný čas, lebo ako priznáva, 

tento koníček je pre ňu relax a radosť zároveň. 

 

Zábery z ríše zvierat zachytené objektívom Zuzany si môžete pozrieť aj v našej galérii. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Spišiaci dostanú rýchlejší internet 

 [pcrevue.sk; 10/11/2017; Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) ; Zaradenie: Tlačové správy] 

https://www.pcrevue.sk/a/Spisiaci-dostanu-rychlejsi-internet 

 

Spoločnosť RUPKKI začala v Spišskej Novej Vsi budovať telekomunikačnú sieť najnovšej generácie, ktorá skvalitní 

internetové pripojenie a rozšíri dostupnosť služieb vrátane digitálnej televízie do nových lokalít. 

 

Najväčší lokálny poskytovateľ internetu v spišskonovoveskom okrese, spoločnosť RUPKKI, začala v októbri budovať LTE 

sieť vo frekvenčnom pásme 3.7GHz. Nová technológia prinesie zákazníkom okrem zvýšenia prenosovej rýchlosti väčšiu 

stabilitu a kvalitu signálu za nezmenené ceny. Zároveň umožní sledovať digitálnu televíziu aj tam, kde to doteraz nebolo 

možné. Hlavná časť LTE siete bude vybudovaná do konca tohto roku. 

 

Spoločnosť RUPKKI poskytuje v Spišskej Novej Vsi a v priľahlých obciach vysokorýchlostné pripojenie na vlastnej 

optickej a rádiovej sieti od roku 2006. Šesťdesiat percent zákazníkov dosahuje rýchlosť až 100/100 Mbit/s. Rozsiahlej 

modernizácie na báze LTE technológie sa dočkajú mestské časti a obce okresu, kde zatiaľ nie je vybudovaná optická sieť 

a zákazníci sa pripájajú pomocou rádiovej technológie. 

 

"Rastúce nároky klientov, aplikácií a videa, vyžadujú čoraz vyššie prenosové rýchlosti a kapacity. Preto sme sa rozhodli 

rozšíriť našu sieť o špičkovú LTE technológiu už dnes a pripraviť sa tak na budúcnosť," uviedol Martin Podkrivacký, 

konateľ spoločnosti RUPKKI. 

 

https://www.pcrevue.sk/a/Spisiaci-dostanu-rychlejsi-internet
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Nová LTE sieť bude postavená na technológii izraelskej firmy Telrad, ktorá dodáva svoje riešenia do celého sveta 

národným aj lokálnym operátorom. Telrad je podľa M. Podkrivackého garantom ďalšieho vývoja technológie, vrátane 

postupného zvyšovania prenosových rýchlostí internetu. 

 

Ako prvé pokryla firma RUPKKI technológiou LTE obce Hrabušice, Betlanovce a časti centra Spišskej Novej Vsi. Prístup 

k najmodernejším telekomunikačným službám, ktoré mohli doteraz využívať najmä obyvatelia v bytovkách, tak získavajú 

aj majitelia rodinných domov. Okrem nárastu rýchlosti na 40 Mbit/s, umožní LTE zákazníkom využívať aj služby, ktoré boli 

doteraz dostupné len na optickej sieti. "Ide najmä o momentálne najpopulárnejší produkt digitálnu televíziu s rozsiahlym 

archívom a požičovňou filmov," podotýka M. Podkrivacký, s dodatkom, že zákazníci sa už teraz môžu tešiť na ďalšie 

nové služby, ktoré pre nich spoločnosť pripravuje ako vianočný darček. 

 

Spoločnosť RUPKKI, ktorá je členom Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), modernizáciou siete 

vyrovnáva rozdiely medzi dostupnosťami služieb v rôznych lokalitách. "Poslaním Asociácie lokálnych poskytovateľov 

internetu je rozširovať a sprístupňovať kvalitné telekomunikačné služby vo všetkých regiónoch. Projekt spoločnosti 

RUPKKI ukazuje, že prínosy špičkových technológií môžu byť dostupné aj obyvateľom menších obcí, a to bez 

obchádzania predpisov, ku ktorým sa u nás uchyľujú niektorí národní operátori," dodáva Michal Rybárik, predseda ALPI. 

 

Autor - Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  II. labdarúgóliga, 16. forduló: Roman Haša ellenfélként érkezik Komáromba 

 [parameter.sk; 10/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-16-fordulo-roman-hasa-ellenfelkent-erkezik-komaromba 

 

A honi második vonalban ismét pénteken rajtolnak el és vasárnap fejeződnek be az aktuális (16.) forduló mérkőzései. 

Egyébként a hét végén már a tavaszi szezon előrehozott mérkőzéseit játsszák a csapatok. Az újonc komáromiak a 

vágújhelyiektől hazai pályán elszenvedett vereség (1:2) után vendéglátóként a szakolcaiak elleni találkozón igyekeznek 

javítani, kiengesztelni szurkolóikat. A mérkőzés pikantériája, hogy a Skalica mezét viseli Roman Haša, aki a 2016/2017-

es idényben a KFC és a mezőny gólkirályaként került rivaldafénybe. 

 

Legutóbb az Inter otthonában pontot raboltak (0:0), ezúttal is zsákmányért utaznak a tabellaszomszédhoz (Tőketerebes) 

a somorjaiak. 

 

A 16. forduló műsora:  

 

November 10. (péntek) 

 

17.00: FK Pohronie–MFK Tatran Liptovský Mikuláš (játékvezető: Ďurčo). 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-16-fordulo-roman-hasa-ellenfelkent-erkezik-komaromba
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November 11. (szombat) 

 

13.30: KFC Komárom–MFK Skalica (Straka), FK Železiarne Podbrezová B–AFC Nové Mesto nad Váhom (Jurenka), Inter 

Bratislava–MŠK Žilina B (Mastiš), FK Poprad–ŠKF Sereď (Ihring), Lokomotíva Zvolen–Lokomotíva Košice (Kačenga), FK 

Noves Spišská Nová Ves–Partizán Bardejov (Čiernik). 

 

November 12. (vasárnap) 

 

13.30: Slavoj Trebišov–FC STK Fluminense Somorja (Dohál). 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Koniec súťaží "NAJ mesto a obec Slovenska 2017" a "Primátor/Starosta Slovenska 2017" 

na SLOVAKREGION.SK 

 [webnoviny.sk; 10/11/2017; WBN/PR ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/koniec-sutazi-naj-mesto-a-obec-slovenska-2017-a-primatorstarosta-slovenska-2017-na-slovakregion-sk/ 

 

SLOVAKREGION 

BRATISLAVA 10. novembra 2017 (WBN/PR) 

 

Portál SLOVAKREGION.SK – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom. 

 

Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o 

krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie… Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o 

podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov. 

 

Blahoželáme víťazom a ďakujeme každému, kto sa zapojil do súťaží! 

 

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštevníkom portálu za všetky hlasy pre mestá a obce, podporné odkazy pre primátorov 

a starostov, za e-maily, ktoré boli z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia, čo nás veľmi teší. 

 

Našim 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. 

 

Výstavisko Incheba Bratislava, Výstava ITF Slovakiatour, Január 2018. Všetkých srdečne pozývame! 

https://www.webnoviny.sk/koniec-sutazi-naj-mesto-a-obec-slovenska-2017-a-primatorstarosta-slovenska-2017-na-slovakregion-sk/
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Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00). 

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

 

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 

 

Celkové výsledné poradie miest: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/vysledky/mesta 

 

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 
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Ilija 10.621 hlasov 

 

Vydrná 10.001 hlasov 

 

Iliašovce 9.321 hlasov 

 

Rudňany 9.237 hlasov 

 

Celkové výsledné poradie obcí: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/vysledky/obce 

 

10. ročník súťaže "NAJ mesto a obec Slovenska 2018" začína dňa 1.4.2018 (o 12:00). Do nového ročníka súťaže 

pripravujeme niekoľko noviniek a zaujímavých cien! Tešíme sa na Vašu priazeň. 

 

Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00). 

 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE 

 

Primátor Slovenska 2017: Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

Starosta Slovenska 2017: Ing. Michal Kotrady – starosta obce Smižany 

 

7. ročník súťaže "Primátor/Starosta Slovenska 2018" začína dňa 1.4.2018 (o 12:00). Do nového ročníka súťaže 

pripravujeme niekoľko zaujímavých noviniek! Tešíme sa na Vašu priazeň. 

 

Víťazných 10 miest a 10 obcí získava: 

 

1. – 3. MIESTO Celoslovenská propagácia v médiách, sada kvetináčov, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, grafický 

banner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propagačné materiály a 

diplom. 

 

4. – 10. MIESTO Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, rozšírená prezentácia na portáli 

SLOVAKREGION.SK a diplom. 

 

Víťazný Primátor a Starosta získava: 

 

Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, rozšírená 

prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK, pohár pre víťaza a diplom. 
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Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach: 

 

Každý mesiac sa z pomedzi hlasujúcich žrebovali výhercovia hodnotných cien: 1) pobyty pre dve osoby na dve noci 2) 

rodinné vstupy do wellness 3) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky 4) software Zoner Photo Studio X 

 

Výhercovia: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017/mesacne-vyhry 

 

Ceny pre hlasujúcich venovali: 

 

Ubytovacie poukazy pre hlasujúcich venovali nasledovné ubytovacie zariadenia: Arma s.r.o. – Horský hotel Šachtička 

Banská Bystrica, Boutique Hotel Dubná Skala – Žilina, Hotel Barónka – Bratislava, Hotel Impozant – Snowland 

Valčianska dolina, Hotel Metropol a.s. –Spišská Nová Ves, Hotel sv. Michal s.r.o. – Skalica, Hotel Tatra – Bratislava, 

Kúpele Aphrodite – Rajecké Teplice, Kúpele Brusno a.s. – Liečebná dom Poľana, Kúpele Kováčová s.r.o. – Liečebný 

dom Detvan, Penzión Javorina – Čičmany, Penzión Lesnica – Smižany, Residence Hotel & Club s.r.o. – Donovaly 

 

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali: Aqua Kubín s.r.o. – aquapark, Astor Slovakia s.r.o. – Cestovný lexikón Slovenskej 

republiky, Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete kvetináčov, Thermalpark DS a.s. – Dunajská Streda, Zoner s.r.o. – 

vývoj programu Zoner Photo Studio 

 

Hlavní partneri súťaží: 

 

areaprint Slovak Republic s.r.o. – digitálna tlač a produkčné služby, Conseil s.r.o. – výhradný distribútor umelých živých 

plotov, Kúpele Brusno a.s. – Liečebná dom Poľana, Niko Slovakia s.r.o. – líder na belgickom trhu s elektroinštaláciou, 

Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete kvetináčov, Webglobe – Yegon s.r.o. – professional webhosting a cloud riešenia 

 

Mediálni partneri súťaží: 

 

Astor Slovakia s.r.o. – Cestovný lexikón Slovenskej republiky, Maxmedia s.r.o. – rádio.MAX, Inprost s.r.o. – Obecné 

noviny, iSITA s.r.o. a SITA – Slovenská tlačová agentúra a.s. – distribútor spravodajstva a reklamy, Slov Media Group 

s.r.o. – agentúra v oblasti komunikácie s televíziami, Zoznam s.r.o. – informačný portál Dromedar.sk 

 

Medializácia súťaží: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/medializacia Podrobné informácie: 

www.slovakregion.sk/sutaze/2017 Vyhlasovateľ súťaží: www.slovakregion.sk 
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1.10.  Prehľad najdôležitejších udalostí uplynulého týždňa 
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 [pravda.sk; 10/11/2017; madrido ; Zaradenie: Blogy] 

http://osporte.blog.pravda.sk/2017/11/10/prehladtyzdnasport/ 

 

Slovenský hokejový útočník Martin Réway (22) bude po odchode zo zámoria pokračovať v drese v Slovanu Bratislava. V 

stredu sa s klubom dohodol na zmluve do konca aktuálneho ročníka. Mladý slovenský talent koncom októbra požiadal o 

ukončeniu kontraktu s tímom zámorskej NHL Montrealom Canadiens, ktorý požiadavkám vyhovel. Keď sa však 

pripravoval po veľkých zdravotných problémoch na novú sezónu v Banskej Bystrici, zrejme veľmi neuvažoval nad tým, čo 

hovorí. "Do Slovana by som určite nešiel. Po tom, čo som čítal a počul od chalanov, ako im meškajú výplaty, to je hanba! 

Mali by s tým niečo robiť, alebo radšej vôbec nehrať v KHL," reagoval mladík na možný záujem Slovana. Dnes trénuje na 

Zimnom štadióne najlepšieho krasokorčuliara a pripravuje sa na prvý zápas v drese Slovana. Svoju premiéru môže zažiť 

už v pondelok 13. novembra, keď bratislavský celok vyzve Salavat Julajev Ufa. Otázkou je, či si vyslúži od najvernejších 

fanúšikov potlesk, alebo ho vypískajú. Pre trápiaci sa Slovan to môže byť pozitívny impulz, no zázraky nemôžeme 

očakávať. Jeho príchod do Bratislavy je zrejme najzaujímavejšou hokejovou zápletkou sezóny. 

 

Reč je o zrejme najspomínanejšom slovenskom športovcovi z posledných dní. Toto leto sa z neho stal najdrahší 

slovenský futbalista v histórii. Zo Sampdorie Janov prestúpil obranca Milan Škriniar (22) do Interu Miláno za 25 miliónov 

eur. V novom tíme sa ihneď uchytil a jeho cena medzičasom stúpla už takmer na dvojnásobok. Tréner Luciano Spalletti 

mu dal dôveru doteraz v každom zápase sezóny. Okrem pribúdajúcich pochvál sa rodákovi zo Žiaru nad Hronom dostalo 

ďalšej pocty. Futbalový online magazín Goal.com ho zaradil do najlepšej jedenástky futbalistov európskych tímov v 

aktuálnom ročníku. Novinári i odborníci tvrdia, že je senzáciou tejto sezóny a pokiaľ by mu naďalej vydržala takáto forma, 

môžeme podľa nich hovoriť o najlepšom obrancovi v Európe. Okrem Milana je v najlepšej jedenástke sezóny aj Lionel 

Messi, Kevin de Bruyne, Jan Oblak, Samuel Umtiti, Cesar Azpilicueta, Leroy Sané, Edinson Cavani, Dani Alves, Jorginho 

a Ciro Immobile. 

 

Vo veku 25 rokov zomrel bývalý slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Dionatan Teixeira. Príčinou náhleho 

úmrtia bol pravdepodobne infarkt. Podľa denníka Guardian zomrel Teixeira v nedeľu vo svojej rodnej Brazílii. Niekdajší 

hráč slovenskej "dvadsaťjednotky" naposledy pôsobil v Šeriffe Tiraspoľ. Moldavský klub vo svojom uviedol, že obranca v 

lete odcestoval do Brazílie a mal sa vrátiť do mužstva. "Celý tímu Šeriffu, od radových zamestnancov až po manažment, 

je šokovaný touto tragickou správou. Bolesť zo straty je obrovská. Vyjadrujeme jeho príbuzným a priateľom úprimnú 

sústrasť. Navždy zostane v našich srdciach," uviedlo vedenie Šeriffu vo vyhlásení na klubovej webstránke, z ktorého 

citoval Guardian. Teixeira pôsobil aj v známom anglickom klube Stoke City, ďalej v Košiciach, Slovane Bratislava, Ružinej 

i Banskej Bystrici. Pred dvoma rokmi krátko hosťoval v treťoligovom Fleetwood Town.V Moldavsku získal majstrovský titul 

i pohár. Rodák z brazílskej Londriny nastúpil i osemkrát za slovenskú reprezentáciu do 21 rokov, bol stabilnou súčasťou 

jej kádra počas kvalifikačných bojov o postup na ME 2015 tejto vekovej kategórie. 

 

Spoznali sme zloženie skupín na tenisový Turnaj majstrov, ktorý sa odohrá v Londýne v dňoch 12.-19. novembra. Potvrdí 

Španiel Rafael Nadal post svetovej jednotky, alebo mu titul ukradne niekto iný? 

 

Skupina Petea Samprasa: Rafael Nadal (1.), Dominic Thiem (4.), Grigor Dimitrov (6.), David Goffin (7.). 

http://osporte.blog.pravda.sk/2017/11/10/prehladtyzdnasport/
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Skupina Borisa Beckera: Roger Federer (2.), Alexander Zverev (3.), Marin Čilič (5.), Jack Sock (8.) 

 

V nedeľu (5.11.) sa uzatvorila prvá štvrtina základnej časti basketbalovej Eurovia SBL 2017/2018. Priebeh sezóny je 

zatiaľ pomerne vyrovnaný a vidíme menej jednoznačných zápasov. V doterajšom priebehu nastalo päť zmien v hráčskom 

kádri a jedna na trénerskom poste. Vo veľkej väčšine prípadov však k tomu kluby donútila situácia. Tabuľku vedie 

bratislavský Inter, o bod menej majú Levice. Na chvoste tabuľky je Spišská Nová Ves. Aktuálne je na súpiskách tímov 

157 hráčov, z toho 107 (68,2%) Slovákov a 50 (31,8%) zahraničných basketbalistov. Z legionárov je tu najviac 

Američanov (17) a Srbov (13). Priemerná návštevnosť na zápasoch je 820 divákov. 

 

Obranca a dlhoročný kapitán Bostonu Bruins Zdeno Chára (40) patrí medzi klubové legendy. V noci 9.11. opäť prepisoval 

klubovú históriu. V drese "medveďov" nastúpil na svoj už 834. zápas a nechal tak za sebou Dita Clappera. Chára sa 

osamostatnil na desiatom mieste v historických tabuľkách Bostonu Bruins čo sa týka počtu odohratých zápasov. Medzi 

obrancami sa posunul na štvrtú priečku. Ak sa 40-ročnému Chárovi budú v prebiehajúcej sezóne vyhýbať zranenia, má 

šancu dosiahnuť na míľnik 900 odohratých zápasov v drese Bruins. Chárovi po sezóne vyprší kontrakt, no vyjadril sa, že 

v kariére chce pokračovať aj po tejto sezóne a túži zostať v Bostone, dres ktorého oblieka už v dvanástej sezóne. Aj 

vedenie Bruins sa vyjadrilo, že by si chcelo lídra defenzívy udržať i po skončení aktuálnej sezóny aj napriek tomu, že 

začiatkom sezóny sa hovorilo o jeho odchode. 

 

V noci 10.11. vsietil svoj prvý gól za Calgary Flames Jaromír Jágr (45). Prispel tak výhre tímu nad Tatarovim Detroit Red 

Wings 6:3. 

 

V nasledujúcich dňoch sa môžeme tešiť na ďalšie významné podujatia a udalosti. Už dnes nastúpi naša hokejová 

reprezentácia o 16.00hod na prvý zápas Nemeckého pohára proti USA, futbalová reprezentácia zas hrá na Ukrajine v 

priateľskom zápase od 19-tej. Zajtra ráno sa predstaví vo Fínsku v slalome Petra Vlhová. V Londýne od nedele zas 

uvidíme ten najlepší mužský tenis. 

 

Tag: basketbal, Futbal, madrido, sportovenovinky, Tenis 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Tipy na víkend 11. a 12. novembra 

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

https://korzar.sme.sk/c/20685435/tipy-na-vikend-sobota-11-a-nedela-12-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 

 

https://korzar.sme.sk/c/20685435/tipy-na-vikend-sobota-11-a-nedela-12-novembra.html
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Jazz for Sale II 

 

KOŠICE. Druhé pokračovanie jazzového večera je pripravené na sobotu. V historickej radnici sa od 19.00 hod. predstavia 

Stanislaw Slowinski Band, Chloe, Finucci Brothers. 

 

Potulky mestom Košice 

 

KOŠICE. THE BEST OF KOŠICE alebo AKO SPREVÁDZAŤ. Len to základné a iba to zaujímavé majú čas ukázať 

sprievodcovia svojim turistom, ktorí do mesta prichádzajú často len na pár hodín. Ako to robia? Ukážu vám to sami. Milan 

Kolcun Zoltan Balassa - každý z nich sprevádza viac než desaťročie, a tak poznajú triky, ktoré platia na návštevníkov 

mesta. Spoznajte ich aj Vy. Dozviete sa to najzaujímavejšie o meste i spôsob, ako to podať. Za hodinu získate know-how 

skúsených sprievodcov. Zásady, ktoré pri sprevádzaní fungujú a finty, ktoré zaberajú. Optimálna trasa. Základné info o 

top pamätihodnostiach Košíc. Zákulisie sprevádzania. Potulka mestom sa začne pri Štátnej vedeckej knižnici v sobotu o 

10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 po slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). 

 

Výroba textilných zvieratiek 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V Galérie a predajni ÚĽUV v Tatranskej Lomnici sa v sobotu 11. novembra od 12.00 do 14.00 

hod. uskutoční predvádzanie remesla - výroba textilných zvieratiek. Podujatie je sprievodnou aktivitou aktuálne 

inštalovanej výstavy Overené časom II. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Druhá premiéra svetového muzikálu Nikola Šuhaj je pripravená v sobotu o 18.30 hod. na veľkej scéne DJZ. 

 

Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Počas soboty v rámci festivalu, ktorý začne o 14.00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, vystúpia: 

Gréckokatolícky zbor Byzantion – Lipany, Kňazský zbor sv. Jakuba, Miešaný spevácky zbor Chrysostomos – Vranov nad 

Topľou, Zbor sv. Jozefa pri Bazilike sv. Ducha – Michalovce, Gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon – 

Bratislava, Gréckokatolícky chrámový zbor P. P. Gojdiča – Vranov nad Topľou-Čemerné, Zbor sv. Cyrila a Metoda pri 

Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky – Košice, Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov, 

Gréckokatolícky zbor Stauros – Prešov-Sekčov, Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Témou novembrového objavovania bude Zapísané v koži pred 770 rokmi. V sobotu o 10.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom. 
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Husle či klavír? 

 

PREŠOV. Hudobná rozprávka pre deti začne v sobotu o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Caps lock 

 

PREŠOV. Dve známe mená a rezidenti košického kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, dvaja priatelia, ale aj dvaja 

krutí nepriatelia zlej hudobnej selekcie, skúsení DJs Spanq & Danny B zahrajú vo Wave klube v sobotu o 22.00 hod. 

 

Rocková beermovka 7 

 

SABINOV. Mestské kultúrne stredisko pozýva na rockový koncert piatich skupín, ktorý sa uskutoční v sobotu od 18.00 

hod. v Kultúrnom dome v Orkucanoch. Účinkujú: ANTHOLOGY – SYMPHONIC POWER METAL (Nižná), NEW VILLAGE 

GANG – PSYCHOBILLY (Nová Dedinka), THEATRUM MUSICA – NEOCLASSICAL METAL (Prešov), SLIGHT LIE – 

POWER METAL (Prešov), ETTERNA – MELODIC METAL (Prešov). 

 

Otesánek 

 

SABINOV. Popoludnie s bábkovou rozprávkou, so súťažami a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov, ktoré sa uskutoční v 

sobotu o 16.00 h v koncertnej sále KC Na korze. 

 

Stolnotenisový turnaj 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Stolnotenisový turnaj je pripravený v sobotu od 15.00 hod. v Čajovni – stará škola vo Veľkom Šariši. Hrať 

budú kategórie žiaci, mládež, dospelí. Vstup je voľný. 

 

Posledný víkend na Spišskom hrade 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Záujemcovia majú poslednú možnosť navštíviť Spišský hrad v tomto roku, a to počas soboty a 

nedele od 10:00 do 16:00. Hrad bude od pondelka 13. novembra zatvorený, opätovne ho pre verejnosť otvoria až v apríli 

budúceho roka. 

 

Putovanie za históriou Starého Smokovca 

 

STARÝ SMOKOVEC. V sobotu sa uskutoční kultúrno-turistická prechádza po okruhu pamiatok a zaujímavostiach 

Starého Smokovca s profesionálnym turistickým sprievodcom. Zraz je o 10.00 h. na parkovisku nad autobusovou 

stanicou. 
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Živá rieka 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h. si môžete pozrieť film Živá rieka. 

 

C. Gordoni: Škriepky na korze 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h. si môžete pozrieť komédiu korenenú talianskym temperamentom. 

Komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i 

ženskú žiarlivosť, ale aj o hromadu lásky. 

 

Monodráma Obvoďák 

 

HNIEZDNE. V Galérii o 17.00 h. a o 19.00 h. si môžete pozrieť monodrámu s názvom Obvoďák. 

 

NEDEĽA 

 

Stretnutie zborov 

 

KOŠICE. V Dome umenia sa v nedeľu 12. novembra uskutoční otvárací program Festivalu národností - Stretnutie zborov 

viažuce sa k výročiam Zoltána Kodálya o 16.00 hod. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v nedeľu 12. novembra na turistiku po trase: Lingov - vodojem - lesopark - Zelený dvor 

(6 km). Zraz na nám. Osloboditeľov, smer Lingov, odchod autobusu č. 71 o 8.17 hod. 

 

Živá knižnica 

 

KOŠICE. V košickej Tabačke Kulturfabrik sa 12. novembra od 12.00 do 17.00 hod. uskutoční podujatie Živá knižnica. 

Živá knižnica je priestor, kde máte možnosť prostredníctvom súkromného rozhovoru spoznávať najrôznejších ľudí. 

Predovšetkým však takých, ktorí sa často stretávajú s neporozumením, odporom, či intoleranciou. Ľudí, ktorí kvôli svojmu 

pôvodu, hendikepu, náboženstvu či sexuálnej orientácii čelia predsudkom väčšiny. Ľudí, ktorí majú svoj príbeh, pocity a 

skúsenosť, s ktorou sa s vami chcú podeliť. 

 

Medovníkový domček 
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KOŠICE. V Átrium klube na sídlisku Terasa uvedie košické Divadlo hudby v nedeľu 12. novembra o 15.30 svoju prvú 

premiéru tejto sezóny. Tentoraz sa diváci môžu tešiť na rozprávku napísanú podľa známeho Medovníkového domčeka. 

 

Pocta Petrovi 

 

KOŠICE. V nedeľu o 17.00 hod. v Ges clube sa uskutoční už deiaty spomienkový koncert venovaný Petrovi Dulovi, ktorý 

so skupinou Veslári preslávil country doma aj v zahraničí. Vystúpia Nezmaři, Mloci, Wabi a Miki Ryvola. 

 

Festival sakrálneho umenia 

 

KOŠICE. V nedeľu o 17.30 začína v Historickej radnici Festival sakrálneho umenia. Na prvom koncerte vystúpi 

zoskupenia z Českej republiky Hradišťan & Jiří Pavlica. 

 

Potulky mestom Košice 

 

KOŠICE. THE BEST OF KOŠICE alebo AKO SPREVÁDZAŤ. Len to základné a iba to zaujímavé majú čas ukázať 

sprievodcovia svojim turistom, ktorí do mesta prichádzajú často len na pár hodín. Ako to robia? Ukážu vám to sami. Milan 

Kolcun Zoltan Balassa - každý z nich sprevádza viac než desaťročie, a tak poznajú triky, ktoré platia na návštevníkov 

mesta. Spoznajte ich aj Vy. Dozviete sa to najzaujímavejšie o meste i spôsob, ako to podať. Za hodinu získate know-how 

skúsených sprievodcov. Zásady, ktoré pri sprevádzaní fungujú a finty, ktoré zaberajú. Optimálna trasa. Základné info o 

top pamätihodnostiach Košíc. Zákulisie sprevádzania. Potulka mestom sa začne pri Štátnej vedeckej knižnici. V nedeľu 

sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00 a 15:30 po slovensky. Zoltán Balassa začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30 po 

SLOVENSKY. 

 

Festival duchovných piesní byzantského obradu 

 

PREŠOV. Počas tretieho dňa festivalu bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sv. liturgia o 8.00 hod. so 

sprievodom Gréckokatolíckeho chrámového zboru P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou-Čemerné. Ďalšia sv. liturgia o 

10.00 hod. bude spolu s Gréckokatolíckym katedrálnym zborom Kyrillomethodeon z Bratislavy. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania bude Zapísané v koži pred 770 rokmi. V nedeľu o 14.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom. 

 

Dobrodružstvá mydlinky a bublíka v Bublilande 
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PREŠOV. Prvýkrát na Slovensku je pripravené v nedeľu o 16.00 hod. Divadlo mydlových bublín v Kine Scala. 

 

Danka a Janka 

 

PREŠOV. Divadlo Babadlo v nedeľu o 16.00 hod. uvedie v KD Solivar rozprávku Danka a Janka. Sú to dve sestry. Sú 

úplne rovnaké. Danka je ako Janka a Janka ako Danka. Ich dobrodružstvá s človiečikom z budíka, s Gevenduchou, s 

medveďom Demeterom Vám porozprávajú dve úplne rovnaké dievčatá – Danka a Janka. 

 

Pesničkál 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h. je pripravená zábavná spoločenská hra určená pre deti od 3 a pre 

dospelých do 99 rokov, pri ktorej hráči hádžu kockou. Tá strana kocky, ktorá padne, určí nôtu nasledujúcich chvíľ. Čiže 

ľudová pieseň, ktorá sa objaví navrchu, sa bude hrať, spievať a tancovať. Princíp spoločenskej hry podnieti u detí 

hráčsku vášeň a chuť objaviť tradičnú ľudovú pieseň v dosiaľ nevídanom prevedení. 

 

Sima Martausová a dievčenský spevácky zbor 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h. zahrá Sima s novým programom. Spolu so svojou kapelou a 

hosťom, Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Adriana Kokoša, pripravia 

fanúšikom nezabudnuteľné momenty. 

 

O Kukulíkovi 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví Domu Matice slovenskej o 16.00 h. zahrá bábkové divadlo spod Spišského hradu 

príbeh o Kulíkovi a jeho dobrodružnej ceste do Dúhových hôr. 

 

Korčuľovanie pre verejnosť 

 

TREBIŠOV. V čase od 17. 30 hod. bude k dispozícii pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie. Brány zimného 

štadióna sa zavrú o 19. 30 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  18.kolo St.Nicolaus ligy: Kroták pri výhre Spišiakov, posilnené Zámky uhrali bod 

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

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/18kolo-stnicolaus-ligy-krotak-pri-vyhre-spisiakov-posilnene-zamky-uhrali-bod/76902 

 

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

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/18kolo-stnicolaus-ligy-krotak-pri-vyhre-spisiakov-posilnene-zamky-uhrali-bod/76902
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HK Skalica - HK Trnava 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)  

 

Góly: 26. Kučera (Janík, Pavešič), 49. Pavešič, 51. Okoličány (Vaškovič), Rozhodovali: Píšťanský – Jurčiak, Hanko, 

Vylúčení: 3:3, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 668 divákov. 

 

Skalica: Košút – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Pavešič, Janík, Straka Kukliš – Vereš, Hujsa, Vaškovič – Kniazev, 

Jarolín, Jurák – Janáč, Kučera, Kotzman – Okoličány, Dmitrev, Hluch. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Trnava: Juríček – Burzík, Mihalko, Košecký, Hutár, Poldruhák, Kuna – Szalay, Schmidt, Mrava – Hrbáčik, Mišura, 

Kamenický – Ftáčnik, Čunderlík, Ševčík – Lukačovič, Klema, Mikeš – Burian. 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

HK Spišská Nová Ves - HK 95 Považská Bystrica 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)  

 

Góly: 5. Kyčák (Vartovník, Paločko), 27. Dinda (Vartovník), 31. Findura (Mikula, Halász) – 43. Klíma (Cíger), 54. Zlocha 

(Cíger, Klíma), Rozhodovali: Hatala – Pribula, Wolf, Vylúčení: 1:2, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 212 divákov. 

 

Sp.Nová Ves: Pajpach – Vantroba, Štrauch, Halász, Bdžoch, Kyčák, Dinda, Krmenčík – Mikula, Nagy, Findura – Giľák, 

Vartovník, Uhrík – Matej Paločko, Kroták, Shitikov – Zwick, Olejník, Chmeľ. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

P.Bystrica: Mikoláš – Leško, Niník, Brveník, Bajaník, Solar, Palovič – Hrušík, Zlocha, Klíma – Dolinajec, Jurášek, Cíger – 

Koleda, Rodionov, Mokrohajský – Blaško, Bednár, Miro. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 

 

HC Topoľčany - HC Prešov Penguins 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)  

 

Góly: 2. König (Hrudík), 10. Ďurčo (Hudec, Král), 26. Tábi (Uhnák), 32. Podstavek (Uhnák), 42. Kráľ (Pätoprstý, Uhnák), 

55. Laššo (Minárik) – 28. Novický (Chalupa), 53. Baláž (Prokop), Rozhodovali: Valach – Holienka, Durmis, Vylúčení: 6:7, 

navyše Laššo (Topoľčany) 2+10 nešportové správanie, Mikolášek (Prešov) 2+10 nešportové správanie, Presilovky: 2:1, 

Oslabenia: 0:0, 689 divákov. 
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Topoľčany: Halo – Ďurčo, Král, Nitriansky, Bystričan, Hrudík, Duran, Novik, F. Hudec – Pätoprstý, Uhnák, Tábi – König, 

Novák, Pekarčík – Podstavek, Minárik – J. Hudec, Hrabčák, Geier – Laššo. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

Prešov: Spodniak – Novický, Hopkovič, Pavúk, Palko, Gábor, Mačkovič – Chalupa, Tomčák, Mikolášek – Krajňák, 

Šimčák, Baláž – Babynets, Prokop, Gavrik – Oško, Pulščák, Ferenc. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

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

 

Góly: 24. Šimun (Novák), 32. Lantoši (Šimun, Šimek) – 6. Ďuriš (Bobček), 48. Hegyi (Habšuda), 62. Ďuriš (Burzala), 

Rozhodovali: Mĺkvy – Konc ml., Šefčík, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 143 divákov. 

 

Nové Zámky B: Nagy – Šimek, Trávniček, Klenko, Sabo, Štefánik, Školník – Štumpf, Šimun, Varga – Lantoši, Rehák, 

Zbořil – Slávik, Tužinský, Matejov – Kovács, Novák. 

 

Tréner: Karol Kolečáni. 

 

Dubnica: Hiadlovský – Bobček, Rehák, Habšuda, Trška, Pač, Themár, Burzala, Berák – Jakúbek, Ďuriš, Kokavec – 

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

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

HC Osmos Bratislava - HK Ingema Michalovce 3:4pp (1:0, 2:2, 0:1 - 0:1)  

 

Góly: 12. Brodek (Danišovský, Novák), 25. Klučiar (Šalka, Gron), 39. Gron (Šalka, Obšut) – 27. Poliaček (Cútt), 35. 

Oravec (Kolba, Piatak), 44. Solomonchak (Hamráček), 63. Balko (Valečko, Halás), Rozhodovali: Valachovič – Beniač, 

Vyšný, Vylúčení: 4:4, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 302 divákov. 

 

Bratislava: Kožiak – Obšut, Vidovič, Valjent, Ficel, Černý, Kuzmín, Guoth, Roth – Klučiar, Gron, Šalka – Brodek, Novák, 

Danišovský – Sloboda, Kratochvíla, Mucha – Bednarič, Mlynčár, Dvonč. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

Michalovce: Trenčan - Valečko, Hančák, Kolba, Oravec, Cvengroš, Rusina, Dolgoš – Solomonchak, Cútt, Poliaček – 

Halás, Piatak, Mašlonka – Kabáč, Linet, Fajčák – Hamráček, Toma, Balko. 
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Tréner: Miroslav Chudý. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Stalo sa na cestách 

 [Rádio Slovensko, 14:00; Pozor, zákruta!; 10/11/2017;  Igor Michalčík; Zaradenie: z domova] 

 

Igor Michalčík, moderátor: "Od uplynulého piatka do včera sa na slovenských cestách stalo dvestošesťdesiatsedem 

dopravných nehôd. Pri nich sa ľahko zranilo sto a ťažko sedemnásť ich účastníkov. Domov z ciest sa už nevrátili dvaja 

ľudia. Východ Slovenska sa na celkovom počte nehôd podieľal sedemdesiatimi kolíziami. Štyridsaťosem ich bolo v 

Prešovskom, dvadsaťdva v Košickom kraji. Na cestách oboch krajov sa ťažko zranili traja a ľahko dvadsaťtri ľudí. Na 

celoslovenskej štatistike usmrtených sa východ Slovenska podieľa päťdesiatimi percentami. Teda jedným účastníkom, 

ktorý prišiel o život. O tragickej dopravnej nehode informuje prešovská krajská hovorkyňa Jana Migaľová." 

 

Jana Migaľová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice: "Uplynulý piatok krátko pred ôsmou večer 

päťdesiatjedenročná vodička osobného auta zo Spišskej Novej Vsi na ceste vedúcej od Spišského Štvrtku do Smižian 

za doposiaľ nezistených okolností zachytila prednou časťou auta päťdesiatsedemročného chodca pochádzajúceho z 

obce Spišské Tomášovce. Šiel po ceste v smere jazdy vodičky, pričom bol oblečený v tmavom odeve bez reflexných 

prvkov. Chodca pri náraze odhodilo do priekopy pri ceste, pričom došlo k jeho usmrteniu na mieste nehody. Dychová 

skúška u vodičky nepreukázala požitie alkoholických nápojov. U chodca bola nariadená súdna pitva." 

 

Igor Michalčík: "Bohužiaľ, aj táto dopravná nehoda je potvrdením toho, že reflexný prvok vám môže zachrániť život. No 

stále sú medzi nami takí, ktorí uprednostnia módu pred síce nevábne, no na diaľku svietiacim reflexným náramkom či 

iným prvkom." 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Rekordéri zbierajú rôzne veci: Etikety, samorasty, či fľaše alkoholu 

 [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20692818/rekorderi-zbieraju-rozne-veci-etikety-samorasty-ci-flase-alkoholu.html 

 

V zbierkach sú tisícky predmetov. 

 

Nie je žiadnym tajomstvom, že východniar sa nezľakne žiadnej výzvy. 

 

Svietiace samorasty 

 

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

https://korzar.sme.sk/c/20692818/rekorderi-zbieraju-rozne-veci-etikety-samorasty-ci-flase-alkoholu.html
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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, 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. 
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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 14–karátovým 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 

 

1.15.  Rusnák: Na lídra sa chce vytiahnuť každý 

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

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20693694/rusnak-na-lidra-sa-chce-vytiahnut-kazdy.html 

 

Druhú polovicu sezóny začína Lokomotíva Košice vo Zvolene. 

 

KOŠICE. Prvá polovica druholigového ročníka je už minulosťou. Pred zimnou prestávkou odohrajú mužstvá ešte dve 

kolá. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20693694/rusnak-na-lidra-sa-chce-vytiahnut-kazdy.html
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Košická Lokomotíva sa v sobotu o 13.30 hod. predstaví na ihrisku Zvolena. U súpera, ktorého na úvod sezóny zdolala v 

domácom prostredí 2:1. 

 

Čo sa ako prvé pri mene tohto súpera vybaví v mysli trénerovi košickému tímu Albertovi Rusnákovi? 

 

"Že sa začína odvetná časť. Prvý zápas so Zvolenom sme doma zvládli a radi by sme to zopakovali. V minulej sezóne 

sme tam prehrali, bol to navyše dosť divoký zápas, v ktorom sme inkasovali dve červené karty. Videl som predchádzajúci 

zápas Zvolenčanov so Sereďou, nečaká nás nič jednoduché. Pre nás už však všetky zápasy budú také. Sme na čele 

tabuľky a každý súper sa chce na Lokomotívu vytiahnuť. Snažíme sa na to chlapcov pripraviť. Verím, že sa nám to 

podarilo a aj tentoraz si z ihriska súpera privezieme bodový zisk." 

 

Lokomotíva má do tejto chvíle zo zápasov vonku bilanciu 3 víťazstvá, 2 remízy, 2 prehry. 

 

Zvolen na domácej pôde v 8 dueloch štyrikrát vyhral a má aj rovnaký počet remíz. 

 

Zaujímavé je, že hoci pôjde ešte len o 16. kolo, Košičania budú už posledným východoslovenským tímom, ktorý sa vo 

Zvolene predstaví. 

 

Spišská Nová Ves a Bardejov tam dokázali remizovať, Poprad a Trebišov prehrali. 

 

Katastrofálne terény ich nestrašia 

 

Vzhľadom na kalendárne obdobie sa dajú očakávať sťažené podmienky, Rusnák to ale až tak tragicky nevidí. 

 

"Naposledy v Spišskej sme hrali na vynikajúcom teréne. My máme na hlavnom ihrisku takisto dobrý terén, hoci trocha 

mäkší. Zatiaľ nesneží, nemrzne, takže to nie je až také strašné. Ak je ihrisko rovné, tak ako to bolo na Spiši, kombinácii to  

zásadne neprekáža a mužstvo, ktoré chce hrať futbal, sa na ňom dokáže presadiť." 

 

Košický kormidelník už neraz zdôraznil veľkú vyrovnanosť druholigových tímov. 

 

Uplynulé kolo, v ktorom sa zrodilo až šesť remíz, akoby chcelo podčiarknuť tieto jeho slová. 

 

"Na začiatku sezóny sa niektoré tímy, najmä tie, ktoré prišli z tretej ligy, potrebovali trocha oťukať, kádre mužstiev sa ešte 

len formovali. Od piateho-šiesteho kola sa to znova dostalo do koľají, že každý môže s každým vyhrať. V súťaži niet 

jednoznačného favorita, ktorý by sa výrazne vzdialil prenasledovateľom. Takisto na spodných priečkach je to vyrovnané," 

vraví Rusnák. 

 

Prémie za polovičný primát vraj nedostali 
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Na záver sme trénera prvého tímu druholigovej tabuľky trocha podpichli. "Cinkli" už Košičanom na účtoch prémie za 

víťazstvo v prvej polovici ročníka? 

 

"Myslím, že ani nie," usmial sa Albert Rusnák a už vážnejšie dodal: "Všetci, vrátane hráčov, realizačného tímu i majiteľa 

klubu, sme si dali spoločný cieľ. Chceme vyhrávať zápasy, v tabuľke sme prví a boli by sme radi, ak by to tak zostalo čo 

najdlhšie. Zatiaľ sa nám darí, súperi sú na nás nažhavení, v Spišskej sme prilákali takmer tisícpäťsto divákov. Ľudia 

začínajú na naše zápasy chodiť vo väčšom počte a práve s týmto zámerom som do Lokomotívy prichádzal. Aby sme hrali 

atraktívny futbal, aby v zápasoch padalo veľa gólov a fanúšikovia si prišli na svoje. Samozrejme, nie v každom zápase 

vyjde všetko podľa predstáv. Naďalej však budeme robiť všetko pre to, aby sme pokračovali v nastúpenom trende. 

Dnešným zápasom vo Zvolene začíname jarnú časť, v ktorej by sme radi nadviazali na jeseň. Ak by sa nám to podarilo, 

bolo by to vynikajúce." 

 

Program 16. kola II. ligy, sobota: Zvolen – Lok. Košice, Poprad – Sereď, Sp. N. Ves – Bardejov, Podbrezová B – Nové 

Mesto n/V, Komárno – Skalica, Inter – Žilina B, nedeľa: Trebišov – Šamorín (všetky o 13.30 hod.). 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Slovenské rekordy, ktorými sa môžu pochváliť východniari 

 [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20692800/rekordy-ktorymi-sa-mozeme-pochvalit.html 

 

Nezľaknú sa žiadnej výzvy – tanca karičky, varenia pirohov, pletenia lana. 

 

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. 

 

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. 

https://korzar.sme.sk/c/20692800/rekordy-ktorymi-sa-mozeme-pochvalit.html
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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. 

 

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 Zemplína 

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. 

 

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. 
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Tento rok zase 876 tanečníkov na chvíľu zamrzlo v tanci, čím vznikol ďalší potvrdený rekord. 

 

Korčuľovalo sa v Košiciach i Prešove 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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Certifikát prebrala riaditeľka múzea po viac ako štvorhodinovej snahe svojich zamestnancov. 

 

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. 

 

Rekordný počet objatí 

 

Najviac objatí počas dňa bol názov rekordu, ktorý sa uskutočnil v metropole Spiša. 

 

Po meste sa rozpŕchlo 67 žiakov zo stredných škôl a počas šiestich hodín objímali okoloidúcich. 

 

Nakoniec v Spišskej Novej Vsi napočítali celkom 17 083 objatí, čo bolo uznané ako rekord a zapísané do Knihy 

slovenských rekordov. 

 

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

 

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 

 

Ďalšia kraslica v Knihe slovenských rekordov je z Bardejova. Jej obvod bol 411 cm a výška 213 cm. Na jej pomaľovaní sa 

podieľalo 20 detí. 

 

Kraslica bola umiestnená do vyzdobeného hniezda a v noci osvetlená. Jej okolie vyzdobilo 420 detí, ktoré priniesli 

papierové, perníkové aj tradičné vyzdobené vajíčka. 

 

Najdlhšia živá reťaz 

 

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. 
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Späť na obsah 

 

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

 [korzar.sme.sk; 11/11/2017; Monika Almášiová ; Zaradenie: Korzár / Ľudia] 

https://korzar.sme.sk/c/20692796/igor-svitok-vazim-si-kazdeho-kto-sa-pusti-do-lamania-rekordov.html 

 

Komisárom slovenskej knihy rekordov je takmer 20 rokov. 

 

Ľudia 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? 

 

https://korzar.sme.sk/c/20692796/igor-svitok-vazim-si-kazdeho-kto-sa-pusti-do-lamania-rekordov.html
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– 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? 

 

– Toto je pre mňa veľmi ťažká otázka, lebo viem, čo je mnohokrát za rekordom, ktorý trvá napríklad 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? 
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– 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? 

 

– 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. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Vyhral Martikánov Mikuláš a Pročkova Halič! 

 [Nový Čas; 260/2017; 11/11/2017; s.: 6,7s; iglu, den , tasr ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/HALIČ Je dobojované! Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, naj obcou Halič v okrese 

Lučenec. Rozhodlo o tom hlasovanie v 9. ročníku súťaže Naj mesto a obec Slovenska 2017, ktorú vyhlasoval 
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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 naj obec sa vyslovilo 41 566 hlasujúcich, druhý Vinodol (okr. Nitra) dostal 15 884 a tretie Spišské Tomášovce 

(okr. Spišská Nová Ves) 15 544 hlasov. Čo na víťazstvo Liptovského Mikuláša a Halíče hovoria ich najznámejší rodáci 

Michal Martikán (38) a Jožo Pročko (52)? 

 

Liptovský Mikuláš 

 

Primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča víťazstvo potešilo. ,,Nevedeli sme, že taká súťaž vôbec prebieha. O to viac 

si to vážim, lebo sme nijako nemali šancu hlasovanie ľudí ovplyvniť. Roky sa snažíme zveľaďovať mesto, drobnými 

parkovými úpravami, opravou ciest chodníkov i budov aj väčšími investičnými akciami. Naším hlavným cieľom je ale, aby 

sme sa stali skutočným mestom s 50-tisíc obyvateľmi," povedal. 

 

Halič 

 

Za dedinku v Lučeneckom okrese zahlasovalo až 41 566 ľudí. ,,Teší nás to a trochu sme to aj očakávali, pretože sa 

minulý rok otvoril zrekonštruovaný Haličský zámok, ktorý je úzko spätý s našou obcou a láka sem turistov nielen zo 

Slovenska, ale aj spoza hraníc," objasnil starosta Juraj Machava. Dodáva, že ich obec sa dostáva do povedomia aj 

podujatiami, akými sú každoročný jarmok s uličkou remesiel či Deň detí. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Levoča má pečať štúrovského mesta 

 [Slovenské Národné Noviny; 46/2017; 11/11/2017; s.: 12; Ľudmila HREHORČÁKOVÁ ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE 

SLOVENSKEJ] 

 

Vlastenci spod Tatier sa opäť zišli pri pamätníku nášho velikána 

 

Text a foto: Ľudmila HREHORČÁKOVÁ 

 

Už po dvanásty raz sa 19. októbra slávil v Levoči Štúrov deň. Opäť ho usporiadala levočská Matica slovenská a zúčastnili 

sa na ňom vlastenci spod Tatier. Levočská predsedníčka MS Anna Petreková privítala pri pomníku nášho velikána na 

Mierovom námestí medzi hosťami primátora mesta Miroslava Majerského, ktorý zdôraznil, že Štúr patrí všetkým, ktorí si 

vo svojom vedomí chránia národnú pamäť, reč a dedičstvo otcov. Štúr nepatrí nijakej strane, patrí tým, ktorí si ctia a 

milujú svoju slovenskú vlasť. Teší nás vedomie, že Levoča si udržiava pečať štúrovského mesta. 
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Pri pomníku, ktorého autorom je sochár Fraňo Gibala, recitovali Samko Petrek a Mína Pridalová zo ZŠ Francisciho, zneli 

hymnické piesne pod taktovkou zbormajstra Igora Gregu a speváckeho zboru Iuventus paedagogica. Velebne sa 

rozliehala štátna hymna aj ďalšie hymnické piesne Bože, čos ráčil, Hej, Slováci!, Kto za pravdu horí... 

 

Spevácky zbor pri Strednej pedagogickej škole sprevádza piesňami každé matičné podujatie. Tentoraz krojované 

dievčatá harmonikou sprevádzala učiteľka Božena a chytľavé spišské piesne rozospievali po chvíli aj ostatných 

prítomných. Náš Ľudovít by mal z toho radosť. Úctu mu položením kytíc s trikolórami vzdali predstavitelia Levoče s 

primátorom, primátor Svitu Miroslav Škvarek, predstavitelia regionálnych štruktúr SNS, matičiari z Levoče, zo Spišskej 

Novej Vsi, z Popradu a z Veľkej Lomnice. Riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher sa 

obrátil na mládež s naliehavou výzvou, aby si chránila reč a aby nepodliehala kozmopolitným manierom cudzím našej 

duši. Levoča národne žije, žije v nej duch slovenský a na povzbudenie ostatných Slovákov a Sloveniek prosba jednej z 

tisícky mladých diev: "Modlím sa k vašim srdciam. Možno vypočujú moje modlitby a začnú horieť pre Slovensko." 

 

foto: 

 

Podtatranskí matičiari vlastenci sa pravidelne každý rok schádzajú na levočskom historickom námestí pri pamätníku 

nášho národného velikána od Fraňa Gibalu, aby oslávili Štúrov deň. Tentoraz aj za p ý j účasti primátora Miroslava 

MAJERSKÉHO, budúceho krajského župana. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Župa plánuje opraviť ďalšie úseky ciest za takmer 9 miliónov 

 [Korzár; 260/2017; 11/11/2017; s.: 6; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Poslanci na to schválili 430tisíc 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. 

 

Schválili spolufinancovanie 

 

Krajské zastupiteľstvo v októbri na poslednom riadnom zasadaní v tomto volebnom období schválilo spolufinancovanie v 

sume 430tisíc 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 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 11. 2017 

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

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. 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. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Rozprávkový trón pre troch košických kráľov 

 [Slovenské Národné Noviny; 46/2017; 11/11/2017; s.: 12; Jozef MYSLAVSKÝ ; Zaradenie: ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ] 

 

Pol stovky škôl na 13. ročníku festivalu Dobšinského Košice 

 

Text a foto: Jozef MYSLAVSKÝ 

 

Už trinásty ročník krajského matičného festivalu v prednese slovenskej rozprávky Dobšinského Košice sa koncom 

októbra uskutočnil v Základnej škole Postupimská na sídlisku Dargovských hrdinov v metropole východu. Zúčastnilo sa 

na ňom osemdesiat prednášajúcich z pol stovky základných škôl od Sobraniec, Michaloviec, z desiatok základných škôl v 

Košiciach až po základné školy zo Spišskej Novej Vsi. Interesantným faktom je, že v kategórii starších žiakov boli 

tentoraz na prvom mieste až traja reprezentanti košických škôl. Aj to svedčí o starostlivej príprave a dobrých výkonoch 

prednášajúcich. 

 

Túto skutočnosť potvrdili aj porotcovia, ktorým sa pomerne ťažko vyberali najlepší. Aj preto udelili na prvých troch 

miestach viac ocenení. V prvej kategórii (2. - 4. ročník) sa stala víťazkou Sára Štofanová zo ZŠ na Staničnej ulici v 

Košiciach. Druhá priečka patrila Kristíne Antašovej zo ZŠ a MŠ Hrabušice a Alexandre Bielekovej so SŠ Sečovce. Na 

tretích miestach sa umiestnili Janka Piková zo ZŠ Krosnianska, Košice, Adam Dudinský zo ZŠ Hroncova, Košice, a 

Marko Ďuraško zo ZŠ Kecerovce. V druhej kategórii (5. - 6. ročník) porota na prvé miesto určila "troch kráľov" - Dávida 
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Polana (ZŠ L. Novomeského, Košice), Jakuba Ološtiaka (ZŠ Staničná, Košice) a Šimona Švického (ZŠ Kežmarská, 

Košice). Druhé a tretie miesto patrili dievčatám Anete Fekovej zo ZŠ Kecerovce a Natálii Nadžadovej zo ZŠ a MŠ 

Hrabušice. 

 

Umiestnenie ostatných recitátorov nájdete na webe Matice slovenskej pod Košickým krajom. 

 

Úspešní súťažiaci dostali hodnotné knižné ceny z Vydavateľstva Matice slovenskej a farebné diplomy, čo je už pomaly 

tradičnou zásluhou košického primátora Richarda Rašiho, predseda MS Mariána Tkáča, poslanca NR SR Dušana 

Čaploviča, generálneho riaditeľa Lynx, s. r. o., Košice Ing. Róberta Kollára a tiež predsedu MO MS Košice-Myslava 

Františka Mrvu. Školáci si pochutili na sladkostiach, ktoré na tento krajský matičný festival slovenskej rozprávky 

zabezpečil dlhoročný sponzor MS riaditeľ Metra Košice Ing. Peter Miklovič. Nemožno nespomenúť aj ďalších filantropov, 

bez ktorých pomoci by sa takéto veľké podujatia nedali uskutočniť - vedúceho odboru školstva OÚ v Košiciach Jozefa 

Javorku a riaditeľky ZŠ Postupimská 37 v Košiciach Mgr. Katky Benkovej a jej obetavého pedagogického kolektívu. 

 

foto: 

 

Ocenení školáci z festivalu Dobšinského Košice spolu s jeho organizátormi: s riaditeľkou domácej ZŠ Katkou 

BENKOVOU, vedúcim odboru školstva OÚ p j g v Košiciach Jozefom JAVORKOM (druhý zľava) a Františkom MRVOM. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  10 EUR ZA OŠETRENIE JE ZDERSTVO! 

 [Plus jeden deň; 260/2017; 11/11/2017; s.: 2,3; fd, mz ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

 

ZMENA OD NOVEMBRA: Na urgentných príjmoch už vyberajú vyššie poplatky +++ Zaskočení pacienti odkazujú 

ministrovi Druckerovi: 

 

bratislava - Poriadne zaskočení zostali pacienti, ktorí po 1. novembri zamierili ubolení na urgentný príjem nemocnice. Za 

ošetrenie museli zaplatiť až desať eur namiesto doterajších dvoch. Za všetkým je zmena zákona, ktorú presadilo 

ministerstvo zdravotníctva a novinky teraz vstúpili do platnosti. 

 

Pani Eva (70) z Nitry musela ísť náhle do nemocnice pred pár dňami so svojím manželom. Mužovi sa upchal katéter, a 

keďže bola nedeľa, nemohli ísť k urológovi, preto sa rozhodli pre urgentný príjem. "Na poplatok som si nachystala 2 eurá 

ako inokedy, no sestrička mi oznámila, že budem platiť až 10 eur," hovorí. Jej muž je po dvoch cievnych príhodách, 

dôchodok majú minimálny. "Od takýchto pacientov ste nechali vyberať 10 eur?" pýta sa zúfalá penzistka, ktorá sa 

dokonca rozhodla napísať priamo ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi. Minister hovoril o chystanej zmene už 

od februára tohto roka. Chce nimi odradiť ľudí, aby chodili na urgenty aj s drobnými zdravotnými problémami. Urgenty 

potom nestíhali riešiť ani vážne stavy. "Ten, kto skutočne potrebuje ísť na urgent, tak poplatok nebude platiť," uviedol v 
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minulosti Drucker. Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava potvrdila, že poplatky nevyberajú od všetkých pacientov. 

"Ak ide o čerstvé nehody a úrazy a pacienti sú neskôr hospitalizovaní, neplatia nič. Pacienti, ktorí sú odoslaní z 

pohotovosti na urgentný príjem, musia zaplatiť 2 eurá. Ostatní pacienti, ktorí sú vyšetrení do 2 hodín, platia od 1. 

novembra 10 eur," vysvetľuje Eva Kliská. Zároveň dodáva, že o zmenách poplatkov sú pacienti informovaní už pri vstupe 

na urgentný príjem alebo priamo pri ošetrení v ambulancii. Tí, ktorých sme oslovili v stredu večer priamo pred urgentom 

bratislavskej nemocnice, však tvrdili iné. "Bolelo ma celé brucho. Urobili mi všelijaké odbery, vyšetrenia, ultrazvuk. O 

poplatkoch nič neviem. Na vrátnici mi nikto nič nepovedal," povedala nám ubolená staršia pani s kanylou v predlaktí. Až 

neskôr sa dozvie, či je "ľahký prípad", ktorý na urgent nepatrí, a teda bude musieť zaplatiť poplatok 10 eur. "Keď mi 

povedia, že mám zaplatiť, tak zaplatím. Čo narobím," dodáva rezignovane. Okrem vyšších poplatkov na urgentoch 

vstúpili od 1. novembra do platnosti aj ďalšie zmeny. Všeobecní lekári musia po novom ordinovať aspoň 35 hodín 

týždenne, z toho dva dni aspoň do 15. hodiny. Pacienti majú zároveň k dispozícii širší rozsah preventívnych prehliadok a 

stanovil sa aj maximálny poplatok 2 eurá za výpis zo zdravotnej dokumentácie. Lekári si doteraz za túto službu pýtali od 5 

do 15 eur. fd, mz, FOTO: Tony Štefunko, shutterstock, archív 

 

Primár urgentu: Ľudia k nám chodia z pohodlnosti 

 

Boris Šťastný, primár urgentného príjmu v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves, tvrdí, že ľudia chodia často na 

urgentné príjmy preto, lebo v meste, kde pracujú, nemajú svojho všeobecného lekára, ktorý by ich poslal k špecialistovi. 

Bonusom je, že urgenty sú otvorené nonstop. "Počas týždňa na našom urgentnom príjme ošetríme 45 pacientov, počas 

víkendov až okolo 60 pacientov. Takmer 40 % z nich prichádza s diagnózami, ktoré nie sú urgentné a spadajú pod 

primárnu ambulantnú sféru, napríklad bolesti chrbta," tvrdí primár. Radí, aby títo pacienti vyhľadali radšej ambulantnú 

pohotovosť (LSPP). 

 

Čo je urgent a čo pohotovosť 

 

Na Slovensku máme v súčasnosti dva typy pohotovostí. 

 

1. Lekárske služby prvej pomoci: ide o ambulantné pohotovosti určené pre pacientov, ktorých zdravotný stav sa náhle 

zhoršil, ale nemusí priamo ohrozovať ich život. Napríklad pri horúčke, závratoch, malých ranách, náhlej alergickej reakcii 

a podobne. 

 

2. Urgentné a centrálne príjmy v nemocniciach: riešia vážne zdravotné problémy alebo prípady, keď už ide o život, 

napríklad úrazy. 

 

Kto zaplatí 10 eur 

 

* Ten, kto príde na urgent s málo závažným zdravotným problémom ako prechladnutie či nádcha. 
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* Ľudia s ťažkosťami, ktoré nie sú úrazom a nie sú naliehavé, nejde o život. 

 

* Pacienti, ktorých stav si nevyžaduje akútnu zdravonú starostlivosť. 

 

* Pacienti, ktorým úraz vznikol v dôsledku užitia alkoholu alebo inej návykovej látky. 

 

Kto platí 1,99 eur 

 

* Pacient za ošetrenie na pohotovosti (LSPP). 

 

* Ak v okrese nie je ambulantná pohotovosť a pacient príde na urgent v čase medzi 16. a 22. h v pracovných dňoch a v 

čase medzi 7. a 22. h v dňoch pracovného pokoja, platí 2 eurá. 

 

* 2 eurá platí aj pacient, ktorého vyšetria na pohotovosti a odošlú na urgent. 

 

Kto nič neplatí 

 

* Pacienti s úrazmi a s vážnymi stavmi, ktorí prídu na pohotovosť alebo na urgent. 

 

* Pacienti, ktorí sú po vyšetrení na pohotovosti alebo na urgente následne hospitalizovaní v nemocnici. 

 

* Na urgente neplatia tí, ktorých ošetrenie trvalo viac ako 2 hodiny. 

 

Foto: 

 

Na nemocničnom urgente v bratislavskom Ružinove bolo plno aj počas našej návštevy. 

 

"Môj partner má zápal pľúc a mali podozrenie, či nemá vodu v pľúcach. Už 1. novembra bola u nás záchranka, keď mu 

prvýkrát prišlo zle. Oni nás upozornili na poplatok 10 eur, viem o ňom," vysvetlila pani. 

 

Nový poplatok 10 eur má "vyprázdniť" urgenty v nemocniciach. 

 

"Prišla som sem so silnou pálčivou bolesťou v bruchu. Urobili mi vyšetrenia a teraz čakám. Na poplatok 10 eur ma nik 

neupozornil," hovorí ubolená pacientka. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, vážne zranenú ženu previezol vrtuľník do nemocnice 
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 [webnoviny.sk; 11/11/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/na-dialnici-d1-sa-zrazili-dve-auta-vazne-zranenu-zenu-previezol-vrtulnik-do-nemocnice/ 

 

POPRAD 11. novembra (WebNoviny.sk) – Pri zrážke dvoch motorových vozidiel na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku (okr. 

Spišská Nová Ves) sa dnes ráno vážne zranila 74-ročná žena. 

 

Vozidlá skončili po zrážke mimo vozovky, nachádzali sa v nich štyri osoby. Na mieste zraneným poskytovali pomoc 

pozemní aj leteckí záchranári z Popradu. 

 

"Do svojej starostlivosti si od zasahujúcej rýchlej lekárskej pomoci prevzal lekár leteckých záchranárov najťažšie zranenú 

cestujúcu, 74-ročnú pacientku, ktorá utrpela vážny úraz hlavy. Napojenú na umelú pľúcnu ventiláciu s polytraumou bola 

leteckými záchranármi prevezená do popradskej nemocnice," informovala agentúru SITA Zuzana Hopjaková, PR 

manažérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR – Transport Europe. 

 

Ďalší ľahšie zranený pacient bol ponechaný v starostlivosti pozemných záchranárov. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Spišiaci dostanú rýchlejší internet 

 [touchit.sk; 11/11/2017; redakcia touchIT ; Zaradenie: Tlačové správy] 

https://touchit.sk/spisiaci-dostanu-rychlejsi-internet/141796 

 

Spoločnosť RUPKKI začala v Spišskej Novej Vsi budovať telekomunikačnú sieť najnovšej generácie, ktorá skvalitní 

internetové pripojenie a rozšíri dostupnosť služieb vrátane digitálnej televízie do nových lokalít. 

 

Najväčší lokálny poskytovateľ internetu v spišskonovoveskom okrese, spoločnosť RUPKKI, začala v októbri budovať LTE 

sieť vo frekvenčnom pásme 3.7GHz. Nová technológia prinesie zákazníkom okrem zvýšenia prenosovej rýchlosti väčšiu 

stabilitu a kvalitu signálu za nezmenené ceny. Zároveň umožní sledovať digitálnu televíziu aj tam, kde to doteraz nebolo 

možné. Hlavná časť LTE siete bude vybudovaná do konca tohto roku. 

 

Spoločnosť RUPKKI poskytuje v Spišskej Novej Vsi a v priľahlých obciach vysokorýchlostné pripojenie na vlastnej 

optickej a rádiovej sieti od roku 2006. Šesťdesiat percent zákazníkov dosahuje rýchlosť až 100/100 Mbit/s. Rozsiahlej 

modernizácie na báze LTE technológie sa dočkajú mestské časti a obce okresu, kde zatiaľ nie je vybudovaná optická sieť 

a zákazníci sa pripájajú pomocou rádiovej technológie. 

 

"Rastúce nároky klientov, aplikácií a videa, vyžadujú čoraz vyššie prenosové rýchlosti a kapacity. Preto sme sa rozhodli 

rozšíriť našu sieť o špičkovú LTE technológiu už dnes a pripraviť sa tak na budúcnosť," uviedol Martin Podkrivacký, 

konateľ spoločnosti RUPKKI. 

 

https://www.webnoviny.sk/na-dialnici-d1-sa-zrazili-dve-auta-vazne-zranenu-zenu-previezol-vrtulnik-do-nemocnice/
https://touchit.sk/spisiaci-dostanu-rychlejsi-internet/141796
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Nová LTE sieť bude postavená na technológii izraelskej firmy Telrad, ktorá dodáva svoje riešenia do celého sveta 

národným aj lokálnym operátorom. Telrad je podľa M. Podkrivackého garantom ďalšieho vývoja technológie, vrátane 

postupného zvyšovania prenosových rýchlostí internetu. 

 

Ako prvé pokryla firma RUPKKI technológiou LTE obce Hrabušice, Betlanovce a časti centra Spišskej Novej Vsi. Prístup 

k najmodernejším telekomunikačným službám, ktoré mohli doteraz využívať najmä obyvatelia v bytovkách, tak získavajú 

aj majitelia rodinných domov. Okrem nárastu rýchlosti na 40 Mbit/s, umožní LTE zákazníkom využívať aj služby, ktoré boli 

doteraz dostupné len na optickej sieti. "Ide najmä o momentálne najpopulárnejší produkt digitálnu televíziu s rozsiahlym 

archívom a požičovňou filmov," podotýka M. Podkrivacký, s dodatkom, že zákazníci sa už teraz môžu tešiť na ďalšie 

nové služby, ktoré pre nich spoločnosť pripravuje ako vianočný darček. 

 

Spoločnosť RUPKKI, ktorá je členom Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI), modernizáciou siete 

vyrovnáva rozdiely medzi dostupnosťami služieb v rôznych lokalitách. "Poslaním Asociácie lokálnych poskytovateľov 

internetu je rozširovať a sprístupňovať kvalitné telekomunikačné služby vo všetkých regiónoch. Projekt spoločnosti 

RUPKKI ukazuje, že prínosy špičkových technológií môžu byť dostupné aj obyvateľom menších obcí, a to bez 

obchádzania predpisov, ku ktorým sa u nás uchyľujú niektorí národní operátori," dodáva Michal Rybárik, predseda ALPI. 

 

-END 
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1.25.  V súťaži o Naj mesto získalo Brezno druhé miesto 

 [mybystrica.sme.sk; 11/11/2017; MD ; Zaradenie: Banská Bystrica / Zaujímavosti] 

https://mybystrica.sme.sk/c/20693988/v-sutazi-o-naj-mesto-ziskalo-brezno-druhe-miesto.html 

 

Mestá a obce z celého Slovenska bojovali o prestížny titul v súťaži, ktorú spustil na webe Slovak region. Všetci mali 

možnosť zapojiť sa a hlasovať. Brezno skončilo na peknom druhom mieste. 

 

BREZNO. Deviaty ročník súťaže, ktorej cieľom bolo opäť poukázať na krásy Slovenska, začal v apríli tohto roku a potrval 

do konca októbra. O prvenstvo bojovalo 140 miest a 2785 obcí. Radosť mali najmä na Liptove, pretože víťazstvo v 

kategórii NAJ mesto získal Liptovský Mikuláš (25 901 hlasov). Mestu obklopenému Tatrami a Chočskými vrchmi však na 

päty stúpa Brezno (25 756), ktoré v súťaži obsadilo pekné druhé mesto. 

 

Víťaznú trojicu uzatvoril minuloročný víťaz –Spišská Nová Ves (25 689). Za nimi sa v prvej päťke umiestnili Bardejov a 

Levoča. 

 

Pekne sa umiestnili aj obce Jarabá a Bystrá 

 

https://mybystrica.sme.sk/c/20693988/v-sutazi-o-naj-mesto-ziskalo-brezno-druhe-miesto.html
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V súťaži sa mohli predháňať aj obce zo všetkých kútov Slovenska. Víťazstvo tento rok patrí obci Halič. Z okresu Brezno v 

prvej dvadsiatke skončila Jarabá (11. miesto) a Bystrá (19. miesto). 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Novozámčania privítali hráčov Dubnice: O výsledku rozhodlo predĺženie 

 [novezamky.dnes24.sk; 11/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/novozamcania-privitali-hracov-dubnice-o-vysledku-rozhodlo-predlzenie-284212 

 

 Cez reprezentačnú prestávku si novozámockí diváci užili ďalší z prvoligových duelov. 

 

V piatok si hráči Btímu HC Nové Zámky zmerali sily s tímom z Dubnice nad Váhom. Hostia, ktorí v určitej etape aktuálnej 

sezóny viedli prvoligovú tabuľku, si nakoniec odniesli dva body za výhru v predĺžení. Za Zámky opäť nastúpilo niekoľko 

hráčov prvého tímu doplnených o juniorov. V najbližšom zápase v nedeľu 12. novembra privítajú Zámčania hráčov 

Spišskej Novej Vsi. 

 

HC Nové Zámky B – MHK Dubnica nad Váhom 2:3 pp (0:1, 2:0, 0:1 – 0:1) 

 

Góly: 24. Šimun, 32. Lontoši, 6., 62. Ďuriš, 48. Heygi. 

 

Rozhodovali: Nĺkvy – D. Konc ml., Šefčík, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 143 divákov 

 

Zostava HC Nové Zámky B: 

 

Nagy – Trávniček, Šimek, Sabo, Klenko, Školník, Štefánik – Varga, Šimun, Štumpf – Zbořil, Rehák, Lantoši – Matejov, 

Tužinský, Slávik – Novák, Kovács 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

http://www.24hod.sk/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-podlahli-msk-ziline-cl548112.html 

 

Ilustračná fotografia. 

 

http://novezamky.dnes24.sk/novozamcania-privitali-hracov-dubnice-o-vysledku-rozhodlo-predlzenie-284212
http://www.24hod.sk/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-podlahli-msk-ziline-cl548112.html
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Druhá futbalová liga pokračovala v sobotu zápasmi 16. kola. 

 

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:7 (1:3) 

 

Góly: 41. Osmani - 11., 29., 49., 76. Otubanjo, 27. Klec, 51. Polievka, 72. Gerebenits. Rozhodoval: Mastiš, ŽK: Špak, 

Šulc - Králik, Petrák. 321 divákov. 

 

FK Noves Spišská Nová Ves - Partizán Bardejov 2:1 (1:1) 

 

Góly: 6. Kováč, 88. Sedláček - 30. Hamuľak (z 11 m). Rozhodoval: Čiernik, ŽK: Adekuoroye - Berežný. 1416 divákov. 

 

FK Železiarne Podbrezová B - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:1 (1:1) 

 

Góly: 22. Kuzma (z 11 m) - 38. Mikuš. Rozhodoval: Jurenka, ŽK: Garaj - Múdry. 120 divákov. 

 

MFK Zvolen - FC Lokomotíva Košice 1:0 (0:0) 

 

Gól: 49. Hrebík. Rozhodoval: Kačenga, ŽK: Kotora, Dubeň, Lazarus - Zajac, Ilinjo. 311 divákov. 

 

FK Poprad - ŠKF Sereď 1:0 (0:0) 

 

Gól: 90. Šesták. Rozhodoval: Ihring, ŽK: Maťaš, Kukoľ, Šuľa - Morong, Mészáros, Baša, ČK: 90. Kukoľ (Poprad) po 

druhej ŽK. 389 divákov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Členovia Art klubu sa prezentujú na výstave Spišská paleta 

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

https://spis.korzar.sme.sk/c/20694094/clenovia-art-klubu-sa-prezentuju-na-vystave-spisska-paleta.html 

 

Putovnú výstavu malieb a kresieb sprístupnia v Spišskom Podhradí. 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Putovnú výstavu malieb a kresieb Spišská paleta sprístupnia v priestoroch Domu pôvodných 

remesiel v Spišskom Podhradí v pondelok 13. novembra. 

 

Spolupracovali na nej Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Spiš Gallery v Spišskom Podhradí a tiež Art klub 

neprofesionálnych výtvarníkov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20694094/clenovia-art-klubu-sa-prezentuju-na-vystave-spisska-paleta.html
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Ako informovala odborná pracovníčka Spišského osvetového strediska Miriama Bukovinská, výstavná kolekcia nemá 

ašpirácie byť komplexnou výpoveďou o povahe výtvarných diel neprofesionálnych výtvarníkov na Spiši. 

 

Výber je orientovaný predovšetkým na diela vytvorené v posledných dvoch rokoch, čiže najnovšie formy prejavu 

výtvarného cítenia členov Art klubu. 

 

"Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským maliarskym rukopisom. Návštevníci tu môžu 

vidieť okrem zobrazenia obľúbených prírodných scenérií regiónu Spiš aj viacero portrétov a abstraktné maľby formou 

enkaustiky," povedala Bukovinská. 

 

Najviac obrazov vniklo technikou olejomaľby. Návštevníci môžu vidieť 43 výtvarných diel, ktoré vytvorilo 12 členov klubu - 

Ján Šaro, Dana Jakubišinová, Ján Timko, Jana Brutovská, Ľuboslava Jenčíková, Alexandra Dutková, Emilián Cvengroš, 

František Miháľ, Marek Dzurenda, František Hos, Anna Paličková a Katarína Butvinová. 

 

Výstava potrvá do 8. decembra. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

http://www.teraz.sk/sport/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-pod/291869-clanok.html 

 

V druhej futbalovej lige sa v sobotu hralo 16. kolo. 

 

Bratislava 11. novembra (TASR) - Druhá futbalová liga pokračovala v sobotu zápasmi 16. kola. 

 

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:7 (1:3) 

 

Góly: 41. Osmani - 11., 29., 49., 76. Otubanjo, 27. Klec, 51. Polievka, 72. Gerebenits. Rozhodoval: Mastiš, ŽK: Špak, 

Šulc - Králik, Petrák. 321 divákov. 

 

FK Noves Spišská Nová Ves - Partizán Bardejov 2:1 (1:1) 

 

Góly: 6. Kováč, 88. Sedláček - 30. Hamuľak (z 11 m). Rozhodoval: Čiernik, ŽK: Adekuoroye - Berežný. 1416 divákov. 

 

FK Železiarne Podbrezová B - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:1 (1:1) 

 

Góly: 22. Kuzma (z 11 m) - 38. Mikuš. Rozhodoval: Jurenka, ŽK: Garaj - Múdry. 120 divákov. 

http://www.teraz.sk/sport/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-pod/291869-clanok.html
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MFK Zvolen - FC Lokomotíva Košice 1:0 (0:0) 

 

Gól: 49. Hrebík. Rozhodoval: Kačenga, ŽK: Kotora, Dubeň, Lazarus - Zajac, Ilinjo. 311 divákov. 

 

FK Poprad - ŠKF Sereď 1:0 (0:0) 

 

Gól: 90. Šesták. Rozhodoval: Ihring, ŽK: Maťaš, Kukoľ, Šuľa - Morong, Mészáros, Baša, ČK: 90. Kukoľ (Poprad) po 

druhej ŽK. 389 divákov. 

 

KFC Komárno - MFK Skalica 1:1 (0:0) 

 

Góly: 90. Matič (z 11 m) - 52. Haša. Rozhodoval: Straka, ŽK: Sekulič - Ulrich, ČK: 90. Hlavatovič (Skalica), 267 divákov. 
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1.30.  Futbalisti Interu Bratislava vysoko podľahli MŠK Žiline 

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

http://www.dobrenoviny.sk/c/115974/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-podlahli-msk-ziline 

 

V druhej futbalovej lige sa v sobotu hralo 16. kolo. 

 

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR 

 

Bratislava 11. novembra (TASR) - Druhá futbalová liga pokračovala v sobotu zápasmi 16. kola. 

 

FK Inter Bratislava - MŠK Žilina B 1:7 (1:3) 

 

Góly: 41. Osmani - 11., 29., 49., 76. Otubanjo, 27. Klec, 51. Polievka, 72. Gerebenits. Rozhodoval: Mastiš, ŽK: Špak, 

Šulc - Králik, Petrák. 321 divákov. 

 

FK Noves Spišská Nová Ves - Partizán Bardejov 2:1 (1:1) 

 

Góly: 6. Kováč, 88. Sedláček - 30. Hamuľak (z 11 m). Rozhodoval: Čiernik, ŽK: Adekuoroye - Berežný. 1416 divákov. 

 

FK Železiarne Podbrezová B - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:1 (1:1) 

 

Góly: 22. Kuzma (z 11 m) - 38. Mikuš. Rozhodoval: Jurenka, ŽK: Garaj - Múdry. 120 divákov. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115974/futbalisti-interu-bratislava-vysoko-podlahli-msk-ziline
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MFK Zvolen - FC Lokomotíva Košice 1:0 (0:0) 

 

Gól: 49. Hrebík. Rozhodoval: Kačenga, ŽK: Kotora, Dubeň, Lazarus - Zajac, Ilinjo. 311 divákov. 

 

FK Poprad - ŠKF Sereď 1:0 (0:0) 

 

Gól: 90. Šesták. Rozhodoval: Ihring, ŽK: Maťaš, Kukoľ, Šuľa - Morong, Mészáros, Baša, ČK: 90. Kukoľ (Poprad) po 

druhej ŽK. 389 divákov. 

 

KFC Komárno - MFK Skalica 1:1 (0:0) 

 

Góly: 90. Matič (z 11 m) - 52. Haša. Rozhodoval: Straka, ŽK: Sekulič - Ulrich, ČK: 90. Hlavatovič (Skalica), 267 divákov. 

 

× 
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1.31.  Naj mesto a naj obec Slovenska: Vyhral Martikánov Mikuláš a Pročkova Halič! 

 [cas.sk; 11/11/2017; anc, den, TASR, Nový Čas ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/618916/naj-mesto-a-naj-obec-slovenska-vyhral-martikanov-mikulas-a-prockova-halic/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Je dobojované! Naj mestom Slovenska je Liptovský Mikuláš, naj obcou Halič v okrese Lučenec. 

 

Rozhodlo o tom hlasovanie v 9. ročníku súťaže Naj mesto a obec Slovenska 2017, ktorú vyhlasoval 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 naj 

obec sa vyslovilo 41 566 hlasujúcich, druhý Vinodol (okr. Nitra) dostal 15 884 a tretie Spišské Tomášovce (okr. Spišská 

Nová Ves) 15 544 hlasov. Čo na víťazstvo Liptovského Mikuláša a Halíče hovoria ich najznámejší rodáci Michal Martikán 

(38) a Jožo Pročko (52)? 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

 

Primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča víťazstvo potešilo. 

 

Otvoriť galériu 

 

https://www.cas.sk/clanok/618916/naj-mesto-a-naj-obec-slovenska-vyhral-martikanov-mikulas-a-prockova-halic/
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"Nevedeli sme, že taká súťaž vôbec prebieha. O to viac si to vážim, lebo sme nijako nemali šancu hlasovanie ľudí 

ovplyvniť. Roky sa snažíme zveľaďovať mesto, drobnými parkovými úpravami, opravou ciest chodníkov i budov aj 

väčšími investičnými akciami. Naším hlavným cieľom je ale, aby sme sa stali skutočným mestom s 50-tisíc obyvateľmi," 

povedal. 

 

TOTO SÚ NAŠE SKVOSTY: 

 

1. Aquapark Tatralandia 

 

Otvoriť galériu 

 

Najväčší vodný svet na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe s mnohými pridruženými atrakciami, medzi 

ktorými je napríklad populárna kontaktná zoo. Tatralandiu navštívi ročne viac ako pol milióna turistov. 

 

2. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 

 

Otvoriť galériu 

 

Púta návštevníkov svojou stálou expozíciou malieb, kresieb grafíka Kolomana Sokola, fotografiami Martina Martinčeka a 

výtvarnými dielami jeho ženy Ester Šimerovej alebo príležitosnými výstavami. 

 

3. Príroda a Jasná 

 

Otvoriť galériu 

 

Najväčšie lyžiarske a turistické stredisko v Jasnej, kde nájdete v zime okrem mnohých atrakcií aj 50 km zjazdoviek a 27 

lanoviek a vlekov. V lete je tam množstvo turistických možností, cyklistických trás a detských atrakcií. 

 

Michal Martikán (38) 

 

Otvoriť galériu 

 

- Pre mňa bol Liptovský Mikuláš najkrajším mestom na celom svete a táto anketa mi to len potvrdila. 

 

Obyvatelia: Máme tu krásny výhľad! 

 

Daniela (65), dôchodkyňa 
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Otvoriť galériu 

 

- Prišla som sem pred 8 rokmi z Bratislavy. Vydala sa mi tu dcéra Lucia, ja som sa presťahovala za ňou a vôbec to 

neľutujem. Mikuláš je nádherné milé mesto. Z okna môjho panelákového bytu mám nádherný výhľad na hory, mesto má 

krásnu kvetinovú výzdobu, je čisté. Trochu v zúfalom stave je chodník k železničnej stanici, ale verím, že to mesto opraví. 

 

Ivana (24), pracovníčka Mestského úradu 

 

Otvoriť galériu 

 

-Ja som prišla do Mikuláša s Kysúc a veľmi sa mi tu páči. Príroda je dosť podobná, len hory sú tu vyššie a hlavne ľudia sú 

tu milší a spokojnejší. Z práce mám na všetky strany výhľad na prekrásnu prírodu." 

 

Pavol (67), dôchodca 

 

Otvoriť galériu 

 

- Je to krásne mesto uložené medzi horami a to ponúka množstvo možností na rôzne aktivity, ktoré aj patrične využívam. 

Trochu mi tu ale chýba viac cyklochodníkov, či už priamo v meste, alebo v jeho okolí. 

 

HALIČ 

 

Za dedinku v Lučeneckom okrese zahlasovalo až 41 566 ľudí. Už minulý rok získala na súťaži strieborné umiestnenie. 

"Teší nás to a trochu sme to aj očakávali, pretože sa minulý rok otvoril zrekonštruovaný Haličský zámok, ktorý je úzko 

spätý s našou obcou a láka sem turistov nielen zo Slovenska, ale aj spoza hraníc. Obec sa určite týmto viacej 

zviditeľnila," objasnil starosta Juraj Machava. 

 

Otvoriť galériu 

 

Dodáva, že ich obec sa dostáva do povedomia aj podujatiami, akými sú každoročný jarmok s uličkou remesiel, Deň detí, 

či akcia známeho rodáka a podnikateľa Joža Pročka Haličská motorkáreň. "Vďaka tomuto chodí k nám mnoho ľudí, viacej 

sa o obci rozpráva a vyzerá to tak, že je ozaj taká pekná, keď sme získali toľko hlasov," dopĺňa Machava. V dedine sa 

však nezaháľa ani v súčasnosti a vedenie sa snaží zapojiť do rôznych projektov, aby Halič získala nový vzhľad a 

obyvateľom sa žilo lepšie. "Zrevitalizovali sme námestie a rekonštrukciou prešla aj základná škola," zakončil hrdý 

starosta. 

 

TOTO SÚ NAŠE SKVOSTY: 
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1. Synagóga - zrekonštruovali ju pred 8 rokmi a dnes slúži ako evanjelický kostol. 

 

Otvoriť galériu 

 

2. Rodinná hrobka Forgáčovcov - nachádza sa na miestnom cintoríne a je raritou v celej Európe. 

 

Otvoriť galériu 

 

3. Halíčsky zámok – odvlani funguje ako hotel a teší sa veľkému záujmu verejnosti. 

 

Otvoriť galériu 

 

Jožo Pročko (52) 

 

Otvoriť galériu 

 

- Halič je jedna z najkrajších obcí na Slovensku a my sme spojili celé Slovensko, aby za ňu hlasovalo. Ja som hrdý 

lokálpatriot. 

 

Foto: 

 

Michal Martikán a Jožo Pročko Zdroj - anc 

 

J. Blcháč Zdroj - anc 

 

aquapark Tatralandia Zdroj - archív tatralandia 

 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa. Zdroj - iglu 

 

Jasná Zdroj - anc 

 

Michal Martikán (38) Zdroj - anc 

 

Daniela a Lucia Zdroj - anc 

 

Pavel a Ivana Zdroj - anc 

 

Pavol Zdroj - anc 
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J. Machala Zdroj - den 

 

Synagóga Zdroj - den 

 

Rodinná hrobka Forgáčovcov Zdroj - den 

 

Haličsky zamok Zdroj - den 

 

Jožo Pročko (52) Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Stačí si už len vybrať: PREHĽAD víkendových podujatí v Spišskej 

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

http://spisska.dnes24.sk/staci-si-uz-len-vybrat-prehlad-vikendovych-podujati-v-spisskej-284042 

 

 Oddýchnite si počas víkendu aj vy. Môžete tak učiniť aj na akciách, ktoré sa počas neho uskutočnia v Spišskej. Tu je 

prehľad tých, ktoré nás zaujali. 

 

Spievankovo a kráľovná Harmónia 

 

11. a 12.novembra 2017 o 15:30, kino Mier 

 

Počas obidvoch víkendových dní si prídu na svoje aj najmenší. Detský fenomén Spievankovo je opäť v kinách v podobe 

rodinnej hudobnej komédie. V rozprávkovej krajine Spievankovo vládne dobrosrdečná kráľovná Harmónia, ktorej úlohou 

je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevytratila hudba, spev a dobrá nálada. 

 

Improdiv IX 

 

11. novembra 2017 o 18:00, čajovňa Alchýmka 

 

Ďalší večer plný humoru a jedinečných hereckých výkonov je pripravený v čajovni. Divadelná improvizácia na témy 

zadané divákmi. Tri tímy zabavia divákov hereckými výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť nedajú. 

 

Mesiac a magnólie 

 

11. novembra 2017 o 19:00 hod, Divadlo Kontra 

 

http://spisska.dnes24.sk/staci-si-uz-len-vybrat-prehlad-vikendovych-podujati-v-spisskej-284042
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Vynikajúcu komédiu o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", jedného z najslávnejších filmov všetkých čias si budeme môcť 

pozrieť v Divadle Kontra. Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v svojej 

kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a 

neskutočná zábava. 

 

Škriepky na korze 

 

11. novembra 2017 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Spišské divadlo sa rozhodlo priniesť svojim divákom ďalšiu z Goldoniho lahôdok. Ide o komediálny príbeh z prostredia 

rybárskeho mestečka Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval. Slovenskí diváci hru možno poznajú pod názvami ako 

Škriepky v Chiozzealebo Čertice. Pre Spišské divadlo ju pod názvom Škriepky na korze, preložil a naštudoval režisér 

Peter Palik. V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o 

hromadu lásky. Samozrejme všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym temperamentom. 

 

O Kukulíkovi 

 

12. novembra 2017 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 

 

V nedeľu popoludní sa potešia najmä tí najmenší. Divadlo spod Spišského hradu si pripravilo rozprávku o chlapčekovi z 

tekvičky, ktorý sa vybral na dobrodružnú cestu do Dúhových hôr. Okrem dobrodružnej a poučnej rozprávky čaká na detí 

po skončení predstavenia aj animačný program. 

 

Verejné korčuľovanie 

 

12. novembra 2017 o 17:30, Zimný štadión 

 

Máte radi aktívny oddych a zimné športy? Nedeľný podvečer môžete stráviť aj na zimnom štadióne v Spišskej Novej 

Vsi. Na svoje si prídu všetci priaznivci korčuľovania. 

 

Vinica zreje 

 

12. novembra 2017 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Do Spišského divadla zavíta slovenské vojvodinské divadlo zo Srbska, aby obyvateľom Spišskej a okolia potešilo 

výbornou komédiou o rodinných problémoch, ktoré sa nakoniec vtipným spôsobom vyriešia. Hosťujúce divadlo vás 

pobaví v nedeľu večer. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 11. 2017 

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

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Haščák ukončil dlhú gólovú prestávku, Rybár debutoval s nulou 

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

https://sport.sme.sk/c/20694147/hokej-nemecky-pohar-2017-nemecko-slovensko-ramsay-rybar.html 

 

Dojmy slovenských hokejových reprezentantov po víťazstve nad Nemeckom. 

 

AUGSBURG. Dva zápasy, dve víťazstvá a iba jeden inkasovaný gól. Taká je doterajšia bilancia slovenskej hokejovej 

reprezentácie na Nemeckom pohári 2017 v Augsburgu. 

 

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho síce neboli Slováci neboli v dueloch proti Američanom ani Nemcom 

dominantným tímom, ale dokázali v týchto súbojoch streliť päť gólov. 

 

V ťažkých situáciách pri tlaku súperov dobrým bránením a obetavými zákrokmi pomohli brankárom Jánovi Lacovi či 

Patrikovi Rybárovi. 

 

"Dnes sme predviedli super výkon, od prvého do posledného hráča. Zvládli sme to vynikajúco takticky a brankár nás opäť 

raz podržal," povedal útočník Marcel Haščák po sobotňajšom víťaznom zápase proti domácim Nemcom (3:0). 

Tridsaťročný popradský rodák sa v sobotu podieľal na úspechu 

 

Haščák ukončil dlhú gólovú prestávku 

 

Slovákov jedným presným zásahom, v reprezentácii sa mu podarilo skórovať po viac ako roku. 

 

"Som rád, že som v reprezentácii opäť skóroval. Medzitým som snáď z každej pozície triafal do žŕdky, teraz to tam padlo. 

Hodil som to teda za hlavu a urobím všetko pre to, aby sa to rozbehlo," poznamenal Haščák. 

 

Prvý a zároveň víťazný gól v stretnutí zaznamenal meninový oslávenec Martin Bakoš, rovnako ako Haščák sa presadil v 

presilovke. 

 

"Gól vždy poteší, v reprezentácii ešte viac. Je však jedno, komu tam padne, pretože hráme ako tím. Najviac ma teší 

triumf družstva," hovoril skromne odchovanec hokeja v Spišskej Novej Vsi. 

https://sport.sme.sk/c/20694147/hokej-nemecky-pohar-2017-nemecko-slovensko-ramsay-rybar.html
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Rybárova nula pri premiére 

 

Reprezentačný debut ako z veľkej knihy v mal sobotu brankár Patrik Rybár. Úspešne zasiahol pri všetkých 23 strelách 

výberu Nemecka a po súboji mu cenu pre najlepšieho hráča tímu SR v tomto súboji odovzdal Ján Lašák. 

 

"Chytalo sa mi dobre, no občas mi tam niečo vypadlo. Verím, že to nabudúce bude ešte lepšie. Som rád, že sme zvíťazili 

a ja som k tomu prispel svojou troškou," povedal. Jeho výkon vyzdvihol v pozápasovom rozhovore aj kouč Craig Ramsay. 

 

Už v nedeľu o 13.15 h odohrajú Slováci svoj posledný zápas na turnaji, ich súperom bude olympijský tím Ruska. 

 

"Bude to ťažký zápas, Rusi majú v tíme veľmi šikovných hráčov. Verím, že s týmto družstvom a naším systémom ich 

dokážeme potrápiť a možno aj zdolať," povedal Martin Bakoš. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Štrbského plesa ZUBAČKOU do Štrby 

 [teraz.sk; 11/11/2017; Tablet.TV, Daniel Forgács ; Zaradenie: Magazín] 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-vlakovy-videoprojekt-zo-str/291651-clanok.html 

 

TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť 

unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. 

 

Bratislava 11. november (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred týždňom sme vám predstavili trať ozubnicovej železnice zo Štrby 

na Štrbské Pleso. Dnes pôjdeme naspäť. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate 

na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej 

stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk. 

 

Dnes pôjdeme po trati Ozubnicovej železnice od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti 

Slovensko, a.s. zo stanice v Štrbskom Plese. 

 

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, 

historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete 

pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality. 

Príjemnú cestu vlakom! 

. 

 

. 

Pre lepšiu orientáciu na stránke 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-vlakovy-videoprojekt-zo-str/291651-clanok.html
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V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda ozubnicovou železnicou medzi Štrbským Plesom a Štrbou 

zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy. 

 

Nižšie sa dozviete technické údaje o súprave a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach. 

 

. 

Začiatok cesty: Železničná stanica Štrbské Pleso 

 

Železničná stanica Štrbské Pleso Foto: Tablet.TV 

 

. 

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK 

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach - VO VLAKU. Postupne budeme 

zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné 

stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku. 

 

Údaje o vlaku a trati 

Jazda v elektrickej jednotke 405 ozubnicovej železnice Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

 

O trati 

Ozubnicová železnica (OŽ) Štrba - Štrbské Pleso je jednou z dvoch ozubnicových železníc nachádzajúcich sa na 

Slovensku. Spája obce Štrbské Pleso s Tatranskou Štrbou. Trať obsahuje jedinú zastávku Tatranský Lieskovec. V sieti 

ŽSR nesie označenie ako železničná trať č. 182. 

 

Číslo trate: ŽSR - 182 

Správca: Železnice Slovenskej republiky 

Trasa: Štrbské Pleso - Štrba 

Otvorenie trate: 27.7.1896 

Rozchod: 1 000 mm 

Elektrifikácia: 1,5 kV = 

 

Z histórie trate 

Na konci 19. storočia vzrastal záujem turistov o Vysoké Tatry. V tomto období vznikali aj požiadavky na pohodlnú 

dopravu turistov do tatranských osád. Existencia Košicko-bohumínskej železnice, ktorá viedla v blízkosti prosperujúcich 

tatranských osád, oživovala myšlienku železničného prepojenia. Obrovský záujem bol obzvlášť o osadu Štrbské Pleso, 

ktoré malo okrem mnohých hotelov aj štatút liečivých kúpeľov (od roku 1885). 
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Na základe aj týchto podnetov bola v roku 1895 spustená výstavba vlastnej trate s dĺžkou 4,75 km vedená staviteľmi zo 

Spišskej Novej Vsi, Adolfom Niedenthalom a Žigmundom Kornhäuserom. Prevádzka začala rok po začatí výstavby, 27. 

júla 1896. 

 

Ozubnicová železnica mala rozchod 1 000 mm a ako spôsob ozubenia bola použitá sústava Riggenbach. Železnica zo 

svojej údolnej stanice v Štrbe prekonávala do vrcholovej stanice na Štrbskom Plese prevýšenie 454 m s maximálnym 

stúpaním 127 ‰. Pozdĺž trate viedla paralelne cesta, s ktorou sa trať križovala celkovo 17 krát (bez zabezpečovacích 

zariadení). Jazdnú súpravu tvoril parný rušeň, ktorý tlačil pred sebou max. 2 vozne. Park vozidiel tvorili 2 parné rušne 

(Floridsdorf), 4 dvojosové osobné vozne a 2 dvojosové nákladné vozne vyrobené v roku 1896 budapeštianskou firmou 

Ganz. Prevádzka bola ukončená v roku 1933, kedy bola nahradená autobusovou dopravou. 

 

Súčasnosť 

V roku 1970 sa mali konať na Štrbskom Plese majstrovstvá sveta v lyžovaní. Okrem potrieb ubytovania a vybudovania 

športovísk vznikla požiadavka zabezpečenia dopravy. Táto skutočnosť oživila myšlienku znovuvybudovania ozubnicovej 

železnice. Idea bola zrealizovaná 7. mája 1968, keď sa rozhodlo o vybudovaní elektrickej ozubnicovej železnice, ktorá 

mala okrem iného aj presunúť prúd turistov do Západných Tatier. A tak 12. februára 1969 železnicu odovzdali do 

prevádzky. 

 

Nová zubačka bola vybudovaná na opustenom telese pôvodnej trate. Na rozdiel od pôvodnej zubačky, využívala 

zrekonštruovaná trať ozubnicovú sústavu Strube. Jej dĺžka je 4,78 km s maximálnym stúpaním 150 ‰. V údolnej stanici 

Štrba bola vybudovaná nová krytá oceľová hala pre potreby zubačky s meniarňou zabezpečujúcou napájanie železnice 

jednosmerným napätím 1 500 V. 

 

Vo vrcholovej stanici Štrbské Pleso bola postavená nová výpravná budova, ktorá slúžila aj pre potreby TEŽ. Vrcholová 

stanica pôvodnej ozubnicovej trate stála totiž na brehu jazera Štrbské pleso. Súčasný park vozidiel disponuje troma 

dvojvozňovými osobnými súpravami (Brown-Bover Baden a SLM Wintherthur), prívesnou jednonápravovou snehovou 

frézou, motorovou drezinou a troma vozíkmi na prepravu batožiny. 

 

Stanice a zastávky na trati 

• Štrbské Pleso 

• Tatranský Lieskovec 

• Štrba 

 

. 

Koniec cesty– Železničná stanica Štrba 

 

Štrba Foto: Tablet.TV 
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Zaujímavosti na trati 

 

Štrba 

Štrba (nem. Tschirm, Tschirben, Hochwald, maď. Csorba) je rázovitá obec na Slovensku v okrese Poprad. Súčasťou 

obce sú aj osady Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. 

Na archívnej snímke štart bežcov malého štrbského maratónu v Štrbe. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Obec Štrba leží v nadmorskej výške 829 m (stred obce), časť chotára až v 2428 m (Hrubý vrch v závere Mlynickej doliny). 

[4] Na území chotára sú tieto vrchy a štíty: Solisko, Furkovský štít, Hrubý vrch (Triumetal), Štrbský štít, Hliniská veža, 

Capie veže, Zadná Bašta, Diablovina a Satan. Z tatranských plies bolo v majetku Štrby: Kozie pleso, Capie plesá, 

Okrúhle pliesko, Štrbské pleso, Nové Štrbské pleso (Móryho). 

 

Cez túto osadu vedie aj železničná trať Žilina – Košice, ktorá tu má najvyššie položenú rýchlikovú zastávku. 

 

Štrbské Pleso 

Štrbské Pleso (maď. Csorba-tó, nem. Tschirmer See, Zirbener See, poľ. Szczyrbskie Jezioro) je jedna z troch miestnych 

častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. 

Turisti sa člnkujú vo vodách Štrbského plesa, archívne foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

 

Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, 

nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m 

n. m. 

Na archívnej snímke terénne úpravy pod skokanskými mostíkmi, kde sa zatrávňuje dopadisko a robia prípravy na montáž 

južných tribún. Štrbské Pleso 25. novembra 1968. Foto: TASR/Gabriel Bodnár 

 

Do katastrálneho územia Štrbské Pleso patria osady Podbanské (len časť, zvyšok patrí k obci Pribylina) a Vyšné Hágy, 

osada Štrbské Pleso, podľa ktorej je toto katastrálne územie pomenované, bola rozhodnutím Najvyššieho súdu SR opäť 

pričlenená k obci Štrba. Ide o najvyššie položenú turisticko-liečebnú osadu vo Vysokých Tatrách a stredisko vrcholového 

športu pre severské disciplíny. 

Zdroj - wikipedia.org, vlaky.net 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Na Nemeckom pohári podávajú Slováci obetavé výkony, v dvoch zápasoch inkasovali 

len jeden gól 

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

https://www.webnoviny.sk/na-nemeckom-pohari-podavaju-slovaci-obetave-vykony-v-dvoch-zapasoch-inkasovali-len-jeden-gol/ 

 

https://www.webnoviny.sk/na-nemeckom-pohari-podavaju-slovaci-obetave-vykony-v-dvoch-zapasoch-inkasovali-len-jeden-gol/
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Slovenský tím v dueli proti Nemecku neinkasoval ani gól. 

AUGSBURG 11. novembra (WebNoviny.sk) – Dva zápasy, dve víťazstvá a iba jeden inkasovaný gól. Taká je doterajšia 

bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemeckom pohári 2017 v Augsburgu. 

 

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho síce neboli Slováci neboli v dueloch proti Američanom ani Nemcom 

dominantným tímom, ale dokázali v týchto súbojoch streliť päť gólov a v ťažkých situáciách pri tlaku súperov dobrým 

bránením a obetavými zákrokmi pomohli brankárom Jánovi Lacovi či Patrikovi Rybárovi. 

 

"Predviedli sme super výkon, od prvého do posledného hráča. Zvládli sme to vynikajúco takticky a brankár nás opäť raz 

podržal," povedal útočník Marcel Haščák po sobotňajšom víťaznom zápase proti domácim Nemcom (3:0). Tridsaťročný 

popradský rodák sa v sobotu podieľal na úspechu Slovákov jedným presným zásahom, v reprezentácii sa mu podarilo 

skórovať po viac ako roku. 

 

"Som rád, že som v reprezentácii opäť skóroval. Medzitým som snáď z každej pozície triafal do žŕdky, teraz to tam padlo. 

Hodil som to teda za hlavu a urobím všetko pre to, aby sa to rozbehlo," poznamenal Haščák. 

 

Prvý a zároveň víťazný gól v stretnutí zaznamenal meninový oslávenec Martin Bakoš, rovnako ako Haščák sa presadil v 

presilovke. "Gól vždy poteší, v reprezentácii ešte viac. Je však jedno, komu tam padne, pretože hráme ako tím. Najviac 

ma teší triumf družstva," hovoril skromne odchovanec hokeja v Spišskej Novej Vsi. 

 

Reprezentačný debut ako z veľkej knihy v mal sobotu brankár Patrik Rybár. Úspešne zasiahol pri všetkých 23 strelách 

výberu Nemecka a po súboji mu cenu pre najlepšieho hráča tímu SR v tomto súboji odovzdal Ján Lašák. "Chytalo sa mi 

dobre, no občas mi tam niečo vypadlo. Verím, že to nabudúce bude ešte lepšie. Som rád, že sme zvíťazili a ja som k 

tomu prispel svojou troškou," povedal. Jeho výkon vyzdvihol v pozápasovom rozhovore aj kouč Craig Ramsay. 

 

Už v nedeľu o 13.15 h odohrajú Slováci svoj posledný zápas na turnaji, ich súperom bude olympijský tím Ruska. "Bude to 

ťažký zápas, Rusi majú v tíme veľmi šikovných hráčov. Verím, že s týmto družstvom a naším systémom ich dokážeme 

potrápiť a možno aj zdolať," povedal Martin Bakoš. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Lokomotíva zlyhala v koncovke, o minikrízu vraj nejde 

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

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20694169/lokomotiva-zlyhala-v-koncovke-o-minikrizu-vraj-nejde.html 

 

Zvolenu podľahli v 16. druholigovom kole 0:1. 

 

KOŠICE. Košičania zaknihovali tretiu prehru v sezóne. Zvolenu podľahli v 16. druholigovom kole 0:1. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20694169/lokomotiva-zlyhala-v-koncovke-o-minikrizu-vraj-nejde.html
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Futbalisti Lokomotívy sa zo stredného Slovenska vracali naprázdno. Cítili, že v zápase mali na viac. 

 

"Dovolili sme si priveľký luxus v podobe nevyužitých príležitostí. Najmä Karaš a Serečin sa mohli, ako sa vraví, spýtať 

brankára, kam to chce. Boli to stopercentné možnosti, ktoré musíte premeniť, inak vás súper vytrestá. To sa aj potvrdilo. 

Zvolen využil našu chybu a skóroval," bilancoval priebeh sobotňajšieho stretnutia tréner Lokomotívy Albert Rusnák. 

 

Zvolenčania gólovo udreli hneď po prestávke. V 49. min sa Hrebík trocha krkolomne dostal cez Dického a prekonal 

Brédu. 

 

Hoci hostia mali ešte dostatok času na odpoveď, vyrovnať sa im už nepodarilo. 

 

"Mrzí to dvojnásobne, pretože náš výkon nebol zlý. Na ťažkom a premočenom teréne sme dokázali dobre kombinovať, 

hráčom nemáme veľmi čo vyčítať. Akurát koncovku. V nej sme zlyhali, a to nás stálo tri body," vravel vyrovnaným hlasom 

košický lodivod. 

 

Chýba klasický ´hroťák´ 

 

Lokomotíva nevyhrala tretí zápas v rade. 

 

Po domácej remíze s Pohroním nasledovala deľba bodov aj v Spišskej Novej Vsi a najnovšie prišla prehra vo Zvolene. 

 

Ide o najdlhšie čakanie košického celku na víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Reči o minikríze si ale v tábore stále 

vedúceho mužstva druholigového pelotónu nepripúšťajú. 

 

"Tak by som to nenazval. Ak si vezmeme zápas s Pohroním, súper bol v druhom polčase možno dvakrát na našej 

polovici, kým my sme boli oveľa aktívnejší. V Spišskej sme vyťažili z minima maximum, to je pravda. Hrali sme tam len po 

päťku, chceli sme loptu doviezť až do brány. Prejavuje sa skutočnosť, že hráme dlhodobo bez hrotového útočníka. Ale na 

to sa nebudem vyhovárať. Príležitosť dostali iní hráči, zostavu rotujeme aj v ofenzíve a každým zápasom zisťujeme viac o 

tom, ako hráči reagujú na danú situáciu. Máme dostatočný široký káder na to, aby sme sa s tým vyrovnali," povedal 

Albert Rusnák. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Slovensko alebo Rusko? S našim systémom ich zdoláme, verí Bakoš 

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

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/447850-slovensko-alebo-rusko-s-nasim-systemom-ich-zdolame-

veri-bakos/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Radosť slovenských hokejistov po výhre nad Nemeckom. Autor - SITA/AP, Peter Kneffel 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/447850-slovensko-alebo-rusko-s-nasim-systemom-ich-zdolame-veri-bakos/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/447850-slovensko-alebo-rusko-s-nasim-systemom-ich-zdolame-veri-bakos/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Dva zápasy, dve víťazstvá a iba jeden inkasovaný gól. Taká je doterajšia bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie na 

Nemeckom pohári 2017 v Augsburgu. 

 

Pod vedením trénera Craiga Ramsayho síce neboli Slováci neboli v dueloch proti Američanom ani Nemcom 

dominantným tímom, ale dokázali v týchto súbojoch streliť päť gólov a v ťažkých situáciách pri tlaku súperov dobrým 

bránením a obetavými zákrokmi pomohli brankárom Jánovi Lacovi či Patrikovi Rybárovi. 

 

"Dnes sme predviedli super výkon, od prvého do posledného hráča. Zvládli sme to vynikajúco takticky a brankár nás opäť 

raz podržal," povedal útočník Marcel Haščák po sobotňajšom víťaznom zápase proti domácim Nemcom (3:0). 

 

Tridsaťročný popradský rodák sa v sobotu podieľal na úspechu Slovákov jedným presným zásahom, v reprezentácii sa 

mu podarilo skórovať po viac ako roku. 

 

"Som rád, že som v reprezentácii opäť skóroval. Medzitým som snáď z každej pozície triafal do žŕdky, teraz to tam padlo. 

Hodil som to teda za hlavu a urobím všetko pre to, aby sa to rozbehlo," poznamenal Haščák. 

 

Nemecko - Slovensko (0:3) 

Fotogaléria 6 fotiek 

 

+3 

 

Prvý a zároveň víťazný gól v stretnutí zaznamenal meninový oslávenec Martin Bakoš, rovnako ako Haščák sa presadil v 

presilovke. 

 

"Gól vždy poteší, v reprezentácii ešte viac. Je však jedno, komu tam padne, pretože hráme ako tím. Najviac ma teší 

triumf družstva," hovoril skromne odchovanec hokeja v Spišskej Novej Vsi. 

 

Reprezentačný debut ako z veľkej knihy v mal sobotu brankár Patrik Rybár. Úspešne zasiahol pri všetkých 23 strelách 

výberu Nemecka a po súboji mu cenu pre najlepšieho hráča tímu SR v tomto súboji odovzdal Ján Lašák. 

 

"Chytalo sa mi dobre, no občas mi tam niečo vypadlo. Verím, že to nabudúce bude ešte lepšie. Som rád, že sme zvíťazili 

a ja som k tomu prispel svojou troškou," povedal. Jeho výkon vyzdvihol v pozápasovom rozhovore aj kouč Craig Ramsay. 

 

Už v nedeľu o 13.15 h odohrajú Slováci svoj posledný zápas na turnaji, ich súperom bude olympijský tím Ruska. 

 

Rusi v sobotňajšom večernom zápase zdolalo USA 5:2. Súboj proti Slovensku tak bude priamym duelom o prvenstvo na 

turnaji. 
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"Bude to ťažký zápas, Rusi majú v tíme veľmi šikovných hráčov. Verím, že s týmto družstvom a naším systémom ich 

dokážeme potrápiť a možno aj zdolať," povedal Martin Bakoš. 

 

Nemecký pohár 2017 – sobota: 

 

Rusko olympionici – USA 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) 

 

Góly: 34. Jarullin (Prochorkin, Kagarlickij), 36. Naumenkov (A. Fiodorov, M. Karpov), 38. M. Karpov (Naumenkov, A. 

Fiodorov), 58. Michejev (Kagarlickij, Prochorkin), 60. Tichonov (Jeriomenko) – 1. Arcobello (Gunderson, Kolarik), 13. 

Kolarik (Arcobello, Stoa) 

 

Nemecko – Slovensko 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) 

 

Góly: 5. M. Bakoš (Marcel Haščák, Bubela), 48. Marcel Haščák (Bubela), 60. Čerešňák 

 

1.  Rusko  2  2  0  0  0  13:4  6   

2.  Slovensko  2  2  0  0  0  5:1  6   

3.  USA  2  0  0  0  2  3:7  0   

4.  Nemecko  2  0  0  0  2  2:11  0  

 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, vážne zranenú ženu previezol vrtuľník do nemocnice 

 [nextfuture.sk; 11/11/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-dialnici-d1-sa-zrazili-dve-auta-vazne-zranenu-zenu-previezol-vrtulnik-do-nemocnice/ 

 

POPRAD 11. novembra (WebNoviny.sk) – Pri zrážke dvoch motorových vozidiel na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku (okr. 

Spišská Nová Ves) sa dnes ráno vážne zranila 74-ročná žena. 

Vozidlá skončili po zrážke mimo vozovky, nachádzali sa v nich štyri osoby. Na mieste zraneným poskytovali pomoc 

pozemní aj leteckí záchranári z Popradu. 

 

Odporúčame: Vodič Audi uháňal po D2 rýchlosťou 246 km/h, dostal 800-eurovú pokutu  

 

"Do svojej starostlivosti si od zasahujúcej rýchlej lekárskej pomoci prevzal lekár leteckých záchranárov najťažšie zranenú 

cestujúcu, 74-ročnú pacientku, ktorá utrpela vážny úraz hlavy. Napojenú na umelú pľúcnu ventiláciu s polytraumou bola 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-dialnici-d1-sa-zrazili-dve-auta-vazne-zranenu-zenu-previezol-vrtulnik-do-nemocnice/
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leteckými záchranármi prevezená do popradskej nemocnice," informovala agentúru SITA Zuzana Hopjaková, PR 

manažérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR – Transport Europe. 

Ďalší ľahšie zranený pacient bol ponechaný v starostlivosti pozemných záchranárov. 

Viac k témam: ATE Air - Transport Europe , diaľnica D1 , nehoda Zdroj - Webnoviny.sk -  

style="text-decoration: underline">Na diaľnici D1 sa zrazili dve autá, vážne zranenú ženu previezol vrtuľník do nemocnice 

© SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  VOSR v Spišských Vlachoch 

 [teraz.sk; 12/11/2017; Ľubomír Baloga ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vosr-v-spisskych-vlachoch/38255-clanok.html 

 

Uplynulý mesiac sme v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch zažili VOSR - veľkú októbrovú stolnotenisovú radosť. 

 

 Spišské Vlachy 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Uplynulý mesiac sme v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch 

zažili VOSR - veľkú októbrovú stolnotenisovú radosť. Vyhrali sme Okresné majstrovstvá v stolnom tenise žiačok ZŠ v 

okrese Spišská Nová Ves. Našu školu reprezentovali Radoslava Nemčíková (VIII. B), Laura Legátová (IX. tr.) a Lenka 

Kaľavská (IX. tr.)  

 

 "V základnej skupine naším prvým súperom bolo Gymnázium Javorová Sp. Nová Ves, nad ktorým sme vyhrali. Následne 

sme porazili aj ZŠ Komenského Smižany. Vo vyraďovacej časti o postup do finále sme hrali so ZŠ Nad Medzou Sp. Nová 

Ves. Po nie veľmi ťažkom boji sme postúpili do finále, kde boli našimi súperkami dievčatá z Cirkevnej základnej školy 

Juraja Sklenára z Letanovce. Družstvo tejto školy bolo víťazom minulý školský rok. Bojovali sme statočne a vyhrali sme 

všetky zápasy. Na 3. mieste skončila ZŠ Maurerova Krompachy. Bol to krásny pocit, keď po dlhom, dokonca po 

niekoľkoročnom snažení sme sa dostali na 1. miesto. Naše víťazstvo nám zaistilo vstupenku na krajskú súťaž v 

Košiciach." (Radoslava Nemčíková VIII. B) 

 

 Držte nám palce, dievčatá sa pripravujú na krajské majstrovstvá, kde už nebudú reprezentovať iba svoju školu, ale aj 

samotný okres Spišská Nová Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Spevácky zbor Úsmev vyhral medzi najlepšími 

 [myprievidza.sme.sk; 12/11/2017; Silver Jurtinus ; Zaradenie: Prievidza / Zaujímavosti] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20684424/spevacky-zbor-usmev-vyhral-medzi-najlepsimi.html 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vosr-v-spisskych-vlachoch/38255-clanok.html
https://myprievidza.sme.sk/c/20684424/spevacky-zbor-usmev-vyhral-medzi-najlepsimi.html
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Celosvetovou súťažou v júli vo waleskom Llangollen to ešte len začalo, tvrdia. 

 

PRIEVDZA. Komorný spevácky zbor Úsmev Prievidza sa v auguste zúčastnil krajskej postupovej súťaže zborového 

spevu v Jasenici pri Považskej Bystrici, kde získal pochvalu poroty, zlate pásmo a priamy postup do celoslovenskej 

súťaže Viva il Canto. 

 

Tá sa konala v Spišskej Novej Vsi v októbri. Súťažilo na nej jedenásť najlepších speváckych zoskupení z celého 

Slovenska. 

 

"Znova sme presvedčili a ohúrili päťčlennú odbornú porotu aj širokú verejnosť svojou kvalitou, krásou a bezkonkurenčne 

vyhrali zlaté pásmo s pochvalou poroty, cenu riaditeľa mestského kultúrneho centra, riaditeľky Spišského osvetového 

strediska a stali sa absolútnymi víťazmi súťaže," pochválila sa "úsmeváčka" Lucia Gombarčíková. 

 

"Ja to tvrdím stále. Úsmev je výborný a radi o tom našich poslucháčov presviedčame. Spievame srdcom a verím, že je to 

cítiť," dodala Lucia. 

 

Najbližšie sa Úsmev predstaví domácemu publiku na veľkom Vianočnom koncerte v sobotu 16. decembra v Piaristickom 

kostole. "Tešíme sa na všetkých," doplnila Gombarčíková. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Súhrn celého týždňa: Toto sú články, na ktoré naši čitatelia klikali najviac 

 [spisska.dnes24.sk; 12/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/suhrn-celeho-tyzdna-toto-su-clanky-na-ktore-nasi-citatelia-klikali-najviac-284124 

 

 Pozrite si ich jednoducho naraz. Prinášame vám trojicu článkov, ktoré počas tohto týždňa zaujali našich čitateľov najviac. 

 

Svadobné zábery otužilca 

 

Svoj svadobný deň prežíva každý inak. Čo sa však stane, keď sa žení otužilec? Môže to vyzerať aj tak, ako pred pár 

dňami v Slovenskom raji. Veď sledujte. 

 

Ocenenie starostu Smižian 

 

V známej internetovej súťaži, v ktorej sa hlasovalo o naj mesto či obec, mali možnosť zabojovať aj primátori či 

starostovia. Titul – Starosta roka 2017 získala hlava Smižian – Michal Kotrady. Ako na toto víťazstvo zareagoval sa 

dozviete v článku. 

 

Novoveskí škôlkari excelovali 

http://spisska.dnes24.sk/suhrn-celeho-tyzdna-toto-su-clanky-na-ktore-nasi-citatelia-klikali-najviac-284124
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Súčasný hit IMT Smile a Ondreja Kandráča s názvom Hej Sokoly si obľúbili mnohí. Dôkazom toho sú i deti z Materskej 

školy S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi, ktoré si ju sami vybrali a chceli ju zaspievať v programe venovaného 

dôchodcom. A išlo im to naozaj super. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.42.  Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

 [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/liptovsky-mikulas-sa-stal-naj-mestom-slovenska-cl548263.html 

 

Na snímke primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. 

 

Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) – V deviatom ročníku súťaže O naj mesto a obec Slovenska, ktorej 

vyhlasovateľom je portál slovakregion.sk, zvíťazil Liptovský Mikuláš. Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 

26.000 hlasov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktoria Čapčíková. 

 

"Pre mňa to znamená, že všetci, ktorí zahlasovali vidia, že Liptovský Mikuláš ožíva, je pre nich atraktívny a poskytuje 

stále viac príležitostí a podujatí, ktoré ľudí zaujali," povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

 

Byť naj mestom na Slovensku podľa neho ale znamená oveľa viac, ako to môže vyzerať na prvý pohľad. "Napríklad to, že 

ľudia ocenili aj čistotu a úpravu mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom 'naj' skrýva," vysvetlil. Ako doplnil, výhru vníma 

ako signál, že Liptovský Mikuláš je pre obyvateľov, návštevníkov, ale aj investorov čoraz atraktívnejší. "A to napriek tomu, 

že určite existujú aj nedostatky, ktoré postupne strategicky odstraňujeme," uzavrel. 

 

Hlasovanie prebiehalo od apríla do októbra prostredníctvom hlasovacieho banneru umiestneného pod prezentáciami 

miest a obcí na stránke vyhlasovateľa súťaže. Druhé miesto v súťaži získalo Brezno, tretiu priečku obsadila Spišská 

Nová Ves. Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári budúceho roka počas výstavy ITF Slovakiatour v 

Bratislave. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

-END 
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1.43.  Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

 [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/liptovsky-mikulas-sa-stal-naj-mestom/292002-clanok.html 

 

Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 26.000 hlasov. 

 

Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) – V deviatom ročníku súťaže O naj mesto a obec Slovenska, ktorej 

vyhlasovateľom je portál slovakregion.sk, zvíťazil Liptovský Mikuláš. Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 

26.000 hlasov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktoria Čapčíková. 

 

"Pre mňa to znamená, že všetci, ktorí zahlasovali vidia, že Liptovský Mikuláš ožíva, je pre nich atraktívny a poskytuje 

stále viac príležitostí a podujatí, ktoré ľudí zaujali," povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

 

Byť naj mestom na Slovensku podľa neho ale znamená oveľa viac, ako to môže vyzerať na prvý pohľad. "Napríklad to, že 

ľudia ocenili aj čistotu a úpravu mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom 'naj' skrýva," vysvetlil. Ako doplnil, výhru vníma 

ako signál, že Liptovský Mikuláš je pre obyvateľov, návštevníkov, ale aj investorov čoraz atraktívnejší. "A to napriek tomu, 

že určite existujú aj nedostatky, ktoré postupne strategicky odstraňujeme," uzavrel. 

 

Hlasovanie prebiehalo od apríla do októbra prostredníctvom hlasovacieho banneru umiestneného pod prezentáciami 

miest a obcí na stránke vyhlasovateľa súťaže. Druhé miesto v súťaži získalo Brezno, tretiu priečku obsadila Spišská 

Nová Ves. Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári budúceho roka počas výstavy ITF Slovakiatour v 

Bratislave. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Ako si správne vybrať strednú školu? 

 [teraz.sk; 12/11/2017; Laura Legátová a Lenka Kaľavská ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ako-si-spravne-vybrat-strednu-skolu/38257-clanok.html 

 

Kam na strednú školu? Po akej ceste sa správne vybrať, aby sme mali dobrú budúcnosť? 

 

 Spišské Vlachy 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Tieto otázky nás teraz zvlášť trápia, pretože sme deviatačky. Nájsť 

odpoveď na tieto otázky niektorým z nás pomohla aj tzv. burza stredných škôl. Oficiálne sa toto podujatie nazýva 

Správna voľba povolania a jeho organizátorom je Košický samosprávny kraj. Tento rok sa konalo na pôde Strednej 

odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves. Podobá sa to tak trocha na veľtrh. V triedach mali pripravené 

jednotlivé stredné školy svoje stanovištia. Učitelia a žiaci zo stredných škôl nám predstavili svoju školu a tiež to, prečo by 

si mali žiaci končiaci základnú školu vybrať ďalšie štúdium práve na ich škole. Niektorí naši spolužiaci už aspoň 

predbežne vedeli, akým smerom sa chcú uberať - ako napríklad my dve. No našli sa aj takí, ktorí v tom nemajú jasno ani 

http://www.teraz.sk/regiony/liptovsky-mikulas-sa-stal-naj-mestom/292002-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/ako-si-spravne-vybrat-strednu-skolu/38257-clanok.html
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teraz. Niektorých z nás prezentácie škôl zaujali natoľko, že začali zvažovať svoje rozhodnutia, hoci si mysleli, že už sú 

pevne rozhodnutí. Našťastie, máme možnosť zúčastniť sa Dní otvorených dverí na školách, o ktoré máme záujem. 

Dúfame, že sa každý z nás rozhodne ísť správnym smerom a nebude svoje rozhodnutie v budúcnosti ľutovať. 

 

 Laura Legátová a Lenka Kaľavská  

 ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy 

 9. ročník 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Dobré rozprávky z Lidla skutočne víťazia nad zlom 

 [teraz.sk; 12/11/2017; Školský servis ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/dobre-rozpravky-z-lidla-skutocne-vi/38259-clanok.html 

 

Zákazníci diskontného reťazca môžu už po tretíkrát pomôcť vážne chorým novorodencom 

 

 Banská Bystrica 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Rozprávky nás učia, že to najpodstatnejšie vníma človek srdcom - 

silu dobra, vernosť priateľstva či podanú pomocnú ruku. Dobré rozprávky skutočne víťazia nad zlom a otvárajú šľachetné 

srdcia. Lidl pred najkrajšími sviatkami roka opäť pripravil pre svojich zákazníkov tri krásne rozprávky, ktoré majú čarovnú 

moc: dokážu totiž liečiť vážne chorých novorodencov.  

 

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

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

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

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

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

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

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

uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.  

 

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

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

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

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

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

Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstvo zdravotníctva pre neonatológiu.  

 

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

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

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/dobre-rozpravky-z-lidla-skutocne-vi/38259-clanok.html
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novorodencom, ktorí nie sú bezprostredne preložení do spádového vysoko špecializovaného neonatologického 

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

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

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

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

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

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

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

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

inkubátorov v hodnote 600 000 E. Tieto pracoviská pomáhajú najrizikovejším novorodencom. O rok neskôr sa diskontný 

reťazec rozhodol ísť ešte ďalej a podať pomocnú ruku všetkým deťom, ktoré o to najcennejšie – svoj život – musia 

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

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

 

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

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

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

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

 Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

 Bratislava – Nové Mesto Detská fakultná nemocnica s poliklinikou  

 Bratislava - Nové Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava 

 Bratislava - Petržalka Univerzitná nemocnica Bratislava 

 Bratislava - Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 

 Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 

 Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

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

 Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 

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

 Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. 

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

 Komárno FORLIFE n.o. 

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

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

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

 Košice – Západ Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica 

 Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

 Krompachy Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

 Levice Nemocnice s poliklinikami n.o. 
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 Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 

 Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 

 Martin Univerzitná nemocnica Martin 

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

 Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava 

 Nitra Fakultná nemocnica Nitra 

 Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou 

 Partizánske Nemocnica Partizánske 

 Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 

 Poprad Nemocnica Poprad, a. s. 

 Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

 Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana  

 Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

 Rimavská Sobota Nemocnice a polikliniky, a.s. 

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

 Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 

 Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

 Snina Nemocnica Snina, s.r.o. 

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

 Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

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

 Topoľčany Nemocnice s poliklinikami n.o. 

 Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

 Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 

 Trnava Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 

 Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

 Vranov nad Topľou VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O. 

 Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 

 Žiar nad Hronom Nemocnice a polikliniky, a.s. 

 Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
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1.46.  Zámčania skrížili hokejky s hráčmi Spišskej Novej Vsi: Tri body ostávajú doma 

 [novezamky.dnes24.sk; 12/11/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/zamcania-skrizili-hokejky-s-hracmi-spisskej-novej-vsi-tri-body-ostavaju-doma-284218 

 

 V úplnom závere víkendu vykorčuľovali na ľad aj hráči B-tímu HC Nové Zámky. V súboji proti súperovi z východu 

Slovenska sa im podarilo zabodovať naplno. 

http://novezamky.dnes24.sk/zamcania-skrizili-hokejky-s-hracmi-spisskej-novej-vsi-tri-body-ostavaju-doma-284218
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Hráči Nových Zámkov privítali v zápase 1. ligy hokejistov Spišskej Novej Vsi. Napriek faktu, že vedenia sa ujal súper, 

naším hokejistom sa podarilo stav stretnutia otočiť a vybojovať tak všetky tri body. Ešte 9 minút pred koncom zápasu 

viedli domáci o dva góly, no dvoma ďalšími presnými zásahmi v poslednej dvojminútovke definitívne zlomili súperov 

odpor. Zámčanom tak aktálne patrí 8. priečka a v najbližšom dueli v stredu 15. novembra vyzvú na domácom ľade 

Trnavčanov. 

 

HC Nové Zámky B – HK Spišská Nová Ves 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) 

 

Góly: 24. M.Jass (K.Jass, Monya), 36. Štumpf (Monya), 39. Klenko (Rehák, Lantoši), 50. Lantoši (Trávniček), 59. Monya 

(Šimek, Štumpf), 60. Šimek – 9. Nagy (Mikula, Findura), 32. Mikula (Findura, Vantroba), 56. Lištiak (Halász, Uhrík) 

 

Rozhodovali: Hatala, Wolf – Frimmel, Kedves, vylúčení 4:2, presilovky 1:0, oslabenia 3:0. 166 divákov. 

 

Zostava HC Nové Zámky B: 

 

Nagy – Trávniček, Šimek, Klenko, M.Jass, Sabo, Štefánik – Varga, Rehák, Lantoši – Monya, Štumpf, K.Jass – Matejov, 

Tužinský, Slávik 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.47.  Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

 [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-v/292045-clanok.html 

 

V 9. kole nedokázala zvíťaziť ani v jednom sete. 

 

Spišská Nová Ves 12. novembra (TASR) - V 9. kole volejbalovej extraligy žien prehrala BK97 Stova Spišská Nová Ves 

s VK Eperia Prešov 0:3. 

 

Výsledok: 

 

BK97 Stova Spišská Nová Ves - VK Eperia Prešov 0:3 (-14, -17, -21) 

 

Rozhodovali: Fiľo, Novotný. 

http://www.teraz.sk/sport/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-v/292045-clanok.html
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1.48.  Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

 [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116068/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-vo-volejbalovej-extralige-zien 

 

V 9. kole nedokázala zvíťaziť ani v jednom sete. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP Photo 

 

Spišská Nová Ves 12. novembra (TASR) - V 9. kole volejbalovej extraligy žien prehrala BK97 Stova Spišská Nová Ves 

s VK Eperia Prešov 0:3. 

 

BK97 Stova Spišská Nová Ves - VK Eperia Prešov 0:3 (-14, -17, -21) 

 

Rozhodovali: Fiľo, Novotný. 

 

× 
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1.49.  Spišská Nová Ves podľahla Prešovu vo volejbalovej extralige žien 

 [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-vo-volejbalovej-extralige-zien-cl548312.html 

 

V 9. kole volejbalovej extraligy žien prehrala BK97 Stova Spišská Nová Ves s VK Eperia Prešov 0:3. 

 

Spišská Nová Ves 12. novembra (TASR) - V 9. kole volejbalovej extraligy žien prehrala BK97 Stova Spišská Nová Ves 

s VK Eperia Prešov 0:3. 

 

Výsledok: 

 

BK97 Stova Spišská Nová Ves - VK Eperia Prešov 0:3 (-14, -17, -21) 

 

Rozhodovali: Fiľo, Novotný. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116068/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-vo-volejbalovej-extralige-zien
http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-podlahla-presovu-vo-volejbalovej-extralige-zien-cl548312.html
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1.50.  V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

 [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvi/292049-clanok.html 

 

Košice vyhrali presvedčivo o 30 bodov. 

 

Košice 12. novembra (TASR) - V 11. kole basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad PP TV Raj Žilina 

112:82. 

 

Výsledky - 11. kolo: 

 

KB Košice - PP TV Raj Žilina 112:82 (57:39) 

 

Najviac bodov: Stamenkovič 18, Fletcher 17, Sedmák 16 - Wright 23, Holcomb 22, Ďurana 10. 

 

BK O4 AC LB Spišská Nová Ves - MBH Handlová 94:102 (51:41) 

 

Najviac bodov: Ninkovi 26, Majerčák 24, Nzege 20 - Djordjevič 20, Tyus 20, Landenbergue 18. 
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1.51.  V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

 [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116079/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvitazil-kb-kosice-nad-zilinou 

 

Košice vyhrali presvedčivo o 30 bodov. 

 

Zo zápasu 11. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice – PP & TV Raj Žilina 12. novembra 2017 v 

Košiciach. Na snímke s loptou Brandon Holcomb - PP & TV Raj Žilina, vľavo dole Peter Sedmák - KB Košice. — Foto: 

TASR/Milan Kapusta 

 

Košice 12. novembra (TASR) - V 11. kole basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad PP TV Raj Žilina 

112:82. 

 

KB Košice - PP TV Raj Žilina 112:82 (57:39) 

 

Najviac bodov: Stamenkovič 18, Fletcher 17, Sedmák 16 - Wright 23, Holcomb 22, Ďurana 10. 

http://www.teraz.sk/sport/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvi/292049-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/116079/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvitazil-kb-kosice-nad-zilinou


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 11. 2017 

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

 

BK O4 AC LB Spišská Nová Ves - MBH Handlová 94:102 (51:41) 

 

Najviac bodov: Ninkovi 26, Majerčák 24, Nzege 20 - Djordjevič 20, Tyus 20, Landenbergue 18. 

 

× 
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1.52.  Pri zrážke áut na diaľnici sa vážne zranila 74-ročná žena 

 [netky.sk; 12/11/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/pri-zrazke-aut-na-dialnici-sa-vazne-zranila-74-rocna-zena 

 

POPRAD – Pri zrážke dvoch motorových vozidiel na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku (okr. Spišská Nová Ves) sa dnes 

ráno vážne zranila 74-ročná žena. 

 

Vozidlá skončili po zrážke mimo vozovky, nachádzali sa v nich štyri osoby. Na mieste zraneným poskytovali pomoc 

pozemní aj leteckí záchranári z Popradu. "Do svojej starostlivosti si od zasahujúcej rýchlej lekárskej pomoci prevzal lekár 

leteckých záchranárov najťažšie zranenú cestujúcu, 74-ročnú pacientku, ktorá utrpela vážny úraz hlavy. Napojenú na 

umelú pľúcnu ventiláciu s polytraumou bola leteckými záchranármi prevezená do popradskej nemocnice," informovala 

agentúru SITA Zuzana Hopjaková, PR manažérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR – 

Transport Europe. Ďalší ľahšie zranený pacient bol ponechaný v starostlivosti pozemných záchranárov. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 
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1.53.  V basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad Žilinou 

 [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvitazil-kb-kosice-nad-zilinou-cl548313.html 

 

Zo zápasu 11. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice - PP & TV Raj Žilina 12. novembra 2017 v 

Košiciach. Na snímke s loptou Brandon Holcomb - PP & TV Raj Žilina, vľavo dole Peter Sedmák - KB Košice. 

http://www.netky.sk/clanok/pri-zrazke-aut-na-dialnici-sa-vazne-zranila-74-rocna-zena
http://www.24hod.sk/v-basketbalovej-eurovia-sbl-muzov-zvitazil-kb-kosice-nad-zilinou-cl548313.html
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Košice 12. novembra (TASR) - V 11. kole basketbalovej Eurovia SBL mužov zvíťazil KB Košice nad PP TV Raj Žilina 

112:82. 

 

Výsledky - 11. kolo: 

 

KB Košice - PP TV Raj Žilina 112:82 (57:39) 

 

Najviac bodov: Stamenkovič 18, Fletcher 17, Sedmák 16 - Wright 23, Holcomb 22, Ďurana 10. 

 

BK O4 AC LB Spišská Nová Ves - MBH Handlová 94:102 (51:41) 

 

Najviac bodov: Ninkovi 26, Majerčák 24, Nzege 20 - Djordjevič 20, Tyus 20, Landenbergue 18. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.54.  Liptovský Mikuláš sa stal naj mestom Slovenska 

 [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116045/liptovsky-mikulas-sa-stal-naj-mestom-slovenska 

 

Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 26.000 hlasov. 

 

Na snímke primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč. — Foto: TASR- Andrej Galica 

 

Liptovský Mikuláš 12. novembra (TASR) – V deviatom ročníku súťaže O naj mesto a obec Slovenska, ktorej 

vyhlasovateľom je portál slovakregion.sk, zvíťazil Liptovský Mikuláš. Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 

26.000 hlasov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktoria Čapčíková. 

 

"Pre mňa to znamená, že všetci, ktorí zahlasovali vidia, že Liptovský Mikuláš ožíva, je pre nich atraktívny a poskytuje 

stále viac príležitostí a podujatí, ktoré ľudí zaujali," povedal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. 

 

Byť naj mestom na Slovensku podľa neho ale znamená oveľa viac, ako to môže vyzerať na prvý pohľad. "Napríklad to, že 

ľudia ocenili aj čistotu a úpravu mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom 'naj' skrýva," vysvetlil. Ako doplnil, výhru vníma 

ako signál, že Liptovský Mikuláš je pre obyvateľov, návštevníkov, ale aj investorov čoraz atraktívnejší. "A to napriek tomu, 

že určite existujú aj nedostatky, ktoré postupne strategicky odstraňujeme," uzavrel. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116045/liptovsky-mikulas-sa-stal-naj-mestom-slovenska
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Hlasovanie prebiehalo od apríla do októbra prostredníctvom hlasovacieho banneru umiestneného pod prezentáciami 

miest a obcí na stránke vyhlasovateľa súťaže. Druhé miesto v súťaži získalo Brezno, tretiu priečku obsadila Spišská 

Nová Ves. Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári budúceho roka počas výstavy ITF Slovakiatour v 

Bratislave. 

 

× 
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1.55.  V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

 [24hod.sk; 12/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/v-1-hokejovej-lige-skalica-zdolala-presov-cl548317.html 

 

St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

 

Skalica 12. novembra (TASR) - St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

 

HK Skalica - Prešov Penguins 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) 

 

Góly: 11. Janáč, 30. Janáč, 37. Hujsa - 22. Baláž. Rozhodovali: Vojtek - Jurčiak, Tvrdoň, vylúčení 3:1, presilovky 0:0, 

oslabenia 1:0. 1121 divákov. 

 

HC OSOMOS Bratislava - HK'95 Považská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

 

Góly: 11. Klučiar, 23. Novák, 28. Gron, 43. Ficel, 59. Klučiar - 17. Zlocha, 36. Dolinajec. Rozhodovali: Druga - Beniač, 

Vyšný, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše Vidovič (OSOMOS) na 10 min za napadnutie rozhodcov, Danišovský (OSMOS) na 

5+10+10 min za pästný súboj a nešportové správanie sa, Bednár (Pov. Bystrica) na 5+10+10 min za pästný súboj a 

nešportové správanie sa, presilovky 2:1, oslabenia 0:0. 170 divákov. 

 

HC Nové Zámky B - HK Spišská Nová Ves 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) 

 

Góly: 24. M. Jass, 36. Šumpf, 39. Klenko, 50. Lantoši, 59. Monya, 60. Štumf - 9. Nagy, 32. Mikula, 56. Lištiak. 

Rozhodovali: Hatala, Wolf - Frimmel, Kedves, vylúčení 4:2, presilovky 1:0, oslabenia 3:0. 166 divákov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

-END 
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1.56.  V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

 [dobrenoviny.sk; 12/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116080/v-1-hokejovej-lige-skalica-zdolala-presov 

 

St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

Skalica 12. novembra (TASR) - St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

 

HK Skalica - Prešov Penguins 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) 

 

Góly: 11. Janáč, 30. Janáč, 37. Hujsa - 22. Baláž. Rozhodovali: Vojtek - Jurčiak, Tvrdoň, vylúčení 3:1, presilovky 0:0, 

oslabenia 1:0. 1121 divákov. 

 

HC OSOMOS Bratislava - HK'95 Považská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

 

Góly: 11. Klučiar, 23. Novák, 28. Gron, 43. Ficel, 59. Klučiar - 17. Zlocha, 36. Dolinajec. Rozhodovali: Druga - Beniač, 

Vyšný, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše Vidovič (OSOMOS) na 10 min za napadnutie rozhodcov, Danišovský (OSMOS) na 

5+10+10 min za pästný súboj a nešportové správanie sa, Bednár (Pov. Bystrica) na 5+10+10 min za pästný súboj a 

nešportové správanie sa, presilovky 2:1, oslabenia 0:0. 170 divákov. 

 

HC Nové Zámky B - HK Spišská Nová Ves 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) 

 

Góly: 24. M. Jass, 36. Šumpf, 39. Klenko, 50. Lantoši, 59. Monya, 60. Štumf - 9. Nagy, 32. Mikula, 56. Lištiak. 

Rozhodovali: Hatala, Wolf - Frimmel, Kedves, vylúčení 4:2, presilovky 1:0, oslabenia 3:0. 166 divákov. 

 

× 
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1.57.  V 1. hokejovej lige Skalica zdolala Prešov 

 [teraz.sk; 12/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/v-1-hokejovej-lige-skalica-zdolala-pre/292050-clanok.html 

 

St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

 

Skalica 12. novembra (TASR) - St. Nicolaus 1. hokejová liga pokračovala v nedeľu zápasmi 19. kola. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116080/v-1-hokejovej-lige-skalica-zdolala-presov
http://www.teraz.sk/sport/v-1-hokejovej-lige-skalica-zdolala-pre/292050-clanok.html
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HK Skalica - Prešov Penguins 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) 

 

Góly: 11. Janáč, 30. Janáč, 37. Hujsa - 22. Baláž. Rozhodovali: Vojtek - Jurčiak, Tvrdoň, vylúčení 3:1, presilovky 0:0, 

oslabenia 1:0. 1121 divákov. 

 

HC OSOMOS Bratislava - HK'95 Považská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 

 

Góly: 11. Klučiar, 23. Novák, 28. Gron, 43. Ficel, 59. Klučiar - 17. Zlocha, 36. Dolinajec. Rozhodovali: Druga - Beniač, 

Vyšný, vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše Vidovič (OSOMOS) na 10 min za napadnutie rozhodcov, Danišovský (OSMOS) na  

5+10+10 min za pästný súboj a nešportové správanie sa, Bednár (Pov. Bystrica) na 5+10+10 min za pästný súboj a 

nešportové správanie sa, presilovky 2:1, oslabenia 0:0. 170 divákov. 

 

HC Nové Zámky B - HK Spišská Nová Ves 6:3 (0:1, 3:1, 3:1) 

 

Góly: 24. M. Jass, 36. Šumpf, 39. Klenko, 50. Lantoši, 59. Monya, 60. Štumf - 9. Nagy, 32. Mikula, 56. Lištiak. 

Rozhodovali: Hatala, Wolf - Frimmel, Kedves, vylúčení 4:2, presilovky 1:0, oslabenia 3:0. 166 divákov. 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HK Trnava 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) 

 

Góly: 26. Jakúbek, 34. Jakúbek, 40. Kútny, 42. Kluka, 55. Briestenský - 12. Hrbáčik, 49. Kamenický. Rozhodovali: Valach 

- Ševčík, Drblík, vylúčení 6:5 na 2 min, navyše Bobček (Dubnica) na 10 min za nešportové správanie sa, Poldruhák 

(Trnava) na 10 min za nešportové správanie sa, Ftáčnik (Trnava) na 5 min+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky 3:0, 

oslabenia 0:0. 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  II. labdarúgóliga, 16. forduló: A 90. percben büntetőből egyenlítettek a komáromiak 

 [parameter.sk; 12/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-16-fordulo-90-percben-buntetobol-egyenlitettek-komaromiak 

 

A komáromiak a végjátékban büntetőből produkálták pontot érő találatukat. Egyébként a vendég szakolcaiak vezető 

gólját a komáromiak korábbi gólzsákja, Roman Haša szerezte. Tőketerebesen sem termett babér a somorjaiaknak, akik a 

komáromiak mögött, a tabella 15. lépcsőfokán várják az őszi idényzárót. 

 

Eredmények: 

 

FK Pohronie–MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0), g.: Frimmel (7.), Pavúk (88.), ill. Očenáš (71.). 

 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-16-fordulo-90-percben-buntetobol-egyenlitettek-komaromiak
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KFC Komárom–MFK Skalica 1:1 (0:0), g. Matic´(90. – 11-esből), ill. Haša (52.). 

 

FK Železiarne Podbrezová B–AFC Nové Mesto nad Váhom 1:1 (1:1), g.: Kuzma (22. – 11-esből), ill. R. Mikuš (38.). 

 

Inter Bratislava–MŠK Žilina B 1:7 (1:3), g.: Osmani (41.), ill. Otubanjo (11., 29., 49., 76.), Klec (27.), Polievka (51.), 

Gerebenits (72.). 

 

FK Poprad–ŠKF Sereď 1:0 (1:0), g.: Šesták (90.). 

 

Lokomotíva Zvolen–Lokomotíva Košice 1:0 (0:0), g.: Hrebík (49.). 

 

FK Noves Spišská Nová Ves–Partizán Bardejov 2:1 (1:1), g.: L. Kováč (6.), Sedláček (88.), ill. Hamuľak (30. – 11-esből). 

 

Slavoj Trebišov–FC STK Fluminense Somorja 1:0 (1:0), g.: Lopez Da Silva Junior (35.). 

 

A bajnokság állása: 

 

1.Lok. Košice 

 

16 

 

10 

 

3 

 

3 

 

27:13 

 

33 

 

2. Skalica 

 

16 

 

9 

 

4 
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3 

 

21:12 

 

31 

 

3. Sereď 

 

16 

 

9 

 

3 

 

4 

 

37:21 

 

30 

 

4. Žilina B 

 

16 

 

9 

 

2 

 

5 

 

37:20 

 

29 

 

5. Poprad 

 

16 
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8 

 

4 

 

4 

 

27:13 

 

28 

 

6. Sp. Nová Ves 

 

16 

 

8 

 

4 

 

4 

 

25:22 

 

28 

 

7. Lipt. Mikuláš 

 

16 

 

6 

 

4 

 

6 

 

27:22 

 

22 
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8. Zvolen 

 

16 

 

6 

 

4 

 

6 

 

19:26 

 

22 

 

9. Bardejov 

 

16 

 

5 

 

5 

 

6 

 

24:23 

 

20 

 

10. Pohronie 

 

16 

 

4 

 

7 

 

5 
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22:20 

 

19 

 

11. Trebišov 

 

16 

 

5 

 

3 

 

8 

 

13:23 

 

18 

 

12. Nové Mesto 

 

16 

 

5 

 

3 

 

8 

 

15:31 

 

18 

 

13. Inter 

 

16 

 

5 
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2 

 

9 

 

24:30 

 

17 

 

14. Komárom 

 

16 

 

4 

 

4 

 

8 

 

26:47 

 

16 

 

15. Somorja 

 

16 

 

4 

 

3 

 

9 

 

19:20 

 

15 

 

16. Podbrezová B 
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16 

 

1 

 

5 

 

10 

 

14:37 

 

8 

 

ái 
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1.59.  19.kolo St.Nicolaus ligy: V Bratislave 108 trestných minút, Záhoráci si upevnili čelo 

tabuľky 

 [hokejportal.net; 12/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/19kolo-stnicolaus-ligy-v-bratislave-108-trestnych-minut-zahoraci-si-upevnili-celo-tabulky/76961 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala netradične v nedeľu na programe štyri zápasy 19.kola. Stretnutie Topoľčany - Michalovce 

(0:3) si predohrali 22.10.2017. St.Nicolaus liga 2017/18 - 19.kolo  

 

HC Osmos Bratislava - HK 95 Považská Bystrica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)  

 

Góly: 11. Klučiar, 23. Novák (Brodek), 28. Gron (Roth), 43. Ficel (Brodek), 59. Klučiar (Kratochvíla, Vidovič) – 17. Zlocha 

(Leško), 36. Dolinajec (Koleda, Jurášek), Rozhodovali: Druga – Beniač, Vyšný, Vylúčení: 10:11, navyše Vidovič 

(Bratislava) 2+10, Danišovský (Bratislava) 5+DKZ hrubosť, Bednár (P.Bystrica) 5+DKZ hrubosť, Presilovky: 2:1, 

Oslabenia: 0:0, 170 divákov. 

 

Bratislava: Srnec - Vidovič, Kuzmín, Roth, Ficel, Guoth, Valjent, Horský – Klučiar, Gron, Šalka – Brodek, Novák, 

Danišovský – Krajč, Kratochvíla, Mucha – Bednarič, Mlynčár, Dvonč. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/19kolo-stnicolaus-ligy-v-bratislave-108-trestnych-minut-zahoraci-si-upevnili-celo-tabulky/76961
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P.Bystrica: Klinčúch - Leško, Niník, Bednár E., Nahálka, Bajaník, Mendrej, Solar, Bednár L. – Klíma, Zlocha, Cíger – 

Dolinajec, Jurášek, Brveník – Koleda, Kukuča, Blaško – Mokrohajský, Rodionov, Miro. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 

 

HK Skalica - HC Prešov Penguins 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)  

 

Góly: 11. Janáč, 30. Janáč (Kučera, Kukliš), 37. Hujsa (Vaškovič, Škápik), 60. Kotzman (Kučera) – 22. Baláž (Palko, 

Šimčák), Rozhodovali: Vojtek – Jurčiak, P. Tvrdoň, Vylúčení: 3:1, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 1:0, 1121 divákov. 

 

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

R. Vereš – Jurák, Jarolín, D. Okoličány – A. Kotzman, K. Kučera, Janáč – Hluch, D. Dmitrijev, Kňazev. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Prešov: Spodniak – Hopkovič, Novický, Palko, Pavúk, Mačkovič, Gábor – Mikolášek, Tomčák, Chalupa – Baláž, Šimčák, 

Krajňák – Gavrik, Bylina, Babinets – Ferenc, Pulščák, P. Oško – Prokop. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

HC Nové Zámky B - HK Spišská Nová Ves 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)  

 

Góly: 24. M. Jass (K. Jass, Moňa), 36. Štumpf (Moňa), 39. Klenko (Rehák, Lantoši), 50. Lantoši (Varga, Rehák), 59. 

Moňa (Šimek, Štumpf), 60. Šimek – 9. Nagy (Mikula, Findura), 32. Mikula (Findura, Vantroba), 56. Lištiak (Halász, Uhrík), 

Rozhodovali: Hatala, L. Wolf – Frimmel, Kedves, Vylúčení: 4:2, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 3:0, 166 divákov. 

 

Nové Zámky B: Matúš Nagy – Trávniček, D. Šimek, J. Klenko, M. Jass, A. Sabo, D. Štefánik – R. Varga, Do. Rehák, 

Lantoši – Moňa, Štumpf, K. Jass – M. Matejov, Tužinský, S. Slávik. 

 

Tréner: Karol Kolečáni. 

 

Sp.Nová Ves: Pajpach – Forrai, Vantroba, Bdžoch, E. Halász, R. Štrauch, Kyčák – Mi. Findura, Marek Nagy, D. Mikula – 

J. Lesňák, Uhrík, Lištiak – Chmeľ, M. Olejník, Zwick – Bednarčík. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

MHK Dubnica - HK Trnava 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)  
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Góly: 26. Jakúbek (Nemček, Hegyi), 34. Jakúbek (Ďuriš), 40. Kútny (Kanaet, Trenčan), 42. Kluka (Themár), 55. 

Briestenský (Bobček) – 12. Hrbáčik (Čunderlík), 49. Kamenický (Mišura), Rozhodovali: Valach - Ševčík, Drblík, Vylúčení: 

7:8, navyše Bobček (Dubnica) 10 minút nešportové správanie, Poldruhák (Trnava) 10 minút nešportové správanie, 

Ftáčnik (Trnava) 5+DKZ vrazenie na mantinel, Presilovky: 3:0, Oslabenia: 0:0, 595 divákov. 

 

Dubnica: Kutej - Habšuda, Rehák, Ďurkech, Bobček, Burzala, Trška, Themár, Madový – Hegyi, Kanaet, Jakúbek, 

Kokavec, Kluka, Berák, Kútny, Briestenský, Nemček, Trenčan, Ďuriš, Jakubík. 

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

Trnava: Juríček – Burzík, Mihalko, Košecký,Poláček, Hutár, Poldruhák, Kuna – Szalay, Schmidt, Mrava – Hrbáčik, 

Mišura, Kamenický – Ftáčnik, Čunderlík, Ševčík – Brzák, Klema, Mikeš – Burian. 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

HC Topoľčany - HK Ingema Michalovce 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) - predohrali 22.10.17  

 

Góly: 40. Banovský (Solomončak, Hančák), 40. Mašlonka (Hančák, Linet), 46. Cútt (Banovský, Cvengroš), Rozhodovali: 

Krist – Mráz, Jurčiak, Vylúčení: 2:6, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 485 divákov. 

 

Topoľčany: Halo – M. Král, Ďurčo, Š. Duran, Hrudík, Nitriansky, Bystričan, Geier, Novik – D. König, Laššo, Minárik – F. 

Pekarčík, B. Novák, L. Tábi – Fi. Hudec, Uhnák, Pätoprstý – J. Gašparovič, Hrabčák, J. Hudec. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

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

Mašlonka, Linet, Hvila – Poliaček, L. Toma, Kabáč – Hamráček, Balko, Jokeľ. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Naj mestom je Liptovský Mikuláš 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 12/11/2017;  Lucia Pálešová; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Pálešová, moderátorka: "V 9. ročníku súťaže o Naj mesto a obec Slovenska ktorej vyhlasovateľom je portál 

Slovakregion.sk zvíťazil Liptovský Mikuláš. Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 26-tisíc hlasov. Hlasovanie 

prebiehalo od apríla do októbra. Druhé miesto v súťaži získalo Brezno, tretiu priečku obsadila Spišská Nová Ves." 
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Späť na obsah 

 

1.61.  Vážna nehoda na diaľnici D1 

 [Plus jeden deň; 261/2017; 13/11/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Pri zrážke dvoch áut na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku (okr. Spišská Nová Ves) sa v sobotu vážne zranila žena (74). 

 

Vozidlá skončili po zrážke mimo cesty, boli v nich štyri osoby. Na mieste poskytovali pomoc pozemní aj leteckí záchranári 

z Popradu. sita 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Top naše mesto je na Liptove 

 [Plus jeden deň; 261/2017; 13/11/2017; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

V deviatom ročníku súťaže O naj mesto a obec Slovenska, ktorú vyhlásil portál slovakregion. sk, zvíťazil Liptovský 

Mikuláš. 

 

Najľudnatejšie mesto na Liptove získalo takmer 26 000 hlasov. Druhé miesto v súťaži získalo Brezno, tretiu priečku 

obsadila Spišská Nová Ves. tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Kam za kultúrou - pondelok 13. novembra 

 [korzar.sme.sk; 13/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20693385/kam-za-kulturou-pondelok-13-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Thor: Ragnarok o 15.30, 19.30, Vražda v orient exprese o 15.20, 18.20, 20.50, Thor: Ragnarok 3D 

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

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

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

 

https://korzar.sme.sk/c/20693385/kam-za-kulturou-pondelok-13-novembra.html
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STER CENTURY CINEMAS - Vražda v Orient Exprese o 18.10, 20.20, Suburbicon: Temné predmestie o 18.30, Dogg o 

16.10, Thor: Ragnarok o 16.00, 18.00, 20.15, 3D o 17.45, Všetko najhoršie o 20.30, Jigsaw o 20.40, Snehuliak o 15.45, 

Alibi na mieru o 16.20 hod., 

 

ÚSMEV - Dogg o 18.00, O tele a duši o 19.40 hod., 

 

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

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

16.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: DOM UMENIA - Malá sála - Don Juan v pekle o 19.00 hod., VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Teatro Sapiens - 

Love Shake Speare o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Včelárstvo (do 19. 11.), VÝMENNÍK VAŽECKÁ 

(sídlisko Nad jazerom) - Cesta do NANOSVETA (do 15. 12.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 

2) (prednáška) O hubách s hubármi o 16.00 hod., DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca 

(do 9. 4. 2018), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 

11.), 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.), 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Výstava: Osobnosti vedy a techniky späté s 

Košicami (do 1. 12.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 

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

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

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

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

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

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

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

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

vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 2018), 

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

Výstava neprofesionálnych fotografov; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá 

expozícia STM: História baníctva na Spiši, SP. PODHRADIE: DOM PÔVODNÝCH REMESIEL - Spišská Paleta (do 8. 
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12.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od 

maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00 hod., Pevná väzba o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

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

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

Nasledovanejší o 16.50, DOGG o 19.10, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, Suburbicon: Temné predmestie o 20.20 hod., 

POPRAD: CINEMAX - DOGG o 18.40, Vražda v Orient exprese o 17.50, 21.00, Thor: Ragnarok o 15.20, 18.10, 3D o 

20.30, Bajkeri o 16.20, Príšerákovci o 15.30, Všetko najhoršie o 20.40 hod., HUMENNÉ: FAJN - Earth: Deň na zázračnej 

planéte o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 

17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 

17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 

KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 

53) - Peter Kľúčik - Hobit a Rajská záhrada (11. 1.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo 

zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky 

Galérie výtvarného umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), ART 

KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v 

umení zo zbierok Tatranskej galérie, 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, SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - , STROPKOV: 

KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) 
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- Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.), MEDZILABORCE: MsKS (Ul. Andyho Warhola 750/36) - 

Michaela Valná - Rebriniak drabiňak verdan 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 13. novembra 

 [korzar.sme.sk; 13/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20693391/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-13-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 

 

KAPPA, Akad. Pavlova 312/11, +421 54 7423543 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

https://korzar.sme.sk/c/20693391/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-13-novembra.html
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

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

 

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

 

Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Pri nemocnici, Sládkovičova 10 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22 

 

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

 

Humenné 

 

MÁRIA, Krátka 3, +421 +421 57 7752020 

 

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

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Snina 

 

Barborka, Stakčínska 4520 

 

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

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SALUS, Štefánikova 76+421 0566889591 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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