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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Prežil nešťastné detstvo aj klinickú smrť, dnes ho poznajú na celom svete 

     [Rytmus života; 45/2017; 06/11/2017; s.: 38,39; Petra Hüblová ; Zaradenie: HRY OSUDU] 

1.2. Spišskonovoveskí hokejisti odohrali ďalšie dva zápasy: Takto sa im darilo 

     [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Prievidza bojovala v zápase tabuľkových susedov, Handlová šokovala na Spiši 

     [myprievidza.sme.sk; 13/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk, BC Prievidza, MBK Handlová ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.4. Druhá stovka v rade 

     [kosickespravy.sk; 13/11/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

1.5. Rado Suchý si v škole neraz užil aj bitku 

     [spis.korzar.sme.sk; 13/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.6. PREHĽAD: Takéto odstávky prúdu zažije Spišská v druhej polovici novembra! 

     [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Skvelý výkon, majú šesť bodov 

     [mytopolcany.sme.sk; 13/11/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

1.8. Prešovské basketbalistky majú za sebou dramatické duely 

     [presov.korzar.sme.sk; 13/11/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.9. VÝBER: Zoznámte sa s akciami v Spišskej, ktoré radíme počas týždňa navštíviť 

     [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

     [dobrenoviny.sk; 13/11/2017; TASR ] 

1.11. Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej ul. venujú viac ako 40 rokov 

     [teraz.sk; 13/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.12. Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

     [teraz.sk; 13/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

1.13. Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

     [24hod.sk; 13/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.14. Slovenské lesy disponujú unikátnym systémom, ktorý dokáže včas odhaliť nebezpečenstvo požiaru 

     [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová] 

1.15. Systém na odhalenie nebezpečenstva požiaru v lese 

     [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová; Zaradenie: z domova] 

1.16. Systém na odhalenie nebezpečenstva požiaru v lese 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová; Zaradenie: z domova] 

1.17. Trest za lúpeže so zbraňou 

     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 13/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.18. Lúpež ako zárobková činnosť 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 13/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.19. KRIMI 

     [Noviny Spiša; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; MARTIN BELEJ, RÓBERT BEJDA, SITA ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 
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1.20. Volejbalová extraliga: Muži i ženy bez straty kvetinky 

     [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 27; JÁN JACOŠ & DANIEL DADEJ ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

1.21. Ivana Povrazníková: Varenie muselo ísť nabok, jednoznačne zvíťazil volejbal 

     [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 26; DANIEL DADEJ ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

1.22. V súťaži o Naj mesto Slovenska 2017 Brezno získalo druhé miesto 

     [Brezno; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; MD ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.23. Naj mestom Slovenska je Mikuláš 

     [Liptovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; TASR, STAN ; Zaradenie: MY Liptovský Mikuláš] 

1.24. Tie naj: Sabinov v prvej desiatke, Pečovská Nová Ves na 105. mieste 

     [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; MÁRIA PIHULIČOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

1.25. Spišský región zohral v dejinách reformácie na Slovensku dôležitú úlohu 

     [Noviny Spiša; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; Martin Furmanik ; Zaradenie: SERIÁL/KULTÚRA/INZERCIA] 

1.26. Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

     [Zvolensko-podpolianske noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; ĽUBICA MOJŽIŠOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.27. Neprehliadnite akcie v celom regióne 

     [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 22; MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ ; Zaradenie: 

SERVIS] 

1.28. Volejbalová extraliga: Muži i ženy bez straty kvetinky 

     [presov.korzar.sme.sk; 14/11/2017; Ján Jacoš, Daniel Dadej ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.29. Pohotovosť v lekárňach - utorok 14. novembra 

     [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.30. Tipy na dnes - utorok 14. novembra 

     [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.31. Kam za kultúrou - utorok 14. novembra 

     [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.32. Pán premiér, pomôžte nám! 

     [Plus jeden deň; 262/2017; 14/11/2017; s.: 2,3; vek, tim, db, nin ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

1.33. Päť z deviatich 

     [Prešovský večerník; 14/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Prežil nešťastné detstvo aj klinickú smrť, dnes ho poznajú na celom svete 

 [Rytmus života; 45/2017; 06/11/2017; s.: 38,39; Petra Hüblová ; Zaradenie: HRY OSUDU] 

 

UMELECKÝ SKLÁR VALÉR KOVÁČ 
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Na Slovensku prežil smutné detstvo, no dnes to neľutuje. Vďaka tomu bol vraj umelecký sklár Valér Kováč (81) lepšie 

pripravený na ťažké životné skúšky. V Brne je uznávanou osobnosťou, jeho diela majú doma viaceré české osobnosti a 

jeho meno je vo svete uznávanou kapacitou. 

 

Valérovi Kováčovi ako dieťaťu chýbala láska i starostlivosť oboch rodičov. Narodil sa v Liptovskej Osade v roku 1936 ako 

nemanželské dieťa. Svoju mamičku si dlho neužil, zomrela ako dvadsaťsedemročná, keď mal Valér necelé štyri roky. 

Otec bol ženatý s inou. ,,Myslím si, že v tom živote je to všetko určitá zhoda náhod. Každého z nás postretne iný osud. 

Človek si to síce nezvolil, ale podľa mňa je to vopred dané. Tým, že som bol nemanželským dieťaťom, som sa na 

katolíckom Slovensku ocitol na okraji spoločnosti a každý mnou opovrhoval," spomína na roky minulé. Ak sa vtedy niekto 

ujal nemanželského dieťaťa, bola to len náhoda. ,,Dostal som sa k starej mame a tete. Teta bola bezdetná a veľkým 

citom neoplývala, bola to zvláštna osoba. Ale bol som vďačný, že si ma vôbec niekto vzal. Nemohol som odsudzovať tých 

ľudí. Pravdepodobne mali svoje predstavy o výchove," hovorí dnes úspešný sklár. Veľakrát bola jeho výchova nesmierne 

krutá. ,,Všetko nás obohatí. Bol som pripravený do života, že ma už nič neprekvapilo. Predsa len som už nič horšie 

nemohol zažiť. Keď sa mi stalo niečo zlé, tak som to znášal lepšie ako iní," tvrdí. Jeden čas skúšal žiť aj s manželkou 

svojho otca u nich doma. No tá ho rada nemala. Valér jej totiž pripomínal zlyhanie jej manžela. Dnes je však za kruté 

detstvo vďačný. Vďaka tomu sa nebál nasledovať svoje sny. 

 

Cieľavedome kráčal za svojím snom 

 

Slovák, ktorý prežil takmer celý život v Brne a v Ostrove u Macochy, kde má ateliér, je dnes uznávaným sklárom a aj s 

ôsmimi krížikmi na chrbte ešte stále pracuje. Má množstvo zákaziek a svoje diela vystavuje na celom svete. Cesta za 

jeho umeleckým snom vôbec nebola jednoduchá, no vypracoval sa krok po kroku. Ako chlapec študoval 

drevomodelárstvo v Ružomberku. ,,Nemal som žiadne zázemie. V 50. rokoch som bol rád, ak mi niekto podaroval 

nohavice, hoci boli aj o 20 centimetrov dlhšie. Drevomodelárstvo sa mi neskôr hodilo, lebo sa podobne ako sklárstvo 

zakladalo na presnosti," vraví umelec. Lákalo ho namaľovať čistý biely obraz. ,,Biela farba ma neuveriteľne fascinovala, 

ale nikdy som s ňou nedokázal vhodne manipulovať. Keď som pracoval ako zamestnanec na brnianskych veľtrhoch, 

prišiel som do sklárskej dielne, kde bol blok skla, za tým bolo okno, cez ktoré presvital slnečný jas. Vieme, že svetlo je 

absolútna biela, a tým sa to začalo. Musel som sa naučiť sklárskemu remeslu a už som túto profesiu nikdy neopustil," 

spomína Kováč, ktorý dnes patrí medzi najznámejších sklárov pracujúcich s technikou rezaného skla. Dokonca má na 

konte jeden unikát. V Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi stojí najvyšší oltár z rezaného skla na svete, ktorého autorom je 

práve on. Podobný oltár, len o čosi menší, sa nachádza aj v moravskej dedinke Šošůvka. ,,Keď sa reže sklo, tak sa reže 

podľa istého tónu, na istej frekvencii a vtedy vieš, že máš tlak, ktorý tam patrí. Práca so sklom je podobná ako hra na 

husliach. Keď 14 dní nehráš, ako keby si začínal odznova. A takto som si musel neustále obnovovať svoj návyk, až sa 

stal samozrejmosťou," vysvetľuje umelec. Jeho diela možno obdivovať nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Kanade, 

vo Francúzsku a v iných častiach sveta. ,,V prvom rade umelec túži, aby si ho niekto všimol. Začína sa to u najbližších 

ľudí a nášho okolia. Som presvedčený, že ak sa venuješ umeniu, tak poctivou prácou musíš prísť k nejakému výsledku. 

Kedysi som to chcel vzdať a zbabelo utiecť," priznáva úprimne. 
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Čo ho čakalo na druhom brehu? 

 

Práca so sklom je dosť nebezpečná, náročná na presnosť aj na precíznosť. Ak urobí jeden nepresný rez, začína 

odznova. Hoci Valér Kováč patrí k tým najlepším v našich končinách, finančné ohodnotenie svojej práce nestavia na prvé 

miesto, hoci zlé rozhodne nie je. ,,Ako mládenec som si dokázal za tri mesiace práce sklára zarobiť na nádherný 

rozostavaný dom s pozemkom. Vždy som zarobil toľko peňazí, koľko som potreboval," tvrdí. Doba sa však obracia. 

Kedysi vraj každý chcel vlastniť auto a chatu. Dnes sa podľa neho vraciame ku skutočným hodnotám a k umeniu. Pre 

neho je najväčšou hodnotou život. Lebo si uvedomuje, že tu už nemusel byť. Dvakrát totiž prežil klinickú smrť. Raz po 

nepodarenej operácii žlčníka, po ktorej upadol do kómy. Tento desivý zážitok ho však opäť posilnil: ,,Keď som sa ocitol 

na hranici medzi životom a smrťou, po tejto skúsenosti už nemám strach. Už som tam raz bol. Aj svetlo na konci tunela 

som videl," opisuje reálny zážitok. ,,Druhýkrát som bol v kóme desať dní. Bolo to hrozné. Cítil som sa v danom priestore 

nepríjemne. Ničoho sa tam nedalo chytiť, nebol tam žiaden pevný bod. Bola tam príšerná zima. Reval som do priestoru, 

no nikto ma nepočul. Pociťoval som obrovskú beznádej," spomína na zážitky medzi nebom a zemou. 

 

Možno aj vďaka tomu si vie život naozaj vychutnávať. Miluje dobré jedlo, kvalitnú spoločnosť a inteligentných ľudí. Medzi 

jeho blízkych priateľov patrí napríklad legendárny český herec Bolek Polívka, s ktorým sa poznajú neuveriteľných 40 

rokov. ,,Bolek Polívka je pre mňa človekom najvyššej kvality. Je veľmi múdry, tolerantný a v živote som ho nepočul, že by 

niekoho kritizoval. Nie je len hercom, ale aj tvorcom. Má veľké srdce. Hoci herectvo pre mňa nie je žiadnym umením, 

Bolek je výnimočný. Dokáže totiž hru vymyslieť, pobaviť ľudí a ešte to aj famózne zahrá. To, že sa niekto iba naučí text, 

ma nejako veľmi nenadchne," myslí si sympatický osemdesiatnik. 

 

Najväčšou inšpiráciou je preňho žena 

 

Inšpiráciou v tvorbe sú mu však najmä krásne ženy. I keď na rozdiel od maliarov či sochárov sa ženské telo v skle 

zobraziť nedá. ,,Žena je najkrajšie, čo nám príroda dala. Žena je večná inšpirácia, to je jedno, v akej disciplíne pracuješ. 

Nedá sa tomu ubrániť," tvrdí so šarmom Valér Kováč. Napriek neľahkému osudu sa dokázal vypracovať na jedného z 

najvýznamnejších sklárov na svete. Nezabudne však pripomenúť, že v práci, ale aj v živote je najdôležitejšia pokora. 

 

Petra Hüblová 

 

---- 

 

Foto: 

 

Valérove diela majú viaceré známe osobnosti, napríklad bývalý český prezident Václav Klaus či herec Vítězslav Jandák. 

 

V Smižanoch neďaleko Spišskej Novej Vsi stojí najvyšší oltár z rezaného skla na svete, ktorý má jeho rukopis. 
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Foto: Martin Štětina (3) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Spišskonovoveskí hokejisti odohrali ďalšie dva zápasy: Takto sa im darilo 

 [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spisskonovoveski-hokejisti-odohrali-dalsie-dva-zapasy-takto-sa-im-darilo-284274 

 

 V priebehu posledných troch dní na hokejistov zo Spišskej čakali dva zápasy. Sily si zmerali s Považskou Bystricou aj 

Novými Zámkami. 

 

V 18. kole 1. Hokejovej ligy sa uplynulý piatok stretli naši hokejisti na domácom ľade s Považskou Bystricou. Vďaka 

spolupráci s Popradom sa na ľade v Spišskej Novej Vsi ukázala aj legenda slovenskej extraligy a jediný hráč, ktorý v nej 

prekonal tisícbodovú hranicu – Arne Kroták. Po nevydarenom východniarskom derby sme si po tretinách (1:0, 2:0, 0:2) 

pripísali víťazné body. 

 

Góly: 5. Kyčák, 27. Diada, 31. Findura – 43. Klíma, 54. Zlocha. 

 

HK Spišská Nová Ves – HK ‘95 Považská Bystrica 3:2 

 

V nedeľu zase vycestovali spišskonovoveskí hokejisti na ďalší zápas do Nových Zámkov, no tentokrát sa im nedarilo a z 

víťazstva sa tešili napokon súperi. Najbližší zápas odohrajú naši doma už v stredu proti HC OSMOS Bratislava 

 

Góly: 24. M. Jass, 36. Šumpf, 39. Klenko, 50. Lantoši, 59. Monya, 60. Štumf – 9. Nagy, 32. Mikula, 56. Lištiak. 

 

HC Nové Zámky B – HK Spišská Nová Ves 6:3 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Prievidza bojovala v zápase tabuľkových susedov, Handlová šokovala na Spiši 

 [myprievidza.sme.sk; 13/11/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk, BC Prievidza, MBK Handlová ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20694789/prievidza-bojovala-v-zapase-tabulkovych-susedov-handlova-sokovala-na-spisi.html 

 

Najvyššia basketbalová súťaž mala na programe zápasy osemnásteho kola. 

 

http://spisska.dnes24.sk/spisskonovoveski-hokejisti-odohrali-dalsie-dva-zapasy-takto-sa-im-darilo-284274
https://myprievidza.sme.sk/c/20694789/prievidza-bojovala-v-zapase-tabulkovych-susedov-handlova-sokovala-na-spisi.html
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EUROVIA SBL 

 

11. kolo: 

 

BC Prievidza – Iskra Svit 107:94 (36:21, 33:15, 15:33, 23:25) 

 

Prievidza: Wisseh 22, Martin 16, Sitton 15, Bílik 14, Smith 9 (Glasgow 12, Musil 10, Voss 9, Zorvan 0) 

 

Svit: Radonjič 29, Avramovič 24, Ivelja 15, Jackson 12, Galata 11 (Findura 3, Ivan a Ščavnický 0) 

 

TH: 14/13 – 16/15, Fauly: 16 - 19, Trojky: 14 - 17, Rozhodovali: Fuska, Margala, Holländer 

 

Povedali po zápase: 

 

Ryan Pannone, tréner Prievidze: "V prvom polčase sme hrali veľmi dobre, nesebecky, výborne sme strieľali za tri body. 

Bránili sme dobre ich top hráčov, preskákali sme súpera v prvom polčase o dvanásť doskokov. Dobre sme si posúvali 

loptu, mali sme až 14 asistencií. V druhom polčase sme sa uspokojili s náskokom, ktorý sme si vytvorili v prvom polčase. 

Svit hral agresívne, tvrdo a aj napriek tomu, že prehrával o vyše 30 bodov. To je niečo, čo oni robia celú sezónu. Aj keď 

niektorí ich dôležití hráči sú zranení, vydali zo seba maximum. V každom zápase bojujú, nevzdávajú sa za žiadneho 

stavu. V druhom polčase sme slabšie strieľali, preskákali nás, mali sme iba sedem asistencií v druhom polčase. 

Základom basketbalu je nastrieľať tak veľa bodov, ako je to možné, hrať najrýchlejšie ako sa dá. Ak vyhrávate po prvom 

polčase o 20 bodov, podstatné je, aby ste vyhrali. Je jedno, či o dva alebo o 40 bodov. My sme vyhrali prvý polčas o vyše 

30 bodov, v druhom sme nezahrali dobre, hlavne v tretej štvrtine, ale vyhrali sme. My sme mali prvý polčas výborný, oni 

zas mali druhý polčas výborný. Taký je basketbal. Dôležité je, že náš prvý polčas bol lepší ako ich druhý." 

 

Martin Bilík, hráč Prievidze: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Druhý polčas bola veľká katastrofa. Nechali sme 

ich stiahnuť vyše 30-bodový náskok, čím sa dostali naspäť do hry vďaka našej katastrofálnej obrane, čo nás pokojne 

mohlo stáť víťazstvo. Našťastie sme sa prebrali a nakoniec zvládli tento zápas. Víťazstvo nás potešilo, ale s výkonom z 

druhého polčasu nemôžeme byť spokojní." 

 

Michal Madzin, tréner Svitu: "V prvom polčase obrovský výkon Prievidze, ktorá hrala s veľkou energiou. Nevedeli sme ich 

zastaviť žiadnym spôsobom. V druhom polčase sme zázračne vstali z toho úplného dna. Verím, že toto bolo naše dno, a 

že to bude len a len lepšie. Všetko má svoje dôvody a všetko nás robí silnejšími." 

 

Maurizio Galata, hráč Svitu: "Prvý polčas nám absolútne nevyšiel, bolo to hrôzostrašné. Prievidzi vyšiel vstup do zápasu 

vynikajúco, strieľali takmer neomylne. My sme hrali úplne bez energie a nedokázali sme sa im absolútne vyrovnať. Po 

prvom polčase, ktorý sme prehrali o vyše 30 bodov, sme sa v druhom snažili bojovať aspoň o našu česť. S tým druhým 

polčasom môžeme byť spokojní, vyhrali sme ho o 20 bodov, ale zápas nám nevyšiel." 
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BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Handlová 94:102 (30:19, 21:22, 24:31, 19:30) 

 

Spišská Nová Ves: Ninkovič 26, Majerčák 24, Nzege 20, Krajňák 4, Bennett 3 (L'Africain 15, Lenárt 2, Osvald 0) 

 

Handlová: Tyus 20, Landenbergue 18, Zejak 14, Gabrič a Štefek po 8 (J. Djordjevič 20, Dratva 8, Haviar 4, Dolník 2) 

 

TH: 37/28 – 42/36, Fauly: 30 – 29, Trojky: 8 – 8, Rozhodovali: Zubák, Perečinský, Daňo 

 

Povedali po zápase: 

 

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: "Veľmi sme chceli tento zápas vyhrať a mali sme ho vyhrať. V druhom polčase 

sme urobili neuveriteľne stupídne chyby, individuálne chalani zlyhali na celej čiare. Už sa nechcem vyhovárať, že nám 

chýbal Antoni, mali sme to dotiahnuť do víťazného konca. V závere nám chýbala skúsenosť, nik neprevzal za zápas 

zodpovednosť, a tak to napokon dopadlo. Od 23. minúty sme hrali úplné nezmysly, ak bolo treba spomaliť hru, my sme ju 

zrýchľovali, robili sme takmer všetko naopak, ako sme si povedali." 

 

Lukáš Krajňák, hráč Spišskej Novej Vsi: "V druhom polčase sme odskočili súperovi na 18 bodov a potom sme začali 

robiť úplne nepochopiteľné chyby. V závere sa nám vyfauloval Ninkovič a nemali sme ako odstaviť ich vysokých hráčov. 

Som veľmi sklamaný." 

 

Krunoslav Krajnovič, tréner Handlovej: "Rozhodla z našej strany vôľa a to, že sme sa nepoddali, ani keď sme prehrávali o 

18 bodov. Po polčase sme vedeli, že musíme tlačiť na Ninkoviča a donútiť ho vyfaulovať sa, pretože my sme boli pod 

košom fyzicky slabší. Pred zápasom som chalanom hovoril, že tento zápas môže byť rozhodujúci v boji o play-off, 

vzhľadom na vzájomné zápasy. Moji zverenci si to za nepriaznivého stavu uvedomili a konečne zabrali. Aj Spišská aj my 

má svoje problémy. Myslím si, že keď sa domácim vrátia zranení hráči, bude to iná káva a aj preto je toto víťazstvo 

mimoriadne dôležité." 

 

Adam Štefek, hráč Handlovej: "Po prestávke sme síce dostali hneď desať bodov, no potom sme začali hrať oveľa 

agresívnejšie, a to na domácich platilo. Navyše sme začali premieňať otvorené strely a napokon sme v závere vydolovali 

toto dôležité víťazstvo." 

 

Ostatné zápasy: Inter Bratislava – Karlovka Bratislava 94:80, Levice – Komárno 82:73, Košice – Žilina 112:82 

 

Tabuľka po 11. kole: 

 

1. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 11. 2017 

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

Inter Bratislava 

 

11 

 

9 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1019:828 

 

21 

 

2. 

 

Patrioti Levice 

 

11 

 

9 

 

0 

 

0 

 

2 

 

977:876 

 

20 

 

3. 

 

KB Košice 
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11 

 

7 

 

0 

 

0 

 

4 

 

1005:855 

 

18 

 

4. 

 

BK Svit 

 

11 

 

6 

 

0 

 

0 

 

5 

 

1012:953 

 

17 

 

5. 

 

BC Prievidza 

 

11 
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6 

 

0 

 

1 

 

4 

 

970:913 

 

17 

 

6. 

 

MBK Komárno 

 

11 

 

5 

 

0 

 

0 

 

6 

 

900:920 

 

16 

 

7. 

 

MBK Handlová 

 

11 

 

4 
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0 

 

0 

 

7 

 

867:1012 

 

15 

 

8. 

 

Žilina 

 

11 

 

3 

 

0 

 

1 

 

7 

 

919:1016 

 

14 

 

9. 

 

Karlovka Bratislava 

 

11 

 

3 

 

0 
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0 

 

8 

 

812:912 

 

14 

 

10. 

 

Spišská Nová Ves 

 

11 

 

1 

 

1 

 

0 

 

9 

 

880:1076 

 

13 

 

Program 12. kola (15.11. o 18:00): Levice – MBK HANDLOVÁ, Karlovka Bratislava – Košice (15.11. o 19:00), Žilina –

Spišská Nová Ves, Komárno – BC PRIEVIDZA, Inter Bratislava – Svit 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Druhá stovka v rade 

 [kosickespravy.sk; 13/11/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

http://www.kosickespravy.sk/druha-stovka-v-rade 

 

Košickí basketbalisti len druhý raz v sezóne vyhrali dva zápasy v rade. Žiline na domácej vrátili aj s úrokmi nečakanú 

jednobodovú prehru z úvodu súťaže, ktorá predznamenala ďalšie trápenie býkov na ihriskách súperov. 

 

http://www.kosickespravy.sk/druha-stovka-v-rade
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Dvojzápasová víťazná miniséria má pre Košičanov osobitný náboj nielen kvôli prvému víťazstvo na palubovke súpera, 

ktoré dosiahli v stredu v Handlovej. Zároveň v dvoch zápasoch po sebe nastrieľali svojim súperom viac ako 110 bodov 

čím vyslali jasný signál o svojej ofenzívnej sile aj ostatným súperom. V zápase so Žilinou Košičania od začiatku ovládli 

dianie na palubovke Angels Arény a ani na chvíľu nepripustili žiadne prekvapenie. Ich náskok postupne narastal a diváci 

sa dočkali aj prekonania hranice sto bodov. Úspešnou trojkou ju pokoril päť minút pred koncom zápasu Vladimir 

Djordjevič, ktorý sa vzápätí chytil za hlavu. "Zabudol, že musí zaplatiť koláče, alebo že ich musí napiecť jeho manželka. 

Uvidíme čo donesie," usmial sa po zápase nad týmto momentom tréner Miljan Čurovič. 

 

Košičania napokon zvíťazili o 30 bodov. "Mali sme to pod kontrolou od začiatku zápasu. Nebol to nejaký zápas obrán, ale 

boli tam niektoré veľmi pekné momenty. Na konci sme trochu stratili koncentráciu a dovolili im nejaké ľahké strely. Možno 

mohol byť ten rozdiel aj vyšší. Ale dôležité je, že sme vyhrali," hodnotil po zápase autor 16 bodov Peter Sedmák. Podľa 

trénera Miljana Čuroviča bolo víťazstvo nad Žilinou veľmi dôležité rovnako ako to, že mužstvo vyhralo druhýkrát v rade. 

"Aby sme chytili nejakú šnúru víťazstiev a dodali si sebavedomie. Žilina je veľmi nepríjemný súper, hrajú taký basketbal, 

ktorý sa ťažko skautuje. Som rád, že sme zápas v pohode zvládli. Niektoré veci boli z našej strany veľmi dobré, na 

niektorých ešte musíme stále pracovať," dodal tréner. 

 

Býci v lige v najbližšom týždni cestujú dvakrát na ihriská súperov. V stredu 15. novembra sa predstavia v bratislavskej 

Karlovke, v sobotu 18. novembra nastúpia na palubovke Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom na to, že ide o súperov z 

takzvanej druhej výkonnostnej skupiny, chcú Košičania potvrdiť zlepšujúcu sa formu a priviezť ďalšie víťazstvá. "Na 

Karlovke to nebude jednoduché, hrá sa tam ťažko. Získali posily v osobe Vida a Kuffu, ostatní hrajú už dlho spolu, takže 

sú zohratí a navyše budeme po dlhej ceste. V útoku máme svoju silu, ale kľúčom bude obrana. Musíme zahrať tímovo a 

pomáhať si a potom to bude dobré," myslí si Sedmák. 

 

EUROVIA SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – 11. KOLO: 

 

KB Košice – PP & TV Raj Žilina 112:82 (57:39), najviac bodov: Marič 19, Stamenkovič 18, Fletcher 17, Sedmák 16, 

Djordjevič 12 – trojky: 11/28 – 8/25, trestné hody: 19/22 – 14/19, štvrtiny: 20:12, 37:27, 26:23, 29:20. 

 

(sd) 

 

Súvisiace články 

 

Konečne! Prvé víťazstvo vonku 

 

Zvládli aj nebezpečný Svit 

 

Vonku stále bez víťazstva 
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Býci padli v Leviciach 

 

Súvisiace články 

 

Konečne! Prvé víťazstvo vonku 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Rado Suchý si v škole neraz užil aj bitku 

 [spis.korzar.sme.sk; 13/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20694801/rado-suchy-si-v-skole-neraz-uzil-aj-bitku.html 

 

Arne Kroták: Disciplína bola prvoradá. 

 

POPRAD. Hokejovú školu v Poprade, ktorá sa talentom venuje už viac ako 40 rokov, navštevovalo viacero známych 

hokejistov. 

 

"Škola vychovala naozaj veľmi veľa úspešných absolventov, pred dvoma rokmi, keď sme oslavovali 40. výročie vzniku, 

sme si robili zoznam a boli tu také osobnosti ako Peťo Bondra, Ľuboš Bartečko či Arne Kroták. Okrem nich aj viacnásobní 

slovenskí reprezentanti Rado Suchý, Miroslav Šimonovič, ale aj bratia Paločkovci, Miro Škovira či Marcel Haščák," 

vymenovala riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s materskej školou na Vagonárskej ulici v Poprade - Spišskej Sobote Adriána 

Oravcová. 

 

Kroták: Disciplína bola prvoradá 

 

Jeden z najznámejších popradských hokejistov Arne Kroták má na školu len tie najlepšie spomienky, zároveň však 

priznal, že popri hokeju išlo učenie často do úzadia. 

 

"Ja som školu navštevoval začiatkom 80. rokov. Bol to taký bezstarostný život, na detstvo a školu mám najkrajšie 

spomienky. Špecifické to bolo v tom, že sme boli v triede samí chlapci - hokejisti, pozbierali nás zo škôl v celom meste, 

takže chvíľu trvalo, kým sme si na seba zvykli. Mali sme nad sebou tvrdú ruku v osobe trénera a učiteľa Štefana 

Bohunčáka," zaspomínal rekordman slovenskej extraligy. 

 

Aj napriek tomu, že v triede boli dosť hraví a často vymýšľali rôzne šibalstvá, disciplína tu bola prvoradá. 

 

Suchý: Často sme boli aj bití 

 

Za pravdu mu v tomto dal aj Rado Suchý, ktorý niekoľko sezón pôsobil aj v NHL. V triede boli samí chlapci a pociťovali 

prísnosť učiteľov i trénerov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20694801/rado-suchy-si-v-skole-neraz-uzil-aj-bitku.html
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"Keď ja som chodil do ZŠ, fyzické tresty neboli zakazované, takže dosť často sme boli aj bití. Ale teraz, keď sa na to 

pozerám spätne, tak nám to aj pomohlo. Predsa, udržať 30 chlapcov v triede, aby počúvali, inak by sa to asi nedalo 

zvládnuť. Všetci sme sa tak naučili počúvať a dodržiavať disciplínu, ktorá je v hokeji nesmierne dôležitá," uviedol Suchý. 

 

Dodal, že asi najviac ho v detstve ovplyvnil tréner Jozef Skokan, ktorý ho tvrdou rukou viedol už od štvrtého ročníka. 

 

Rád spomína aj na triednu učiteľku Anastáziu Krišandovú, ktorá bola aj ich najväčšou fanúšičkou, a keď vyhrali zápas, 

odmenila ich aj tým, že nemuseli písať písomku. 

 

V lavici sedel s Bartečkom 

 

"Komunikácia s trénerom tam fungovala, vedeli nás na tréningoch motivovať, aby sme mali dobré výsledky v škole, a 

naopak, v škole kládli dôraz na to, aby sme v zápasoch a na tréningoch nič neodflákli," zdôraznil Suchý, ktorý sedel v 

lavici s Ľubošom Bartečkom a dodnes ostali kamaráti. 

 

Konštatoval, že práve ZŠ veľmi ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie v živote. 

 

"V tom období to bola prestížna škola, každý chcel byť hokejistom, bolo ťažké sa sem dostať. Pamätám sa, že na 

predvýber nás prišlo asi 200, takže som bol veľmi rád, že som sa vôbec dostal do hokejovej triedy," dodal Suchý. 

 

Vedenie školy sa aj v súčasnosti snaží deti motivovať hrať hokej, a to predovšetkým vytváraním vhodných podmienok na 

šport, ale aj vyučovanie. 

 

Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď do Spišskej Soboty chodil Krotákov dlhoročný spoluhráč z útoku Miroslav Škovira. 

 

"V škole sa o nás veľmi dobre starali, mali sme vytvorené vynikajúce podmienky na náš rast a prípravu hokejovej kariéry. 

Všetko bolo prispôsobené, aby sme sa mohli naplno venovať športu a zároveň sa dobre učili," priblížil popradský rodák, 

ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku a v súčasnosti sa venuje talentom v Spišskej Novej Vsi. 

 

Jeho vzormi v tom období boli Wayne Gretzky, Igor Liba či Igor Larionov. 

 

V Spišskej Sobote sa v súčasnosti vzdeláva približne 200 športovcov, od roku 2008 sa k hokejistom pridali aj plavci. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  PREHĽAD: Takéto odstávky prúdu zažije Spišská v druhej polovici novembra! 

 [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 
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http://spisska.dnes24.sk/prehlad-taketo-odstavky-prudu-zazije-spisska-v-druhej-polovici-novembra-284293 

 

 Spišskú Novú Ves v druhej polovici novembra čaká niekoľko odstávok elektrického prúdu. Už teraz si radšej pozrite, či 

sa to bude týkať aj vás. Tu je prehľad. 

 

Spišskú Novú Ves čakajú v druhej polovici novembra viaceré odstávky elektrickej energie. O plánovaných odstávkach 

informuje Východoslovenská distribučná na svojich stránkach. Radšej sa dopredu presvedčte, či sa to bude týkať aj vás. 

 

Termín Od-Do Odberné miesto 

20. 

november 

od 07:10 

do 17:00 

ulica Čsl. Armády: od č. d. 1 po 9 , ulica I. Krasku: č. d. 6, ulica Zvonárska: nepárne od č. d. 5 

po 29, č. d. 8 

21. 

november 

od 07:20 

do 17:00 

ulica Čsl. Armády: od č. d. 1 po 10, č. d. 2878, ulica I. Krasku: č. d. 6, ulica Zvonárska: č. d. 1, 

2, 3, 4, párne od č. d. 6 po 28 

22. 

november 

od 07:10 

do 17:00 

ulica Čsl. Armády: od č. d. 23 po 33, Brusník: od č. d. 1 po 6, 11, ulica Drevárska: č. d. 5, ulica 

J. Hanulu: č. d. 42, 44, 59 a ulica Mlynská: č. d. 1, od č. d. 3 po 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 

33, 35, 37 

 

 

24. 

november 

od 07:10 

do 17:00 

ulica Čsl. Armády: od č. d. 23 po 33, Brusník: od č. d. 1 po 6, 11, ulica Drevárska: č. d. 5, ulica J. 

Hanulu: č. d. 42, 44, 59 a ulica Mlynská: č. d. 1, od č. d. 3 po 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37 

27. 

november 

od 07:10 

do 17:00 

ulica Ing. Kožucha: č. d. 9, 11, 14, 15 ulica Čsl. Armády: od č. d. 1 po 9, ulica I. Krasku: od č. d: 3 

po 16, 18, 20, 22, ulica J. Hanulu: č. d. 2, 4, 6, 2A, 2192, 29, 31, ulica Rybárska: od č. d. 1 po 9, 

970, ulica Zábojského: od č. 1 po 22 a ulica Zvonárska: od č. d. 1 po 29 

28. 

november 

od 07:10 

do 17:00 

ulica I. Krasku: č. d. 5, 7, 9, 11, 13, 15 

 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Skvelý výkon, majú šesť bodov 

 [mytopolcany.sme.sk; 13/11/2017; Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Topoľčany / Šport] 

http://spisska.dnes24.sk/prehlad-taketo-odstavky-prudu-zazije-spisska-v-druhej-polovici-novembra-284293
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https://mytopolcany.sme.sk/c/20694827/skvely-vykon-maju-sest-bodov.html 

 

Výborný týždeň majú za sebou hokejisti Topoľčian. V stredu vyhrali v Trnave 5:3 a doma po heroickom výkone porazili 

Prešov 6:2. 

 

Topoľčany najskôr naplno bodovali v Trnave, kde vyhrali 5:3. "Trnava ako súper nám nesedí, vedia nám narobiť 

problémy. Hlavne na domácom ľade sú nepríjemní, čo sa nám potvrdilo aj v tomto stretnutí. Domáci dobre korčuľovali, 

boli agresívni, no my sme sa na nich zodpovedne pripravili," povedal na úvod tréner Topoľčian Ľubomír Hurtaj. Topoľčany 

v záverečnej tretine viedli 5:2 a do tabuľky si pripísali povinné tri body. "Do Trnavy sme šli pre tri body a tie máme. Hru 

sme mali vo svojich rukách a tiež som rád, že sa nikto nezranil." 

 

V piatok si hokejisti Topoľčian pre svojich fanúšikov pripravili skutočný hokejový zážitok. Domáci hokejisti bojovali po celý 

zápas, hádzali sa do striel a na ľade nechali dušu. A konečne proti tímu z prvej trojky dokázali bodovať naplno... "Doma 

sme proti súperom, ktorí sú v tabuľke nad nami, ešte v riadnom hracom čase nevyhrali, keď sme prehrali s Michalovcami 

i so Skalicou. Chceli sme potvrdiť tri body dovezené z vonku, čo sa nám i podarilo. Myslím si, že diváci videli perfektný 

zápas, hoci sme sa dopustili niekoľkých chybičiek. Na druhej strane má Prešov výborné mužstvo, ktoré kvalitne 

korčuľuje," pridal hodnotenie tréner Ľubomír Hurtaj. 

 

Topoľčany hokejom bavili, nároční domáci fanúšikovia dokonca už po prvej tretine mohutne tlieskali domácim hráčom. A 

práve diváci pripravili aj mohutné ovácie v záverečnej dvojminútovke zápasu, keď sa už vedelo, že tri body za víťazstvo 

6:2 už Žochárom nikto nezoberie. "Diváci boli fantastickí, potlesk v záverečných minútach hovorí za všetko. Pre 

topoľčiansky hokej to bol veľmi vydarený večer. My však musíme zostať nohami pevne na zemi a aj naďalej pokračovať v 

začatej práci," dodal Ľ. Hurtaj. 

 

Hokejová I. liga pokračuje rýchlym tempom, v nedeľu sa hralo ďalšie kolo, no Topoľčany mali voľno, pretože zápas s 

Michalovcami (0:3) si predohrali pred tromi týždňami. V stredu sa Topoľčany predstavia v Považskej Bystrici a v piatok od 

18.00 hod. hostia na domácom ľade nevyspytateľnú Spišskú Novú Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Prešovské basketbalistky majú za sebou dramatické duely 

 [presov.korzar.sme.sk; 13/11/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20695503/presovske-basketbalistky-maju-za-sebou-dramaticke-duely.html 

 

V tíme výkonom opäť zaujala Kručovská. 

 

PREŠOV. Basketbalistky BK Eilat PU Prešov odohrali v prvej lige žien a junioriek (druhá najvyššia súťaž) stretnutia 

tretieho až piateho kola. 

 

https://mytopolcany.sme.sk/c/20694827/skvely-vykon-maju-sest-bodov.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/20695503/presovske-basketbalistky-maju-za-sebou-dramaticke-duely.html
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BK Eilat PU Prešov - CBK Ťahanovce Košice 64:65 (14:22, 20:11, 13:22, 17:10) 

 

Eilat PU: Mončeková 16, Kručovská 11, Mihaliková 11, Sedláčková 11, Töröková 8, Sukubová 4, Jurčová 2, Hrabovská 1, 

Furtkievičová, Palaščáková 

 

Slávia Trnava - Eilat PU Prešov 62:69 (9:18, 17:21, 14:19, 22:11) 

 

Eilat PU: Kručovská 23 (5 trojbodových košov), Sedláčková 16, Mončeková 13, Mihaliková 12, Hrabovská 3, Palaščáková 

2, Furtkievičová, Šonková 

 

Slovan Bratislava - Eilat PU Prešov 73:43 (26:13, 11:11, 15:10, 21:9) 

 

Eilat PU: Kručovská 12, Mončeková 10, Mihaliková 7, Sedláčková 7, Šonková 5, Palaščáková 2, Furtkievičová, 

Hrabovská. 

 

Súboj Prešova s CBK sa odohral v sabinovskej športovej hale a mal zaujímavý priebeh. Prešovčanky v ňom najprv 

prehrávali 14:22, po dvadsiatich minútach však viedli 34:33. V tretej štvrtine opäť dominovali hostky - viedli 55:47. 

 

Ako nám povedal tréner Prešovčaniek Andrej Keresteš, záverečná štvrtina bola veľmi dramatická, divákov dvíhala zo 

sedadiel. V 35. min Prešov prehrával 52:63, stav stretnutia vyrovnal na 63:63. 

 

Osem sekúnd pre záverom bola hrubo faulovaná Töröková - s otrasom mozgu skončila v nemocnici. 

 

Záver lepšie zvládlo družstvo CBK a kvalitné stretnutie vyhralo o jeden bod. 

 

Sabinovskí diváci vytvorili Prešovčankám skvelú atmosféru. 

 

Na ďalšie duely nastúpil Prešov bez svojej opory a kapitánky Törökovej. 

 

V Trnave odohrali Šarišanky veľmi dobré stretnutie, výkonom i strelecky v ňom vynikla Kručovská - dala 23 bodov. 

 

Slovan potvrdil svoju líderskú pozíciu, v jeho tíme nastúpili aj hráčky s extraligovými skúsenosťami. 

 

V družstve Prešova výkonom opäť zaujala Kručovská. 

 

Ďalší program prešovských basketbalistiek: 11. 11., 11. h: Eilat PU - Rožňava (telocvičňa ZŠ na Sibírskej ul. v Prešove), 

12. 11., 10.45 h: Eilat PU - Spišská Nová Ves (športová hala v Sabinove), 17. 11., 14. h: Eilat PU - Bardejov (športová 

hala v Sabinove). 
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Späť na obsah 

 

1.9.  VÝBER: Zoznámte sa s akciami v Spišskej, ktoré radíme počas týždňa navštíviť 

 [spisska.dnes24.sk; 13/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vyber-zoznamte-sa-s-akciami-v-spisskej-ktore-radime-pocas-tyzdna-navstivit-284291 

 

 Je tu ďalší novembrový týždeň a môžete sa počas neho v Spišskej tešiť aj na rôzne zaujímavé podujatia. Zostavili sme 

výber akcií, ktoré radíme navštíviť. 

 

Macbeth 

 

14. novembra 2017 o 19:00, Divadlo Kontra 

 

Divadlo Kontra pripravilo na začiatku týždňa pre milovníkov Shakespeara – Macbetha -, akého ste ešte nevideli. 

Vzrušujúca divadelná hra, v ktorej hlavná postava získala cena za najlepší herecký výkon na Albamono festivale v 

Albánsku. 

 

Objavujeme rúčkami 

 

15. novembra 2017 o 9:00, Materské centrum Dietka 

 

Materské centrum otvára dvere deťom, ktoré radi tvoria. Detičky si vyskúšajú všetko zaujímavé, čo by ste im doma 

nedovolili. Podujatie je určené pre deti od 3 rokov. V materskom centre Dietka na sídlisku Mier bude nová aktivita pre 

najmenších pripravená vždy v stredu o 9:00 a vo štvrtok o 16:00 hod. 

 

Rozhovory o umení 

 

15. novembra 2017 o 17:00 , Galéria umelcov Spiša 

 

Obrazová prezentácia a beseda so všestrannými umelcami o výtvarnom umení, hudbe a divadle. Hostia: Ing. E. Labaj – 

výtvarník, riaditeľ Mestského kultúrneho centra a Mgr. P. Krupa – umelec a výtvarný pedagóg. Peter Krupa zobrazil 

Majstra Pavla v Levočskom divadle a dokumentárnom filme. Emil Labaj je žiakom Petra Krupu. Podujatie organizované v 

rámci Roku Majstra Pavla. 

 

HK SNV – HK OSMON BRATISLAVA 

 

15. novembra 2017 o 17:00, Zimný štadión 

 

http://spisska.dnes24.sk/vyber-zoznamte-sa-s-akciami-v-spisskej-ktore-radime-pocas-tyzdna-navstivit-284291
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V strede týždňa si prídu na svoje aj fanúšikovia hokeja. V ďalšom kole prvej hokejovej ligy si zmerajú sily naši hokejisti so  

súpermi z Bratislavy. 

 

To je ohromné miláčik… 

 

16. novembra 2017 o 19.00, podkrovie Domu Matice slovenskej 

 

Zabaviť sa môžete počas pracovného týždňa aj v podkroví Domu Matice slovenskej, kde Divadlo na opätkoch pripravilo 

komédiu na motívy divadelnej hry od Geraldine Aron "Môj skvelý rozvod". 

 

Dámsky krajčír 

 

16. novembra 2017 o 19:00 , Spišské divadlo 

 

Francúzsku situačnú komédia plnú komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich uvedie vo štvrtok 

večer Spišské divadlo. Divadelná hra Dámsky krajčír je o klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s neobyčajným 

dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o neveru pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou až do chvíle, kedy si 

prenajme bývalú krajčírsku dielňu. Okolnosti ho prinútia predstierať, že je dámskym krajčírom. 

 

Ferčekovská desiatka 

 

17. novembra 2017 o 11:00, Ferčekovce SKI klub 

 

OZ Novoveská Huta a ŠK Ferčekovce organizujú v piatok už 9. ročník behu Ferčekovská desiatka. Štartujú pretekári a 

pretekárky riadne a včas zaprezentovaní. Prezentácia bude v deň preteku v priestoroch štartu. Deti od 11:00 do 11:45 

(štart o 12:00); dospelí a dorast – do 13:45 (štart o 14:00). 

 

Bajkeri 

 

17. novembra 2017 o 17:00, kino Mier 

 

Nevlastní bratia Jakub a David, spolu s kamarátom Sašom, trávia väčšinu svojho času vo svete sociálnych sietí a 

najväčším životným problémom je pre nich vybitý mobilný telefón alebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení 

vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej "macochy" Terezy na dvestokilometrový cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že 

tam vonku je skutočný svet, v ktorom život znamená viac ako status na facebooku. Českú komédiu si môžete vychutnať v 

piatok podvečer. 

 

Strelecká súťaž 
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18. novembra 2017 o 8:00, Krytá strelnica 

 

Klub spišských strelcov SNV v spolupráci s f. Slovprezent organizujú 9. ročník verejnej streleckej súťaže z krátkych a 

dlhých zbraní o putovný pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. Disciplíny: Ľubovoľná malokalibrová puška 

(malokalibrovka), 10+10 rán na 50 metrov, pištoľ 30 rán na vzdialenosť 25 m (ľavá ruka, pravá ruka a obojruč), situačná 

streľba 9 rán na vzdialenosť 10 metrov. 

 

Najlepšie animované videoklipy 

 

18. novembra 2017 o 18:00 Čajovňa Alchýmka 

 

Zaujímavý večer môžete počas tohoto týždňa stráviť aj v Alchýmke. Práve tam bude pripravené podujatie, na ktorom 

uvidíte najlepšie animované videoklipy. Pozrieť si môžete 14 videoklipov, ktoré umocňujú zážitok z hudby. 

 

Korčuľovanie s predstaviteľmi mesta 

 

19. novembra 2017 o 17:30, Zimný štadión 

 

Korčuľovanie s primátorom, viceprimátorkou, prednostom OÚ a ďalšími známymi tvárami nášho mesta je pripravené na 

záver tretieho novembrového týždňa. Okrem korčuľovania budú pripravené aj zábavné aktivity a súťaže. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

 [dobrenoviny.sk; 13/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116119/hokejovym-talentom-sa-v-zs-na-vagonarskej-venuju-viac-ako-40-rokov 

 

V súčasnosti funguje v škole dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, 

okrem hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116119/hokejovym-talentom-sa-v-zs-na-vagonarskej-venuju-viac-ako-40-rokov
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snímke vitrína úspechov a dresov úspešných absolventov v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v 

Poprade – Spišskej Sobote. — Foto: TASR/Adriána Hudecová 

 

Poprad 13. novembra (TASR) – Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje 

už viac ako štyri desiatky rokov. Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných 

desať rokov klesol počet športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z 

Popradu i okolitých obcí. 

 

"Jedna z najstarších zmienok o škole v Spišskej Sobote pochádza z roku 1953. Pôvodné priestory v troch budovách 

nevyhovovali hygienickým požiadavkám, a tak bolo v roku 1971 rozhodnuté, že sa začne stavať nová škola. Prvý školský 

rok otvorili v nových priestoroch v roku 1975, fungovalo tu vtedy 21 tried," priblížila históriu ZŠ s materskou školou na 

Vagonárskej ulici Oravcová. O rok neskôr tu boli zriadené aj prvé hokejové triedy, a práve vtedy sa začala škola 

orientovať na tento druh športu. 

 

Prvá hokejová trieda však vznikla na území Popradu v roku 1967, a to v ZŠ na vtedajšej Marxovej ulici, dnes Francisciho 

II. Neskôr pribudli špecializované triedy aj v ďalších školách, konkrétne vo Veľkej a ZŠ 29. augusta. "Medzi prvých 

hokejových učiteľov tu patrili Rudolf Gurka, Juraj Soják a v neposlednom rade aj Štefan Bednár," priblížil miestny 

hokejový nadšenec Rastislav Ovšonka, ktorý je okrem iného aj autorom knihy mapujúcej históriu hokeja pod Tatrami. 

Kedysi mala podľa neho v Poprade takmer každá ulica svoj hokejový tím a hokej sa hral takmer všade. Až neskôr, keď sa 

v roku 1973 dokončil terajší zimný štadión, sa hokejové triedy situovali do Spišskej Soboty, kde sú dodnes. 

 

V súčasnosti je tu dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, okrem 

hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. "Našou výhodou je poloha v historickom centre 

v blízkosti mestského zimného štadióna a akvaparku," zdôraznila riaditeľka. V areáli školy je zároveň nové multifunkčné 

ihrisko, na ktorom sa môžu žiaci taktiež venovať športovej príprave. Jeho súčasťou je aj inline a bežecká dráha. Deti v 

športových triedach majú týždenne štyri hodiny športovej prípravy, ktorú škola realizuje v spolupráci s miestnym 

hokejovým a plaveckým klubom. "Tieto triedy sú zriadené od 5. ročníka, ale tzv. predprípravka funguje už do 3. ročníka," 

dodala Oravcová. 

 

Škola chce podľa nej v budúcnosti skvalitňovať podmienky na športovú prípravu detí. V súčasnosti rekonštruujú 

prístupové chodníky a cesty, v pláne sú aj ďalšie úpravy interiéru či zriadenie jazykového laboratória. "V uvedenom 

vonkajšom areáli by sme chceli vytvoriť tzv. workoutové fitnesihrisko," priblížila plány Oravcová. 

 

Miestna samospráva zároveň pracuje na výstavbe tréningovej haly, keďže kapacita jedinej krytej ľadovej plochy v meste 

už na tréningy a zápasy nestačí. "Ročne vyčlení mesto zo svojho rozpočtu na hokejovú mládež v priemere 144.000 eur, 

kde sú zarátané prevádzkové náklady a príspevok na činnosť. Okrem toho sa v hokejovej ZŠ v posledných rokoch 

preinvestovalo ďalších viac ako milión eur na výmenu striech, hydroizoláciu obvodových múrov či výstavbu vonkajšieho 

ihriska," vymenovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová. 
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Hokejovú školu v Poprade, ktorá sa talentom venuje už viac ako 40 rokov, navštevovalo viacero známych hokejistov. 

"Škola vychovala naozaj veľmi veľa úspešných absolventov, pred dvoma rokmi, keď sme oslavovali 40. výročie vzniku, 

sme si robili zoznam a boli tu také osobnosti ako Peťo Bondra, Ľuboš Bartečko či Arne Kroták. Okrem nich aj viacnásobní 

slovenskí reprezentanti Rado Suchý, Miroslav Šimonovič, ale aj bratia Paločkovci, Miro Škovira či Marcel Haščák," 

vymenovala riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s materskej školou na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote Adriána 

Oravcová. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke vonkajší športový areál školy v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej 

Sobote. (Foto: TASR/Adriána Hudecová) 

Jeden z najznámejších popradských hokejistov Arne Kroták má na školu len tie najlepšie spomienky, zároveň však 

priznal, že popri hokeju išlo učenie často do úzadia. "Ja som školu navštevoval začiatkom 80. rokov. Bol to taký 

bezstarostný život, na detstvo a školu mám najkrajšie spomienky. Špecifické to bolo v tom, že sme boli v triede samí 

chlapci - hokejisti, pozbierali nás zo škôl v celom meste, takže chvíľu trvalo, kým sme si na seba zvykli. Mali sme nad 

sebou tvrdú ruku v osobe trénera a učiteľa Štefana Bohunčáka," zaspomínal rekordman slovenskej extraligy. Aj napriek 

tomu, že v triede boli dosť hraví a často vymýšľali rôzne šibalstvá, disciplína tu bola prvoradá. 

 

Za pravdu mu v tomto dal aj Rado Suchý, ktorý niekoľko sezón pôsobil aj v NHL. V triede boli samí chlapci a pociťovali 

prísnosť učiteľov i trénerov. "Keď ja som chodil do ZŠ fyzické tresty neboli zakazované, takže dosť často sme boli aj bití. 

Ale teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak nám to aj pomohlo. Predsa, udržať 30 chlapcov v triede, aby počúvali, inak 

by sa to asi nedalo zvládnuť. Všetci sme sa tak naučili počúvať a dodržiavať disciplínu, ktorá je v hokeji nesmierne 

dôležitá," uviedol Suchý. Dodal, že asi najviac ho v detstve ovplyvnil tréner Jozef Skokan, ktorý ho tvrdou rukou viedol už 

od štvrtého ročníka. Rád spomína aj na triednu učiteľku Anastáziu Krišandovú, ktorá bola aj ich najväčšou fanúšičkou, a 

keď vyhrali zápas, odmenila ich aj tým, že nemuseli písať písomku. "Komunikácia s trénerom tam fungovala, vedeli nás 

na tréningoch motivovať, aby sme mali dobré výsledky v škole, a naopak, v škole kládli dôraz na to, aby sme v zápasoch 

a na tréningoch nič neodflákali," zdôraznil Suchý, ktorý sedel v lavici s Ľubošom Bartečkom a dodnes ostali kamaráti. 

Konštatoval, že práve ZŠ veľmi ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie v živote. "V tom období to bola prestížna škola, každý 

chcel byť hokejistom, bolo ťažké sa sem dostať. Pamätám sa, že na predvýber nás prišlo asi 200, takže som bol veľmi 

rád, že som sa vôbec dostal do hokejovej triedy," dodal Suchý. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na  

snímke vonkajší športový areál školy v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej 

Sobote. (Foto: TASR/Adriána Hudecová) 
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Vedenie školy sa aj v súčasnosti snaží deti motivovať hrať hokej, a to predovšetkým vytváraním vhodných podmienok na 

šport, ale aj vyučovanie. Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď do Spišskej Soboty chodil Krotákov dlhoročný spoluhráč z 

útoku Miroslav Škovira. "V škole sa o nás veľmi dobre starali, mali sme vytvorené vynikajúce podmienky na náš rast a 

prípravu hokejovej kariéry. Všetko bolo prispôsobené, aby sme sa mohli naplno venovať športu a zároveň sa dobre učili," 

priblížil popradský rodák, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku a v súčasnosti sa venuje talentom v Spišskej Novej 

Vsi. Jeho vzormi v tom období boli Wayne Gretzky, Igor Liba či Igor Larionov. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke budova hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote. (Foto: TASR/Adriána 

Hudecová) 

V Spišskej Sobote sa v súčasnosti vzdeláva približne 200 športovcov, od roku 2008 sa k hokejistom pridali aj plavci. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej ul. venujú viac ako 40 rokov 

 [teraz.sk; 13/11/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/import/hokejovym-talentom-sa-v-zs-na-vagonar/38280-clanok.html 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

 

 Poprad 13. novembra (TASR) – Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných 

desať rokov klesol počet športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z 

Popradu i okolitých obcí.  

 

 "Jedna z najstarších zmienok o škole v Spišskej Sobote pochádza z roku 1953. Pôvodné priestory v troch budovách 

nevyhovovali hygienickým požiadavkám, a tak bolo v roku 1971 rozhodnuté, že sa začne stavať nová škola. Prvý školský 

rok otvorili v nových priestoroch v roku 1975, fungovalo tu vtedy 21 tried," priblížila históriu ZŠ s materskou školou na 

Vagonárskej ulici Oravcová. O rok neskôr tu boli zriadené aj prvé hokejové triedy, a práve vtedy sa začala škola 

orientovať na tento druh športu. 

 

 Prvá hokejová trieda však vznikla na území Popradu v roku 1967, a to v ZŠ na vtedajšej Marxovej ulici, dnes Francisciho 

II. Neskôr pribudli špecializované triedy aj v ďalších školách, konkrétne vo Veľkej a ZŠ 29. augusta. "Medzi prvých 

hokejových učiteľov tu patrili Rudolf Gurka, Juraj Soják a v neposlednom rade aj Štefan Bednár," priblížil miestny 

hokejový nadšenec Rastislav Ovšonka, ktorý je okrem iného aj autorom knihy mapujúcej históriu hokeja pod Tatrami. 

http://skolskyservis.teraz.sk/import/hokejovym-talentom-sa-v-zs-na-vagonar/38280-clanok.html
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Kedysi mala podľa neho v Poprade takmer každá ulica svoj hokejový tím a hokej sa hral takmer všade. Až neskôr, keď sa 

v roku 1973 dokončil terajší zimný štadión, sa hokejové triedy situovali do Spišskej Soboty, kde sú dodnes. 

 

 V súčasnosti je tu dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, okrem 

hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. "Našou výhodou je poloha v historickom centre 

v blízkosti mestského zimného štadióna a akvaparku," zdôraznila riaditeľka. V areáli školy je zároveň nové multifunkčné 

ihrisko, na ktorom sa môžu žiaci taktiež venovať športovej príprave. Jeho súčasťou je aj inline a bežecká dráha. Deti v 

športových triedach majú týždenne štyri hodiny športovej prípravy, ktorú škola realizuje v spolupráci s miestnym 

hokejovým a plaveckým klubom. "Tieto triedy sú zriadené od 5. ročníka, ale tzv. predprípravka funguje už do 3. ročníka," 

dodala Oravcová. 

 

 Škola chce podľa nej v budúcnosti skvalitňovať podmienky na športovú prípravu detí. V súčasnosti rekonštruujú 

prístupové chodníky a cesty, v pláne sú aj ďalšie úpravy interiéru či zriadenie jazykového laboratória. "V uvedenom 

vonkajšom areáli by sme chceli vytvoriť tzv. workoutové fitnesihrisko," priblížila plány Oravcová.  

 

 Miestna samospráva zároveň pracuje na výstavbe tréningovej haly, keďže kapacita jedinej krytej ľadovej plochy v meste 

už na tréningy a zápasy nestačí. "Ročne vyčlení mesto zo svojho rozpočtu na hokejovú mládež v priemere 144.000 eur, 

kde sú zarátané prevádzkové náklady a príspevok na činnosť. Okrem toho sa v hokejovej ZŠ v posledných rokoch 

preinvestovalo ďalších viac ako milión eur na výmenu striech, hydroizoláciu obvodových múrov či výstavbu vonkajšieho 

ihriska," vymenovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová. 

 

 Školu v Poprade navštevovali aj Peter Bondra či Arne Kroták  

 Hokejovú školu v Poprade, ktorá sa talentom venuje už viac ako 40 rokov, navštevovalo viacero známych hokejistov. 

"Škola vychovala naozaj veľmi veľa úspešných absolventov, pred dvoma rokmi, keď sme oslavovali 40. výročie vzniku, 

sme si robili zoznam a boli tu také osobnosti ako Peťo Bondra, Ľuboš Bartečko či Arne Kroták. Okrem nich aj viacnásobní 

slovenskí reprezentanti Rado Suchý, Miroslav Šimonovič, ale aj bratia Paločkovci, Miro Škovira či Marcel Haščák," 

vymenovala riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s materskej školou na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote Adriána 

Oravcová. 

 

 Jeden z najznámejších popradských hokejistov Arne Kroták má na školu len tie najlepšie spomienky, zároveň však 

priznal, že popri hokeju išlo učenie často do úzadia. "Ja som školu navštevoval začiatkom 80. rokov. Bol to taký 

bezstarostný život, na detstvo a školu mám najkrajšie spomienky. Špecifické to bolo v tom, že sme boli v triede samí 

chlapci - hokejisti, pozbierali nás zo škôl v celom meste, takže chvíľu trvalo, kým sme si na seba zvykli. Mali sme nad 

sebou tvrdú ruku v osobe trénera a učiteľa Štefana Bohunčáka," zaspomínal rekordman slovenskej extraligy. Aj napriek 

tomu, že v triede boli dosť hraví a často vymýšľali rôzne šibalstvá, disciplína tu bola prvoradá. 

 

 Za pravdu mu v tomto dal aj Rado Suchý, ktorý niekoľko sezón pôsobil aj v NHL. V triede boli samí chlapci a pociťovali 

prísnosť učiteľov i trénerov. "Keď ja som chodil do ZŠ fyzické tresty neboli zakazované, takže dosť často sme boli aj bití. 
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Ale teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak nám to aj pomohlo. Predsa, udržať 30 chlapcov v triede, aby počúvali, inak 

by sa to asi nedalo zvládnuť. Všetci sme sa tak naučili počúvať a dodržiavať disciplínu, ktorá je v hokeji nesmierne 

dôležitá," uviedol Suchý. Dodal, že asi najviac ho v detstve ovplyvnil tréner Jozef Skokan, ktorý ho tvrdou rukou viedol už 

od štvrtého ročníka. Rád spomína aj na triednu učiteľku Anastáziu Krišandovú, ktorá bola aj ich najväčšou fanúšičkou, a 

keď vyhrali zápas, odmenila ich aj tým, že nemuseli písať písomku. "Komunikácia s trénerom tam fungovala, vedeli nás 

na tréningoch motivovať, aby sme mali dobré výsledky v škole, a naopak, v škole kládli dôraz na to, aby sme v zápasoch 

a na tréningoch nič neodflákali," zdôraznil Suchý, ktorý sedel v lavici s Ľubošom Bartečkom a dodnes ostali kamaráti. 

Konštatoval, že práve ZŠ veľmi ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie v živote. "V tom období to bola prestížna škola, každý 

chcel byť hokejistom, bolo ťažké sa sem dostať. Pamätám sa, že na predvýber nás prišlo asi 200, takže som bol veľmi 

rád, že som sa vôbec dostal do hokejovej triedy," dodal Suchý. 

 

 Vedenie školy sa aj v súčasnosti snaží deti motivovať hrať hokej, a to predovšetkým vytváraním vhodných podmienok na 

šport, ale aj vyučovanie. Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď do Spišskej Soboty chodil Krotákov dlhoročný spoluhráč z 

útoku Miroslav Škovira. "V škole sa o nás veľmi dobre starali, mali sme vytvorené vynikajúce podmienky na náš rast a 

prípravu hokejovej kariéry. Všetko bolo prispôsobené, aby sme sa mohli naplno venovať športu a zároveň sa dobre učili," 

priblížil popradský rodák, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku a v súčasnosti sa venuje talentom v Spišskej Novej 

Vsi. Jeho vzormi v tom období boli Wayne Gretzky, Igor Liba či Igor Larionov.  

 

 V Spišskej Sobote sa v súčasnosti vzdeláva približne 200 športovcov, od roku 2008 sa k hokejistom pridali aj plavci. 

 

 Počas hokejovej prípravy v Poprade musia deťom často nahrádzať ulicu 

 

 Beck : "Okrem nedele majú stále zabezpečený program v rámci hokeja. Hokej sa zrýchľuje, je strašne fyzicky náročný a 

je to určite vidieť aj v mládežníckom hokeji. Vlastne deti musia byť a mali by byť veľmi dobre pripravené všeobecne a 

potom prejsť na ľad a vlastne venovať sa špeciálnym činnostiam. A veľakrát s kolegom a veľakrát všetci tréneri sedíme 

nad tým a rozmýšľame ako tie deti v dnešnej dobe motivovať, čo je pre nich vlastne tou motiváciou a potrebujú mať stále 

emócie v hre, niekedy tie emócie deti sa vyžili na uliciach a v dnešnej dobe my sa musíme snažiť dostať tú emóciu z ulice 

niekedy aj do tréningov prostredníctvom nejakých prípravných hier a súťaživosti." 

 

 Počas hokejovej prípravy mladých talentov v Poprade musia učitelia i tréneri deťom často nahrádzať ulicu 

 "Tréneri to mali v minulosti podľa mňa jednoduchšie, pretože deti boli po športe hladnejšie, zároveň lepšie športovo 

všeobecne pripravené a pohybovo zdatnejšie. Dnes je hokej ťažší ako v minulosti, je rýchlejší, fyzicky náročnejší a my 

vnímame, že deti nie sú až tak dobre pripravené. V minulosti hokej nebol možno až taký náročný, ale deti boli fyzicky 

lepšie pripravené," zhodnotil pre TASR učiteľ, tréner a zároveň bývalý žiak hokejovej základnej školy v Poprade – 

Spišskej Sobote Martin Beck. 

 

 Veľakrát preto musia deťom v tréningovom procese nahrádzať ulicu a učiť ich veci, ktoré boli v minulosti 

samozrejmosťou. Podľa Becka absentuje predovšetkým prirodzená herná pripravenosť detí. Kým v minulosti sa hrali na 
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ulici, získavali cit pre hru, nikto ich do ničoho netlačil a sami skúšali s hokejkou rôzne veci, dnes je hokej v podstate od 

začiatku organizovaný. "Druhá vec je tá, že dnes keby ste povedali dieťaťu, aby zobralo jablko zo záhrady, tak pri plote 

by ostalo stáť a to jablko by neprinieslo. Stalo sa nám napr., že sme hádzali kriketovou loptičkou, jeden chlapec ju 

prehodil cez plot a nevedel sám prísť na to, ako ju odtiaľ dostať," konkretizoval Beck. Práve takéto situácie, ktoré boli 

kedysi v živote detí bežné, im musia dnes nahrádzať na telesnej výchove a tréningoch. 

 

 Zároveň sú deti podľa Becka menej sústredené a to najmä pre počítače, často im dlho trvá, kým zareagujú na niektoré 

podnety či rady trénerov. "Aj práve preto sú často tréningy dosť hlučné a kriku sa nevyhneme," dodal s úsmevom Beck, 

ktorý v Spišskej Sobote pôsobí už desať rokov. Deti podľa neho nestratili záujem o hru, len už nemajú toľko možností 

hrať sa na ulici, práve preto im treba vytvárať vhodné podmienky a zorganizovať ich.  

 "Je pravda, že deti sa ťažšie motivujú, ale musím povedať, že odkedy sme v areáli našej školy vybudovali moderné 

vonkajšie ihrisko, je o športovanie na ňom veľký záujem," konštatovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou na 

Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote Adriána Oravcová. Podľa nej veľa v súvislosti s motiváciou detí k športu závisí aj od 

podmienok, ktoré na to majú jednotlivé školy vytvorené. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

 [teraz.sk; 13/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/hokejov-talenty-zs-vagonarska-poprad-sko/292091-clanok.html 

 

V súčasnosti funguje v škole dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, 

okrem hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. 

 

Poprad 13. novembra (TASR) – Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje 

už viac ako štyri desiatky rokov. Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných 

desať rokov klesol počet športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z 

Popradu i okolitých obcí. 

 

"Jedna z najstarších zmienok o škole v Spišskej Sobote pochádza z roku 1953. Pôvodné priestory v troch budovách 

nevyhovovali hygienickým požiadavkám, a tak bolo v roku 1971 rozhodnuté, že sa začne stavať nová škola. Prvý školský 

rok otvorili v nových priestoroch v roku 1975, fungovalo tu vtedy 21 tried," priblížila históriu ZŠ s materskou školou na 

Vagonárskej ulici Oravcová. O rok neskôr tu boli zriadené aj prvé hokejové triedy, a práve vtedy sa začala škola 

orientovať na tento druh športu. 

 

Prvá hokejová trieda však vznikla na území Popradu v roku 1967, a to v ZŠ na vtedajšej Marxovej ulici, dnes Francisciho 

II. Neskôr pribudli špecializované triedy aj v ďalších školách, konkrétne vo Veľkej a ZŠ 29. augusta. "Medzi prvých 

hokejových učiteľov tu patrili Rudolf Gurka, Juraj Soják a v neposlednom rade aj Štefan Bednár," priblížil miestny 

hokejový nadšenec Rastislav Ovšonka, ktorý je okrem iného aj autorom knihy mapujúcej históriu hokeja pod Tatrami. 

http://www.teraz.sk/regiony/hokejov-talenty-zs-vagonarska-poprad-sko/292091-clanok.html
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Kedysi mala podľa neho v Poprade takmer každá ulica svoj hokejový tím a hokej sa hral takmer všade. Až neskôr, keď sa 

v roku 1973 dokončil terajší zimný štadión, sa hokejové triedy situovali do Spišskej Soboty, kde sú dodnes. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke jedna z úspešných tried na table v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej 

Sobote. Foto: TASR/Adriána Hudecová 

 

V súčasnosti je tu dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, okrem 

hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. "Našou výhodou je poloha v historickom centre 

v blízkosti mestského zimného štadióna a akvaparku," zdôraznila riaditeľka. V areáli školy je zároveň nové multifunkčné 

ihrisko, na ktorom sa môžu žiaci taktiež venovať športovej príprave. Jeho súčasťou je aj inline a bežecká dráha. Deti v 

športových triedach majú týždenne štyri hodiny športovej prípravy, ktorú škola realizuje v spolupráci s miestnym 

hokejovým a plaveckým klubom. "Tieto triedy sú zriadené od 5. ročníka, ale tzv. predprípravka funguje už do 3. ročníka," 

dodala Oravcová. 

 

Škola chce podľa nej v budúcnosti skvalitňovať podmienky na športovú prípravu detí. V súčasnosti rekonštruujú 

prístupové chodníky a cesty, v pláne sú aj ďalšie úpravy interiéru či zriadenie jazykového laboratória. "V uvedenom 

vonkajšom areáli by sme chceli vytvoriť tzv. workoutové fitnesihrisko," priblížila plány Oravcová. 

 

Miestna samospráva zároveň pracuje na výstavbe tréningovej haly, keďže kapacita jedinej krytej ľadovej plochy v meste 

už na tréningy a zápasy nestačí. "Ročne vyčlení mesto zo svojho rozpočtu na hokejovú mládež v priemere 144.000 eur, 

kde sú zarátané prevádzkové náklady a príspevok na činnosť. Okrem toho sa v hokejovej ZŠ v posledných rokoch 

preinvestovalo ďalších viac ako milión eur na výmenu striech, hydroizoláciu obvodových múrov či výstavbu vonkajšieho 

ihriska," vymenovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová. 

 

Hokejovú školu v Poprade navštevovali aj Peter Bondra či Arne Kroták 

 

Hokejovú školu v Poprade, ktorá sa talentom venuje už viac ako 40 rokov, navštevovalo viacero známych hokejistov. 

"Škola vychovala naozaj veľmi veľa úspešných absolventov, pred dvoma rokmi, keď sme oslavovali 40. výročie vzniku, 

sme si robili zoznam a boli tu také osobnosti ako Peťo Bondra, Ľuboš Bartečko či Arne Kroták. Okrem nich aj viacnásobní 

slovenskí reprezentanti Rado Suchý, Miroslav Šimonovič, ale aj bratia Paločkovci, Miro Škovira či Marcel Haščák," 

vymenovala riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s materskej školou na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote Adriána 

Oravcová. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 
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športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke vonkajší športový areál školy v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej 

Sobote. Foto: TASR/Adriána Hudecová 

 

Jeden z najznámejších popradských hokejistov Arne Kroták má na školu len tie najlepšie spomienky, zároveň však 

priznal, že popri hokeju išlo učenie často do úzadia. "Ja som školu navštevoval začiatkom 80. rokov. Bol to taký 

bezstarostný život, na detstvo a školu mám najkrajšie spomienky. Špecifické to bolo v tom, že sme boli v triede samí 

chlapci - hokejisti, pozbierali nás zo škôl v celom meste, takže chvíľu trvalo, kým sme si na seba zvykli. Mali sme nad 

sebou tvrdú ruku v osobe trénera a učiteľa Štefana Bohunčáka," zaspomínal rekordman slovenskej extraligy. Aj napriek 

tomu, že v triede boli dosť hraví a často vymýšľali rôzne šibalstvá, disciplína tu bola prvoradá. 

 

Za pravdu mu v tomto dal aj Rado Suchý, ktorý niekoľko sezón pôsobil aj v NHL. V triede boli samí chlapci a pociťovali 

prísnosť učiteľov i trénerov. "Keď ja som chodil do ZŠ fyzické tresty neboli zakazované, takže dosť často sme boli aj bití. 

Ale teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak nám to aj pomohlo. Predsa, udržať 30 chlapcov v triede, aby počúvali, inak 

by sa to asi nedalo zvládnuť. Všetci sme sa tak naučili počúvať a dodržiavať disciplínu, ktorá je v hokeji nesmierne 

dôležitá," uviedol Suchý. Dodal, že asi najviac ho v detstve ovplyvnil tréner Jozef Skokan, ktorý ho tvrdou rukou viedol už 

od štvrtého ročníka. Rád spomína aj na triednu učiteľku Anastáziu Krišandovú, ktorá bola aj ich najväčšou fanúšičkou, a 

keď vyhrali zápas, odmenila ich aj tým, že nemuseli písať písomku. "Komunikácia s trénerom tam fungovala, vedeli nás 

na tréningoch motivovať, aby sme mali dobré výsledky v škole, a naopak, v škole kládli dôraz na to, aby sme v zápasoch 

a na tréningoch nič neodflákali," zdôraznil Suchý, ktorý sedel v lavici s Ľubošom Bartečkom a dodnes ostali kamaráti. 

Konštatoval, že práve ZŠ veľmi ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie v živote. "V tom období to bola prestížna škola, každý 

chcel byť hokejistom, bolo ťažké sa sem dostať. Pamätám sa, že na predvýber nás prišlo asi 200, takže som bol veľmi 

rád, že som sa vôbec dostal do hokejovej triedy," dodal Suchý. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke vonkajší športový areál školy v areáli hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej 

Sobote. Foto: TASR/Adriána Hudecová 

 

Vedenie školy sa aj v súčasnosti snaží deti motivovať hrať hokej, a to predovšetkým vytváraním vhodných podmienok na 

šport, ale aj vyučovanie. Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď do Spišskej Soboty chodil Krotákov dlhoročný spoluhráč z 

útoku Miroslav Škovira. "V škole sa o nás veľmi dobre starali, mali sme vytvorené vynikajúce podmienky na náš rast a 

prípravu hokejovej kariéry. Všetko bolo prispôsobené, aby sme sa mohli naplno venovať športu a zároveň sa dobre učili," 

priblížil popradský rodák, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku a v súčasnosti sa venuje talentom v Spišskej Novej 

Vsi. Jeho vzormi v tom období boli Wayne Gretzky, Igor Liba či Igor Larionov. 

 

V Spišskej Sobote sa v súčasnosti vzdeláva približne 200 športovcov, od roku 2008 sa k hokejistom pridali aj plavci. 
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Počas hokejovej prípravy v Poprade musia deťom často nahrádzať ulicu 

 

Počas hokejovej prípravy mladých talentov v Poprade musia učitelia i tréneri deťom často nahrádzať ulicu. "Tréneri to 

mali v minulosti podľa mňa jednoduchšie, pretože deti boli po športe hladnejšie, zároveň lepšie športovo všeobecne 

pripravené a pohybovo zdatnejšie. Dnes je hokej ťažší ako v minulosti, je rýchlejší, fyzicky náročnejší a my vnímame, že 

deti nie sú až tak dobre pripravené. V minulosti hokej nebol možno až taký náročný, ale deti boli fyzicky lepšie 

pripravené," zhodnotil pre TASR učiteľ, tréner a zároveň bývalý žiak hokejovej základnej školy v Poprade – Spišskej 

Sobote Martin Beck. 

 

Veľakrát preto musia deťom v tréningovom procese nahrádzať ulicu a učiť ich veci, ktoré boli v minulosti 

samozrejmosťou. Podľa Becka absentuje predovšetkým prirodzená herná pripravenosť detí. Kým v minulosti sa hrali na 

ulici, získavali cit pre hru, nikto ich do ničoho netlačil a sami skúšali s hokejkou rôzne veci, dnes je hokej v podstate od 

začiatku organizovaný. "Druhá vec je tá, že dnes keby ste povedali dieťaťu, aby zobralo jablko zo záhrady, tak pri plote 

by ostalo stáť a to jablko by neprinieslo. Stalo sa nám napr., že sme hádzali kriketovou loptičkou, jeden chlapec ju 

prehodil cez plot a nevedel sám prísť na to, ako ju odtiaľ dostať," konkretizoval Beck. Práve takéto situácie, ktoré boli 

kedysi v živote detí bežné, im musia dnes nahrádzať na telesnej výchove a tréningoch. 

 

Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol počet 

športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z Popradu i okolitých obcí. Na 

snímke budova hokejovej základnej školy na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote. Foto: TASR/Adriána 

Hudecová 

 

Zároveň sú deti podľa Becka menej sústredené a to najmä pre počítače, často im dlho trvá, kým zareagujú na niektoré 

podnety či rady trénerov. "Aj práve preto sú často tréningy dosť hlučné a kriku sa nevyhneme," dodal s úsmevom Beck, 

ktorý v Spišskej Sobote pôsobí už desať rokov. Deti podľa neho nestratili záujem o hru, len už nemajú toľko možností 

hrať sa na ulici, práve preto im treba vytvárať vhodné podmienky a zorganizovať ich. 

 

"Je pravda, že deti sa ťažšie motivujú, ale musím povedať, že odkedy sme v areáli našej školy vybudovali moderné 

vonkajšie ihrisko, je o športovanie na ňom veľký záujem," konštatovala riaditeľka Základnej školy s materskou školou na 

Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote Adriána Oravcová. Podľa nej veľa v súvislosti s motiváciou detí k športu závisí aj od 

podmienok, ktoré na to majú jednotlivé školy vytvorené. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Hokejovým talentom sa v ZŠ na Vagonárskej venujú viac ako 40 rokov 

 [24hod.sk; 13/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 
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Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade - Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje už viac ako štyri desiatky rokov. 

Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných desať rokov klesol ... 

 

Poprad 13. novembra (TASR) – Hokejová základná škola (ZŠ) v Poprade – Spišskej Sobote sa mladým talentom venuje 

už viac ako štyri desiatky rokov. Hoci záujem o tento šport je podľa jej riaditeľky Adriány Oravcovej menší, za posledných 

desať rokov klesol počet športujúcich detí o približne stovku, stále sa im však darí zapĺňať športové triedy mládežou z 

Popradu i okolitých obcí. 

 

"Jedna z najstarších zmienok o škole v Spišskej Sobote pochádza z roku 1953. Pôvodné priestory v troch budovách 

nevyhovovali hygienickým požiadavkám, a tak bolo v roku 1971 rozhodnuté, že sa začne stavať nová škola. Prvý školský 

rok otvorili v nových priestoroch v roku 1975, fungovalo tu vtedy 21 tried," priblížila históriu ZŠ s materskou školou na 

Vagonárskej ulici Oravcová. O rok neskôr tu boli zriadené aj prvé hokejové triedy, a práve vtedy sa začala škola 

orientovať na tento druh športu. 

 

Prvá hokejová trieda však vznikla na území Popradu v roku 1967, a to v ZŠ na vtedajšej Marxovej ulici, dnes Francisciho 

II. Neskôr pribudli špecializované triedy aj v ďalších školách, konkrétne vo Veľkej a ZŠ 29. augusta. "Medzi prvých 

hokejových učiteľov tu patrili Rudolf Gurka, Juraj Soják a v neposlednom rade aj Štefan Bednár," priblížil miestny 

hokejový nadšenec Rastislav Ovšonka, ktorý je okrem iného aj autorom knihy mapujúcej históriu hokeja pod Tatrami. 

Kedysi mala podľa neho v Poprade takmer každá ulica svoj hokejový tím a hokej sa hral takmer všade. Až neskôr, keď sa 

v roku 1973 dokončil terajší zimný štadión, sa hokejové triedy situovali do Spišskej Soboty, kde sú dodnes. 

 

V súčasnosti je tu dohromady 20 tried, v ktorých sa učí 425 žiakov. Necelú polovicu z nich tvoria športovci, okrem 

hokejistov je tu od roku 2008 vzdelávací proces prispôsobený aj plavcom. "Našou výhodou je poloha v historickom centre 

v blízkosti mestského zimného štadióna a akvaparku," zdôraznila riaditeľka. V areáli školy je zároveň nové multifunkčné 

ihrisko, na ktorom sa môžu žiaci taktiež venovať športovej príprave. Jeho súčasťou je aj inline a bežecká dráha. Deti v 

športových triedach majú týždenne štyri hodiny športovej prípravy, ktorú škola realizuje v spolupráci s miestnym 

hokejovým a plaveckým klubom. "Tieto triedy sú zriadené od 5. ročníka, ale tzv. predprípravka funguje už do 3. ročníka," 

dodala Oravcová. 

 

Škola chce podľa nej v budúcnosti skvalitňovať podmienky na športovú prípravu detí. V súčasnosti rekonštruujú 

prístupové chodníky a cesty, v pláne sú aj ďalšie úpravy interiéru či zriadenie jazykového laboratória. "V uvedenom 

vonkajšom areáli by sme chceli vytvoriť tzv. workoutové fitnesihrisko," priblížila plány Oravcová. 

 

Miestna samospráva zároveň pracuje na výstavbe tréningovej haly, keďže kapacita jedinej krytej ľadovej plochy v meste 

už na tréningy a zápasy nestačí. "Ročne vyčlení mesto zo svojho rozpočtu na hokejovú mládež v priemere 144.000 eur, 

kde sú zarátané prevádzkové náklady a príspevok na činnosť. Okrem toho sa v hokejovej ZŠ v posledných rokoch 

http://www.24hod.sk/hokejovym-talentom-sa-v-zs-na-vagonarskej-venuju-viac-ako-40-rokov-cl548387.html
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preinvestovalo ďalších viac ako milión eur na výmenu striech, hydroizoláciu obvodových múrov či výstavbu vonkajšieho 

ihriska," vymenovala vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová. 

 

Hokejovú školu v Poprade navštevovali aj Peter Bondra či Arne Kroták 

 

Hokejovú školu v Poprade, ktorá sa talentom venuje už viac ako 40 rokov, navštevovalo viacero známych hokejistov. 

"Škola vychovala naozaj veľmi veľa úspešných absolventov, pred dvoma rokmi, keď sme oslavovali 40. výročie vzniku, 

sme si robili zoznam a boli tu také osobnosti ako Peťo Bondra, Ľuboš Bartečko či Arne Kroták. Okrem nich aj viacnásobní 

slovenskí reprezentanti Rado Suchý, Miroslav Šimonovič, ale aj bratia Paločkovci, Miro Škovira či Marcel Haščák," 

vymenovala riaditeľka Základnej školy (ZŠ) s materskej školou na Vagonárskej ulici v Poprade – Spišskej Sobote Adriána 

Oravcová. 

 

Jeden z najznámejších popradských hokejistov Arne Kroták má na školu len tie najlepšie spomienky, zároveň však 

priznal, že popri hokeju išlo učenie často do úzadia. "Ja som školu navštevoval začiatkom 80. rokov. Bol to taký 

bezstarostný život, na detstvo a školu mám najkrajšie spomienky. Špecifické to bolo v tom, že sme boli v triede samí 

chlapci - hokejisti, pozbierali nás zo škôl v celom meste, takže chvíľu trvalo, kým sme si na seba zvykli. Mali sme nad 

sebou tvrdú ruku v osobe trénera a učiteľa Štefana Bohunčáka," zaspomínal rekordman slovenskej extraligy. Aj napriek 

tomu, že v triede boli dosť hraví a často vymýšľali rôzne šibalstvá, disciplína tu bola prvoradá. 

 

Za pravdu mu v tomto dal aj Rado Suchý, ktorý niekoľko sezón pôsobil aj v NHL. V triede boli samí chlapci a pociťovali 

prísnosť učiteľov i trénerov. "Keď ja som chodil do ZŠ fyzické tresty neboli zakazované, takže dosť často sme boli aj bití. 

Ale teraz, keď sa na to pozerám spätne, tak nám to aj pomohlo. Predsa, udržať 30 chlapcov v triede, aby počúvali, inak 

by sa to asi nedalo zvládnuť. Všetci sme sa tak naučili počúvať a dodržiavať disciplínu, ktorá je v hokeji nesmierne 

dôležitá," uviedol Suchý. Dodal, že asi najviac ho v detstve ovplyvnil tréner Jozef Skokan, ktorý ho tvrdou rukou viedol už 

od štvrtého ročníka. Rád spomína aj na triednu učiteľku Anastáziu Krišandovú, ktorá bola aj ich najväčšou fanúšičkou, a 

keď vyhrali zápas, odmenila ich aj tým, že nemuseli písať písomku. "Komunikácia s trénerom tam fungovala, vedeli nás 

na tréningoch motivovať, aby sme mali dobré výsledky v škole, a naopak, v škole kládli dôraz na to, aby sme v zápasoch 

a na tréningoch nič neodflákali," zdôraznil Suchý, ktorý sedel v lavici s Ľubošom Bartečkom a dodnes ostali kamaráti. 

Konštatoval, že práve ZŠ veľmi ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie v živote. "V tom období to bola prestížna škola, každý 

chcel byť hokejistom, bolo ťažké sa sem dostať. Pamätám sa, že na predvýber nás prišlo asi 200, takže som bol veľmi 

rád, že som sa vôbec dostal do hokejovej triedy," dodal Suchý. 

 

Vedenie školy sa aj v súčasnosti snaží deti motivovať hrať hokej, a to predovšetkým vytváraním vhodných podmienok na 

šport, ale aj vyučovanie. Inak tomu nebolo ani v minulosti, keď do Spišskej Soboty chodil Krotákov dlhoročný spoluhráč z 

útoku Miroslav Škovira. "V škole sa o nás veľmi dobre starali, mali sme vytvorené vynikajúce podmienky na náš rast a 

prípravu hokejovej kariéry. Všetko bolo prispôsobené, aby sme sa mohli naplno venovať športu a zároveň sa dobre učili," 

priblížil popradský rodák, ktorý naposledy pôsobil vo Francúzsku a v súčasnosti sa venuje talentom v Spišskej Novej 

Vsi. Jeho vzormi v tom období boli Wayne Gretzky, Igor Liba či Igor Larionov. 
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V Spišskej Sobote sa v súčasnosti vzdeláva približne 200 športovcov, od roku 2008 sa k hokejistom pridali aj plavci. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Slovenské lesy disponujú unikátnym systémom, ktorý dokáže včas odhaliť 

nebezpečenstvo požiaru 

 [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová] 

 

Jaroslav Barborák, moderátor: "Slovenské lesy disponujú unikátnym systémom, ktorý dokáže včas odhaliť 

nebezpečenstvo požiaru. Nateraz sú ním vybavené naše najvzácnejšie lesné oblasti - Vysoké a Nízke Tatry a tiež 

Záhorie. A hoci je systém v prevádzke len pol roka, na konte už má úspešné odhalenia požiarov." 

 

Zuzana Kejmarová, redaktorka: "Pred sedemnástimi rokmi zahynulo pri jednom z najväčších lesných požiarov v okrese 

Spišská Nová Ves šesť ľudí. V roku 2005 poznačil najrozsiahlejší požiar v Národnom parku Vysoké Tatry 250 hektárov 

kalamitnej plochy a lesov. Spoločenská hodnota biotopov na postihnutom území bola 50 miliónov eur. K podobným 

udalostiam by však viac nemalo dôjsť. Približne pol roka u nás funguje stacionárny detekčný systém, ktorý požiar rýchlo 

a presne lokalizuje. Približuje jeho projektová manažérka Dana Kmeťová." 

 

Dana Kmeťová, projektová manažérka stacionárneho detekčného systému: "Na rozdiel od klasickej detekcie ohňa, ktorá 

rozpoznáva teplo, teda horiaci plameň nad vrcholkami stromov, dokáže detekovať dym na báze čierno-bieleho veľmi 

jemne rozlíšeného snímania šedých odtieňov, je to až 256-tisíc pred pozadím horizontu, poprípade neba." 

 

Zuzana Kejmarová: "V súčasnosti systém chráni naše kľúčové územia - Nízke a Vysoké Tatry a oblasť Záhoria. Tri 

riadiace centrá v Šaštíne-Strážach, v Liptovskom Hrádku a v Poprade odosielajú hasičom GPS súradnice, výrez mapy 

a fotografiu incidentu. Opäť Dana Kmeňová." 

 

Dana Kmeťová: "Od spustenia prevádzky bolo operátormi riadiacich centier na operačné strediská príslušných krajských 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru odoslaných 114 oznámení, z toho bolo na miesta požiaru vyslaných 48 

výjazdov." 

 

Zuzana Kejmarová: "Hoci novinka v odhaľovaní požiarov funguje u nás len krátky čas, príslušníkom Hasičského 

záchranného zboru doteraz výrazne uľahčila prácu, tvrdí hovorkyňa Prezídia hasičov Zuzana Farkasová." 
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Zuzana Farkasová, Prezídium Hasičského a záchranného zboru: "Spomeniem príklad z tohto leta, kedy automatický 

detekčný systém dokázal upozorniť na vznikajúci lesný požiar na Záhorí o 30 minút skôr, ako bol tento požiar ohlásený 

na operačné stredisko." 

 

Zuzana Kejmarová: "Projekt financovali z európskych peňazí programu rozvoja vidieka. Dokopy vyšiel na viac ako 22 

miliónov eur. Zuzana Kejmarová, RTVS." 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Systém na odhalenie nebezpečenstva požiaru v lese 

 [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová; Zaradenie: z domova] 

 

Anna Šípošová, moderátorka: "Lesné požiare na celom svete každoročne poškodia alebo úplne zničia veľké plochy 

porastov. Ich negatívny dosah na prírodu je obrovský. Okrem strát na drevnej hmote spôsobia aj to, že lesy napádajú 

škodcovia. Najvzácnejšie územia našich lesov však už chráni moderná technika. Na Slovensku máme totiž unikátny 

systém, ktorý požiar dokáže včas odhaliť." 

 

Zuzana Kejmarová, redaktorka: "Pred sedemnástimi rokmi zahynulo pri jednom z najväčších lesných požiarov v okrese 

Spišská Nová Ves šesť ľudí. V roku 2005 poznačil najrozsiahlejší požiar v Národnom parku Vysoké Tatry 

dvestopäťdesiat hektárov kalamitnej plochy a lesov. Spoločenská hodnota biotopov na postihnutom území bola päťdesiat 

miliónov eur. K podobným udalostiam by však viac nemalo dôjsť. Približne pol roka u nás funguje stacionárny detekčný 

systém, ktorý požiar rýchlo a presne lokalizuje. Jeho projektová manažérka Dana Kmeťová." 

 

Dana Kmeťová, projektová manažérka: "Na rozdiel od klasickej detekcie ohňa, ktorá rozpoznáva teplo, teda horiaci 

plameň nad vrcholkami stromov, dokáže detekovať dym na báze čierno-bieleho veľmi jemne rozlíšeného snímania 

šedých odtieňov." 

 

Zuzana Kejmarová: "V súčasnosti systém chráni naše kľúčové územia – Nízke a Vysoké Tatry a oblasť Záhoria. Tri 

riadiace centrá v Šaštíne Strážach, v Liptovskom Hrádku a v Poprade odosielajú hasičom GPS súradnice, výrez mapy a 

fotografiu incidentu. Opäť Dana Kmeťová." 

 

Dana Kmeťová: "Od spustenia prevádzky bolo operátormi riadiacich centier na operačné strediská príslušných krajských 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru odoslaných stoštrnásť oznámení a bolo na miesta požiaru vyslaných 

štyridsaťosem výjazdov." 

 

Zuzana Kejmarová: "Projekt financovali z európskych peňazí programu rozvoja vidieka. Dokopy vyšiel na viac ako 

dvadsaťdva miliónov eur." 
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Späť na obsah 

 

1.16.  Systém na odhalenie nebezpečenstva požiaru v lese 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 13/11/2017;  Zuzana Kejmarová; Zaradenie: z domova] 

 

Marek Pivoluska, moderátor: "Slovenské lesy disponujú unikátnym systémom, ktorý dokáže včas odhaliť nebezpečenstvo 

požiaru. Nateraz sú ním vybavené naše najvzácnejšie lesné oblasti – Vysoké a Nízke Tatry a tiež Záhorie. A hoci je v 

prevádzke len pol roka, na konte už má úspešné odhalenie požiaru." 

 

Zuzana Kejmarová, redaktorka: "Pred sedemnástimi rokmi zahynulo pri jednom z najväčších lesných požiarov v okrese 

Spišská Nová Ves šesť ľudí. V roku 2005 poznačil najrozsiahlejší požiar v Národnom parku Vysoké Tatry 

dvestopäťdesiat hektárov kalamitnej plochy a lesov. Spoločenská hodnota biotopov na postihnutom území bola päťdesiat 

miliónov eur. K podobným udalostiam by však viac nemalo dôjsť. Približne pol roka u nás funguje stacionárny detekčný 

systém, ktorý požiar rýchlo a presne lokalizuje. Približuje jeho projektová manažérka Dana Kmeťová." 

 

Dana Kmeťová, projektová manažérka: "Na rozdiel od klasickej detekcie ohňa, ktorá rozpoznáva teplo, teda horiaci 

plameň nad vrcholkami stromov, dokáže detekovať dym na báze čierno-bieleho veľmi jemne rozlíšeného snímania 

šedých odtieňov. Je to až dvestopäťdesiatšesťtisíc pred pozadím horizontu poprípade neba." 

 

Zuzana Kejmarová: "V súčasnosti systém chráni naše kľúčové územia – Nízke a Vysoké Tatry a oblasť Záhoria. Tri 

riadiace centrá v Šaštíne Strážach, v Liptovskom Hrádku a v Poprade odosielajú hasičom GPS súradnice, výrez mapy a 

fotografiu incidentu. Opäť Dana Kmeťová." 

 

Dana Kmeťová: "Od spustenia prevádzky bolo operátormi riadiacich centier na operačné strediská príslušných krajských 

riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru odoslaných stoštrnásť oznámení a bolo na miesta požiaru vyslaných 

štyridsaťosem výjazdov." 

 

Zuzana Kejmarová: "Hoci novinka v odhaľovaní požiarov funguje u nás len krátky čas, príslušníkom hasičského 

záchranného zboru doteraz výrazne uľahčila prácu. Tvrdí hovorkyňa prezídia hasičov Zuzana Farkasová." 

 

Zuzana Farkasová, hovorkyňa prezídia hasičov: "Spomeniem príklad tohto leta, kedy automatický detekčný systém 

dokázal upozorniť na vznikajúci lesný požiar na Záhorí o tridsať minút skôr, ako bol tento požiar ohlásený na operačné 

stredisko." 

 

Zuzana Kejmarová: "Projekt financovali z európskych peňazí programu rozvoja vidieka. Dokopy vyšiel na viac ako 

dvadsaťdva miliónov eur." 

 

Späť na obsah 
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1.17.  Trest za lúpeže so zbraňou 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 13/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Parišková, moderátorka: "A vráťme sa na Slovensko. Dve lúpeže so zbraňou sa v diskontnej predajni a v bare 

odohrali v Spišskej Novej Vsi na prelome rokov 2014 a 2015. Ako vyšlo najavo po policajnom vyšetrovaní, majú ich na 

svedomí traja mladíci Jakub, Róbert a Martin. Dnes si vypočuli verdikt súdu. Aké, to nám už povie reportér Krimi Matúš 

Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Pred senát Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi sa dnes postavila dvojica z trojice 

obžalovaných. Obžalovaní sú za lúpežné prepady. Jakub je z trojice ten, ktorý priamo v prevádzkach lúpil. Do diskontnej 

predajne v decembri 2014 prišiel s nožom v ruke. Predavačka ho vyhnala ozbrojená fľašou. Do baru zase pred 

záverečnou zavítal s pištoľou. Jeho niekdajší kamaráti Robo a Martin lúpež pripravili a na Jakuba čakali v aute. Ako dnes 

na súde odznelo, Robo a Martin sa postarali aj o Jakubove oblečenie. Roba priniesla na pojednávanie eskorta, keďže už 

je za mrežami za iný prepad v Rožňavskom okrese." 

 

Prokurátor: "Páchanie skutkov je však preukázané výpoveďou spoluobžalovaného Jakuba, ktorá v podstate podrobne 

rozviedol účasť obžalovaných na spáchaní skutkov." 

 

Milan Kuzman, obhajca: "Je to vlastne výpoveď spoluobžalovaného, ktorý sa dopustil obidvoch skutkov." 

 

Matúš Gavlák: "Sudca bol nekompromisný. Trojicu poslal za mreže, no rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, keďže strany 

uvažujú o odvolaní." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Lúpež ako zárobková činnosť 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 13/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Dve ozbrojené lúpeže a traja páchatelia. Toto je bilancia prípadov z konca roku 2014 a 

začiatku roku 2015. Mladíci Róbert a Martin pripravili prepady, ktoré uskutočnil Jakub. Predajňu alkoholu prepadol s 

nožom v ruke. Do baru išiel s pištoľou." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "21. decembra v roku 2014 vošiel Jakub pár minút pred záverečnou do diskontnej predajne. Na 

predavačku vytiahol nôž. Tá sa však nezľakla a mladíka vyhnala s fľašou v ruke. Maskovaný Jakub potom utiekol za 

komplicmi. Chvíľu nato ho už hľadali policajti." 

 

Okoloidúca: "Či som náhodou nevidela niekoho behať tuná v tmavom oblečení." 
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Matúš Gavlák: "Necelé tri týždne po prvom prepade to mladíci skúsili opäť. Tentokrát v bare. Jakub mal v rukách pištoľ. 

Čašníčke vzal 35 eur, rozbil mobil a utiekol preč. Opäť ho obďaleč čakali Róbert a Martin v aute. Pred senát Okresného 

súdu v Spišskej Novej Vsi sa dnes postavila dvojica z trojice obžalovaných. Obžalovaní sú za lúpežné prepady. Toto je 

Jakub, ktorý ozbrojený a maskovaný vtrhol do obidvoch prevádzok a chcel ukoristiť tržbu. Komplica Róberta priniesla 

eskorta, keďže je za mrežami za iný prepad v Rožňavskom okrese. Martin na súd neprišiel." 

 

Prokurátor: "Spáchanie skutkov už je však preukázané výpoveďou spoluobžalovaného Jakuba, ktorý v podstate 

podrobne rozviedol účasť obžalovaných na spáchaní skutkov." 

 

Matúš Gavlák: "Na súde tiež odznelo, že na oblečenie, v ktorom sa Jakub maskoval a v ktorom lúpil, sa postarala dvojica 

Róbert a Martin. Sudca bol voči všetkým trom nekompromisný a poslal ich za mreže." 

 

Sudca: "Za to sa odsudzujú na trest odňatia slobody v trvaní štyroch rokov a ôsmich mesiacov nepodmienečne. ... trest 

odňatia slobody v trvaní sedem rokov nepodmienečne. Obžalovaný Róbert na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 

osem rokov nepodmienečne." 

 

Milan Kuzman, Róbertov obhajca: "Je to vlastne výpoveď spoluobžalovaného, ktorý sa dopustil obidvoch skutkov bez 

ohľadu na to, akým spôsobom vypovedal tie výpovede tak, ako ste počuli aj z úst pána predsedu senátu sú sčasti 

nepoužiteľné. Takže si myslím, že toto je rozhodnutie minimálne predčasné." 

 

Matúš Gavlák: "Rozsudok ešte nie je právoplatný, keďže každá z dotknutých strán uvažuje o odvolaní." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  KRIMI 

 [Noviny Spiša; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; MARTIN BELEJ, RÓBERT BEJDA, SITA ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Muž zomrel po páde zo stožiara v Levočskej doline Polícia preveruje okolnosti smrti 51-ročného muža. 

 

LEVOČA. V piatok, krátko pred 11. hodinou, spadol z telekomunikačného stožiara v Levočskej doline 51-ročný muž, 

živnostník z Rimavskej Soboty. Pád neprežil. 

 

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, nešťastie sa stalo za doposiaľ presne 

nezistených okolností. 

 

"Tomáš bol po páde na zem na mieste mŕtvy. Okolnosti tohto prípadu vyšetruje poverený príslušník Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Levoča, ktorý vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," dodala hovorkyňa. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 11. 2017 

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

Maľovali grafity v otvorenej hrobke, chytila ich polícia 

 

Prípad sa stal v mestskej časti Matejovce. 

 

POPRAD. Popradská mestská polícia pri kontrole na cintoríne v mestskej časti Matejovce natrafila na piatich mladých, 

ktorí sa nachádzali v otvorenej hrobke. 

 

Jej steny už boli v tom čase z vnútornej strany popísané rôznymi nápismi. 

 

"Privolaná hliadka overením totožnosti týchto osôb zistila, že ide o mladistvých Matejovčanov vo veku 15 až 18 rokov. Pre 

podozrenie z iného protiprávneho konania bola vec odovzdaná na Obvodné oddelenie Policajného zboru Poprad," 

informoval v pondelok Štefan Šipula, náčelník mestskej polície. 

 

Prípad sa stal ešte 1. novembra o 18:00. 

 

Chodec v tmavom oblečení zomrel pod kolesami auta K tragickej nehode došlo na ceste v okrese Spišská Nová Ves. 

 

SMIŽANY. Polícia zo Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v noci z piatka na sobotu. 

Ako polícia informuje na svojej facebookovej stránke, 51- ročná vodička vozidla Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi 

viedla vozidlo v smere zo Spišského Štvrtka na obec Smižany. 

 

"Z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou auta zachytila 57-ročného chodca zo Spišskych Tomášoviec. 

Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla Toyota Rav. Bol oblečený v tmavom oblečení a za zníženej 

viditeľnosti nemal na sebe reflexné prvky," informuje polícia. 

 

Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie. 

 

MARTIN BELEJ, RÓBERT BEJDA, SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Volejbalová extraliga: Muži i ženy bez straty kvetinky 

 [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 27; JÁN JACOŠ & DANIEL DADEJ ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

Prešovským volejbalistkám i volejbalistom sa darilo. 

 

V zápase 10. kola extraligy volejbalistov potvrdil VK Mirad PU Prešov úlohu favorita a nad Starou Ľubovňou vyhral 3:0, 

Šarišania svojho súpera do vážnejšieho tlaku nepustili. 
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Zo zápisu: VK Mirad PU Prešov - Stará Ľubovňa 3:0 (21, 20, 18), Mirad PU: Jurko 2, Sopko st. 17, Hudák 9, Červeň, 

Macko 5, Katona 17 (liberovia T. Lampart a Pavlinský, Gula 3, Mikovčík 5, S. Lampart, Rajduga 2). Najlepší hráč zápasu: 

M. Sopko st. (Prešov). 

 

"Tento zápas sa hodnotí ťažko," poznamenal tréner prešovských extraligistov Jaroslav Vlk. "Súper, aj keď podal bojovný 

a odvážny výkon, nás neprinútil k stopercentnému výkonu. My sme hrali to, čo sme potrebovali. V treťom sete dostali 

šancu viacerí hráči. Potrebné tri body sme získali. Pre nás je dôležité pripravovať sa na silnejších súperov." 

 

Prešovčanov už v nedeľu 19. novembra čaká šláger dvanásteho kola najvyššej súťaže volejbalistov - od 19. h sa 

predstavia v Košiciach. Prešov má čo Košiciam vracať, v metropole Východu ho čaká poriadna šichta. Košice majú 

kompaktné družstvo, ktoré vyniká na servise a útočnou hrou. J. Vlk: "V košickej hale sa nám nehrá práve najlepšie, 

chceme však zabojovať, lebo bojujeme o postup do prvej štvorky. Vieme, že to tam nebude jednoduché, Košice sa v 

súbojoch proti nám dokážu neskutočne vyhecovať a hrajú výborný volejbal. Budeme sa pripravovať aj z taktickej stránky, 

rozhodneme sa, čo na ne budeme skúšať. Hlavné však je byť v hernej pohode a zahrať dobrý volejbal, nerobiť chyby v 

útoku, dokázať brániť kľúčových hráčov súpera, eliminovať ich výborný servis a obrovský tlak, ktorý dokážu vyvinúť. Aj 

keď nejakú chybu urobíme, nemôžeme sa poddať. Treba sa nám čo najlepšie pripraviť z hernej i mentálnej stránky, 

venovať sa budeme cizelovaniu servisu, príjmu, útoku." Zo Spiša si vezú víťazstvo Prešovské volejbalistky v rámci 

deviateho kola extraligy žien cestovali do Spišskej Novej Vsi, kde ich hostil tamojší klub BK97 Stova. Prešovčanky v 

tomto zápase potvrdili úlohu favorita a po jednoznačnom zápase si pripísali do extraligovej tabuľky tri body. 

 

Celý prvý set bol v réžii hosťujúceho družstva z Prešova. Už v jeho úvode dali hráčky najavo, kto bude pánom na 

palubovke. Druhý set začali o trochu lepšie domáce hráčky. Za stavu 12:11 prišli chvíle Prešovčaniek. Do útoku zavelila 

Povrazníková s Bodnárovou. Vzápätí Jakábová štyrmi esami v rade ešte upevnila pohodu v družstve Prešova. Tretí set 

bol plný zvratov. Napokon ho lepšie zvládli hostky, ktoré nenechali nič na náhodu. 

 

Tabuľka extraligy žien 

 

1. BVK Bratislava 9 9 0 27:2 27 

 

2. UKF Nitra 9 8 1 24:7 22 

 

3. Slavia Bratislava 9 7 2 23:8 22 

 

4. Prešov 9 6 3 20:15 17 

 

5. Kežmarok 9 5 4 17:17 14 
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6. Pezinok 9 3 6 13:20 11 

 

7. Spišská Nová Ves 9 2 7 11:22 7 

 

8. COP Nitra 9 2 7 12:25 6 

 

9. Nové Mesto n/V. 9 2 7 11:25 5 

 

10. UCM Trnava 9 1 8 9:26 4 

 

JÁN JACOŠ & DANIEL DADEJ 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Ivana Povrazníková: Varenie muselo ísť nabok, jednoznačne zvíťazil volejbal 

 [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 26; DANIEL DADEJ ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

PREDSTAVUJEME HRÁČKY VK EPERIA PREŠOV 

 

Patrí medzi opory Prešovských volejbalistiek. Minulú sezónu vybojovala s družstvom bronzovú medailu. Ako začínala s 

volejbalom a ako sa dostala do Prešova, prezradila pre MY Prešovské noviny Ivana Povrazníková. 

 

* Pochádzate z tekovského regiónu, konkrétne z Levíc, tam ste aj s volejbalom začínali? 

 

"Áno, s volejbalom som začínala v Leviciach ako tretiačka na základnej škole. Hrala som za VK Palas Levice. Keďže som 

v tom čase chodila aj na krúžok varenia, tak sa mi stalo, že jedného dňa som zmeškala tréning. Trénerka m i vtedy 

oznámila, že si mám vybrať, buď varenie, alebo volejbal. Ja som si vybrala volejbal a myslím si, že som spravila dobre." 

 

* Kto vás priviedol k volejbalu? 

 

"Bola to učiteľka telocviku na základnej škole. Jedného dňa povedala, že všetky vysoké dievčatá prídu na tréning na 

volejbal. Povedala som si, že dobre, skúsim to a už mi to ostalo. " 

 

* Z Levíc ste odišli na športové gymnázium do Nitry, kde ste aj hrávali za tamojší klub, vtedy ešte s názvom ŠG ,čo je 

terajšia COP Nitra. 

 

"Presne tak. Do Nitry si ma vybral tréner. Bolo to nejakých 50 kilometrov od Levíc, takže som to nemala nejako ďaleko od 

domova. " 
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* Vysokú školu ste študovali v Českej republike, konkrétne v Olomouci. Nie je tajomstvom, že ste v tamojšom klube SK 

UP neboli spokojná. 

 

"Žiaľ, je to tak. Nebolo to moje najlepšie rozhodnutie. Hoci ma tam tréner chcel, nedával mi príležitosť, a tak som 

zohrievala lavičku. Odohrala som tam dokopy dva sety. Proste s trénerom sme si nesadli ani ako ľudia. Aj keď som mala 

stopercentnú dochádzku a makala som, nebolo mi to nič platné. On mal svoju zostavu a veľmi nerád striedal. Ale aspoň 

som okúsila život mimo Slovenska." 

 

* Po roku strávenom na Morave si ste sa opäť vrátili na Slovensko, hoci ste tam aj naďalej študovali. 

 

"Bolo to tak. Z Olomouca som išla na hosťovanie do Žiliny, kde som hrávala za miestny klub Amos. Strávila som tam 

jednu sezónu. Po sezóne som išla na tri roky do Pezinka a potom som obliekala aj dres VK Spišská Nová Ves, kde som 

pôsobila dva roky." 

 

* Prečo ste sa po dvoch rokoch strávených na východe republiky vrátili do Nitry? 

 

"Do Nitry som sa vrátila, ale zhodou okolností to nebola COP, ale UKF. Taktiež to nebolo moje dobré rozhodnutie. Bola to 

zlá sezóna. V tom období som mala veľa zranení a tréner mi nedával veľa príležitostí. " 

 

* Pred sezónou 2016/2017 ste prestúpili z UKF Nitra do Prešova. Ako sa to zomlelo? 

 

"V Nitre som sa stretla s trénerom Prešova Františkom Bočkayom, a keďže som chcela odísť, nebolo už o čom rozmýšľať 

a dohodli sme sa. Rozhodla som sa konečne správne a som rada, že som v Prešove." 

 

* Do Prešova ste prišli z UKF Nitra aj s Veronikou Jakábovou. Bol to pre vás bonus? 

 

"Samozrejme, že áno. My sme taký balíček dva v jednom (smiech). Poznáme sa už veľmi dlho. Som rada, že je tu. Spolu 

sme hrávali v Žiline, Spišskej Novej Vsi, Nitre a teraz je to Prešov. Sme taká nerozlučná dvojica." 

 

* Ako sa vám páči v Prešove? 

 

"Mne sa tu páči. Od centra bývame kúsok. Prešov je pekné mesto, hlavne centrum mesta. Úplná pohoda. Udomácnila 

som sa tu. " 

 

* Chýba vám rodné mesto ? Chodievate domov do Levíc pravidelne? 

 

"Samozrejme, že mi chýba. Mám tam rodinu. Nie je veľmi čas ísť domov, ale občas párkrát za rok mi to vyjde. " 
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* Bronzová medaila z minulého roku bola pre všetkých nečakaná. Ako si s odstupom času na to spomínate? 

 

"Pravdupovediac, bolo to veľmi nečakané. Stále to beriem ako malý zázrak. Stále netuším, ako sa nám to podarilo. 

Hlavne ako sa nám v treťom zápase v Nitre podarilo otočiť piaty set. V tajbrejku sme prehrávali 10:5 a 11:6, ale napokon 

sme zápas vyhrali. Bolo to super. " 

 

* Bolo kľúčovým momentom sezóny to, že v nadstavbe Prešov neprehral ani jeden zápas? 

 

"Určite áno, veď do nadstavby sme vstupovali z ôsmeho miesta. Tréner nám povedal, že ideme vyhrať všetky zápasy. 

Myslela som si, že je blázon (smiech). Vyhrať všetkých desať stretnutí? ...veď to sa nedá. Opak bol pravdou, dá sa. 

Neprehrali sme ani jeden zápas a potom to bola už iba rozprávka, na ktorej konci bola bronzová medaila. " 

 

* Odkedy ste v Prešove, nosíte číslo dresu osemnásť. To isté číslo ste mali aj v UKF Nitra. Je to teda obľúbené číslo? 

 

"Nie. Moje šťastné číslo je tri. Už ako žiačka som nosila na drese trojku. V COP Nitra som to šťastie nemala a nebolo mi 

dopriate mať moje číslo. Tam som nosila jedenástku. V extralige som mala aj päťku, v Olomouci som nosila deviatku, v 

Žiline taktiež deviatku, v Pezinku to bola jedenástka. K číslu osemnásť som sa dopracovala v mládežníckej reprezentácii. 

Mala som ju aj v UKF Nitra. V Prešove som už na to mala svoj vek, aby som oznámila, že číslo osemnásť je moje 

(smiech). " 

 

* Momentálne družstvo Prešova figuruje v hornej polovici tabuľky. Takže s umiestnením je určite spokojnosť. 

 

"Byť v hornej polovici je pekné. Bodaj by to takto aj ostalo. Spokojnosť tam je. Ak sa nám budú vyhýbať zranenia, tak 

určite spravíme pre to všetko, aby sme sa tam udržali." 

 

* Čo očakávate v tejto sezóne? 

 

"Určite bude ťažká. Už nás nikto nemôže podceňovať vzhľadom na minulú sezónu. Túto sezónu sme začali hrať od jej 

začiatku, vlani to bolo až v januári (úsmev). Najťažšie bude obhájiť medailu. Uvidíme, čo bude. Liga je kvalitnejšia ako 

pred rokom. Pôjdeme našou cestou a uvidíme. Nechajme sa všetci prekvapiť." 

 

DANIEL DADEJ 

 

--- 

 

VIZITKA 
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Ivana Povrazníková 

 

Dátum narodenia: 2. 3. 1989 

 

Stav: Nezadaná 

 

Prezývka: Ičo 

 

Výška: 186 cm 

 

Pozícia: Univerzálka 

 

Číslo dresu: 18 

 

Predchádzajúce kluby: VK Palas Levice, COP Nitra, SK UP Olomouc, Amos Žilina, VISTA Real Pezinok, VK Spišská 

Nová Ves, Volley project UKF Nitra 

 

Obľúbený športový klub: Colorado Avalanche /NHL/ 

 

Obľúbený športovec: Nemá 

 

Obľúbená hudba: Dance 

 

Obľúbené jedlo: Segedín od mamky 

 

Záľuby a voľný čas: Spánok, TV - filmy, seriály 

 

Foto: 

 

Ivana. FOTO: VK EPERIA PREŚOV 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  V súťaži o Naj mesto Slovenska 2017 Brezno získalo druhé miesto 

 [Brezno; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; MD ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

 

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. 
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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. 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). 

 

(MD) 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Naj mestom Slovenska je Mikuláš 

 [Liptovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; TASR, STAN ; Zaradenie: MY Liptovský Mikuláš] 

 

V súťaži získalo mesto 26-tisíc hlasov. Nad Breznom vyhralo o povestný chlp. 

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Primátorom Slovenska sa stal Jozef Trstenský z Nového Mesta nad Váhom a starostom Michal 

Kotrady zo Smižian v okrese Spišská Nová Ves. Rozhodlo o tom hlasovanie v deviatom ročníku súťaže Naj mesto a 

obec Slovenska 2017 v šiestom ročníku súťaže Primátor/Starosta Slovenska. Súťaže vyhlasuje pravidelne spoločnosť 

LISA, ktorá prevádzkuje internetový portál slovakregion.sk 

 

Hlasy zbierali mestá a obce 

 

"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 vyhlasovateľ súťaže. Hlasy zbierali mestá a obce v internetovom 

hlasovaní. 

 

Hlasovať za mesto alebo obec bolo možné po zaregistrovaní a najviac jedenkrát za hodinu. 

 

Liptovský Mikuláš, víťaz v kategórii miest, získal 25 901 hlasov, druhé Brezno 25 756 a tretia Spišská Nová Ves 25 689 

hlasov. Za Halič ako najúspešnejšiu obec sa vyslovilo 41 566 hlasujúcich. 

 

Obe súťaže prebiehali od 1. apríla do 31. októbra 2017. Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 

budúceho roka v bratislavskej Inchebe pri príležitosti výstavy ITF Slovakiatour. 
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Mesto ožíva, je atraktívne 

 

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

a poskytuje stále viac príležitostí a podujatí, ktoré ľudí zaujali," vyjadril radosť mikulášsky primátor Ján Blcháč. 

 

"Byť naj mestom znamená napríklad aj to, že ľudia ocenili aj čistotu a úpravu mesta, zeleň a všetko, čo sa pod pojmom 

"naj" skrýva. Je to taký signál, že naše mesto je pre návštevníkov, ale aj investorov a verím, že aj obyvateľov čoraz 

atraktívnejšie, a to napriek tomu, že určite existujú aj nedostatky, ktoré postupne strategicky odstraňujeme," doplnil 

Blcháč. 

 

(TASR, STAN) 

 

---- 

 

Foto: Jedno z námestí v Liptovskom Mikuláši. FOTO: (MAJ) 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Tie naj: Sabinov v prvej desiatke, Pečovská Nová Ves na 105. mieste 

 [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; MÁRIA PIHULIČOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

V súťaži o naj mesto SR roku 2017 obhájil Sabinov minuloročnú priečku. 

 

SABINOV/PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Krásny titul sa podarilo pred pár dňami opäť získať Sabinovu. Aj tento rok sa 

prostredníctvom celoslovenského informačného portálu Slovakregion uskutočnila súťaž o najkrajšie mesto a obec 

Slovenska 2017. 

 

Hodnotená bola medzi nimi tiež sabinovská samospráva. Štyri mestá v prvej desiatke sú z východného Slovenska. V 

kategórii miest bolo 140 samospráv, ktoré bojovali o titul naj mesto Slovenska 2017. 

 

Krásne ôsme miesto si odniesol práve Sabinov, s počtom hlasov 17 850. 

 

V prvej desiatke 

 

Sabinov tak obhájil svoju minuloročnú pozíciu, keď skončil rovnako ôsmy. 

 

Rok predtým to bolo desiate miesto. 
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Vyššie tento rok skončili zo "susedov" Spišská Nová Ves (3. miesto), Bardejov (4. miesto) a Levoča (5. miesto). 

 

Z obcí v Sabinovskom okrese najvyššie skončila Pečovská Nová Ves. Patrilo jej 105. miesto. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ 

 

Foto: 

 

Sabinov. Podľa hlasovania je to ôsme najkrajšie mesto na Slovensku. FOTO: MAP 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Spišský región zohral v dejinách reformácie na Slovensku dôležitú úlohu 

 [Noviny Spiša; 45/2017; 14/11/2017; s.: 4; Martin Furmanik ; Zaradenie: SERIÁL/KULTÚRA/INZERCIA] 

 

Ubehlo 500 rokov od začiatku reformácie. Obzreli sme sa za polstoročím pôsobenia evanjelickej cirkvi v regióne Spiša, 

ktorý bol v minulosti jedným z centier reformácie na Slovensku. Prinášame vám druhú časť dejín evanjelickej cirkvi na 

Spiši. 

 

SPIŠ. Habsburská moc v spolupráci s katolíckou cirkvou sa donucovacími prostriedkami, ale aj rozvojom katolíckej 

vzdelanosti, umenia a reformami vnútri katolíckej cirkvi snažila o navrátenie protestantov do katolíckej cirkvi. 

 

Protestantská historiografia tento proces nazýva pojmom protireformácia, zatiaľ čo katolícka historiografia pojmom 

rekatolizácia. V rámci Spiša sa dostala späť na katolícku stranu jeho severná časť už v druhej polovici 17. storočia. 

 

Perzekvovanie protestantov súviselo najmä s protihabsburskými povstaniami, ktoré mali značný náboženská podtón. 

Mnohí evanjelici sa po ich porážke dostali do žalára, na nútené práce, alebo boli popravení. Ťaženie Habsburgovcov voči 

protestantom vyvrcholilo násilným odoberaním kostolov evanjelikom. Na Spiši im bola prevažná časť kostolov odobraná v 

roku 1674. Následne po šopronskom sneme v roku 1681 bolo evanjelikom povolené v každej župe postaviť si dva 

kostoly, ktoré museli stáť mimo obce, museli byť z dreva a nesmeli mať vežu. Nazývali sa artikulárnymi kostolmi. 

Najhodnotnejším z nich je kostol v Kežmarku zaradený do zoznamu UNESCO. 

 

Synoda v Žiline 

 

Napriek prenasledovaniu si evanjelici vytvorili organizačnú štruktúru nezávislú od katolíckej cirkvi. 28.-30. marca 1610 sa 

konala synoda v Žiline, ktorú zvolal uhorský palatín Juraj Turzo. Synodou boli položené základy pre vytvorenie 

samostatnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku. Vznikli tri superintendencie (biskupstvá) pre západné a stredné 
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Slovensko. 22.-23. januára 1614 sa uskutočnila synoda v Spišskom Podhradí zvolaná spišským a šarišským županom 

Krištofom Turzom. Na synode bola vytvorená cirkevná správa evanjelikov na východnom Slovensku na území ktorého 

vznikli dve superintendencie. Superintendencie boli potom v roku 1715 zrušené a v roku 1731 nahradené dištriktmi. 

 

Vplyv na vierovyznanie 

 

Napriek prekážkam mala reformácia značný vplyv na vierovyznanie obyvateľstva tak na Spiši ako i v celom Uhorsku. 

Napríklad v Spišskej Novej Vsi ešte na začiatku 18. storočia boli v drvivej väčšine evanjelici. V roku 1777 bolo v meste 

3115 (48 %) evanjelikov a 3351 katolíkov (52 %), pričom počet protestantov v ďalšom období stále klesal. Podobný trend 

bol aj inde na Spiši a v celom Uhorsku. Na druhej strane boli evanjelici čoraz menej prenasledovaní a obmedzovaní. 

Tento proces vyvrcholil v roku 1781 Tolerančným patentom cisára Jozefa II., ktorým boli čiastočne zrovnoprávnené cirkvi 

v Uhorsku. Po jeho vydaní si mohli evanjelici stavať murované kostoly. Evanjelikom v Spišskej Sobote a Tvarožnej sa 

vďaka výnimke od Márie Terézie podarilo postaviť si murované kostoly dokonca už v rokoch 1777 a 1778. 

 

Slobodnejší rozvoj aktivít 

 

Evanjelická cirkev a. v. mohla po vydaní Tolerančného patentu slobodnejšie rozvíjať svoje aktivity napríklad aj v oblasti 

vzdelávania. Už v 16. storočí boli na Spiši založené viaceré evanjelické školy. Najvýznamnejšími z nich sa stali 

evanjelické lýceá v Kežmarku a Levoči. Študovali na nich významné evanjelické osobnosti zo širokého okolia. 

Predovšetkým na lýceu v Kežmarku študovali a pôsobili známe evanjelické slovenské, české, maďarské a nemecké 

osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach života. Lýceum v Levoči hralo zasa po roku 1844 dôležitú úlohu v rámci 

slovenského národného hnutia. V spomínanom roku totiž prišlo do Levoče študovať trinásť študentov Ľudovíta Štúra 

potom, čo bol Štúr zbavený profesúry na evanjelickom lýceu v Bratislave. Pri tej príležitosti zložil jeden z nich, Janko 

Matúška, text piesne "Nad Tatrou sa blýska", ktorá sa neskôr stala hymnou Slovenskej republiky. 

 

Priniesla rovnosť 

 

Revolúcia 1848/1849 potom priniesla okrem iného aj rovnosť všetkých vierovyznaní v Uhorsku, čo zotrelo aj posledné 

čiastočné obmedzenia evanjelickej cirkvi. O desať rokov neskôr cisár František Jozef II. vydal tzv. cisársky (protestantský 

patent), ktorým bolo zavedené jednotné zriadenie pre evanjelikov i kalvínov a obmedzenie vplyvu svetskej moci nad 

cirkvou. Cisársky patent bol u protestantov oboch cirkví prijatý veľmi rozporuplne, následkom čoho sa rozhoreli tzv. 

patentálne boje (spory viacerých názorových prúdov) v nasledujúcich rokoch. Pre slovenských evanjelikov bolo 

významnou udalosťou založenie spolku a vydavateľstva Tranoscius v roku 1898 v Liptovskom Svätom Mikuláši. 

 

Prvá ústava 

 

Dôležitým medzníkom v živote evanjelickej cirkvi na Slovensku bol vznik Československej republiky v roku 1918. 

Následne sa utvorila samostatná Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. O dva roky neskôr bola na Synode v 
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Trenčianskych Tepliciach prijatá jej prvá ústava, ktorou bola slovenská evanjelická cirkev rozdelená do dvoch dištriktov - 

Východného a Západného. Východný dištrikt, kam patril aj Spiš, tvorilo 9 seniorátov. V roku 1940 si nemeckí evanjelici 

vytvorili vlastnú organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi a. v. stojacej mimo slovenskej zložky. Po skončení druhej 

svetovej vojny bola nemecká cirkevná ústava zrušená a nemeckí evanjelici vylúčení zo zväzku slovenskej ECAV. 

Následný odchod spišských Nemcov, z veľkej časti evanjelického vierovyznania, po druhej svetovej vojne znamenal pre 

evanjelickú cirkev na Spiši výrazný pokles početnosti, z ktorého sa už nespamätala. 

 

Zrušenie spolkov, škôl a diakonie 

 

Nástup komunistickej moci vzápätí priniesol zrušenie spolkov, škôl a diakonie evanjelickej cirkvi. ECAV pôsobila pod 

kontrolou totalitnej moci a mnohí evanjelickí kňazi ňou boli prenasledovaní. V roku 1953 bola prijatá nová cirkevná ústava 

ECAV na ktorej sa ustanovilo, že Východný dištrikt sa delí na 6 seniorátov. Toto členenie sa udržalo až do súčasnosti. Po 

roku 1989 došlo k obnoveniu evanjelických spolkov, škôl a diakonie. 

 

16 cirkevných zborov 

 

V súčasnosti sa Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku delí organizačne na Západný a Východný dištrikt. Ako bolo 

spomenuté, Východný dištrikt sa delí na 6 seniorátov. Tatranský seniorát je viac-menej totožný s regiónom Spiša 

nerátajúc okres Gelnica. Gelnický okres patrí do Košického seniorátu. V Tatranskom senioráte je 16 cirkevných zborov 

(ak odrátame zbor v Štrbe, ktorá je na Liptove) a na území okresu Gelnica v Košickom senioráte sú 3 zbory, t. j. na Spiši 

je v súčasnosti 19 cirkevných zborov. V Spišskej Novej Vsi sa podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 k 

evanjelickej cirkvi a. v. prihlásilo 914 obyvateľov, čo je 2,4 % z celkového počtu obyvateľov mesta. V rámci celého Spiša 

sa k ECAV prihlásilo 11 467 obyvateľov (3,06 % z celkového počtu obyvateľov regiónu). 

 

Evanjelické osobnosti 

 

Spišský región zohral v dejinách reformácie na Slovensku dôležitú úlohu. Zo Spiša pochádzalo množstvo významných 

evanjelických osobností ako Imrich Tőkőly, Ján Simonides, Samuel Weber, Daniel Sinapius Hrčička či Július Barč-Ivan. 

Levoča a predovšetkým Kežmarok sa stali centrami evanjelickej vzdelanosti. Aj početnosťou evanjelikov bol Spiš silne 

protestantsky orientovanou oblasťou. Postupne však počet evanjelikov klesal. Koniec druhej svetovej vojny a odchod 

prevažne protestantských spišských Nemcov spôsobil, že v súčasnosti sú evanjelici na Spiši len v marginálnej pozícii. 

Kvôli rôznym okolnostiam sú však na tom podobne evanjelici v rámci celého Slovenska. 

 

Martin Furmanik Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

 

foto: 

 

Socha Luthera. IL.FOTO:H.SCHMIDT 
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1.26.  Zomrel dramaturg, scenárista a režisér Mikuláš Fehér 

 [Zvolensko-podpolianske noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 2; ĽUBICA MOJŽIŠOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

ôsobil v televízii aj v divadlách, najdlhšie v Trnave a vo Zvolene. 

 

ZVOLEN. 

 

Vo veku 75 rokov zomrel v nedeľu 5. novembra dramaturg, režisér a scenárista Mikuláš Fehér. O jeho smrti informovalo 

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, kde pôsobil desať rokov. 

 

Mikuláš Fehér sa venoval najmä tvorbe pre deti. Je autorom hier a dramatizácií pre rozhlas (Severova dcéra, Hviezdny 

kvet) a televíziu (večerníčky, 50 príbehov Filmárika a Filmušky, Puto najsilnejšie), bábkových hier, ktoré aj režíroval. Jeho  

animovaný film Rozprávky z peračníka získal víťazstvo na televíznom festivale v Turecku (1972). 

 

V televízii pracoval už ako študent 

 

Bolo preto prirodzené, že keď sa v Trnave zakladalo v roku 1974 Divadlo pre deti a mládež, stal sa jeho prvým 

dramaturgom a režisérom, a neskôr aj riaditeľom. Pod jeho ochranným vedením vznikli v Trnave legendárne inscenácie 

režisérov Blaha Uhlára a Juraja Nvotu a divadlo sa vypracovalo na moderné divadlo novej formy i názoru. Ako režisér tiež 

hosťoval v divadlách v Nitre, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Komárne. 

 

Už počas štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení pracoval v Československej televízii v Bratislave vo 

vysielaní pre deti a mládež. Neskôr sa stal vedúcim tvorivej skupiny pre deti a venoval sa rozvoju animovaného štúdia 

ČST a spolupráci s Krátkym filmom Praha so štúdiom v Gottwaldove. 

 

Prvá zámocká premiéra 

 

V Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene pôsobil najprv v rokoch 1972 - 1974, keď ako režisér uviedol aj hru 

Radúz a Mahuliena, ktorá slávnostne otvárala I. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské. 

 

Do Zvolena sa vrátil v deväťdesiatych rokoch (1996 - 2004) na pozíciu šéfdramaturga. Podpísal sa pod výber mnohých 

zaujímavých hier i pod publikácie o divadle. Aj po odchode do dôchodku ostal s divadlom v dobrom kontakte. V roku 2013 

získal ocenenie Čestný motýľ za celoživotný prínos pre zvolenskú činohru. 
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"Mikuláš Fehér mal úprimne rád divadlo a ľudí v ňom. Divadlo pre neho nebola len práca, ale najmä vášeň a koníček," 

hovorí dramaturgička zvolenského divadla Uršuľa Ferenčuková. 

 

ĽUBICA MOJŽIŠOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Neprehliadnite akcie v celom regióne 

 [Prešovské noviny; 45/2017; 14/11/2017; s.: 22; MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ ; Zaradenie: SERVIS] 

 

Prečítajte si, čo sa počas najbližších dní chystá v programe v celom regióne. 

 

UTOROK 14. 11. 

 

Trón milosrdenstva 

 

PREŠOV. Na malej scéne DJZ v utorok o 18.30 hod. uvedú titul Trón milosrdenstva. Vo chvíli pádu newyorských 

dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť v práci, no bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo 

nezvestný. Tragická udalosť mu paradoxne ponúka možnosť všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo sa ozvať 

manželke, ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa rozhodnúť. 

 

Umelecká a populárna literatúra 

 

PREŠOV. Prednáška nielen pre učiteľov literatúry. Umelecká a populárna literatúra, gýč a brak alebo čo čítať a čo 

nečítať? Prednáška začne v utorok o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

W. Shakespeare: Macbeth 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vzrušujúcu divadelnú hru a realizáciu si môžete pozrieť o 19.00 h v Divadle Kontra. Macbeth, 

akého ste ešte nevideli. Cena za najlepší herecký výkon na Albamono festivale v Albánsku. 

 

Zimná záhrada 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h si môžete vypočuť poetické texty Kataríny Hrčkovej v podaní 

Žofie Fridrichovej a Zuzany Šimovej. 

 

Prednáška 
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TREBIŠOV. V rámci cyklu stretnutí na témy týkajúce sa zdravia človek, organuje Klub zdravia zaujímavú prednášku. 

Hlavnou témou bude New start v kocke. Lektorkou bude Oľga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka. Začiatok o 

17.00 hod. v galérii MsKS. 

 

STREDA 15. 11. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až 

kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. Pôvodný slovenský muzikál uvedú na veľkej scéne Divadla Jonáša 

Záborského v stredu o 18.30 hod. 

 

Okresný špitál 

 

PREŠOV. Hru Okresný špitál uvedú na veľkej scéne Divadla Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod.Človek sa 

nenazdá a zrazu zistí, v akom marazme žije. Nápadne to pripomína blázinec. Má iba dve možnosti: splynúť s prostredím 

alebo sa pokúsiť dostať von. 

 

Literárne soirée Prešov 

 

PREŠOV. V stredu od 19.00 hod. sa vo Wave klube v rámci festivalu Alternatívny kvocient, ktorý organizuje wave~cnk, 

uskutoční Literárne soirée. O hudobnú pohodu sa postará Kristian Harting/DK. Literárne soirée je umelecký večer, na 

ktorom sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne 

texty interpretované hercami, ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi. 

 

Inšpiratívny večer so Som idealista a I Can Academy 

 

PREŠOV. Libresso Books & Coffee pozýva stráviť inšpiratívny večer v našej spoločnosti v stredu o 18.30 hod. Na 

októbrovej besede budete mať možnosť bližšie spoznať zakladateľku projektu a fanpage Som idealista - Ivet Tomáškovú 

a taktiež Michala Hrehuša, zakladateľa I Can Academy, Myšlienky dňa a autora motivačných kalendárov a diárov. 

Hudobným hosťom podujatia bude skupina Wandererove Segry. V rámci večera budú v priestoroch vystavené aj vami 

vytvorené fotografie, ktoré budú sprevádzané citátmi z knihy Som idealista. Ak sa chcete zapojiť svojím dielom, zašlite ho 

na našu fanpage spolu s prináležiacim citátom. 

 

Prešov: Ráno a večer a Rozprávky z divadla 
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PREŠOV. Vernisáž výstavy a autorské čítanie z pripravovanej knihy Vladimíra Semana začnú v stredu o 17.00 hod. v 

Literárnej kaviarni Viola. Korzo klub SABINOV. Tvorivá dielňa pre verejnosť je pripravená v stredu od 15.00 hod. v 

Koncertnej sále KC Na korze. Vyrábať sa budú vianočné ozdoby z recyklovaného materiálu. 

 

Medzinárodný deň nevidiacich 

 

LIPANY. Sviatočné stretnutie členov Únie nevidiacich a slabozrakých z Lipian a hornošarišského regiónu. Sociálne 

poradenstvo a ponuka aktivít a informácií, ktoré rozvíjajú schopnosti ľudí so zdravotným postihnutím, sú pripravené v 

stredu od 13.30 hod. v Čajovni Pavučina v Lipanoch. 

 

P. Palik / J. Jendrichovský: Storočie podľa Márie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť monodrámu Jána Jendrichovského, ktorá vznikla 

na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z Novej Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej 

sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred 

divákom citlivo rozkladá osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila. Je to Orbis pictus - maľovaný goralským 

temperamentom a folklórom. 

 

Prednáška Mikuláša Štefana 

 

SMIŽANY. V Kultúrnom dome o 19.30 h si môžete vypočuť prednášku liečiteľa a lekára Mikuláša Štefana. Je autorom 

vzácnej knihy Odkaz slnečnice, ktorého prítomnosť lieči. Lekár duší, ktorý vám pomôže usmerniť vaše myšlienky. 

 

Beseda 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva na príjemne stretnutie s autorkou ženských románov Luciou Saskovou. Autorka 

píše vo svojich knihách o reálnych osobách, situáciách i osudoch. Jej nová kniha Zlatokopka 3 je úspešným 

pokračovaním dvoch predošlých titulov, v ktorej osudnú ženy dobehla jej minulosť. Začiatok o 16.30 hod. 

 

Umelecký prednes 

 

MICHALOVCE. V priestoroch veľkej sály MsKS sa uskutoční 41. ročník súťaže v umeleckom prednese, ktorý nesie názov 

Horovov Zemplín. Súťaž je určená pre IV. A V. kategóriu, študentov gymnázií, stredných škôl a vysokoškolákov. Začiatok 

o 9. 00 hod. 

 

Koncert 
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TREBIŠOV. Mesto Trebišov privíta trio spevákov, ktoré vystupuje pod názvom La Gioia. Spevácke zoskupenie 

interpretuje populárne piesne v štýle belcanta. Začiatok koncertu je naplánovaný na 19.00 hod., v priestoroch divadelnej 

sály MsKS. 

 

ŠTVRTOK 16. 11. 

 

Všetko najlepšie 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 10.00 hod. uvedú v Historickej budove DJZ hru Všetko najlepšie. Ray Cooney patrí bezpochyby 

medzi najslávnejších a najúspešnejších súčasných autorov bláznivých divadelných komédií patriacich do rodiny ľahšieho 

bulváru. 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Hru Audiencia uvedie DJZ vo štvrtok o 18.30 hod. na malej scéne Divadla Jonáša Záborského. V čase vzniku 

tejto hry (1975) pracoval Václav Havel ako robotník v trutnovskom pivovare. Tam sa aj celá hra odohráva a postava 

Ferdinanda Vaňka nesie autorove autobiografické rysy. Druhou, a hlavnou postavou je Sládek, priamy Vaňkov 

nadriadený, ktorý naňho má dosť neobvyklú prosbu. Neobvyklú očami dnešných dní, ale v čase normalizácie, keď životy 

ľudí písali každý deň nové absurdné drámy, až taká neobvyklá nebola. 

 

Divadelný kabinet východňara & Adalbert 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 19.00 hod. vo Wave klube odštartuje Divadelný kabinet východňara. Čo sa stane, keď tridsiatnik 

uverí tej pravej teórii? Nič. Pretože nič viac, ako pravá teória už neexistuje. Existuje iba kompót, lečo a päťdesiatdvojka... 

a potom už len spirituálna kóma uprostred fermentujúceho cukru, ktorý nikto nikdy do kvasu nepridal. Scenár: Stanis lav 

Bilý, Dramaturgia: Peter Medviď, Réžia: Zdravko Chladič. Adalbert - Vojtěch Štědroň tvoril inštrumentálnu hudbu už ako 

10- ročný. V roku 2014 uverejnil prvé EP, vystupoval na maďarskom Szigete, začal pracovať aj na debutovom albume, 

ktorý vyjde v roku 2017. Jeho hudba je príznačne temná - cítiť v nej vplyvy elektroniky, ale aj grunge a post-rocku. 

Vzorom sú mu Placebo. 

 

Daniel Pastričák vo Viole 

 

PREŠOV. Autorské čítanie a diskusia s Danielom Pastirčákom bude v Literárnej kaviarni Viola vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

PREŠOV. Vo Hvezdárni a planetáriu vo štvrtok o 18.00 hod. bude znieť hudba pod hviezdnou oblohou v podaní Eltona 

Johna. Krátky prierez hudobníkovou tvorbou doplnený niekoľkými stručnými infoblokmi, pod umelou hviezdnou oblohou. 
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Spomienka na Karla Kryla 

 

PREŠOV. Tradičný každoročný spomienkový koncert na Karla Kryla v podaní prešovskej pesničkárky Viki Olejárovej. 

Vypočujte si naživo piesne tohto básnika s gitarou. Koncert sa uskutoční vo štvrtok o 19.30 hod. v Bizarre (Prostějovská 

37/A). 

 

Večerná škola fotografie #8 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 19.00 hod. je v Christianii pripravená Večerná škola fotografie. Tvorcami témy záverečného kola 

večernej školy fotografie sa môžete stať aj vy! Kolo "Otázky a odpovede" vám totiž dáva poslednú príležitosť opýtať sa na 

čokoľvek, čo ešte chcete o fotografii vedieť, ale Dávid to doteraz nespomenul. 

 

Rómeo a Júlia 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h Art academy uvedie hru W. Shakespearea Rómeo a Júlia. V 

slovenskom jazyku naštudovali študenti popradských stredných škôl v réžii Tatiany Husárovej. Pod záštitou 

Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska . 

 

G. Feydeau: Dámsky krajčír 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 h si môžete pozrieť francúzsku situačnú komédiu plnú komických 

situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich. Príbeh o klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s neobyčajným 

dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o neveru pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou až do chvíle, keď si 

prenajme byt - bývalú krajčírsku dielňu. Okolnosti ho však prinútia predstierať, že je dámskym krajčírom. 

 

PIATOK 17. 11. 

 

UG ECSTASY 30 

 

UGE 30 má už termín, bude to piatok 17. novembra. Festr (Slovenská 30) bude v piatok od 20.00 hod. hostiť kapely: 

LEGION (CZ legenda death metalu), ELYSIUM (CZ metal ako víno), FAMMA (naši metaloví borci). 

 

Vladimir 518 & Dj Mike Trafik + beseda o architektúre 

 

PREŠOV. Beseda o architektúre je pripravená v piatok o 21.00 hod. vo Wave klube 

 

Edo Klena 
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PREŠOV. Edo Klena zahrá na koncerte v Literárnej kaviarni Viola v piatok o 18.00 hod. 

 

Talkshow & Dave Brannigan 

 

PREŠOV. V piatok o 21.00 hod. vo Wave klube talkshow poteší novými skladbami z aktuálneho EP Epic nahrávaného v 

Amsterdame v Redbull studios. Dave Brannigan - indierocková formácia bola nominovaná na Radio_Head Awards ako 

objav roka. 

 

Burza starožitností a kuriozít 

 

PREŠOV. Tradičnú burzu starožitnosti na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice. V piatok od 8.00 hod. na pešej zóne v Prešove. 

 

Festival horských filmov 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V Centre voľného času od 16.00 h do 22.00 h v piatok a v sobotu sa uskutoční VII. ročník Festivalu 

horských filmov. 

 

Nočné pozorovanie 

 

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

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

za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 

 

SOBOTA 18. 11. 

 

Nikola Šuhaj 

 

PREŠOV. V rámci akcie Noc divadiel v sobotu o 21.00 hod. na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského uvedú nový 

muzikál Nikola Šuhaj. 

 

Zlatá priadka 

 

PREŠOV. Rozprávku Zlatá priadka uvedie Divadlo Cililing v sobotu o 16.00 hod. Literárna kaviareň Viola. 

 

Faraóni 
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PREŠOV. Chod družstva, v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú, naruší jedno ráno 

správa o výmene pozícii. Tam, kde stáli muži, budú ženy a naopak. Čo sa stane, keď sa manželia - funkcionári zrazu 

stanú ženami v domácnosti? Hru uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v sobotu o 19.00 hod. 

 

Rozprávanie o Slniečku 

 

PREŠOV. Astronomická rozprávka pod umelou hviezdnou oblohou pre deti od 4 rokov. Začne sa vo Hvezdárni a 

planetáriu v sobotu o 11.00 hod. 

 

Bl. P. P. Gojdič OSBM 

 

SABINOV. MsKS v Sabinove a Gréckokatolícka farnosť Sabinov pozývajú na program spojený s výstavou o bl. P. P. 

Gojdičovi OSBM pri príležitosti 100. výročia jeho pôsobenia v Sabinove. Program sa uskutoční v sobotu o 14.00 hod. v 

Koncertnej sále KC Na korze. 

 

Nikolaj Jemelin 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 17.00 h sa uskutoční koncert Nikolaja Jemelina - výnimočného ruského 

speváka slovanských piesni zo Sibíri. 

 

Verejná strelecká súťaž o pohár primátora mesta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Krytej strelnici sa o 8.00 h uskutoční 9. ročník verejnej streleckej súťaže z krátkych a dlhých 

zbraní o putovný pohár primátora mesta Spišská Nová Ves. Časový rozpis: 8:00 - 9:00. Prezentácia: 8:30. Otvorenie: 

8:45 Začiatok prípravy prvej zmeny, 14:00 h Predpokladané vyhlásenie výsledkov. 

 

Degustačná jeseň 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V Hoteli Lomnica o 18.00 h si môžete užiť degustačnú večeru. 

 

Coro Apollo 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Grandhoteli o 20.45 h si môžete vychutnať koncert speváckeho zboru. Dirigent: Milan Kolena. 

 

Spoločenský program 

 

SNINA. Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana pripravilo pre záujemcov bohatý kultúrno-spoločenský program. 

Začiatok vystúpení o 18.00 hod. v kinosále. 
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NEDEĽA 19. 11. 

 

Nebojsa 

 

PREŠOV. Ako to dopadne, keď sa narodí chlapec, ktorý nevie, čo je to báť sa? Rodičia sa boja dvakrát toľko a ošedivejú 

na počkanie. Rozprávku prinesie Divadlo Alexandra Duchnoviča v nedeľu o 16.00 hod. 

 

Zábavný kvíz 

 

PREŠOV. Zábavný kvíz pre celé rodiny, v ktorom budete kolektívne hľadať správne odpovede na 60 rôznych otázok v 

troch kolách. Rodinný vedomostný kvíz odštartuje vo Wave klube v nedeľu o 15.00 hod. 

 

Stand Up comedy / Michael Szatmary, Tomáš Hudák & Gabo Žifčák 

 

PREŠOV. Skvelý večer je pripravený v nedeľu o 20.00 hod. vo Wave klube. Stand up comedy show Michala Szatmaryho 

sú už overenou zárukou kvalitného humoru. V rámci festivalu Alternatívny kvocient sa vám na stand up show predstavia 

komici Silných rečí: Michael Szatmary, Gabo Žifčák, Tomáš Hudák. 

 

Testovanie IQ pre verejnosť 

 

PREŠOV. Testovanie IQ pre verejnosť sa uskutoční v nedeľu od 15.00 hod. v Kaviarni Libresso. Podmienky účasti: 

minimálny vek 14 rokov, preukaz totožnosti (občiansky preukaz). Registrácia 30 minút pred testovaním o 14.30. 

Testovanie sa začína o 15.00. 

 

Kráľ Drozdia brada 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h si môžete pozrieť predstavenie, ktoré nabáda deti zapojiť sa do akcií 

odohrávajúcich sa na javisku, vťahuje ich do deja. Deti sú nenásilnou formou motivované k spolupráci s hercom a 

zúčastňujú sa na rozhodovaní v dejovej línii rozprávky. 

 

Hudobný pozdrav z Ostravy 

 

MARKUŠOVCE. V Letohrádku Dardanely o 18.00 h sa uskutoční koncert študentov a pedagógov Janáčkovho 

konzervatória v Ostrave. Kateřina Pašková - klarinet, Veronika Kijonková - klavír, Roman Rucký - klavírna spolupráca, 

Petr Bohuš - klarinet a sprievodné slovo. 

 

Všetko najlepšie! 
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PREŠOV. Hru Všetko najlepšie uvedie Divadlo Jonáša Záborského v nedeľu o 10.00 hod. v historickej budove. 

 

Apollo 

 

NOVÝ SMOKOVEC. V rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla o 10.00 h po svätej omši sa uskutoční koncert 

speváckeho zboru. 

 

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. 

 

Jesenná aukcia umeleckých diel 

 

MICHALOVCE. Jesenná aukcia umeleckých diel sa uskutoční v nedeľu o 17.00 hod. v Hoteli Mousson v Michalovciach. 

 

PONDELOK 20. 11. 

 

Jaroslava Blažková: Poviedka plná snehu 

 

PREŠOV. Čitateľský klub Violy je pripravený v pondelok o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Ženba 

 

PREŠOV. Titul Ženba prinesie Divadlo Jonáša Záborského v pondelok o 18.30 hod. na malej scéne. 

 

Literárne soirée BB 

 

PREŠOV. V pondelok o 19.00 hod. vo Wave klube začne Literárne soirée. Literárne soirée je umelecký večer, na ktorom 

sa podieľa ktokoľvek, kto píše, hrá alebo komponuje a má záujem zapojiť sa. Hlavnou zložkou sú krátke literárne texty 

interpretované hercami, ktoré sú doplnené hudobnými a moderátorskými vstupmi. 

 

Len si pospi, miláčik 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 19.30 h si môžete pozrieť divadelnú hru s názvom Len si pospi, miláčik. 

Ústrednou postavou je neverný pán Ribadier, ktorý má vlastnú fintu, ako obalamutiť manželku. Do deja zasahuje 

služobníctvo a mašinéria plná omylov a bezbrehej fantázie sa rozbieha na plné obrátky. Silné herecké obsadenie dáva 
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predstaveniu záruku osobitého umeleckého zážitku. Réžia: M. Vajdička. Hrajú: D. Mórová, J. Koleník, Z. Šebová, J. 

Vajda, T. Maštalír a M. Labuda v elegantnej dobovej komédii z prelomu 19. a 20. st., ktorá sa odohráva v Paríži. Jej 

podtitul znie Finta na bokovky. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ OLIVER ONDRÁŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Volejbalová extraliga: Muži i ženy bez straty kvetinky 

 [presov.korzar.sme.sk; 14/11/2017; Ján Jacoš, Daniel Dadej ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20694588/volejbalova-extraliga-muzi-i-zeny-bez-straty-kvetinky.html 

 

Prešovským volejbalistkám i volejbalistom sa darilo. 

 

V zápase 10. kola extraligy volejbalistov potvrdil VK Mirad PU Prešov úlohu favorita a nad Starou Ľubovňou vyhral 3:0, 

Šarišania svojho súpera do vážnejšieho tlaku nepustili. 

 

Zo zápisu: VK Mirad PU Prešov – Stará Ľubovňa 3:0 (21, 20, 18), Mirad PU: Jurko 2, Sopko st. 17, Hudák 9, Červeň, 

Macko 5, Katona 17 (liberovia T. Lampart a Pavlinský, Gula 3, Mikovčík 5, S. Lampart, Rajduga 2). Najlepší hráč zápasu: 

M. Sopko st. (Prešov). 

 

"Tento zápas sa hodnotí ťažko," poznamenal tréner prešovských extraligistov Jaroslav Vlk. 

 

"Súper, aj keď podal bojovný a odvážny výkon, nás neprinútil k stopercentnému výkonu. My sme hrali to, čo sme 

potrebovali. V treťom sete dostali šancu viacerí hráči. Potrebné tri body sme získali. Pre nás je dôležité pripravovať sa na 

silnejších súperov." 

 

Prešovčanov už v nedeľu 19. novembra čaká šláger dvanásteho kola najvyššej súťaže volejbalistov – od 19. h sa 

predstavia v Košiciach. 

 

Prešov má čo Košiciam vracať, v metropole Východu ho čaká poriadna šichta. 

 

Košice majú kompaktné družstvo, ktoré vyniká na servise a útočnou hrou. 

 

J. Vlk: "V košickej hale sa nám nehrá práve najlepšie, chceme však zabojovať, lebo bojujeme o postup do prvej štvorky. 

Vieme, že to tam nebude jednoduché, Košice sa v súbojoch proti nám dokážu neskutočne vyhecovať a hrajú výborný 

volejbal. Budeme sa pripravovať aj z taktickej stránky, rozhodneme sa, čo na ne budeme skúšať. Hlavné však je byť v 

hernej pohode a zahrať dobrý volejbal, nerobiť chyby v útoku, dokázať brániť kľúčových hráčov súpera, eliminovať ich 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20694588/volejbalova-extraliga-muzi-i-zeny-bez-straty-kvetinky.html
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výborný servis a obrovský tlak, ktorý dokážu vyvinúť. Aj keď nejakú chybu urobíme, nemôžeme sa poddať. Treba sa nám 

čo najlepšie pripraviť z hernej i mentálnej stránky, venovať sa budeme cizelovaniu servisu, príjmu, útoku." 

 

Zo Spiša si vezú víťazstvo 

 

Prešovské volejbalistky v rámci deviateho kola extraligy žien cestovali do Spišskej Novej Vsi, kde ich hostil tamojší klub 

BK97 Stova. Prešovčanky v tomto zápase potvrdili úlohu favorita a po jednoznačnom zápase si pripísali do extraligovej 

tabuľky tri body. 

 

Celý prvý set bol v réžii hosťujúceho družstva z Prešova. Už v jeho úvode dali hráčky najavo, kto bude pánom na 

palubovke. Druhý set začali o trochu lepšie domáce hráčky. Za stavu 12:11 prišli chvíle Prešovčaniek. 

 

Do útoku zavelila Povrazníková s Bodnárovou. Vzápätí Jakábová štyrmi esami v rade ešte upevnila pohodu v družstve 

Prešova. Tretí set bol plný zvratov. 

 

Napokon ho lepšie zvládli hostky, ktoré nenechali nič na náhodu. 

 

Tabuľka extraligy žien 

 

1. BVK Bratislava 9 9 0 27:2 27 

2. UKF Nitra 9 8 1 24:7 22 

3. Slavia Bratislava 9 7 2 23:8 22 

4. Prešov 9 6 3 20:15 17 

5. Kežmarok 9 5 4 17:17 14 

6. Pezinok 9 3 6 13:20 11 

7. Spišská Nová Ves 9 2 7 11:22 7 

8. COP Nitra 9 2 7 12:25 6 

9. Nové Mesto n/V. 9 2 7 11:25 5 

10. UCM Trnava 9 1 8 9:26 4 

 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č.45/2017. V predaji od utorka 14. 11. do pondelka 20. 11. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 14. novembra 

 [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20693394/pohotovost-v-lekarnach-utorok-14-novembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

https://korzar.sme.sk/c/20693394/pohotovost-v-lekarnach-utorok-14-novembra.html
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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 

 

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 
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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 Elixír, Obchodná 3 

 

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

 

Poprad 

 

Tilia, Banícka 28 

 

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

 

Humenné 

 

Harmónia, Ul. 1. mája 2045 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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

 

AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

STRÁŇANY, Nad Laborcom 18+421 0566883852 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Tipy na dnes - utorok 14. novembra 

 [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20690872/tipy-na-dnes-utorok-14-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

La Gioia - Rockové balady 

 

https://korzar.sme.sk/c/20690872/tipy-na-dnes-utorok-14-novembra.html
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KOŠICE. V GES Clube sa v utorok o 19.00 hod. rozozvučia najznámejšie rockové balady v podaní skupiny La Gioia. 

 

Pianko Tour 

 

KOŠICE. So svojím programom Pianko vystúpi Peter Nagy v utorok o 19.00 hod. v divadle Grand. 

 

Turné Kabát 

 

KOŠICE. Skupina Kabát sa vydá po štyroch rokoch na halové turné v Čechách a na Slovensku. V Košiciach ich uvidíte v 

utorok o 20.00 hod. v Steel Aréne. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Thor: Ragnarok o 15.30, 21.00, Vražda v orient exprese o 15.00, 18.20, 20.50, 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, My Little Pony vo filme o 15.40, Čiara o 18.00, Surbicon: Temné predmestie o 

20.20, Geostorm o 15.50, Všetko najhoršie o 20.40, BABSKÁ JAZDA - Matky Rebelky: Šťastné a veselé o 18.00, 

ARTMAX OPERA - Rigoletto z Barcelony o 19.30 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Vražda v Orient Exprese o 18.10, 20.20, Suburbicon: Temné predmestie o 18.30, DOGD o 16.10, Thor: 

Ragnarok o 16.00, 18.00, 20.15, 3D o 17.45, Všetko najhoršie o 20.30, Jigsaw o 20.40, Snehuliak o 15.45, Alibi na mieru 

o 16.20 hod. 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Cestovateľské kino: Černobyľ o 17.00 a 20.00 hod. 

 

SCÉNA JORIK 

 

KOŠICE. No Name: Romeo & Juliet o 19.00 hod. 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 

 

KOŠICE. Alžbetina 38 - Janko Hraško a iné hraškoviny o 10.30 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 
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KOŠICE. Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., Café európa Sme pripravení na život bez eurofondov? o 

17.30, Nina o 19.00 hod. 

 

Trón milosrdenstva 

 

PREŠOV. Na malej scéne DJZ dnes o 18.30 hod. uvedú titul Trón milosrdenstva. Vo chvíli pádu newyorských dvojičiek 

prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť v práci, no bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo 

nezvestný. Tragická udalosť mu paradoxne ponúka možnosť všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo sa ozvať 

manželke, ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa rozhodnúť. 

 

Umelecká a populárna literatúra 

 

PREŠOV. Prednáška nielen pre učiteľov literatúry. Umelecká a populárna literatúra, gýč a brak alebo čo čítať a čo 

nečítať? Prednáška začne dnes o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

W. Shakespeare: Macbeth 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vzrušujúcu divadelnú hru a realizáciu si môžete pozrieť dnes o 19.00 h v Divadle Kontra. 

Macbeth, akého ste ešte nevideli. Cena za najlepší herecký výkon na Albamono festivale v Albánsku. 

 

Zimná záhrada 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka dnes o 19.00 h si môžete vypočuť poetické texty Kataríny Hrčkovej v 

podaní Žofie Fridrichovej a Zuzany Šimovej. 

 

Prednáška 

 

TREBIŠOV. V rámci cyklu stretnutí na témy týkajúce sa zdravia človek, organuje Klub zdravia zaujímavú prednášku. 

Hlavnou témou bude New start v kocke. Lektorkou bude Oľga Pazerini, popredná slovenská karikaturistka. Začiatok je 

dnes o 17.00 hod. v galérii MsKS. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Kam za kultúrou - utorok 14. novembra 

 [korzar.sme.sk; 14/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20693383/kam-za-kulturou-utorok-14-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

https://korzar.sme.sk/c/20693383/kam-za-kulturou-utorok-14-novembra.html
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Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Thor: Ragnarok o 15.30, 21.00, Vražda v orient exprese o 15.00, 18.20, 20.50, 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, My Little Pony vo filme o 15.40, Čiara o 18.00, Surbicon: Temné 

predmestie o 20.20, Geostorm o 15.50, Všetko najhoršie o 20.40, BABSKÁ JAZDA - Matky Rebelky: Šťastné a veselé o 

18.00, ARTMAX OPERA - Rigoletto z Barcelony o 19.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Vražda v Orient Exprese o 

18.10, 20.20, Suburbicon: Temné predmestie o 18.30, DOGD o 16.10, Thor: Ragnarok o 16.00, 18.00, 20.15, 3D o 17.45, 

Všetko najhoršie o 20.30, Jigsaw o 20.40, Snehuliak o 15.45, Alibi na mieru o 16.20 hod., ÚSMEV - Cestovateľské kino: 

Černobyľ o 17.00 a 20.00 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: SCÉNA JORIK - No Name: Romeo & Juliet o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Janko Hraško 

a iné hraškoviny o 10.30 hod., SP. N. VES: 

 

SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 10.00 hod., KONTRA (Zimná 68) - Macbeth o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Včelárstvo (do 19. 11.), 

 

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

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990); Praha 8 v dielach umelcov 

Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba po česku (do 30. 11.), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - 

so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 
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DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4. 2018), 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej 

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky 

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Výstava: FA ČVUT 1976 - 2016 (do 

30. 11.), 

 

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

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

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 11.), 

 

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.), 

 

VÝMENNÍK VAŽECKÁ (sídlisko Nad jazerom) - Cesta do NANOSVETA (do 15. 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, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé 

zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – 

stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament 

očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 

nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 2018), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred 

Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
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SP. PODHRADIE: DOM PÔVODNÝCH REMESIEL - Spišská Paleta (do 8. 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 - Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., Café európa Sme pripravení 

na život bez eurofondov? o 17.30, Nina o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Thor: Ragnarok o 15.00, 21.00, Vražda v orient exprese o 20.30, Príšerákovci o 15.10, Thor: 

Ragnarok 3D o 17.50, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.00, Nasledovanejší o 15.10, DOGG o 17.20, 21.00, Bajkeri o 

15.50, 18.00, Suburbicon: Temné predmestie o 20.20, ARTMAX OPERA - Rigoletto z Barcelony o 19.30 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - DOGG o 17.30, Vražda v Orient exprese o 21.00, Thor: Ragnarok o 15.20, 18.10, 3D o 21.00, 

Bajkeri o 15.20, Príšerákovci o 15.30, Artmax opera - Rigoletto z Barcelony o 19.30, Babská jazda - Matky a rebelky: 

Štasťné a veselé o 18.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Bez lásky o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Trón milosrdenstva o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

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

výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 
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duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

trojrozmerným materiálom; 

 

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

- Ivan Šafranko / Sloboda gesta, sila farby (do 7. 1.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBA - Ernest 

Stenhura 1893 - 1931 (do 7. 1.), 

 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), 

 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Kľúčik - Hobit a Rajská záhrada (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.), Večerné kurzy kreslenia o 17.00 hod., 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, 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), 

 

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

12.), 
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MEDZILABORCE: MsKS (Ul. Andyho Warhola 750/36) - Michaela Valná - Rebriniak drabiňak verdan 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Pán premiér, pomôžte nám! 

 [Plus jeden deň; 262/2017; 14/11/2017; s.: 2,3; vek, tim, db, nin ; Zaradenie: AKTUÁLNE] 

 

Pred mesiacom zahynulo 7 Sloveniek a ich vodič pri návrate z práce v Rakúsku +++ Opatrovateľky chcú hovoriť s 

Robertom Ficom: 

 

Musí prísť ďalšia tragédia? 

 

Humenné - Tragédia, ktorá dodnes máta Slovensko! Presne pred mesiacom, 14. októbra nadránom, sa neďaleko 

Prievidze zrazil mikrobus s kamiónom. Zomrel jeho vodič, ale aj šesť opatrovateliek a jedna kuchárka, ktoré viezol z 

práce v Rakúsku. Dotklo sa to všetkých, keďže mnohé Slovenky si zarábajú v zahraničí. Združenie opatrovateliek na čele 

s Monikou Jankovčinovou robí všetko preto, aby zlepšili ich pracovné podmienky. Premiérovi Robertovi Ficovi poslali 

otvorený list. 

 

V dokumente občianskeho združenia Ideme natrvalo domov opatrovateľky píšu: "Nehoda vyvolala mnohé otázky a 

hlavne potrebu riešiť problematiku," tvrdia. "Na základe analýz je v zahraničí asi 40 000 občanov Slovenskej republiky 

aktívnych v tejto činnosti," stojí v liste. "Sú to občania, ktorí sú nútení odchádzať z domovov za prácou," píšu. "Táto 

otázka je natoľko pálčivá, že jej prediskutovanie je možné len s osobami, ktoré sú schopné ponúknuť komplexné 

riešenia," tvrdia opatrovateľky. "Treba s tým niečo robiť, kým sa stane ďalšie nešťastie!" dodávajú. Premiéra Fica 

požiadali o stretnutie. Chcú vysvetliť svoje názory a navrhnúť opatrenia. "Tento typ korešpondencie sa štandardne 

preposiela na príslušné ministerstvo – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Máme informáciu, že uvedené 

združenie prijme. Potom podnikneme ďalšie kroky," potvrdil včera Úrad vlády. Opatrovateľky žiadali ministra práce Jána 

Richtera, aby im garantoval doma plat 700 eur. "Očakávania, že za tú prácu budú dostávať 700 eur v čistom, sú v našich 

podmienkach nesplniteľné," odkázal im Richter. Prisľúbil, že sa stretne s prezidentom Andrejom Kiskom. Mali tak urobiť 

včera, ale pre zdravotné problémy hlavy štátu schôdzku presunuli na štvrtok. "Ministerstvo spomínané opatrovateľky 

zatiaľ nepozná. Od začiatku leta komunikujeme so zástupkyňami slovenských opatrovateliek v Rakúsku," spresnil 

hovorca Michal Stuška. Po havárii sa oveľa viac hovorí, že ženy musia jazdiť s dohodnutými vodičmi. "Z východu 

Slovenska do mesta, ktoré je od Viedne 200 kilometrov, platíme 130 eur tam aj späť. Peniaze nám prepláca rakúska 

rodina, dostáva ich od štátu," vraví Katarína, ktorá robila opatrovateľku 11 rokov. Viedenský Institut für 

Personenbetreuung, ktorý chráni záujmy opatrovateliek, nám potvrdil, že mnohé ženy zmluvy zaväzujú využiť zmluvnú 

dopravu. Inak im hrozí pokuta 60 až 150 eur. "Pokiaľ to podpíšu, musia to aj dodržať. Lenže zmluvy ženy často podpisujú 

narýchlo na parkoviskách, ani nemajú čas si ich prečítať," potvrdzuje Katarína. vek, tim, db, nin, FOTO: Michal Smrčok, 

archív 
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Obete tragickej nehody 14. 10. 2017 

 

PRIEVIDZA K havárii došlo o štvrtej ráno medzi Hornými Vestenicami a Nitrianskymi Sučanmi. Pri zrážke kamióna s 

mikrobusom zahynulo 7 žien, ktoré sa vracali z Rakúska. Šesť z nich boli opatrovateľky, siedma kuchárka. Zomrela 

Katarína (+53) zo Spišskej Novej Vsi, Ľubica (+55) a Lucia (+36) z Prešova, Alena (+47) z Bardejova, Jana (+34) z 

Novák, Júlia (+28) z Ráztočna, Anna (+48) z Kožuchoviec. Zahynul i vodič Milan (+54) z Michaloviec. 

 

Slováci pracujúci v cudzine sa sťažujú aj na vodičov, s ktorými ich vraj agentúry nútia jazdiť: Sú unavení a arogantní! 

 

Ženy, ktoré jazdia za prácou do cudziny, sa sťažujú aj na vodičov. Sú vraj preťažení a ony sa boja jazdy s nimi. Ďalší ich 

vraj bezdôvodne obmedzujú. Katarína, ktorá robila opatrovateľku 11 rokov, bála sa havárií, tak chcela jazdiť vlakom. 

Lenže agentúra jej to zakázala. Vraj musí cestovať ich dopravou, aby sa nestalo, že jedna opatrovateľka od klienta odíde, 

druhá ešte nepríde a on zostane sám. "Pritom sa dá s kolegyňou dohodnúť, kedy sa presne vymeníme," hovorí Katarína. 

My sme zatelefonovali do agentúry, ktorá sídli v Snine. "Áno, máme zmluvy s prepravcami, ale nenútime ženy s nimi 

jazdiť. Môžu cestovať aj samy. Ale zväčša sa im to finančne nevyplatí," povedali nám v agentúre. Niektorí sa sťažujú aj 

na šoférov, ktorí ako živnostníci zabezpečujú pre agentúry prepravu. Miroslav (37) z Haliče robí opatrovateľa a kedysi tiež 

cestoval dohodnutými autami. Teraz jazdí vlakom. "Vodiči idú z východu až do Rakúska, tam vysadia ženy a zoberú tie, 

ktoré sa vracajú domov. Sú maximálne unavení, lebo prejdú tam a späť celým Rakúskom," tvrdí. "Odradilo ma, ako sa 

vodiči správali. Natrafil som na takých, ktorí celý čas za volantom telefonovali," hovorí. Navyše je vraj lacnejšie cestovať 

vlakom. "Na jednej ceste ušetrím aj 60 eur," zdôraznil. "Šofér začína ráno na východe, večer dorazí do Rakúska a ihneď 

ide späť. Bez spánku, iba s krátkymi prestávkami na občerstvenie. Takto sa obráti dvakrát do týždňa. Nech mi nevravia, 

že to nie je únavné," rozhorčovala sa Katarína. Ďalšie opatrovateľky pobúrilo, že vodiči im zakazujú nosiť väčšie tašky. "V 

Rakúsku sú kvalitnejšie pracie prášky. Tak sme si ich tam vždy nakúpili. Šofér preto od každej z nás pýtal 20 eur navyše," 

opísala Katarína. Za sprostredkovanie práce musela agentúre odvádzať každý rok 650 eur. Je presvedčená, že aj vodiči 

platia agentúre, preto táto núti ženy jazdiť vybranými autami. Sami sme sa vybrali na akciu jednej z agentúr do 

Humenného. "Nie sme iba organizácia sme jedna veľká rodina. Ani deň nebudete bez roboty," lákala záujemkyne 

spolumajiteľka rakúskej organizácie. Pani Beata ženám vysvetľovala aj výhody prepravy autami. "Je to pre vás lepšie, 

akurát náš zmluvný šofér nejazdí do dedín. Odtiaľ cestujúce zvážajú taxíky do miest," vravela. Tie si však ženy musia 

zaplatiť samy. Opatrovateľky vraj často nosia ťažkú batožinu. "Veď nemusíte mať na každý deň iné oblečenie," dôvodila. 

Zdôraznila, že aj auto, ktoré havarovalo pri Prievidzi, bolo vraj na sto percent preťažené. Uisťovala však ženy o 

bezpečnosti prepravy. "Naši vodiči jazdia do Rakúska iba v pondelok a v piatok. Dvakrát do týždňa spraviť tisíc kilometrov 

je akurát tak dosť. Keby som sa dozvedela, že urobili ďalšiu jazdu, skončili by!" tvrdila. Pri podpise zmluvy vraj 

nezaväzujú ženy cestovať autami. Na druhej strane aj nás presviedčala, že cesta vlakom je nevýhodná. Nič sme sa však 

nedozvedeli o poistení počas prepravy. tim, pem, FOTO: Peter Mišo 

 

Foto: 
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Opatrovateľky žiadajú o pomoc Roberta Fica. 

 

Mnohé opatrovateľky vyzdvihnú vodiči pred bratislavskou Hlavnou stanicou a vezú do Rakúska. 

 

Dokument potvrdzuje, že ženy za sprostredkovanie práce platia agentúre ročne 650 eur. 

 

Desivá nehoda si vyžiadala 8 obetí. 

 

Dcéra nebohého vodiča Milana Bančeja verí, že otcovu smrť vyšetria. 

 

Aj Miroslav má zlé skúsenosti s vodičmi. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Päť z deviatich 

 [Prešovský večerník; 14/11/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Nie každý deň býva nedeľa. Prešovský plavecký talent Martin Halás (na fotografii) z ŠKP Prešov na pretekoch v 

Spišskej Novej Vsi Memoriál Jozefa Baláža tentoraz nepretavil všetky svoje skoky do bazéna na medailové pozície v 

cieli. Z deviatich pokusov sa mu to podarilo "len" päťkrát. Na Spiši súperilo s vodou a časom spolu 177 detí (vo veku 9 a 

10 rokov) z 24 klubov z celého Slovenska. "Martin nebol v najlepšej kondícii, čo sa prejavilo aj na výsledkoch a dlhá 

šnúra pretekov poznačila jeho výkonnosť," povedal tréner Jozef Žilinský. Prehľad výsledkov Martina Halása: prvý na 200 

metrov 200 metrov znak (čas 3:24,37 min). Druhý na 100 metrov prsia (čas 1:48,42 min), 200 metrov prsia (čas 3:52,45 

min), 200 metrov polohové preteky (čas 3:35,43 min). Tretí na 50 metrov znak (čas 44,46 min). Piaty na 200 metrov voľný 

spôsob (čas 3:22,72 min). Siedmy na 100 metrov polohové preteky (čas 1:42,41 min). Ôsmy na 200 metrov voľný spôsob 

(čas 3:22,57 min). Desiaty na 50 metrov motýlik (čas 51,57 sek). 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


