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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Zlé umiestnenie priechodov pre chodcov 

     [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 01/12/2017;  Miroslav Talavašek; Zaradenie: z domova] 

1.2. Borec: Dlhšia prax pre koncipientov je len dočasné riešenie 

     [dennikn.sk; 04/12/2017; Veronika Prušová, Konštantín Čikovský ; Zaradenie: Slovensko] 

1.3. Vranovčanom sa v Michalovciach darilo 

     [Vranovské noviny; 48/2017; 04/12/2017; s.: 14; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

1.4. Mikulášska nádielka bude pod Tatrami bohatá 

     [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 8; redakcia ; Zaradenie: aktuálne, šport] 

1.5. Bleskové správy z kultúry 

     [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.6. Bleskové správy z regiónu 

     [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 3; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.7. Popradská rezerva prenasleduje Humenné 

     [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 5; mik, mdc ; Zaradenie: Šport] 

1.8. Okresný súd v Spišskej posilnia traja noví sudcovia: Pozrite, koho vymenoval prezident 

     [spisska.dnes24.sk; 05/12/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. To je ale krása: V okolí radnice sa môžete pokochať množstvom vianočných stromčekov 

     [spisska.dnes24.sk; 05/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Do extraligy mieri ďalší hráč Lučenca 

     [mynovohrad.sme.sk; 05/12/2017; Jozef Mikuš ; Zaradenie: Novohrad / Šport] 

1.11. Na Bratislavskom hrade si môžete pozrieť unikátnu výstavu diel Majstra Pavla z Levoče 

     [domov.sme.sk; 05/12/2017; SITA, Stanislava Ivánková ; Zaradenie: Domov] 

1.12. Kompletné hráčske súpisky tímov Eurovia SBL na All Star Game 

     [sportinak.sk; 05/12/2017; tasr ; Zaradenie: ďalšie športy] 

1.13. Bývalý reprezentant Stano Jasečko: Keď som ich spolu videl, mal som zimomriavky 

     [cas.sk; 05/12/2017; rag, Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

1.14. Dievčatá z Oravy ani raz v Poľsku neprehrali. Medailu však nezískali 

     [myorava.sme.sk; 05/12/2017; Tomáš Ferenčík ; Zaradenie: Orava / Šport] 

1.15. Dokázali, že patria k špičke: Títo Žiarčania nás budú reprezentovať na Majstrovstvách Európy! 

     [ziar.dnes24.sk; 05/12/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

1.16. Slovenka si musela dlho šetriť voľno v práci, aby mohla ísť na šampionát 

     [sport.sme.sk; 05/12/2017; Martina Janíková ; Zaradenie: Šport / Ďalšie športy] 

1.17. Prezident vymenoval sudcov. Nové posily sú aj v Lučenci 

     [mynovohrad.sme.sk; 05/12/2017; TASR ; Zaradenie: Novohrad / Spravodajstvo] 

1.18. Slovenka si musela dlho šetriť voľno v práci, aby mohla ísť na šampionát [akt.19:32:07] 

     [sport.sme.sk; 05/12/2017; Martina Janíková ; Zaradenie: Šport / Ďalšie športy] 

1.19. Lidl dupol na plyn, každý mesiac otvára jednu predajňu 

     [etrend.sk; 05/12/2017; Marek Legéň © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: eTREND/firmy] 
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1.20. Na šampionát šla z banky 

     [SME; 280/2017; 06/12/2017; s.: 19; Martina Janíková ; Zaradenie: šport] 

1.21. Celé Slovensko bude spievať koledy. Aj východ 

     [presov.korzar.sme.sk; 06/12/2017; Michal Frank, Jana Pisarčíková, Zuzana Ročeňová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Kultúra v 

regióne Šariš] 

1.22. Pohotovosť v lekárňach - streda 6. decembra 

     [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.23. Tipy na dnes - streda 6. decembra 

     [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.24. Kam za kultúrou - streda 6. decembra 

     [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.25. Hetrik nepomohol, nepotešilo ani trestné strieľanie 

     [Prešovský večerník; 06/12/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.26. Nostalgia i spomienky v Humennom 

     [Šport; 280/2017; 06/12/2017; s.: 21; PAVOL KUBIŠ ; Zaradenie: VOLEJBAL, SERVIS] 

1.27. Duálne vzdelávanie prináša skúsených absolventov 

     [pravda.sk; 06/12/2017; Pravda ; Zaradenie: Profesia] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Zlé umiestnenie priechodov pre chodcov 

 [Rádio Slovensko, 13:00; Pozor, zákruta!; 01/12/2017;  Miroslav Talavašek; Zaradenie: z domova] 

 

Miroslav Talavašek, moderátor: "Sme radi, ak sa aj vy, naši poslucháči Zákruty, stávate jej spolutvorcami. Buď tým, že 

cez nás hľadáte riešenie nejakého motoristického či cestného problému, alebo nás upozorníte na niečo, čo ohrozuje 

bezpečnosť premávky a ľudí v nej, alebo oceníme nezištnú pomoc, ktorú vám na ceste niekto poskytol. Dnešný podnet, 

na ktorý sme sa bližšie pozreli, sa začal telefonátom poslucháča zo Spišskej Novej Vsi na našom redakčnom 

záznamníku." 

 

Poslucháč zo Spišskej Novej Vsi: "Poprosil by som venovať trošku pozornosti z centra mesta smerom na Madaras park 

a do priemyselného parku Nový domov. Počas špičky od štrnástej do šestnástej hodiny, keď prechádzajú ľudia, mamičky 

s kočiarami a nedokáže mesto poriešiť priechody, ľudia nemajú kade prechádzať peši." 

 

Miroslav Talavašek: "Zašli sme sa teda pozrieť priamo na označené miesto, teda na Mlynskú ulicu v Spišskej Novej Vsi 

a oslovení chodci nám iba potvrdili neutešenú situáciu." 

 

Chodkyňa: "Už od obeda je tu veľká premávka. Chodím dosť často do Madarasu na poštu, mám veľký problém prejsť cez 

priechod pre chodcov. Najhoršie to býva okolo obeda, keď ľudia chodievajú na obed do Madarasu alebo potom v 
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poobedňajších hodinách od tej pol štvrtej, štvrtej. Niektorí vám zastavia, výnimočne muži, viacej ženy mi zastavia. 

Viackrát sa mi stalo, že z iných miest mi zastavili ľudia." 

 

Miroslav Talavašek: "Podľa tejto pani umiestenie priechodov pre chodcov na predmetnej ulici tiež nie je príliš šťastné." 

 

Chodkyňa: "Priechody pre chodcov na začiatku a na konci Mlynskej sú v zlých miestach, za zákrutami a pred zákrutami. 

Napríklad, keď ide auto od cirkevnej školy, ide dosť veľkou rýchlosťou a nestíha ubrzdiť pred priechodom. A to isté je, keď 

ide auto od Madarasu spoza zákruty. Dávam si veľký pozor, radšej počkám, ako by som mala vstúpiť na priechod a nie 

som si istá, či mi ten šofér zastaví." 

 

Miroslav Talavašek: "Ďalší oslovený Spišskonovovešťan ponúkol aj pohľad na dopravnú situáciu o čosi širšieho okolia 

Mlynskej ulice." 

 

Chodec: "Bývam tu neďaleko, prechádzam tu stále cez cestu a strašne veľa áut tu je. Vôbec na priechode nezastavujú, 

veľký ruch tu je. Neďaleko tu je Hanulova ulica, na ktorej tiež vznikajú veľké zápchy áut, taktiež tam chodci majú problém 

s priechodom na druhú stranu cesty." 

 

Miroslav Talavašek: "A ak by mal on navrhnúť nejaké riešenie?" 

 

Chodec: "Neviem, možno kruhovým objazdom alebo semaforom." 

 

Miroslav Talavašek: "Z podnetu od nášho poslucháča sme teda zašli na mestský úrad. Vypočul si ho a zareagoval Peter 

Susa, vedúci tamojšieho oddelenia výstavby a dopravy." 

 

Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ Spišská Nová Ves: "Komunikácia na Mlynskej ulici, ktorá rieši 

dopravu smerom k nákupnému centru Madaras, je v správe Košického samosprávneho kraja, čiže problematika sa týka 

tak ich ako správcu komunikácie, tak aj mesta, ktoré v prípade priechodu pre chodcov zabezpečuje chodníky a napojenie 

k cestnej komunikácii. Čo sa týka úprav, mesto v súčasnosti sa nezapodievalo myšlienkou akékoľvek úpravy priechodu 

pre chodcov, ani spolupráci s KSK. Otázka občana je položená dosť všeobecne. Nedokážeme z nej vydedukovať, či sa 

jedná o požiadavku zlepšenia rozhľadových pomerov, prípadne nejakých doplnkových dopravných zariadení. Z tej otázky 

vyplýva, že v čase dopravnej špičky chodci musia dlhšie stáť na tom priechode a toto je naozaj o vzájomnej ohľaduplnosti 

obidvoch strán, predovšetkým vodičov, aby umožnili chodcom bezpečný priechod." 

 

Miroslav Talavašek: "S týmto názorom korešpondujú aj skúsenosti ďalšieho Spišskonovovešťana tlačiaceho popri 

Mlynskej kočík s ratolesťou." 

 

Chodec: "Celkovo na Slovensku je to také s tými priechodmi pre chodcov, lebo som žil jedenásť rokov v zahraničí, 

nedávno som sa vrátil a tam automaticky zastavujú vodiči, a tu je to strašné. Napríklad na Mlynskej sa mi stalo, že som 
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bol v polke priechodu pre chodcov a ma vodič z Levoče obišiel, že zrobil myšičku okolo, čo je, si myslím, že dosť 

nebezpečné, keď ste v polke priechodu. S priateľkou sme z toho boli trošku, aj sme podráždení. Ma to irituje veľmi, lebo 

oni si tu myslia, že auto má prednosť. Samozrejme, keď je auto už blízko, tak ani chodec by nemal ísť na ten priechod, 

ale pokiaľ je vo vzdialenosti viac než päťdesiat metrov, mal by zastaviť. Keď nemáme malého a ideme aj s kočiarom, 

málokedy sa stane, že niekto zostaví, takže je to problém, či je to s kočiarom alebo bez." 

 

Miroslav Talavašek: "Žiaľ, taká je stále prax na našich cestách. Každý sa kdesi ponáhľa, je nervózny, podráždený, a keď 

sedí za volantom, často sa to ešte znásobí. Čo ma ešte bude aj nejaký chodec zdržiavať? Rovnako si ale môže hovoriť aj 

on. Doplnenie dopravných značení Peter Susa nevidí ako spôsob riešenia." 

 

Peter Susa: "Čo sa týka doplnkových zariadení, dopravné značenie, prípadne nejaké ďalšie zariadenia, by mali byť 

realizované po nejakej vzájomnej dohode buď správou ciest alebo s mestom. Nad ich nejako definitívnou podobou sme 

zatiaľ s dopravným inšpektorátom nerozprávali. V prípade, že by sme uznali, že tieto priechody je potrebné opatriť či už 

nejakými blikačmi výstražnými alebo výraznejšími dopravnými značkami, k tejto alternatíve samozrejme môžeme 

pristúpiť." 

 

Miroslav Talavašek: "Počuli sme. Vozovku na Mlynskej spravuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja, chodníky 

popri nej mesto. Šéf Krajskej správy ciest na problém reagoval tým, že pokiaľ sa dohodne nejaké riešenie na vylepšenia 

a vystane požiadavka na jeho zrealizovanie, cestári s tým problém nemajú. A čo dopravná polícia? Pýtali sme sa aj na 

možnosť konštrukčného vyvýšenie priechodov pre chodcov, aby sa zamedzilo prekračovaniu rýchlosti vodičmi. 

Prostredníctvom košickej krajskej policajnej hovorkyne nám z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej 

Vsi napísali. Citujem. Ide o problém neustále sa zvyšujúceho počtu vozidiel na celom Slovensku a teda aj v meste 

Spišská Nová Ves. Dochádza k výraznému spomaľovaniu dopravy cez naše mesto nielen v danej lokalite. Pre odborné 

posúdenie problému a jeho možné riešenie vyzveme cestný správny orgán na iniciovanie stretnutia všetkých 

zodpovedných strán. Vybudovanie vyvýšených priechodov pre chodcov ako prvok upokojovania dopravy nie je možné 

realizovať všade. No treba si uvedomiť, že prvok upokojovania dopravy v danej situácii dopravu nezrýchly, ale naopak, ju 

ešte viac spomalí. Spomalenie dopravy bude mať za následok aj nárast počtu vozidiel v tejto lokalite a zároveň zhoršenie 

komfortu pre chodcov a obyvateľov v podobe zvýšenej hlučnosti, výfukových splodín, prachu a tak ďalej. Do Spišskej 

Novej Vsi sa vrátime ešte o chvíľu. Mlynská ulica, Spišská Nová Ves a realita týchto dní - zhustená premávka v 

dopravnej špičke a problém pre chodcov, ktorých zámer prejsť cez cestu je vtedy značne komplikovaný. No a keď je na 

mieste, sme oslovili aj človeka, ktorý nám ponúkol aj pohľad z druhej strany." 

 

Chodec: "Nielen na Mlynskej, celá Spišská, to je jeden obrovský dopravný kolaps. Už by si obyvatelia mesta zaslúžili, aby 

tu bol konečne južný obchvat mestom. Máme pracovisko na Mlynskej ulici a to je snáď tá najväčšia katastrofa, odkedy tu 

otvorili obchodné centrá. Z brány sa tu vôbec s autom nedá vyjsť. Keď vyjdete, iba nasilu, musíte vojsť do cesty a 

dočkáte sa hanlivých gest, bŕzd a všelijakých iných gest, sa ani nedá povedať do mikrofónu." 

 

Miroslav Talavašek: "A skúsenosti má aj s viacerými nehodami či minimálne kolíziami." 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 12. 2017 

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

 

Chodec: "Tu bolo už niekoľko nehôd. Ja tu robím asi pätnásť rokov a za tých pätnásť rokov som zažil asi päť nehôd, to 

nerátam také maličké ťukesy, ako sa hovorí. Keď vám tu niekto dá prednosť alebo vám zastaví na priechode pre chodcov 

alebo pustí ma z brány na hlavnú cestu na Mlynskú ulicu, všimnite si značku a vidíte, že tu v žiadnom prípade nie je SN, 

ale úplne nejaká iná. Lebo sa hovorí, čo znamená SN - som nevidiaci, a to platí naozaj. Jeden príklad. Keď som vchádzal 

do brány, už som v spätnom zrkadle videl, že nejak veľmi rýchlo ide za mnou auto, pomaličky som pribrzďoval, dával 

odbočku vpravo do brány a samozrejme vrazil do mňa zozadu, trošku ma to odhodilo nabok, ale auto za mnou bolo celé 

rozbité." 

 

Miroslav Talavašek: "Vráťme sa teraz späť na spišskonovoveskú radnicu, so šéfom oddelenia výstavby a dopravy Petrom 

Súsom. Čo riešenie, ktoré spomínali aj anketovaní chodci? Semafor alebo kruhová križovatka?" 

 

Peter Susa: "Samozrejme, aj takéto riešenie môže byť prospešné, ale pre plynulosť dopravy zatiaľ v tejto lokalite s ňou 

neuvažujeme. So svetelnými križovatkami v súčasnej dobe uvažujeme na križovatkách Rázusovej a Elektrárenskej ulici, 

a na križovatke Hviezdoslavovej a Školskej. Toto sú v súčasnosti naše priority." 

 

Miroslav Talavašek: "Primátor mesta Ján Volný vidí riešenie najmä v napĺňaní dopravných predpisov a ich ustanovení. To 

by, ako povedal, za normálnych okolností malo stačiť." 

 

Ján Volný, primátor mesta Spišská Nová Ves: "Chodci, ktorí vstúpia na priechod pre chodcov, majú už potom prednosť 

a že môžu prejsť na druhú stranu. Akékoľvek riešenia, keby boli navrhnuté, či zo strany dopravného inšpektorátu alebo 

iných odborníkov, aj v prípadne verejnosti, pokiaľ budú reálne, aby zlepšili tú situáciu, samozrejme by sme ich 

rešpektovali a realizovali. Ale zatiaľ nevieme o takých, ktoré by priniesli nejaké zlepšenie, lebo všetky ostatné možnosti, o 

ktorých sa uvažuje, by ešte možno skomplikovali a spomalili tú dopravu ako svetelne riadené priechody, prípadne nejaké 

iné možnosti." 

 

Miroslav Talavašek: "A tie iné možnosti by mali vzísť z rokovania. V písomnej odpovedi nám ho prisľúbil Peter Susa. 

Citujem. Problematiku prerokujeme s dopravným inšpektorátom a Správou ciest Košického samosprávneho kraja. No a 

my si počkáme na jeho výsledok. Dovtedy nami oslovený Spišskonovovešťan navrhuje možno jedno z mála rozumných 

riešení." 

 

Chodec: "Radšej sa vyhnúť celej Mlynskej ulici a ísť úplne po nejakých bočných uliciach, pretože hrozí tu nieže nehoda, 

ale smrteľné nebezpečenstvo. Pretože tie kamióny, keď sa tu rozbehnutú, tu jednoducho na priechode pre chodcov 

neubrzdia." 

 

Miroslav Talavašek: "Možno podobne ako nášho poslucháča zo Spišskej Novej Vsi, aj vás niečo mrzí v doprave, 

motorizme či premávke za volantom či mimo neho. Niečo vyrušuje, rozčuľuje alebo čomusi nerozumie. Pripadne by ste 

sa chceli niekomu poďakovať za nezištnú pomoc na cestách. Ozvite sa podobne ako on, buď na redakčný záznamník s 
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číslom 055 68 22 920, prípadne nám napíšte na poštovú adresu RTVS Slovenský rozhlas, Rádio Regina Východ, 

Rastislavova 13, 043 07 Košice, alebo pošlite e-mail s adresou regina.vychod@rtvs.sk. V žiadnom prípade pritom 

nezabudnite na označenie Pozor, zákruta! a dobré bude, ak pridáte aj svoj spätný kontakt na seba v prípade, že sa 

budeme potrebovať ešte s vami skontaktovať. V tejto chvíli vám pohodu na kolesách i mimo nich a vždy šťastné a 

bezpečné dosiahnutie cieľa a nezriedka už aj zimné cesty veľa dvojica zo zákruty Sergej Kováč a Miroslav Talavaše." 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Borec: Dlhšia prax pre koncipientov je len dočasné riešenie 

 [dennikn.sk; 04/12/2017; Veronika Prušová, Konštantín Čikovský ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/961902/borec-dlhsia-prax-pre-koncipientov-je-len-docasne-riesenie/ 

 

Exminister spravodlivosti a staronový predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec hovorí, že komora dlhšou 

praxou sanuje nekvalitné štúdium práva. 

 

V rozhovore sa dočítate aj: 

 

* prečo by podielovú odmenu pre advokátov úplne nezrušil ani po kauze Bžán; 

 

* prečo Borec pristúpil na podielovú odmenu za zastupovanie Národnej banky Slovenska; 

 

* prečo rozumie postoju ministerke Lucie Žitňanskej, keď nechce dovoliť nomináciu Moniky Jankovskej do Súdnej rady 

 

* prečo sú disciplinárne konania s advokátmi neverejné; 

 

* prečo platí opatrenie, že advokáti sa navzájom nekritizujú; 

 

* prečo stojí za zamyslenie sa, aby boli advokáti ex offo prideľovaní náhodným výberom. 

 

* Ako minister ste presadili predĺženie koncipientskej praxe. Viete dnes povedať, v čom sa osvedčila? 

 

Dĺžka praxe je len jednou z mnohých zmien, aj to nie kľúčová. Napríklad sme nastavili aj to, ako by mali koncipienti u 

advokáta fungovať. Každý zrejme chápe, že je to akási učňovská doba, keď sa koncipienti majú naučiť praktické veci. A s 

tým súvisí aj druhá stránka, a to sú advokáti, ich učitelia. Preto sme presadili, že jeden advokát môže mať maximálne 

troch koncipientov. Ide o zabezpečenie toho, aby mali čo najkvalitnejšiu prípravu. Mali sme pravidelne sťažnosti, že 

existujú fabriky na koncipientov. Napríklad kancelária, ktorá sa venuje vymáhaniu pohľadávok, mala jedného advokáta a 

desiatich koncipientov. Nerobili teda nič iné, ako písanie platobných rozkazov, čo je nemysliteľné. 

 

* Aké sú teda pozitívne dosahy predĺženej praxe? 

https://dennikn.sk/961902/borec-dlhsia-prax-pre-koncipientov-je-len-docasne-riesenie/
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Zatiaľ ich nemáme. Päťroční koncipienti doposiaľ neboli na advokátskych skúškach, keďže budú končiť od januára 2018. 

 

* Sleduje komora aspoň to, ako tá príprava koncipientov prebieha? Sú advokáti pod kontrolou? 

 

S predĺžením praxe sme napríklad zaviedli, že každý advokát, ktorý školil koncipienta, musí prísť na jeho advokátske 

skúšky. Aby priamo videl, ako je pripravený. Chceli sme prinútiť advokáta, aby v prípade, že sa rozhodne viesť 

koncipienta, aby ho pripravoval tak, nech to nie je hanba. Dôležité sú aj výkazy práce a denník koncipienta, ktoré 

pravidelne komore posielajú. 

 

* Súčasná ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa netajila tým, že hlasovala proti predĺženiu praxe. Keď ste sa 

striedali v úrade, žiadali ste ju, aby to nemenila? 

 

O tom diskusia vôbec nebola. Musím ale povedať, že tiež to považujem len za dočasné opatrenie. Stále totiž tvrdím, že 

kvalita právnika sa musí začínať v kvalitnej škole. V podstate teraz sanujeme, hoci to nerád hovorím, kvalitu 

vzdelávacieho systému v práve, pretože to, čo vychádzalo z právnických fakúlt, nebolo to, čo by sme očakávali. 

 

* Nemohla to riešiť komora tým, že by prísnejšie nastavila advokátske skúšky a nie predĺžením praxe? 

 

Dá sa to robiť tak, že príde sto ľudí a deväťdesiatdeväť z nich pošlete preč. Ale kto to bude celé manažovať? Viete si 

predstaviť, koľko skúšajúcich by ste museli mať? Už teraz máme pätnásť komisií po päť členov. Aké priestory by sme 

museli mať? Kto by to všetko zaplatil? 

 

* Nie je argument s prenájmom väčších priestorov a zaplatením väčšieho počtu skúšajúcich komický v porovnaní s 

nákladom dvoch rokov týchto mladých ľudí? 

 

V Japonsku na tisíc uchádzačov urobia advokátske skúšky dvaja. Je to ale otázka aj peňazí, pretože koncipienti musia za 

to aj platiť. A to je otázka, koľkokrát sú schopní skúšku opakovať a platiť za ňu? Ak si pozriete štatistiku advokátskych 

skúšok, tak je jasné, že klesá počet úspešných uchádzačov. Rozumiem, že sa pýtate na stratu dvoch rokov života. Ale 

akého života? Koncipienti sú tí, ktorí sa pripravujú na povolanie. To sa očakáva, že v momente, keď sa stanú advokátmi, 

tak budú zo dňa na deň bohatší? Vo Viedni, ktorá má asi 1,5 mililóna obyvateľov, je 2000 advokátov. V Bratislave ich 

máme 2500 pri pol milióne obyvateľov. Celkovo pritom máme na Slovensku asi 5500 advokátov, čiže väčšina je v 

Bratislave. Je mylné si myslieť, že keď si otvoria kanceláriu, tak budú zbierať klientov jedného za druhým a zarobia 

strašné peniaze. 

 

* Ale to isté platí aj vtedy, ak ukončia prax po piatich rokoch. 
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Ak by aj advokát koncipienta neškolil tak, ako ho má školiť, tak minimálne každý polrok má povinný seminár s povinnými 

predmetmi na komore. Ak už nič iné, tak získa prax aspoň vďaka týmto štyrom seminárom. 

 

* Tie by mohol absolvovať aj počas troch rokov a nemusel by mať prax o dva roky dlhšiu. 

 

Ak sa na to pozrieme takto, tak to už vôbec nemusíme mať koncipientov. Nech idú robiť advokáta rovno zo školy a budú 

sa popritom priebežne školiť. No prepáčte, ale to sa potom budú školiť na vás, klientoch. Vám zbabrú veci. 

 

* Je jasné, že prvými poškodenými sú klienti. No keď sa prax predlžovala, tak nikto nemal pocit, že tých sťažností na 

nekvalitu advokátov je až toľko. Ani to, že by tá konkurencia bola až taká, že časť advokátov bola ochotná konať neeticky, 

napríklad podliezať ceny. 

 

Ale to sa stávalo. Napríklad pri verejných obstarávaniach. Boli advokáti, najmä mladí, ktorí aj za euro boli ochotní urobiť 

čokoľvek, len aby si získali meno a dostali sa do povedomia. Samozrejme, keď hlavným kritériom výberu bola cena, tak 

daný subjekt prišiel o čo najkvalitnejšie právne zastúpenie. 

 

* To je ale problém obstarávateľa. 

 

V tom máte pravdu. 

 

* Ak na jednej strane hovoríte, že je to dočasné opatrenie, no zároveň argumentujete, že sa nekvalita nedala riešiť 

advokátskymi skúškami, lebo komora má málo priestorov, tak to stále vyznieva, že ide len o obmedzenie konkurencie. 

 

Hovorím, že je to dočasné opatrenie nie preto, lebo máme záujem obmedziť konkurenciu, ale preto, že tá kvalita 

absolútne pokrivkáva. Keď som si potreboval zobrať koncipienta do kancelárie, tak z dvadsiatich uchádzačov nebol ani 

jeden schopný odpovedať na triviálnu právnickú otázku. Právnické vzdelávanie je v katastrofálnom stave. Koľko máme 

súkromných lekárskych fakúlt? Nula, pretože je to najdrahšie vzdelávanie. Právnická fakulta funguje systémom – tu máte 

skriptá, tu sú učebne, čo je veľmi lacný náklad. Hlavne ide o to, aby študenti dosť platili, hlavne na tých súkromných. 

 

* Napriek tomu, čo hovoríte, nebolo najjednoduchšie sa sústrediť na kvalitu prípravy a preskúšavania ako predĺženie 

praxe? 

 

Ak ide o kvalitu preskúšavania, to je zabezpečené štandardne. A z hľadiska prípravy, tak tam sme to sprísnili. Predĺženie 

praxe bolo niečo navyše. Môžeme o tom debatovať. Neberiem názor tým, ktorí si myslia, že to bol len nástroj ako 

obmedziť trh právnych služieb. Ale ja bytostne cítim, že to tak nie je. Ako advokát, ktorý je 25 rokov vo fachu, pociťujem 

zodpovednosť za kvalitu právnych služieb a viem, že vždy, najmä u tých mladých, nie je ideálna. 

 

* Je to teda len dočasné. O rok či o dva teda môžeme čakať, že sa to zmení? 
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Som otvorený diskusii na túto tému. Potrebujeme ale najskôr vyhodnotiť, čo nám táto zmena priniesla, a to uvidíme od 

začiatku budúceho roka. Sám som povedal, že keď sa zvýši kvalita vzdelávania, tak budem prvý, kto bude žiadať 

skrátenie koncipientskej praxe na tri roky. 

 

* Ako zmeriate tú kvalitu? 

 

Jednoducho. Štatistikou advokátskych skúšok. 

 

* Čiže rozhodne to, či bude menej vypadnutých ako teraz? 

 

Jednoznačne. 

 

* Do veľkej miery to bude závisieť aj od nastavenia komisie. 

 

Naše skúšky sú zložené z troch prvkov. Z absolútne objektívneho testu z náhodne vylosovaných otázok. To je prvý filter, 

keď vypadne najviac ľudí. Ďalej sú prípadové štúdie a potom ústna časť. Ale máte pravdu, že pri ústnej skúške je to do 

veľkej miery subjektívne. Povedali sme si ale, že nepôjdeme len cestou testov, pretože advokát musí ukázať aj svoje 

schopnosti vystupovať a svoj slovný prejav. 

 

* Iniciatíva za lepšiu advokáciu argumentuje proti predĺženej praxi dátami, a to poklesom záujmu o štúdium práva, 

poklesom záujmu žien o advokátske povolanie, či tým, že mnoho mladých právnikov ostáva radšej v Čechách. Vy to 

spochybňujete. Prečo? 

 

Pokiaľ ide o počty, tak z našej štatistiky vychádza, že počet koncipientov sa nemenil. Zhruba ostáva ten istý. Jediný výkyv 

je v roku 2012, keď sa narýchlo zapisovali koncipienti, pretože od roku 2013 sa predlžovala prax. Tieto počty teda 

napríklad vôbec neodrážajú to, čo sa deje na právnických školách. Nesedí ani argument s poklesom žien. Dokonca pri 

koncipientoch ich máme viac. 

 

* Tí, čo sa narýchlo prihlásili v roku 2012 a boli teda ešte trojročnými koncipientmi, tak už spadali pod prísnejšie 

podmienky prípravy? 

 

Áno. 

 

* To ste ale potom už po troch rokoch museli vidieť, či sa vaše opatrenie prejavilo alebo nie. 

 

To by sme ich ale museli pri skúškach triediť a pozerať sa na to, kedy sa stali koncipientmi. To sme nerobili. 
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* Čo sa ani vašou novelou nezmenilo, je fakt, že koncipienti často robia za minimálnu mzdu. S tým neviete ako komora 

niečo urobiť? 

 

K dispozícii máme, a to je jediné, čo môžeme mať, informáciu o zmluve medzi advokátom a koncipientom. Je tam aj 

nastavenie mzdy. Ak ale niekto reálne existuje s iným nastavením, tak je to problém. Nemáme sa však o tom ako 

dozvedieť, ak sa neozve samotný koncipient. 

 

* Hovoríme o riziku, že sú vykorisťovaní alebo že časť peňazí dostávajú načierno? 

 

O oboch. Neoficiálne sa napríklad hovorí, že aj keď dostanú plnú sumu zo zmluvy, tak časť musia vrátiť na ruku. 

 

* Prečo sa to deje? 

 

Z jednoduchého dôvodu, že je omnoho väčší záujem stať sa koncipientom ako toho koncipienta mať. 

 

* Nechávajú si advokáti platiť za to, že budú mať koncipienta? 

 

Áno, indície o tom máme, no zasiahnuť sa voči tomu dá len vtedy, ak sa niekto skutočne ozve. 

 

* Ak toto je ich motivácia, tak aká bude ich príprava? 

 

Tá príprava môže byť dobrá. To sa nemusí vylučovať. 

 

* Nemrzí vás ako šéfa komory, že máte medzi sebou ľudí, ktorí sú ochotní pre peniaze podvádzať? 

 

Samozrejme, že áno. Nie je to ale novinka. Stretávame sa s tým pomaly od 90. rokov minulého storočia, keď nastal boom 

záujmu stať sa advokátom. 

 

* Ak už sa o tom vie tak dlho, tak musíte vedieť medzi sebou aj to, kto sú tie čierne ovce. Prečo nie je váš stav schopný si 

s nimi poradiť? 

 

Nie som si istý, že sa to takto všeobecne vie. Máme veľa disciplinárnych rozhodnutí, ktoré sa tohto týkajú. Nie sú to určite 

všetky prípady, pretože my to riešime väčšinou potom, ako sa koncipient s advokátom nezhodne. Dostanú sa do sporu a 

vtedy advokáta nahlási. Budem samozrejme vďačný, ak to kolegovia advokáti, či koncipienti budú nahlasovať skôr. 

 

* Súdne rozhodnutia sú na webe. Ako sa dostaneme k disciplinárnym rozhodnutiam komory? 

 

Knižne ich vydávame v anonymizovanej podobe. Je tam všetko. 
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* Nevidíte problém v tom, že keď pýtame na to, či advokát Daňový, ktorý vulgárne nadával cyklistovi na bratislavskej 

hrádzi, je disciplinárne riešený, tak sa to nedozvieme, lebo je to tajné? 

 

Nie je to tajné, ale neverejné. Je to z jediného dôvodu, lebo advokát nie je verejný činiteľ. Ak advokát niečo spácha, je 

zodpovedný voči advokátskej komore, nie verejnosti. Ak je verejný záujem, tak ho treba deklarovať. Ten, kto sa sťažuje, 

informáciu dostane. 

 

* Môže to sťažovateľ zverejniť? 

 

On nie je viazaný ničím. 

 

* Nepomohlo by samotnej komore, často pre očistenie mena, ak by sa verejnosť dozvedela postih konkrétneho advokáta 

skôr, ako to vyjde o rok v zbierke? 

 

Chápem, na čo sa pýtate. Sám by som bol rád, ak by niektoré prípady boli hneď zverejnené. Nevieme to však nastaviť, 

aby nedošlo k zásahu do práv advokátov. Ak by sme to urobili, čelili by sme žalobe na ochranu dobrého mena. 

 

* Tieto pravidlá by si však mala nastaviť samotná komora, či nie? 

 

Ako advokáti sme viazaní zákonom o advokácii. Základom dôvery medzi klientom a advokátom je, že keď sa mu zverí, 

tak on to tajomstvo neprezradí. Je viazaný mlčanlivosťou. S tým súvisí aj to, prečo sa nezverejňujú informácie z 

disciplinárneho konania. Často to súvisí s týmto vzťahom medzi advokátom a klientom. Preto sme na veľmi tenkom ľade. 

Komora určite nedopustí, aby bolo kompromitované advokátske tajomstvo. 

 

* Nedá sa zákon nastaviť tak, aby sa mlčanlivosť netýkala etických prehreškov? Veď napríklad vystupovanie advokáta 

Daňového na hrádzi nesúviselo so žiadnym jeho klientom. 

 

Veľa sme o tej téme hovorili, ale zatiaľ sme v komore na riešenie neprišli. Môžeme debatovať ďalej. Faktom je, že 

advokátov trestáme a trestáme ich prísne. To, že je niekto trestaný za etické prehrešky, neznamená, že do toho nie je 

zakomponované aj advokátske tajomstvo. Urobiť všeobecné pravidlo sa asi nedá. 

 

* Komory, a to teraz myslíme všeobecne, hovoria, že si problémy vyriešia samy. Je to ale správne? 

 

Neviem, ako iné komory, ale advokátska komora je práve preto nezávislá, lebo chráni advokátov, z ktorých mnohí bojujú 

s celým svetom vrátane vlád a štátov. Ak by mala byť komora akýmkoľvek spôsobom závislá od štátu, je to krátka cesta k 

tomu, aby to vládna moc zneužila voči jednotlivým advokátom. Musí tu ostať nezávislá komora, ktorá sa ich zastane. 
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* Prečo potom advokátska komora nevie povedať jasné stanovisko, že pri niektorých advokátoch je ich konanie už cez 

čiaru? 

 

To nie je pravda. Všetkých tých, ktorí nerobia to, čo majú, trestám. Iné je, či verejne alebo neverejne. 

 

* Možno ani nejde o samotné vyvodenie zodpovednosti. Ide napríklad o to, že očakávame konkrétnu odpoveď na otázku, 

či bolo etické a v poriadku konanie advokátov Juraja Hatvanyho a Róberta Lenčéša z nástenkového tendra. Z výpovedí 

na súde totiž vyplynulo, že si tender pripravili sami pre seba. Odpoveďou komory bolo, že obsah sťažnostného spisu je 

neverejný. 

 

Radi by sme sa vyjadrili a povedali vopred náš súd. My nemôžeme prejudikovať rozhodnutie, keďže zároveň 

rozhodujeme aj o trestoch. Chápem snahu o tú skratku a o vašu snahu rýchlo priniesť informáciu. Ja si ale nemôžem 

dovoliť vopred povedať, že to bolo neetické konanie. Prejudikoval by som tým, ktorí to majú na starosti, aby to takto 

rozhodli. Máme jednoducho určité limity, ktoré ak máme vrámci zvyšovania našej popularity prekročiť, tak si vykopeme 

hrob a pochováme sa. 

 

* K šíreniu dobrého mena advokátov neprispela kauza s odmenou pre Radomíra Bžána. Čo ste si o nej pomysleli vy 

osobne? 

 

Rád by som na to voľne a bez prekážok odpovedal. Som ale viazaný zákonom a etickým kódexom, ktorý hovorí, že 

advokát sa nesmie vyjadrovať k pôsobeniu iného advokáta. 

 

* Aký je úžitok z takéhoto pravidla? 

 

Aby sa advokáti navzájom nenapádali na verejnosti a neznižovali tak dôstojnosť advokátskeho stavu. Funguje to od 

nepamäti. I keď všetko má svoje hranice. Ale v tomto prípade nezlyhal advokát. Chyba nastala na strane štátu. Ten sa 

má správať ako dobrý hospodár a nastavovať správne kritériá a vyplácať primeranú odmenu. 

 

* Nie je to aj o etickom nastavení advokáta, aby si nevypýtal sumu, o ktorej musí vedieť, že je prehnaná? 

 

Advokát nie je z hľadiska výšky odmeny limitovaný. Musí len dodržať zákon, a to sa stalo. Poviem však za seba. Osobne 

mám v sebe určité mechanizmy, ktoré by sa dali nazvať etickými pravidlami, a ja by som tak nepostupoval. 

 

* Mali by sa podielové odmeny zrušiť? 

 

Je to chybný spôsob uvažovania. Podielová odmena má miesto na trhu právnych služieb. Je to odmena za spor, nie za 

vypracovanie analýz, a výsledok musí byť veľmi neistý. Môže to byť potom výhodné pre klienta, pretože ak prehrá, za 

odpracované hodiny nedostane advokát nič, hoci sa na tom narobil. Je to zároveň aj taký holub na streche. A preto sa 
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musí advokát maximálne snažiť, aby dosiahol výhru. Pri hodinovej odmene nemá advokát žiadnu motiváciu na výhre. 

Podielová odmena teda má svoje miesto, len musí byť primeraná. 

 

* Aký je motív advokáta ísť do podielovej odmeny, keďže spor je neistý? 

 

Môže ísť napríklad aj o to, či pri právnom posúdení ten advokát nezistí, že je tam šanca na úspech, hoci samotný klient 

tomu ani až tak neverí. Samozrejme, je to určitá lotéria. Na konci predsa vždy rozhoduje súd. Ak si ale advokát verí, a to 

napríklad aj na základe skúsenosti s podobným prípadom, tak vtedy to môže byť pre neho výhodné. 

 

* Vy ako často pristupujete na podielovú odmenu? 

 

Pre štát som doposiaľ nikdy nerobil. Teraz mám jednu vec, ale predtým som robil len pre súkromných klientov a tam som 

pristupoval na podielovú odmenu asi pri každom desiatom, pätnástom spore. 

 

* Momentálne zastupujete Národnú banku Slovenska v spore s poisťovňou Rapid life. Prečo ste pristúpili na podielovú 

odmenu a hodinovú odmenu za cent? 

 

Zaujal ma spor samotný, ale aj podmienky súťaže. Pri nej išlo, samozrejme, aj o taktiku. Vychádzal som z toho, že 

hodinová odmena nie je v tomto prípade ideálna pre klienta. Museli sme ju však zadať. Nastavili sme ju len formálne na 

cent, lebo inak by sme boli vylúčení. S kolegami z advokátskej kancelárie Ecker-Kán&Partners sme sa dohodli, že to 

nastavíme tak, aby sme išli len cez podielovú odmenu. A tú sme ponúkli primeranú. 

 

* Ak vyhráte, zarobíte takmer dva milióny eur. To je primeraná suma? 

 

Pri tom objeme a zložitosti prípadu nám vyšla ako rozumná a primeraná. Možno sa niekomu bude zdať, že je to veľa. 

Vychádzali sme z toho, aký objem peňazí by zodpovedal námahe a počtu ľudí, ktorí by sa do toho zapojili. Spätne sme to 

vypočítali na percentá a vyšlo 6,19 percenta. 

 

* Aký je priemerný hrubý či čistý príjem advokáta? 

 

Také niečo neexistuje. Advokát je z pohľadu príjmov podnikateľ, nikdy nie zamestnanec. Už v úvode som spomenul, 

koľko advokátov je v Bratislave, a to reálne odráža, kde je možné si zarobiť. Zo zvyška advokátov na Slovensku mnoho 

živorí, lebo bojujú dokonca o zastúpenie ex offo, čo znamená 130 eur za celé konanie. Často je to práca na polroka alebo 

rok. Tých, ktorí sú kvalitní a dobre zaplatení, je veľmi málo. 

 

* Čo znamená živoriť? O akej sume sa bavíme? 
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Nemám štatistiku o tom, koľko advokáti zarábajú. Je ale fakt, že existuje veľký nepomer v tom, ako zarábajú advokáti v 

malých mestách, dedinách a v tých veľkých mestách. 

 

* Ak vzniká situácia, že advokáti bojujú o ex offo prípady, tak by nebolo riešením náhodné prideľovanie? 

 

Na akom princípe? Veď nemôžete vylúčiť niekoho z iného kraja alebo okresu, pretože advokáti majú celoslovenskú 

pôsobnosť. 

 

* Dá sa to zmeniť zákonom. 

 

S tým by nikto nesúhlasil. Prečo by nemohol šikovný advokát zo Spišskej Novej Vsi zastupovať niekoho v Banskej 

Bystrici? 

 

* Ak by mal záruku, že dokáže zarobiť v rámci svojho kraja, tak by to nemal byť problém. 

 

Pri ekonomickej sile niektorých okresov by niektorí advokáti naozaj nemali z čoho žiť. Ak sú advokáti schopní si nájsť 

klienta kdekoľvek, prečo im v tom brániť? 

 

* Veď sa bavíme len o ex offo. 

 

V takom prípade by medzi advokátmi s tým nemal byť problém. Je pravda, že už sme sa aj s ministerkou bavili o systéme 

náhodného prideľovania, ako je to napríklad pri správcoch konkurznej podstaty. Sľúbila, že si to pozrie a znova sa k tomu 

dostaneme. I keď potom do toho vstupuje argument sudcov, ktorí hovoria, že prípady dostávajú tí advokáti, ktorí im hneď 

zdvihnú telefón a sú ochotní robiť. 

 

* Máme za posledných desať rokov čestnejších a kvalitnejších advokátov? 

 

Je to také zovšeobecňujúce, že sa to naozaj nedá povedať. Sú takí, ktorí rastú a s každým prípadom sa posúvajú 

dopredu. Sú profesijne zdatní, čestní. No sú, žiaľ, aj takí, kde to úplne neplatí. 

 

* Pýtame sa, pretože to, ako ľudia veria advokátom, sa odzrkadľuje v tom, ako veria v spravodlivosť. 

 

Tu by som oponoval, pretože v zložkách justície by skôr mali ľudia dôverovať súdom a sudcom. Advokátom veriť musia, 

pretože si ich platia a veria, že im pomôžu. Advokáti sú privolaní na pomoc. To je tá menej problémová zložka. Veď 

predsa ak nejakému advokátovi nedôverujem, tak ho vymením. 

 

* Ak hovoríte o súdoch a sudcoch, sú lepší, kvalitnejší? 
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Nastal medzi nimi určite posun. Je to uzavretý stav a je pravda, že tlak na zvyšovanie kvality zvonka nepociťujú. Poznám 

však vynikajúcich sudcov, ale aj takých, ktorí nestoja za nič. 

 

* Predvídateľnosť rozhodnutí sa zvýšila? 

 

Je to neporovnateľné za tie roky, čo som advokát. Máme ale stále čo doháňať. 

 

* Ako minister ste spolupracovali tiež so štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, ktorú chce Smer nominovať do 

Súdnej rady. Rozumiete postoju ministerky Žitňanskej, ktorá ju odmieta a hrozí demisiou?  

 

Chápem a viem, prečo to robí. Nikdy však nie je problém čierno-biely. Vždy je to o osobách a obsadení. Za súčasného 

nastavenia jej postoju rozumiem, ale vo všeobecnosti to nemusí byť správne. Všetko je to o vzťahoch a záujmoch. Veď 

viete, ako funguje politika. 

 

* Je to taká principiálna otázka, pri ktorej by mal minister hroziť demisiou? 

 

Ak opomenieme meno a obsadenie, tak vo všeobecnosti si myslím, že nie. 

 

---- 

 

Tomáš Borec (1967) 

 

Pochádza z Bratislavy, kde aj vyštudoval právo na Univerzite Komenského. Začínal v advokátskej kancelárii Jána 

Havláta, v rokoch 1997 až 2000 bol vedúcim právneho oddelenia Citibanky. V súčasnosti je partnerom v advokátskej 

kancelárii Borec & Bohunský. Šéfom Slovenskej advokátskej komory sa stal v roku 2010, v roku 2012 nastúpil ako 

nominant Smeru do čela ministerstva spravodlivosti. Do funkcie šéfa komory ho znovu zvolili v júni 2017. 

 

---- 

 

Foto: 

 

Tomáš Borec ako minister spravodlivosti na návšteve väznice. Foto N - Tomáš Benedikovič 

 

Monika Jankovská (Smer) a Lucia Žitňanská (Most-Híd). Foto - TASR 

-END 

 

Späť na obsah 
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1.3.  Vranovčanom sa v Michalovciach darilo 

 [Vranovské noviny; 48/2017; 04/12/2017; s.: 14; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

 

Posledný novembrový piatok v Michalovciach patril jubilejnému 25. ročníku Behu o štít mesta Michalovce. Na trať dlhú 

7,4 km, vedúcu po námestí Michaloviec, sa vydalo 146 pretekárov, i keď záujem bol oveľa väčší - organizátori však 

stanovili účastnícky limit. 

 

Prvenstvá v absolútnom poradí bez rozdielu veku si vybojovali bežci z okresu Vranov nad Topľou. 

 

Mužom kraľoval Dominik Sopko 

 

Medzi mužmi dominoval 25-ročný Dominik Sopko zo Sečovskej Polianky, bežiaci v drese TJ Obal servis Košice. Pôvodne 

rekreačný bežec sa vypracoval až na úroveň, kde si ho všimol známy košický tréner Pavol Madár a teraz pôsobí v 

službách jedného z najsilnejších bežeckých klubov. 

 

Majster Slovenska v cestnom behu na 10 km v súťaži družstiev potvrdil svoje kvality a druhému v cieli, 49-ročnému 

Ukrajincovi Orestovi Babjakovi, nadelil 38 sekúnd. Bronz v celkovom poradí bral 41-ročný Spišiak Tomáš Kamas. 

 

Na nepopulárnej štvrtej pozícii dobehol 31-ročný Vranovčan Roman Bak. Jeho bežecký čas mu však stačil na druhé 

miesto v kategórii do 39 rokov. S medailou sa vracia i 47-ročný Michal Ivančo z ŠK Banské, ktorý dobehol tretí v kvalitne 

obsadenej kategórii od 40 do 49 rokov. 

 

Medzi ženami dominovala Zuzana Stanovčáková 

 

Najrýchlejšia žena v cieli bola 36-ročná Zuzana Stanovčáková z Vranova nad Topľou. Opäť sa predstavila vo výbornej 

forme a nedala šancu ani mladším súperkám. "Do Michaloviec som cestovala s cieľom vyhrať, hoci by som sa mala na 

trati veľmi trápiť," vysvetlila po dobehnutí svoj zámer spokojná víťazka. 

 

A dodala: "Teraz si týždeň oddýchnem a potom začnem zimnú prípravu na nastávajúcu sezónu. Športoví priaznivci ma v 

závere decembra budú môcť vidieť na niektorom zo silvestrovských behov, ešte však sama neviem, ktorý si vyberiem." 

Striebro vybojovala 33-ročná domáca Alena Farkašová, zároveň víťazka kategórie do 34 rokov. Bronz v celkovom poradí 

do Banského si odnáša talentovaná bežecká nádej, 15-ročná Tamara Ivančová, zároveň najlepšia juniorka. 

 

Z výsledkov 

 

Muži do 39 rokov: 

 

1. Dominik Sopko, Sečovská Polianka / TJ Obal servis Košice - 24:55,2 min. (celkový víťaz) 
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2. Roman Bak, Generali team Vranov nad Topľou - 26:13,0 min. (celkovo 4.) 

 

3. Jozef Fenčík, Active life Sobrance - 26:55,6 min. 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 

 

1. Orest Babjak, Ukrajina - 25:33,0 min. (celkovo 2.) 

 

2. Tomáš Kamas, Tatran Spišská Nová Ves - 25:49,0 min. (celkovo 3.) 

 

3. Michal Ivančo, ŠK Banské - 28:07,0 min. 

 

Muži od 50 rokov: Vladimír Balogh, TJ Obal servis Košice - 29:26,8 min. 

 

Ženy do 34 rokov: 

 

1. Alena Farkašová, AC Michalovce - 31:14,0 min. (medzi ženami 2.) 

 

Ženy od 35 rokov: 

 

1. Zuzana Stanovčáková, Vranov nad Topľou - 31:05,5 min. (celková víťazka) 

 

2. Lucia Marošová, Stropkov - 33:51,9 min. 

 

3. Jana Petrová, Maras team Prešov - 33:50,9 min. 

 

Juniorky: 

 

1. Tamara Ivančová, ŠK Banské - 33:06,4 min. (medzi ženami 3.) 

 

DANICA BOŽOVÁ 

 

Foto: 

 

Zuzana Stanovčáková FOTO: AUTORKA 

 

Späť na obsah 
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1.4.  Mikulášska nádielka bude pod Tatrami bohatá 

 [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 8; redakcia ; Zaradenie: aktuálne, šport] 

 

Ohňostroj, sladkosti, rozprávka, muzikál, ba dokonca aj darčeky pre seniorov. Prečítajte si, čo všetko musí postíhať 

Mikuláš v najbližších dňoch. 

 

POPRAD 

 

Námestie sv. Egídia, 5. december, utorok, 17.00 h Medzi popradské deti príde Mikuláš opäť vo veľkom štýle. Okrem 

mikulášskych maškŕt a fotografovania detí vo fotoateliéroch sa na námestí rozsvieti aj vianočná výzdoba a tešiť sa 

môžete na pyromuzikálny ohňostroj. 

 

Forum, 6. december, streda, od 17.00 do 19.00 h Vo Forume Mikuláš poteší hlavne tých, ktorí si vyčistili topánky, ale vraj 

nájde aj čosi pre lajdákov. Každé dieťa si odnesie fotografiu z mikulášskeho fotokútika a tie poslušnejšie aj sladkú 

odmenu. 

 

--- 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Pred Redutou, 6. december, streda, od 16.00 h 

 

Neskoré popoludnie začne divadlo Cililing z Prešova rozprávkou Mikulášska zázračná kapsa. Mikuláš s anjelmi, čertami a 

batohom plným dobrôt dorazí do Spišskej Novej Vsi o 16.50 h. V tento deň majú deti do 15 rokov zdarma vstup do 

kostolnej veže - ale so sprievodom dospelej osoby. Vstupy sú od 10.00 do 16.00 h každú celú hodinu, okrem 12.00 h. 

Nahlásiť sa je potrebné v Turistickom informačnom centre alebo na t. č. 053/ 429 8293, 442 8292. 

 

--- 

 

BATIZOVCE 

 

5. december, utorok, 16.00 h 

 

Mikuláš so svojou družinou rozsvieti vianočný stromček aj v Batizovciach a aj v tejto obci dostanú všetky dobré deti 

sladkú odmenu. V kultúrnom dome vystúpia deti z MŠ a ZŠ v Batizovciach a Dychová hudba Sviťanka. Na 3. ročníku 

obecných mini trhov vás čaká občerstvenie a mnoho prekvapení. V Batizovciach boli deti asi mimoriadne dobré, pretože 

tu bude Mikuláš chodiť aj do domácností. Ak máte záujem o návštevu Mikuláša u vás doma, nahláste sa na batizovskej 

mikulášskej linke 0940 872 750. 
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--- 

 

VEĽKÝ SLAVKOV 

 

Pred obecným úradom, 6. december, streda 16.30 h 

 

Dobrá správa pre deti od 1 do 6 rokov, Mikuláš ich príde obdarovať aj tento rok. 

 

Sobášna sieň, 13. december, streda, 16.00 h 

 

Dobrí boli aj dôchodcovia, Mikuláš obdarí aj ich svojou prítomnosťou a sladkou odmenou. 

 

--- 

 

SPIŠSKÉ BYSTRÉ 

 

Pred obecným úradom, 6. december, streda, 16.30 h 

 

Deti sa najprv stretnú na detskej sv. omši v kostole a potom dostanú pred obecným úradom od Mikuláša darčeky a 

spoločne rozsvietia vianočný stromček. Nebude chýbať ani punč. 

 

---- 

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES 

 

Námestie A. M. Chmeľa, 6. december, streda, 15.30 h 

 

Mikuláš sa stretne s deťmi a ich rodičmi, rozdá nádielku a spoločne so všetkými rozsvieti vianočnú výzdobu. 

 

--- 

 

ŠVÁBOVCE 

 

Námestie obce, 6. december, streda, 15.00 h 

 

Mikulášska nádielka poteší aj deti vo Švábovciach 
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--- 

 

ŠTÔLA 

 

8. december, piatok, 16.00 h 

 

Aj v Štôle bude Mikuláš rozsvecovať vianočný stromček a rozdá sladké balíčky dobrým deťom. 

 

--- 

 

KEŽMAROK 

 

Hlavné námestie, 6. december, streda, 16.00 h 

 

Mikuláš oslávi svoje meniny aj v Kežmarku, zastaví sa na javisku pri radnici. Okrem sladkých prekvapení deti poteší aj 

vystúpenie tanečníkov z TŠK Tempo Kežmarok. Deťom sa prihovorí aj primátor a potom sa už môžu tešiť na Vianočnú 

rozprávku. Veselý príbeh s pesničkami o skoro stratených Vianociach zahrajú herci z divadla Portál. 

 

--- 

 

SVIT 

 

Dom kultúry, 6. december, streda, od 15.00 h 

 

Mikulášovi vo Svite pripravia domáci vrelé privítanie. Už od 15.00 h sa začnú mikulášske minitrhy, zdobenie vianočného 

stromčeka a klavírny maratón, do ktorého môže prispieť každé dieťa. Okrem toho sa v uliciach mesta bude ozývať 

koledovanie a vianočné vinše. Mikuláš s darčekmi príde o 16.00 h, budete sa s ním môcť odfotiť a niečo mu zaspievať 

alebo zarecitovať. O 17.00 h Sviťania rozsvietia vianočný stromček a nasledovať bude ohňostroj. 

 

--- 

 

VYSOKÉ TATRY 

 

Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue, 7. december, štvrtok, 16.15 h 

 

Tatranské deti sa s Mikulášom stretnú vo štvrtok a tešiť sa môžu na muzikál Ľadové kráľovstvo a, samozrejme, aj na 

prekvapenia, ktoré potešia maškrtné jazýčky. Vstup len na pozvánky pre tatranské deti. 
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--- 

 

LEVOČA 

 

Pri radnici, 5. december, utorok, 17.00 h 

 

Rozprávkové Ľadové kráľovstvo čaká aj deti z Levoče. Mikuláš príde na koči a spoločne s deťmi rozsvieti vianočný 

stromček a rozdá sladké prekvapenia. Do nálady zaspieva aj spevácky zbor Villa Saxorum. 

 

--- 

 

VRBOV 

 

Námestie, 9. december, sobota, 16.00 h 

 

Mikuláš príde do Vrbova kvôli dobrým deťom aj predvianočným trhom. Vystúpia žiaci ZŠ a MŠ. Dobre sa najete, napijete, 

pozriete si stánky a ohňostroj. A s trochou šťastia vyhráte čosi pekné aj v tombole. 

 

--- 

 

ŽDIAR 

 

Po omši pred farským kostolom, 5. december, utorok 

 

Aj v Ždiari opäť po roku privítajú Mikuláša s košom sladkostí pre dobré deti. V tento deň sa rozsvieti aj vianočný 

stromček. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Bleskové správy z kultúry 

 [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Gorali a Podpolianci na pódiu 

 

Užite si temperament dvoch regiónov na jednom mieste. Folklórne súbory Magura z Kežmarku a Podpoľanec z Detvy vás 

pozývajú na spoločné vystúpenie do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku už tento piatok o 19.00 h. Lístky v 

predpredaji si kúpite v kultúrnom stredisku alebo v Kežmarskej informačnej agentúre, rezervácie aj na t. č. 0904 496 442. 
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Vstupné na predstavenie Podpoľanci a Podtatranci je 5 eur, dôchodcovia a deti do 12 rokov zaplatia 2 eurá, ZŤP majú 

vstup zdarma. 

 

--- 

 

Biele Vianoce s Luciou Bílou 

 

Tento piatok o 19.00 h do Športovej haly v Spišskej Novej Vsi prichádza Lucie Bílá s vianočným turné Bílé Vánoce. 

Sviatočnú atmosféru jej pomôžu vytvoriť aj muzikálový a rockový spevák Ján Toužimský, Bílý zbor a orchester Petra 

Maláska. Sviatočným slovom podujatie uvedie rímskokatolícky kňaz Zbigniew Czendlik. Lucie Bílá s Petrom Maláskom 

vybrali do repertoára celosvetovo známe melódie. Lístky za 30 alebo 35 eur si kúpite cez Ticketportal alebo v Turistickom 

informačnom centre v Spišskej Novej Vsi. 

 

--- 

 

Premietnu Luskáčika z Londýna 

 

K predvianočnému času patrí aj Čajkovského balet Luskáčik. V popradskom Cinemaxe si pozriete predstavenie priamo z 

Londýna už dnes, v utorok 5. decembra o 20.10 h. V inscenácii Petra Wrighta sa rozsvieti vianočný stromček, ožijú 

figúrky vojačikov a vrhnú sa do boja proti zlému Myšiemu kráľovi. Vypočujete si vírivý valčík snehových vločiek či snový 

tanec Cukrovej víly a vaše oči poteší scéna inšpirovaná vianočnými motívmi 19. storočia. Vstupné je 10 eur. 

 

--- 

 

Otvárajú kvetinovú výstavu 

 

Millefleurs je pojem v textilnom umení, ktorý znamená kvetinový vzor na pozadí stredovekých tkaných tapisérií. Výstava 

Millefl eurs je retrospektívou tvorby akademickej maliarky a pedagogičky Evy Končekovej. Jednou z jej žiačok je aj jej 

vlastná dcéra Michaela Bednárová, ktorá založila značku Puojd. V Tatranskej galérii predstaví výber dezénov, odevov a 

multimediálny projekt. Autorky sa na vás tešia v piatok o 17.00 h na vernisáži v Tatranskej galérii. Výstavu si pozriete do 

4. februára. 

 

--- 

 

Tip na cesty po svete: Mongolsko 

 

Art Café Groteska Poprad pokračuje v cestovateľských večeroch. Túto stredu sa vyberiete do Mongolska spolu s Rasťom 

Hatiarom. Premietanie s podtitulom Na vode aj na horách sa začne o 19.00 h. Vypočujte si pútavé zážitky, ktoré zaplnili 
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tri týždne v Mongolsku bez počítača, siete, politiky a všetkého, čo človek nepotrebuje. Stačí tá správna partia. Vstupné sú 

tri eurá, miesta si rezervujte ne telefónnom čísle 0949 838 626. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Bleskové správy z regiónu 

 [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 3; redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Vianočný trh bude aj v Podhradí 

 

Atmosféru vianočných trhov si tohto roku budú môcť vychutnať aj obyvatelia Spišského Podhradia. Tie sa uskutočnia v 

utorok 6. decembra od 8.00 do 18.00 h na Mariánskom námestí pred mestským úradom. Počas vianočného jarmoku 

príde do mesta aj Mikuláš, ktorý rozsvieti vianočný stromček na námestí. Kultúrny program si pripravili deti z miestnej 

materskej školy, z oboch základných škôl, základnej umeleckej školy a z Mestského kultúrneho strediska. Súčasťou 

programu bude aj slávnostný ohňostroj. 

 

--- 

 

Padol teplotný rekord 

 

V Poprade sme mali najchladnejší 2. december v histórii meteorologických pozorovaní. Na popradskom letisku klesla v 

sobotu ráno teplota až na mínus 17 stupňov Celzia. Doterajší rekord z roku 1983 mal hodnotu mínus 16,3 stupňa Celzia. 

Inými slovami, 2. decembra nebolo v Poprade nikdy tak chladno od roku 1951, odkedy sa v Poprade robia systematické 

meteorologické pozorovania. Poklesu teploty pomohla nielen súvislá snehová pokrývka, ale aj jasná obloha a bezvetrie. 

 

--- 

 

V Levoči sa zídu lekári a sestry 

 

Vo štvrtok 7. decembra sa v Mestskom divadle v Levoči uskutoční 27. ročník Levočských lekárskych dní, odborná 

konferencia sestier a medicínsko-technických pracovníkov a seminár laboratórnej diagnostiky. Nemocnica organizuje 

podujatia pri príležitosti 117. výročia založenia nemocnice. Na lekárskom dni a odbornej konferencii sestier odznejú 

prednášky z rôznych špecializačných odborov a prednášajúcich z viacerých univerzít a fakultných nemocníc. Odborné 

prednášky sa začínajú o 9.00 h. 

 

--- 

 

Chystá sa anjelská vernisáž 
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V stredu 6. decembra sa o 14.00 h v Art klube Tatranskej galérie v Poprade uskutoční vernisáž výstavy a slávnostné 

vyhlásenie víťazov predvianočnej detskej výtvarnej súťaže Anjel Vianoc 2017. Súťažné práce vyhotovené ľubovoľnou 

technikou mohli deti zasielať takmer až do konca novembra. Výsledky súťaže budú zverejnené aj na internetovej stránke 

galérie. Po skončení výstavy budú práce do 28. februára k dispozícii na vyzdvihnutie. 

 

--- 

 

Vianočný trh nachystali aj na Spiši 

 

Tradičné Vianočné trhy pripravila pre svojich obyvateľov i návštevníkov aj Spišská Nová Ves. Už 27. Vianočný trh sa 

uskutoční od piatku do nedele 8. až 10. decembra na pešej zóne na Letnej ulici. Chýbať nebude tradičný vianočný tovar. 

Na svoje si prídu aj milovníci dobrôt, ktoré patria k adventnému obdobiu a Vianociam 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Popradská rezerva prenasleduje Humenné 

 [Podtatranské noviny; 49/2017; 05/12/2017; s.: 5; mik, mdc ; Zaradenie: Šport] 

 

Zo IV. ligy - sever VsFZ tento rok vypadol Kežmarok i Štrba, takže túto jeseň v nej pôsobili len dva celky z regiónu. 

 

MŠK SPIŠSKÉ PODHRADIE 

 

Futbalistov spod Spišského hradu v lete opustili Erik Maliňák s Petrom Pokrivčákom, ale aj tréner Janík, ktorého vo 

funkcii vystriedal jeho dovtedajší asistent Branislav Minďáš: "Silvester Janík už dlhšie avizoval, že po sezóne odchádza. 

Pôsobil som po jeho boku a predpokladal, že potom prevezmem kormidlo. V lete bolo mužstvo skonsolidované a riešili sa 

len detaily. Tréner Janík odviedol kus dobrej roboty a nebolo zložité pokračovať v jeho načatej práci. Potrebovali sme 

vystužiť stred poľa, kam prišiel Norbert Jochman, ktorý sa však počas prípravného stretnutia zranil a následne podstúpil 

operáciu predného skríženého väzu, takže sme s ním dlho nemohli počítať. Zo Smižian prišiel Šimon Dunajčan, ktorý má 

skúsenosti aj zo Spišskej Novej Vsi. Kostru tímu však tvoria hráči ako Dárius Vandraško, Dávid Maliňák, Tomáš Ferenc, 

Adam Cehuľa, brankár Ľubo Franko a napriek veku je stálicou defenzívy Pali Papcun." MŠK síce nemal ideálny začiatok, 

ale 5. miesto po jeseni vďaka 30 bodom za 10 víťazstiev v 16 dueloch je veľmi slušné. "Prehry v Radvani, Gerlachove 

(okres Bardejov, pozn. red) a do toho aj pohár v Levoči ukázali našu slabinu, ktorou počas celej jesennej časti boli 

vystúpenia na súperových ihriskách. Z toho pramení aj určitá nespokojnosť. Postavenie v tabuľke je na pomery 

Spišského Podhradia síce vynikajúce a máme aj dostatok bodov, ale mali sme výborne rozohrané duely vonku a 

nedokázali sme ich dotiahnuť ani len do remízy. Mrzí ma najmä porážka v Zámutove, ktorý bol od nás podstatne slabší, 

viedli sme 0:2, išli sme sami na brankára, nepremenili sme a nakoniec nás domáci zdolali 3:2," hodnotil Minďáš, ktorého 

teší najmä domáca stopercentná bilancia: "Zvládli sme náročné stretnutia s popradskou rezervou či Soľou. Práve tieto 
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stretnutia mi ukázali, že chlapci sú dobre kondične pripravení a v dôležitých momentoch vedia zabrať. Potvrdilo sa to aj 

ku koncu jesene, keď sme s Medzilaborcami či Radvaňou dominovali. Máme mladý kolektív, ktorý si ešte nezvykol brať 

body na súperovom ihrisku a nie je dostatočne mentálne odolný. Buď sme brali všetko alebo nič. Starší harcovníci by 

niekedy bez problémov dokázali ukopať aspoň bodík, ale my sme chceli viac, na čo sme doplácali." Spišské Podhradie 

sa opäť prihlásilo aj do Slovnaft Cup-u, kde však doplatilo na výbornú znalosť trénera Janíka, ktorý teraz pôsobí v Levoči 

a vedel dokonale pripraviť taktiku. Pred zverencami Branislava Minďáša stála zároveň túžba po stretnutí s fortunaligistom. 

"Rozlosovanie bolo veľmi prijateľné, ak by sme prešli, súper z Geče bol hrateľný a motiváciou mal byť následne MFK 

Ružomberok. Nám sa však nepodarilo prekonať hneď prvú prekážku. Musíme sa sústrediť na nový ročník, aby sme 

úvodné zápasy zvládli a do Podhradia dotiahli zvučnejšieho súpera," pokračoval Minďáš, ktorého tím už má voľno: 

"Polovica mužstva trénuje na halovú miniligu. Sú v kontakte s loptou, pracujú na technike a hlavne sa hýbu. Bol by som 

najradšej, ak by mužstvo na jar ostalo pokope a keby sa zranení dokázali vrátiť. Musíme si dávať vysoké ciele. 

Bezkonkurenčne si počína Humenné, ktoré zrejme súťaž vyhrá, druhým silným celkom je popradské B-éčko a my 

pôjdeme do jarnej časti s tým, že sa pokúsime skončiť na tretej priečke." 

 

(mik) 

 

FK POPRAD B 

 

Uplynulou sezónou V. ligy - podtatranskej prešla popradská rezerva ako nôž maslom a suverénne postúpila. Hneď na 

začiatku vyššej súťaže však bola dominancia na rušená a prvý triumf prišiel až vo štvrtom stretnutí. Popradčania sa 

postupne nakopli, získali 35 bodov za 11 víťazstiev a dve remízy. Majú aj skvelé skóre 59:18, no po jeseni im patrí druhá 

priečka, pretože jeden tím bol ešte lepší. "Už od začiatku súťaže sme sa presvedčili, že merania síl na ihriskách súperov 

budú extrémne náročné. Prostredie nie je absolútne korektné a niekedy nielen v zápase, ale aj po ňom sa dejú veci, ktoré 

nemajú s futbalom nič spoločné, čo je smutné konštatovanie. Na mojich zverencov je navyše vyvíjaný príliš veľký tlak. 

Pod nevydarený začiatok sa podpísali zranenia niekoľkých hráčov a kolektív si musel na seba čím skôr zvyknúť. 

Postupne to aj dokázali. Náš tím má pravú kvalitu a neprekvapuje ma, že sa nachádzame na druhom mieste. Humenné 

obhajuje pozíciu na špici aj vďaka tomu, že sa dokázalo rýchlo stabilizovať a už od začiatku ligy robia všetko preto, aby 

postúpili do III. ligy. Vzhľadom na celkový vývoj sme však mohli byť aj spokojnejší," hodnotil kormidelník popradskej 

rezervy Stanislav Koch, ktorého teší zloženie kádra i produktivita: "Ukázalo sa, že 4 až 5 futbalisti, doplnení v priebehu 

súťaže, nám veľmi pomohli. Spoločne s tým sa dokázala vytvoriť aj kostra tímu, ktorá pozostáva z 12 - 13 kmeňových 

hráčov. Chlapci ma aj napriek dvom až trom stretnutiam výkonmi vôbec nesklamali. Na domácom ihrisku stále 

dominovali, pričom sme mali najvyšší strelecký potenciál, keďže sa nám podarilo vsietiť až 59 gólov, čo považujem za 

extrémnu útočnú silu. Je to fascinujúce a znamená to, že dokázali priemerne zaznamenať takmer štyri góly. V ofenzíve 

máme veľkú kvalitu a i napriek vysokému náskoku Humenného budeme robiť všetko preto, aby sme sa k nemu priblížili 

ešte viac." Líder tabuľky stratil v 16 dueloch iba dva body práve pri bezgólovej remíze v Poprade, takže Podtatrancov 

nečaká na ceste za postupom na jar nič jednoduché. Na druhej strane majú tesne za sebou niekoľko kvalitných 

prenasledovateľov. "Viacero mužstiev IV. ligy, najmä z okolia Prešova či Bardejova, má vo svojich radoch aj také typy 

hráčov, ktorí sa prezentujú famóznym herným štýlom a výkonnosťou. I keď sa nachádzame na 2. priečke, tak máme o čo 
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hrať. Predvedenou hrou chceme stále potešiť náročných popradských divákov, aby sa ešte viac presvedčili, že naša 

kvalita je na vysokej úrovni. Urobíme všetko preto, aby sme dokázali byť vo vysokej forme a pravidelne naplno bodovali. 

Cesta k vytúženému úspechu, ktorým je prvenstvo v súťaži, sa odvíja predovšetkým od vytvorenia prvotriednych 

ekonomických podmienok. Ak chceme nielen v FK Poprad, ale i v našom kolektíve pociťovať pravidelný vzostup, musíme 

na tom ešte viac pracovať a zvyšovať latku náročnosti. Vedenie nám vytvorilo vynikajúce podmienky, za čo sú hráči 

vďační. Som si istý, že v budúcnosti sa prejaví ešte väčšia kvalita a dokážeme to zvládnuť k našej spokojnosti," doplnil 

Stanislav Koch. Jeho zverenci v kombinácii s dorastencami si ešte v piatok dali zápas proti A-tímu, no druholigista ich 

zdolal vysoko 8:0. 

 

(mdc) 

 

--- 

 

Tréner Janík odviedol kus dobrej roboty. 

 

Branislav Minďáš, aktuálny kormidelník futbalistov Spišského Podhradia 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Okresný súd v Spišskej posilnia traja noví sudcovia: Pozrite, koho vymenoval prezident 

 [spisska.dnes24.sk; 05/12/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/okresny-sud-v-spisskej-posilnia-traja-novi-sudcovia-pozrite-koho-vymenoval-prezident-286021 

 

 Okresný súd v Spišskej Novej Vsi posilnia traja noví sudcovia. V pondelok ich vymenoval prezident Andrej Kiska. Kto 

sa nimi stal? 

 

Prezident SR Andrej Kiska dokopy vymenoval 40 sudcov bez časového obmedzenia, ktorí budú pôsobiť na okresných 

súdoch v rôznych kútoch Slovenska. Dekréty o vymenovaní si nové posily okresných súdov prevzali z rúk hlavy štátu v 

pondelok počas slávnostného aktu v Prezidentskom paláci. 

 

Medzi osoby, ktoré sa od včera stali novými sudcami, patria aj Richard Klimek, Petra Pavlisová, Matej Okály, ktorí 

posilnia Okresný súd Spišská Nová Ves. 

 

V prejave prezident všetkým novým sudcom pripomenul, že od každého z nich závisí, čo budú znamenať sloboda a 

demokratické princípy, ale aj rovnosť a spravodlivosť, a tiež, aké účinné budú na Slovensku princípy právneho štátu. 

Očakáva, že ich budúce rozhodnutia budú zákonné, spravodlivé, čitateľné, zrozumiteľné, v rovnakej alebo podobnej 

situácii predvídateľné, ale aj odvážne – ak si to významné okolnosti alebo verejný záujem vyžiadajú. 

 

http://spisska.dnes24.sk/okresny-sud-v-spisskej-posilnia-traja-novi-sudcovia-pozrite-koho-vymenoval-prezident-286021
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Záleží však podľa neho aj na schopnosti a pripravenosti vecne, slušne a trpezlivo komunikovať s verejnosťou a na 

schopnosti vedieť rozhodnutia zdôvodniť, vysvetliť a najmä obhájiť kvalitou argumentov. "Rozumiem, že splniť takto 

nastavené očakávania môže byť náročné. Rozumiem aj tomu, že potrebujeme voľné sudcovské miesta obsadzovať 

rýchlejšie a plynulo. Ale myslím si, že práve v spojitosti s výkonom funkcie sudcu musíme byť prísni. Na vás, ale aj na 

každého, kto v budúcnosti prejaví záujem stať sa sudcom," doplnil Kiska. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  To je ale krása: V okolí radnice sa môžete pokochať množstvom vianočných stromčekov 

 [spisska.dnes24.sk; 05/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/to-je-ale-krasa-v-okoli-radnice-sa-mozete-pokochat-mnozstvom-vianocnych-stromcekov-286075 

 

 Utorkové dopoludnie patrilo v Spišskej Novej Vsi deťom materských a základných škôl. Práve tie vianočne vyzdobili v 

centre mesta viaceré stromčeky. 

 

Vianoce už klopú na dvere. Atmosféru týchto najkrajších sviatkov roka dotvára i vianočná výzdoba, ktorá postupne 

pribúda aj v našom meste. A pomohli k tomu počas utorkového dopoludnia aj deti zo všetkých materských a základných 

škôl v Spišskej Novej Vsi. 

 

Práve pre ne sú totiž už každoročne popri radnici pripravené stromčeky, ktoré si deti vyzdobujú za pomoci svojich pani 

učiteliek. A je sa veru na čo pozerať aj tentoraz. Viac ako dvadsať stromčekov vďaka nim už hýri rôznymi farbam i a 

tradičnými i vskutku zaujímavými ozdobami, ktoré sú vyrobené z plastových pohárikov či cédečiek. 

 

Najväčšiu radosť zo zdobenia stromčekov mali snáď najmenší škôlkari. Tí si pri svojom hotovom stromčeku aj zaspievali. 

Na všetky deti po dobre vykonanej práci čakal na radnici teplý čajík a sladká odmena. 

 

Uvedené vianočné stromčeky si môžete pozrieť v našej priloženej fotogalérii. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 
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1.10.  Do extraligy mieri ďalší hráč Lučenca 

 [mynovohrad.sme.sk; 05/12/2017; Jozef Mikuš ; Zaradenie: Novohrad / Šport] 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20711511/do-extraligy-mieri-dalsi-hrac-lucenca.html 

 

Novohradský klub sa dohodol so Svitom na hosťovaní Adriána Smika. 

 

LUČENEC. Po Patrikovi Sarnovi, ktorý bude hosťovať v Spišskej Novej Vsi, si extraligový dres oblečie ďalší hráč BKM 

Lučenec. 

 

Novohradský klub sa dohodol so Svitom na hosťovaní Adriána Smika. 

 

Smik bude vo Svite hosťovať do začiatku nadstavby. V extralige by mal nastúpiť už v stredu (6.12.) proti Žiline. Rovnako 

ako Sarna, aj Smik bude naďalej kmeňovým hráčom lučeneckého BKM, ktorému bude pomáhať v prvoligových a 

pohárových zápasoch. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Na Bratislavskom hrade si môžete pozrieť unikátnu výstavu diel Majstra Pavla z Levoče 

 [domov.sme.sk; 05/12/2017; SITA, Stanislava Ivánková ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20711820/foto-vystava-diel-majstra-pavla-z-levoce-bratislava.html 

 

Výstava je obohatená o špeciálnu zónu pre nevidiacich. 

 

BRATISLAVA. Unikátna výstava 'Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha' zavŕši kultúrne aktivity, ktorými si 

tento rok pripomíname 500 rokov od dokončenia oltára Majstra Pavla z Levoče. 

 

Expozícia bude pre verejnosť prístupná na Bratislavskom hrade od stredy 6. decembra až do 18. marca budúceho roka. 

 

Organizátori výstavy zo Slovenského národného múzea - Historického múzea informovali, že táto výstava k 500. výročiu 

ukončenia prác na hlavnom oltári v chráme sv. Jakuba v Levoči predstavuje osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho 

tvorbu v širšom dobovom kontexte. 

 

Aj vzácne archívne dokumenty 

 

Expozícia je rozdelená do troch častí, v ktorých sa návštevníci postupne oboznámia s Pavlovým dielom, a to už od prác, 

ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti. Ďalšie vystavené diela poukazujú na to, ako ho ovplyvnil humanizmus 

a renesancia a napokon aj myšlienky reformácie. 

 

Prezentované sú aj vzácne archívne dokumenty. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20711511/do-extraligy-mieri-dalsi-hrac-lucenca.html
https://domov.sme.sk/c/20711820/foto-vystava-diel-majstra-pavla-z-levoce-bratislava.html
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Viaceré diela sa zreštaurovali s finančnou podobou ministerstva kultúry. Prostredníctvom programu Nadácie VÚB 

Poklady môjho srdca sa obnovilo súsošie Kalvária zo Spišskej Novej Vsi a socha sv. Márie Magdalény zo Stratenej - 

všetko diela Majstra Pavla z Levoče vytvorené po roku 1520, ktoré sa pôvodne nachádzali vo farskom kostole v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Počas stavebných úprav kostola v rokoch 1771 a 1772 sa súsošie odstránilo a rozdelilo a po dlhých 245 rokoch sa opäť 

stretáva práve na výstave na Bratislavskom hrade. 

 

Pripravujú komentované prehliadky 

 

K výstave počas jej trvania pripravilo SNM – Historické múzeum sprievodné programy a komentované prehliadky, v pláne 

sú 4. februára, 4. marca a 18. marca 2018. Jedným z programov bude prezentácia spomínanej vzácnej publikácie, ako i 

celkovej práce Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči, dňa 25. januára na Bratislavskom hrade. 

 

Majster Pavol bol neskorogotický rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v 

levočskom Chráme sv. Jakuba. 

 

Žil v druhej polovici polovici 15. storočia a prvej polovici 16. storočia na Spiši. Je známe, že po roku 1500 sa usadil v 

Levoči. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Kompletné hráčske súpisky tímov Eurovia SBL na All Star Game 

 [sportinak.sk; 05/12/2017; tasr ; Zaradenie: ďalšie športy] 

http://www.sportinak.sk/kompletne-hracske-supisky-timov-eurovia-sbl-na-all-star-game 

 

Eurovia SBL All Star Game je na programe v sobotu 16. decembra o 18.00 h v bratislavskej Hant aréne. Po voľbách 

kapitánov Eurovia SBL All Star Game 2017/2018 a redakcie oficiálneho portálu ligy sú už hráčske súpisky jednotlivých 

tímov kompletné. Medzi poslednými pribudli v tíme Radoslava Rančíka Dávid Abrhám z VŠEMvs Karlovka Bratislava a 

Nemanja Barač z BK Inter Bratislava. Do tímu Petra Sedmáka zasa Svetozar Stamenkovič z KB Košice a Marcus Tyus z 

MBK Handlová. 

 

Záverečná miestenka na súpiske sa ušla Rančíkovmu spoluhráčovi 27-ročnému srbskému krídelníkovi Nemanjovi 

Baračovi. "Je to asi najlepší univerzál v celej lige. Asi tak ľahko nenájdete hráča s takou fyzickou stránkou, intenzitou, 

obranou a útokom. 'Baky' je tiež môj spoluhráč. Teší ma to hlavne kvôli tomu, že má svoje kvality, ktoré mu zabezpečili 

miesto v tejto elitnej zostave," povedal Rančík. 

 

http://www.sportinak.sk/kompletne-hracske-supisky-timov-eurovia-sbl-na-all-star-game
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V nasledujúcich dňoch ešte verejnosť spozná trénerské dvojice, ktoré sa zúčastnia Eurovia SBL All Star Game a aj 

účastníkov smečiarskej súťaže. Eurovia SBL All Star Game je na programe v sobotu 16. decembra o 18.00 h v 

bratislavskej Hant aréne. 

 

Aktuálne zloženie tímov Eurovia SBL All Star Game: 

 

Tím Rančík – Boban Tomič (MBK Rieker Com-Therm Komárno), Žarko Djurič (BK Levickí Patrioti), Igor Marič (KB 

Košice), Miles Bowman (MBK Rieker Com-Therm Komárno), Róbert Rožánek (PP & TV Raj Žilina), Grant Sitton (BC 

Prievidza), Michel-Ofik Nzege (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Dávid Abrhám (VŠEMvs Karlovka Bratislava), 

Nemanja Barač (BK Inter Bratislava) 

 

Tím Sedmák – Aleksandar Vlahovič (BK Inter Bratislava), Milan Žiak (BK Levickí Patrioti), Saša Avramovič (Iskra Svit), 

Dalibor Hlivák (VŠEMvs Karlovka Bratislava), Brandon Holcomb (PP & TV Raj Žilina), Ryan Martin (BC Prievidza), Adam 

Antoni (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Marcus Tyus (MBK Handlová), Svetozar Stamenkovič (KB Košice) 

 

FOTO TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Bývalý reprezentant Stano Jasečko: Keď som ich spolu videl, mal som zimomriavky 

 [cas.sk; 05/12/2017; rag, Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/628541/ked-som-ich-spolu-videl-mal-som-zimomriavky/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Neskutočný príbeh. Tak vníma kariéru hokejového útočníka Kevina Labanca (21) bývalý slovenský reprezentant Stanislav 

Jasečko (45). 

 

Fotogaléria 

 

6 

 

fotiek v galérii 

 

V Spišskej Novej Vsi vyrastal s jeho otcom Milanom Labancom (45) na sídlisku, dlhé roky boli spoluhráči. O to viac sa 

preto teší z ich úspechu. 

 

Príbeh Kevina Labanca si všimli aj médiá v zámorí, ktoré písali o jeho rodičoch a najmä otcovi Milanovi. Práve on viedol 

syna k hokeju. 

https://www.cas.sk/clanok/628541/ked-som-ich-spolu-videl-mal-som-zimomriavky/
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"Ako chlapci sme bývali asi dvesto metrov od seba a na ľade sme to ťahali spolu od prípravky. Kým ja som začínal v 

útoku, Milan bol stále obranca. Patril medzi lepších, vždy ho volali aj medzi starších. Bol naozaj šikovný, chodieval na 

školské súťaže v atletike, šport mal jednoducho v sebe," zaspomínal si Stanislav Jasečko. 

 

Obaja boli v kádri Spišskej Novej Vsi, ktorá pôsobila v premiérovom ročníku samostatnej slovenskej extraligy. Lenže 

Milana Labanca následne poslali do druholigového Kežmarku, ktorý mal veľké finančné problémy. "To bol zrejme aj 

hlavný dôvod, prečo sa rozhodol pre odchod do USA. Chcel zabezpečiť rodinu a Kežmarok na tom nebol dobre. 

Postupne sa ukázalo, aký skvelý krok urobil," vysvetlil Jasečko. 

 

Milanov syn! 

 

V roku 1994 tak Labanc odišiel s manželkou Anikou do USA a usadili sa v New Yorku. Tam sa im narodila dcéra Diane a 

12. decembra 1995 syn Kevin. Cez mládežnícke reprezentačné výbery USA to dotiahol až do NHL. 

 

"Raz som si na súpiske americkej sedemnástky všimol meno Labanc a kamarát mi vzápätí povedal, že to je Milanov syn! 

A teraz už hrá presilovky s Thorntonom za San Jose. To je úžasné a úprimne sa z toho teším. Určite to je aj o šťastí, 

niekto možno vyhrá skôr prvú cenu v športke. Nedávno som bol v Severnej Amerike, hokej tam hrá skoro každý a do 

finále na najvyššiu métu sa dostane možno pol percenta. Napokon uspel aj Slovák zo Spiša. Rodiny tam dávajú do toho 

obrovské peniaze, neraz si berú úvery a vsadia na jednu kartu. Buď sa to podarí, alebo nie, no Milan so synom sú, 

našťastie, prvý prípad. Milan bol vždy skromný a opäť sa potvrdilo, že z takýchto pomerov vychádzajú najlepší hokejisti," 

zamyslel sa bývalý úspešný reprezentant. 

 

Kevinovi Labancovi cez sociálnu sieť už blahoželal k dobre naštartovanej kariére. "Nechal som pozdraviť aj jeho otca. 

Keď som ich videl na fotografii v aréne po zápase NHL, mal som po celom tele zimomriavky," dodal Stanislav Jasečko. 

 

Foto: 

 

Stanislav Jasečkov drese Popradu. Zdroj - instagram/sj 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Dievčatá z Oravy ani raz v Poľsku neprehrali. Medailu však nezískali 

 [myorava.sme.sk; 05/12/2017; Tomáš Ferenčík ; Zaradenie: Orava / Šport] 

https://myorava.sme.sk/c/20709950/dievcata-z-oravy-ani-raz-v-polsku-neprehrali-medailu-vsak-neziskali.html 

 

Na medzinárodnom futbalovom turnaji sa stretla silná konkurencia poľských, slovenských a českých tímov. 

 

https://myorava.sme.sk/c/20709950/dievcata-z-oravy-ani-raz-v-polsku-neprehrali-medailu-vsak-neziskali.html
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KRZESZOWICE. Oravské futbalistky spojili sily a vytvorili družstvo, ktoré na kvalitnom medzinárodnom turnaji v Poľsku 

atakovalo popredné priečky. "Mala ísť aj Viktória Kovalíková, ktorá hráva za Ružomberok," hovorí manažérka tímu 

Andrea Hvoľková. "Pre choroby vypadli aj niektoré hráčky z Mútneho i Oravskej Polhory." 

 

Základnou skupinou prešli naše dievčatá bez čo i len straty bodu. Zdolali rovesníčky z Krakova, domáci tím a Zlaté 

Moravce. Potom však prišlo nešťastné štvrťfinále proti Naprzód Sobolów. Zápas dospel po remíze 1:1 do penaltového 

rozstrelu, v ktorom mal viac pevných nervov súper. Orava team si zahral už iba o konečné umiestnenie. Oba súboje 

zvládol a obsadil tak konečnú piatu priečku. V konkurencii 16 družstiev je to krásny výsledok. 

 

Zo Slovenska bol lepší iba Tatran Prešov, ktorý halový turnaj dievčat do 18 rokov vyhral. "Odchádzali sme z Poľska so 

slzami v očiach, pretože sme mohli hrať o medailu," hovorí Andrea Hvoľková. "Dievčatá však predviedli peknú hru, za 

ktorú im ďakujem." 

 

Výsledky Orava team 

 

Základná skupina: Orava Team – Bronowianka Krakow 3:0 Bombjaková, Čierniková, Bruníková, Orava Team – UKS 

Jedynka Krzeszowice 1:0 Siváňová, Orava Team – FC Vion Zlaté Moravce 5:1 Bruníková 3, Bombjaková, Mastráková, 

 

Štvrťfinále: Orava Team – Naprzód Sobolów 1:1 Bruníková, po penaltách 1:2, 

 

o konečné umiestnenie: Orava Team – Piast Skawina 1:0 Mastráková, Orava Team – Pradniczanka Krakow 4:1 

Mastráková, Bruníková, Čierniková, vlastný. 

 

Konečné poradie 

 

Tatran Prešov, 2. Respekt Myślenice (POL), 3. Naprzod Sobolów (POL), 4. Jedynka Krzeszowice (POL), 5. Orava Team, 

6. Prądniczanka Kraków (POL), 7. Piast Skawina (POL), 8. Victoria Gaj (POL), 9. Spišská Nová Ves, 10. 1.FC Olomouc 

(CZE), 11. LKS Szaflary (POL), 12.Gwarek Ornontowice (POL), 13. Spartak Trnava, 14. FC Vion Zlaté Moravce, 

15.Bronowianka Kraków (POL), 16. FK Gaskontrol Havířov (CZE) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Dokázali, že patria k špičke: Títo Žiarčania nás budú reprezentovať na Majstrovstvách 

Európy! 

 [ziar.dnes24.sk; 05/12/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

http://ziar.dnes24.sk/dokazali-ze-patria-k-spicke-tito-ziarcania-nas-budu-reprezentovat-na-majstrovstvach-europy-286086 

 

http://ziar.dnes24.sk/dokazali-ze-patria-k-spicke-tito-ziarcania-nas-budu-reprezentovat-na-majstrovstvach-europy-286086
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 Žiarsky klub má za sebou súťaž, v ktorej išlo o veľa. Okrem toho, že sa zaradil medzi najlepšie kluby na Slovensku, 

posiela na šampionát do Ruska hneď niekoľko športovcov... 

 

Posledný mesiac v roku býva pre pretekárov zo žiarskeho karate klubu tradične veľkou výzvou. Majstrovstvá Slovenskej 

republiky dorastencov a juniorov v karate rozhodujú nielen o zisku medailí, ale aj cenných postupoch na vytúžený 

európsky šampionát, ktorý sa bude konať vo februári v Rusku. 

 

Športová hala v Trnave privítala 389 pretekárov zo 63 klubov z celého Slovenska (2.12.). Na majstrovstvá republiky je 

nutná nominácia zo Slovenského pohára alebo regionálnych súťaží, čím je zaručené, že sa na súťažných tatami stretnú 

len tí najlepší slovenskí pretekári. 

 

Za Karate klub MŠK Žiar nad Hronom nastúpilo tento rok 17 talentov a 3 družstvá. Úvod súťaže patril súťažnej disciplíne 

súborné cvičenia kata. Tu sa podarilo medailovo presadiť len Šimonovi Sečkárovi, ktorý opäť nenašiel premožiteľa a k 

trom žiackym titulom majstra Slovenska v kata z predchádzajúcich ročníkov pridal titul majstra Slovenska v kategórii 

mladších kadetov. 

 

Po disciplíne kata nasledoval slávnostný nástup, kde boli vyhlásení celkoví víťazi Slovenského pohára v jednotlivých 

kategóriách. Medzi nimi boli aj naši pretekári – Šimon Sečkár, Natália Rajčanová, Nina Jelžová, Kornélia Bugárová a 

Zdenko Vanka. Po vyhlasovaní víťazov Slovenského pohára boli odmenení najúspešnejší reprezentanti Slovenska, 

medzi ktorými nesmela chýbať naša úradujúca majsterka Európy Dominika Veisová. 

 

Vybojované postupy na európsky šampionát 

 

Súťaž pokračovala disciplínou športový zápas kumite. Ako prví nastúpili starší juniori – U21. Ako hrdo konštatuje žiarsky 

tréner Ľubomír Striežovský, titul majsterky a česť reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy si v kategórii U21 

do 50 kg vybojovala Dominika Veisová. Darilo sa aj ďalším kumiťákom, keď si vo váhe do 75 kg Michal Výrostko 

vybojoval bronz a s bronzom skončila aj Kornélia Bugárová vo váhe nad 68 kg. 

 

V mladších kadetoch v kategórii dievčat do 45 kg pridali po bronze Patrícia Vanková a Timea Kučerová. Šimon Sečkár sa 

v chlapčenskej kategórii do 40 kg prebojoval až do finále, no na titul z kumite si bude ešte musieť počkať, keďže jeho 

súper bol tentoraz úspešnejší. 

 

,,V kadetskej vekovej kategórii sme boli najviac zvedaví na výkon Arisa Nikolasa Čelu, keďže bol jedným z adeptov na 

štart na Majstrovstvách Európy. Aris v kategórii do 63 kg ukázal, že práve on si zaslúži reprezentovať Slovensko v Rusku, 

keď nenašiel premožiteľa a domov si okrem titulu majstra Slovenska odniesol aj nomináciu na Majstrovstvá Európy," 

opisuje úspech ďalšieho zverenca žiarsky tréner. 

 

Nominácie pridali šikovné juniorky 
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Ako vysvetľuje Striežovský, práve v juniorských kategóriách mal klub najviac želiezok v ohni. Ostrieľaná pretekárka Nina 

Jelžová na posledných súťažiach porážala svoje súperky s rozdielom triedy, či už išlo o domáce alebo zahraničné rivalky. 

Nina nesklamala a skvelú formu potvrdila aj na Majstrovstvách Slovenska, keď všetky zápasy vyhrala ešte pred časovým 

limitom.*** ,,Zo súťaže si odniesla titul majsterky Slovenska v kategórii nad 68 kg a dôveru reprezentačných trénerov 

reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy,"*** dodáva s hrdosťou Striežovský. 

 

S podobným výsledkom, titulom majsterky Slovenska v kategórii do 48 kg a nomináciou na Majstrovstvá Európy, domov 

odišla aj Natália Rajčanová, pričom pre Natáliu je to premiérová nominácia na európsku súťaž. ,,Bodku za kategóriami 

jednotlivcov urobil Zdenko Vanka, ktorý po heroickom výkone, keď porazil reprezentanta Slovenska rozdielom triedy sa 

postupne prebojoval do finále. Vo vyrovnanom finále bol predsa len lepší náš súper a tak si Zdenko odniesol domov 

striebro," pridáva Striežovský ďalšie meno do zoznamu úspešných. 

 

V kategóriách družstiev tesne ušla medaila našim mladším kadetkám /Patrícia Vanková, Alexandra Kalamárová, Timea 

Kučerová, Tamara Martykánová/. Prvú prehru pocítili až v semifinále. Následne im nevyšiel ani boj o tretie miesto. 

Družstvo junioriek – Nina Jelžová, Natália Rajčanová a hosťujúca Monika Pekarčíková /Iglow Spišská Nová Ves/ bolo 

papierovo veľmi silné, čo sa prejavilo aj v jednotlivých zápasoch, keď hladko prešli do finále, kde taktiež bez straty bodu 

porazili svoje súperky. Titul majsteriek Slovenska v družstvách im patrí zaslúžene. 

 

Žiarsky klub patrí k slovenskej špičke 

 

,,Po Majstrovstvách Európy a sveta sú Majstrovstvá republiky pre náš klub tou najdôležitejšou súťažou," vysvetľuje váhu 

súťaže žiarsky tréner a pokračuje: ,,Ziskom 5 titulov v jednotlivcoch a 1 titulu v družstvách sa MŠK Žiar nad Hronom z 

pomedzi 63 klubov umiestnil na 3. mieste, čo len dokazuje, že máme v meste jeden z najlepších karate klubov na 

Slovensku. Hovorí sa, že obhájiť titul je ťažšie ako ho získať prvý raz. Šimonovi Sečkárovi, Arisovi Nikolasovi Čelovi, 

Natálii Rajčanovej, Nine Jelžovej a Dominike Veisovej sa to tento rok podarilo." 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Slovenka si musela dlho šetriť voľno v práci, aby mohla ísť na šampionát 

 [sport.sme.sk; 05/12/2017; Martina Janíková ; Zaradenie: Šport / Ďalšie športy] 

https://sport.sme.sk/c/20711607/florbal-slovenky-nie-su-profesionalky-musia-pracovat.html 

 

Florbal nie je na Slovensku profesionálny šport. 

 

BRATISLAVA. Vrcholoví športovci sa svojej profesii väčšinou venujú na plný úväzok. Trénujú aj niekoľkokrát denne, 

regenerujú, žijú s tímom. 

https://sport.sme.sk/c/20711607/florbal-slovenky-nie-su-profesionalky-musia-pracovat.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 12. 2017 

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

 

Slovenské florbalistky však na niečo také môžu zabudnúť. Hráčky v slovenskej lige ani v reprezentácii sa týmto športom 

neuživia. 

 

"Počas majstrovstiev sveta si čerpám dovolenku. K dispozícii mám asi 25 dní a desať z nich si miniem na šampionát," 

hovorí dlhoročná florbalová reprezentantka Denisa Ferenčíková. 

 

Celý rok si šetrila voľno 

 

Florbal nie je profesionálny šport. Aspoň na Slovensku. Aj reprezentantky musia skĺbiť pracovné povinnosti so športom. 

 

"Ráno by som rada išla do bazéna, zregenerovať, do posilňovne, na tréning a venovala sa florbalu na sto percent. 

Profesionálne to však nie je, takže musím ráno vstať, ísť do práce na osem hodín a večer idem na tréning. Domov prídem 

o desiatej. Všetok voľný čas venujem športu," približuje Ferenčíková. 

 

Po maturite sa chcela vo florbale posunúť na vyššiu úroveň a odišla do Česka. Prestúpila do Vítkovíc. 

 

"Florbal na Slovensku mi už nemal čo dať. Chcela som sa posunúť. Najlepšou voľbou bolo spojiť florbal so školou," 

vysvetľuje Ferenčíková. 

 

Po ukončení školy sa slovenská reprezentantka zamestnala v banke. 

 

Jej šéf je bývalý športovec. Napriek tomu môže na výhody či úľavy v práci zabudnúť. 

 

"Benefity ani výhody nemám žiadne. Celý rok som si šetrila voľno na majstrovstvá sveta na Slovensku," reaguje. 

 

Sestry v reprezentácii i v klube 

 

Líderka kanadského bodovania svetového šampionátu Paulína Hudáková a jej sestra, dvojička Kristína, sú na tom 

podobne. Pred touto sezónou odišli do Česka. 

 

"Rozdiel je najmä vo financiách. V Spišskej Novej Vsi sme platili vysoký poplatok, čo niektoré hráčky odrádza. Bolo to 

viac ako 100 eur mesačne. Podľa toho, kam sa cestovalo. Celú cestu sme si platili samy. Boli sme celkom mladý tím, 

takže väčšina financií bola na rodičoch," naznačuje Paulína Hudáková. 

 

"Spišská Nová Ves nepodporovala florbal, prednosť mali basketbalisti a volejbalisti. My sme mali často len hodinu 

tréningu za celý týždeň. A to sa v Česku nemôže stať, tímy si to tam nemôžu dovoliť," myslí si. 
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Dvojičky sa teda po skončení strednej školy rozhodli odísť zo Slovenska. Prijali ponuku z Ostravy. Príchod do Česka bol 

pre sestry Hudákové veľkou zmenou. 

 

"Bolo to niečo úplné iné. Zo začiatku to bolo náročnejšie na fyzičku, ale po mesiaci - dvoch sme boli v dobrej forme. Ale 

stále makáme a dúfame, že to bude lepšie," myslí si najlepšia strelkyňa svetového šampionátu po zápasoch v základných 

skupinách. 

 

Ak príde ponuka, rozdelia sa 

 

Zázemie v klube aj starostlivosť o hráčky sú neporovnateľné. V Česku majú k dispozícii fyzioterapeuta, každý deň 

posilňovňu a v Ostrave majú dokonca klubovú halu. 

 

"Také niečo sa na Slovensku ani nedá uskutočniť," hovorí Paulína. 

 

Sestry Hudákové spolu s florbalom začínali, pôsobili v materskom klube a aj spoločne prestúpili. Bok po boku pôsobia aj 

v reprezentácii, na ihrisku sa vidia. 

 

"Vraví sa, že dvojičky sú prepojené, aj keď nie sú spolu. A platí to aj na ihrisku. Ak budem mať ponuky ja alebo Kristína, 

šancu využijeme, a aj keď nás to bude mrzieť, tak sa rozdelíme," dodala. 

 

Sestry Hudákové i Ferenčíková majú so slovenským florbalom skúsenosti už iba vďaka reprezentácii. Má vôbec tento 

šport na Slovensku budúcnosť, pre ktorú by sa raz vrátili? 

 

"Keď som odchádzala zo Slovenska, liga mi pripadala kvalitnejšia. Teraz sa mi však zdá, že mládež na florbal zanevrela, 

má skôr iné záľuby a neviem, či Slovensko vo florbale vôbec porastie. Žiadne zlepšenie v horizonte piatich až siedmich 

rokov nevidím," tvrdí Ferenčíková. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Prezident vymenoval sudcov. Nové posily sú aj v Lučenci 

 [mynovohrad.sme.sk; 05/12/2017; TASR ; Zaradenie: Novohrad / Spravodajstvo] 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20712005/prezident-vymenoval-sudcov-nove-posily-su-aj-v-lucenci.html 

 

Kiska očakáva spravodlivé rozhodnutia. 

 

BRATISLAVA/LUČENEC. Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 40 sudcov bez časového obmedzenia. Dekréty o 

vymenovaní si nové posily okresných súdov prevzali z rúk hlavy štátu v pondelok počas slávnostného aktu v 

Prezidentskom paláci. 

 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20712005/prezident-vymenoval-sudcov-nove-posily-su-aj-v-lucenci.html
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Bratislavské súdy posilnia Denisa Drúžková, Lea Gubová, Branislav Harabin, Martin Jenis, Ágnes Nagyová, Silvia 

Rovňánková (všetci OS Bratislava I.) a Peter Králik (OS Bratislava II.). 

 

Novými sudcami sa ďalej stali Anita Filová, Monika Kadlicová (obe OS Trnava), Michal Frátrik, Gabriela Chudovská 

(obaja OS Trenčín), Janka Gibaľová, Lucia Šupenová (obe OS Lučenec), Marek Janigloš, Alena Mihalčinová (obaja OS 

Nitra), Richard Klimek, Petra Pavlisová, Matej Okály (všetci OS Spišská Nová Ves), Zuzana Krajčovicová, Dominika 

Rejdovianová (OS Banská Bystrica), Zuzana Sinčáková (OS Košice okolie). Tiež Zuzana Berežná, Dominika Vitteková 

(obe OS Prešov), Alena Búliková (OS Nové Mesto nad Váhom), Michaela Doňáková (OS Košice I.), Peter Duman, Jana 

Koblišková (obaja OS Dunajská Streda), Katarína Ďurianová, Michal Tagaj (obaja OS Zvolen), Jana Jančíková (OS 

Humenné), Štefan Juhás (OS Žiar nad Hronom), Stanislav Kováč (OS Galanta), Lucia Kovačinová (OS Považská 

Bystrica), Petra Lacková (OS Ružomberok), Peter Majcher (OS Martin), Peter Molčan (KS Banská Bystrica), Tatiana 

Muziková (OS Levice), Michaela Priesolová (OS Žilina), Matúš Staríček (OS Topoľčany). 

 

V prejave prezident novým sudcom pripomenul, že od každého z nich závisí, čo budú znamenať sloboda a demokratické 

princípy, ale aj rovnosť a spravodlivosť, a tiež, aké účinné budú na Slovensku princípy právneho štátu. Očakáva, že ich 

budúce rozhodnutia budú zákonné, spravodlivé, čitateľné, zrozumiteľné, v rovnakej alebo podobnej situácii predvídateľné, 

ale aj odvážne ak si to významné okolnosti alebo verejný záujem vyžiadajú. 

 

Záleží však podľa neho aj na schopnosti a pripravenosti vecne, slušne a trpezlivo komunikovať s verejnosťou a na 

schopnosti vedieť rozhodnutia zdôvodniť, vysvetliť a najmä obhájiť kvalitou argumentov. "Rozumiem, že splniť takto 

nastavené očakávania môže byť náročné. Rozumiem aj tomu, že potrebujeme voľné sudcovské miesta obsadzovať 

rýchlejšie a plynulo. Ale myslím si, že práve v spojitosti s výkonom funkcie sudcu musíme byť prísni. Na vás, ale aj na 

každého, kto v budúcnosti prejaví záujem stať sa sudcom," doplnil Kiska. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Slovenka si musela dlho šetriť voľno v práci, aby mohla ísť na šampionát [akt.19:32:07] 

 [sport.sme.sk; 05/12/2017; Martina Janíková ; Zaradenie: Šport / Ďalšie športy] 

https://sport.sme.sk/c/20711607/florbal-slovenky-nie-su-profesionalky-musia-pracovat.html 

 

Florbal nie je na Slovensku profesionálny šport. 

 

BRATISLAVA. Vrcholoví športovci sa svojej profesii väčšinou venujú na plný úväzok. Trénujú aj niekoľkokrát denne, 

regenerujú, žijú s tímom. 

 

Slovenské florbalistky však na niečo také môžu zabudnúť. Hráčky v slovenskej lige ani v reprezentácii sa týmto športom 

neuživia. 

 

https://sport.sme.sk/c/20711607/florbal-slovenky-nie-su-profesionalky-musia-pracovat.html
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"Počas majstrovstiev sveta si čerpám dovolenku. K dispozícii mám asi 25 dní a desať z nich si miniem na šampionát," 

hovorí dlhoročná florbalová reprezentantka Denisa Ferenčíková. 

 

Celý rok si šetrila voľno 

 

Florbal nie je profesionálny šport. Aspoň na Slovensku. Aj reprezentantky musia skĺbiť pracovné povinnosti so športom. 

 

"Ráno by som rada išla do bazéna, zregenerovať, do posilňovne, na tréning a venovala sa florbalu na sto percent. 

Profesionálne to však nie je, takže musím ráno vstať, ísť do práce na osem hodín a večer idem na tréning. Domov prídem 

o desiatej. Všetok voľný čas venujem športu," približuje Ferenčíková. 

 

Po maturite sa chcela vo florbale posunúť na vyššiu úroveň a odišla do Česka. Prestúpila do Vítkovíc. 

 

Denisa Ferenčíková (v modrom) strelila na šampionáte už 9 gólov. (zdroj: TASR) 

 

"Florbal na Slovensku mi už nemal čo dať. Chcela som sa posunúť. Najlepšou voľbou bolo spojiť florbal so školou," 

vysvetľuje Ferenčíková. 

 

Po ukončení školy sa slovenská reprezentantka zamestnala v banke. 

 

Jej šéf je bývalý športovec. Napriek tomu môže na výhody či úľavy v práci zabudnúť. 

 

"Benefity ani výhody nemám žiadne. Celý rok som si šetrila voľno na majstrovstvá sveta na Slovensku," reaguje. 

 

Sestry v reprezentácii i v klube 

 

Líderka kanadského bodovania svetového šampionátu Paulína Hudáková a jej sestra, dvojička Kristína, sú na tom 

podobne. Pred touto sezónou odišli do Česka. 

 

"Rozdiel je najmä vo financiách. V Spišskej Novej Vsi sme platili vysoký poplatok, čo niektoré hráčky odrádza. Bolo to 

viac ako 100 eur mesačne. Podľa toho, kam sa cestovalo. Celú cestu sme si platili samy. Boli sme celkom mladý tím, 

takže väčšina financií bola na rodičoch," naznačuje Paulína Hudáková. 

 

" 

 

Vraví sa, že dvojičky sú prepojené, aj keď nie sú spolu. A platí to aj na ihrisku. Ak budem mať ponuky ja alebo Kristína, 

šancu využijeme, a aj keď nás to bude mrzieť, tak sa rozdelíme. 
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"Paulína Hudáková, slovenská florbalistka 

 

"Spišská Nová Ves nepodporovala florbal, prednosť mali basketbalisti a volejbalisti. My sme mali často len hodinu 

tréningu za celý týždeň. A to sa v Česku nemôže stať, tímy si to tam nemôžu dovoliť," myslí si. 

 

Dvojičky sa teda po skončení strednej školy rozhodli odísť zo Slovenska. Prijali ponuku z Ostravy. Príchod do Česka bol 

pre sestry Hudákové veľkou zmenou. 

 

"Bolo to niečo úplné iné. Zo začiatku to bolo náročnejšie na fyzičku, ale po mesiaci - dvoch sme boli v dobrej forme. Ale 

stále makáme a dúfame, že to bude lepšie," myslí si najlepšia strelkyňa svetového šampionátu po zápasoch v základných 

skupinách. 

 

Ak príde ponuka, rozdelia sa 

 

Zázemie v klube aj starostlivosť o hráčky sú neporovnateľné. V Česku majú k dispozícii fyzioterapeuta, každý deň 

posilňovňu a v Ostrave majú dokonca klubovú halu. 

 

"Také niečo sa na Slovensku ani nedá uskutočniť," hovorí Paulína. 

 

Sestry Hudákové spolu s florbalom začínali, pôsobili v materskom klube a aj spoločne prestúpili. Bok po boku pôsobia aj 

v reprezentácii, na ihrisku sa vidia. 

 

Paulína Hudáková (vľavo) je na čele tabuľky produktivity. (zdroj: TASR) 

 

"Vraví sa, že dvojičky sú prepojené, aj keď nie sú spolu. A platí to aj na ihrisku. Ak budem mať ponuky ja alebo Kristína, 

šancu využijeme, a aj keď nás to bude mrzieť, tak sa rozdelíme," dodala. 

 

Sestry Hudákové i Ferenčíková majú so slovenským florbalom skúsenosti už iba vďaka reprezentácii. Má vôbec tento 

šport na Slovensku budúcnosť, pre ktorú by sa raz vrátili? 

 

"Keď som odchádzala zo Slovenska, liga mi pripadala kvalitnejšia. Teraz sa mi však zdá, že mládež na florbal zanevrela, 

má skôr iné záľuby a neviem, či Slovensko vo florbale vôbec porastie. Žiadne zlepšenie v horizonte piatich až siedmich 

rokov nevidím," tvrdí Ferenčíková. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Lidl dupol na plyn, každý mesiac otvára jednu predajňu 

 [etrend.sk; 05/12/2017; Marek Legéň © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: eTREND/firmy] 
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https://www.etrend.sk/firmy/lidl-dupol-na-plyn-kazdy-mesiac-otvara-jednu-predajnu.html 

 

Diskontný reťazec Lidl koncom roka šliape na plyn. Po letných prázdninách otvoril každý mesiac jednu novú predajňu, 

zatiaľ posledná filiálka pribudla začiatkom decembra v Prešove. Reťazec, ktorý vlani po prvý raz pokoril v tržbách jednu 

miliardu eur, tento rok expanduje najmä na východe Slovenska. 

 

Zdroj - Lidl 

 

Od januára Lidl otvoril päť predajní. Vo všetkých prípadoch ide o mestá, v ktorých už predtým stála aspoň jedna jeho 

filiálka. Vo februári sa sieť rozšírila o druhý obchod v Spišskej Novej Vsi, v septembri pribudla rovnako druhá predajňa v 

Poprade. 

 

V októbri sa Lidl po prvý raz pustil s predajňou do nákupného centra, keď otvoril filiálku v košickom obchodnom centre 

Cassovia. Štartovala po boku "umierajúcej" predajne Carrefour, ktorá po pár dňoch skončila. V novembri Lidl otváral 

svoju druhú predajňu v Komárne a pred pár dňami tretí prešovský obchod. Celkovo má na Slovensku 131 filiálok v 90 

mestách. 

 

Najnovšie supermarkety Lidla majú predajnú plochu aspoň 1 200 štvorcových metrov, najväčšie sú o zhruba dvesto 

štvorcov rozľahlejšie. Každá predajňa reťazca, ktorý premieňa na čistý zisk takmer deväť centov z každého utŕženého 

eura, vytvára približne dve až tri desiatky nových pracovných miest. 

 

Predajňa Lidl v OC Cassovia Zdroj - Lidl 

 

Expanzia Lidla bola v posledných rokoch skôr symbolická. Od jesene 2013, keď otvoril v Banskej Štiavnici, sa počet jeho 

predajní držal dlhší čas na čísle 123. Ďalší prírastok prišiel na rad až po dvoch rokoch v Piešťanoch (druhý obchod v 

kúpeľnom meste). 

 

Diskont medzičasom pripravoval modernejší koncept. Prvé filiálky v modernom šate predstavil koncom minulého roka v 

Novej Dubnici a Moldave nad Bodvou. Sú vybavené novými technológiami, napríklad spätným získavaním tepla z 

chladiarenských a mraziarenských zariadení či úspornými LED svietidlami. Pohyb v predajniach je komfortnejší vďaka 

širším uličkám, pôsobia vzdušnejšie a presvetlenejšie. 

 

Lidl v Spišskej Novej Vsi Zdroj - Lidl 

 

Rastové plány Lidla podporilo tretie logistické centrum, ktoré reťazec otvoril vo februári 2016 v Seredi. V súčasnosti 

zamestnáva celkovo viac ako štyritisíc pracovníkov v predajniach, logistických centrách a v bratislavskej centrále. Lidl 

vstúpil na slovenský trh v roku 2004 ako posledný z popredných zahraničných reťazcov pôsobiacich pod Tatrami. 

 

-END 

https://www.etrend.sk/firmy/lidl-dupol-na-plyn-kazdy-mesiac-otvara-jednu-predajnu.html
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Späť na obsah 

 

1.20.  Na šampionát šla z banky 

 [SME; 280/2017; 06/12/2017; s.: 19; Martina Janíková ; Zaradenie: šport] 

 

Florbalistka Denisa Ferenčíková si musela dlho šetriť voľno v práci 

 

Florbal nie je na Slovensku profesionálnym športom. Hráčky musia chodiť do zamestnania, trénujú po večeroch. 

 

BRATISLAVA. Vrcholoví športovci sa svojej profesii väčšinou venujú na plný úväzok. Trénujú aj niekoľkokrát denne, 

regenerujú, žijú s tímom. Slovenské florbalistky na niečo také môžu zabudnúť. Hráčky sa týmto športom neuživia. "Počas 

majstrovstiev sveta si čerpám dovolenku," hovorí florbalová reprezentantka Denisa Ferenčíková. 

 

Celý rok si šetrila voľno 

 

Florbal nie je profesionálny šport. Aspoň na Slovensku. Aj reprezentantky musia skĺbiť pracovné povinnosti so športom. 

"Ráno by som rada išla do bazéna, zregenerovať, do posilňovne, na tréning a venovala sa florbalu na sto percent. Nie je 

to však možné, takže musím ráno vstať, ísť do práce na osem hodín a večer idem na tréning. Domov prídem o desiatej. 

Všetok voľný čas venujem športu," približuje Ferenčíková. Po maturite sa chcela vo florbale posunúť na vyššiu úroveň a 

odišla do Česka. Prestúpila do Vítkovíc. "Florbal na Slovensku mi už nemal čo dať. Chcela som sa posunúť," vysvetľuje 

Ferenčíková. Po ukončení školy sa zamestnala v banke. Jej šéf je bývalý športovec. Napriek tomu môže na úľavy v práci 

zabudnúť. "Výhody nemám žiadne. Celý rok som si šetrila voľno na majstrovstvá sveta na Slovensku," reaguje. 

 

Doma museli platiť 

 

Líderka kanadského bodovania šampionátu Paulína Hudáková a jej sestra, dvojička Kristína, sú na tom podobne. Pred 

touto sezónou odišli do Česka. "Rozdiel je najmä vo financiách. V Spišskej Novej Vsi sme platili vysoký poplatok, čo 

niektoré hráčky odrádza. Bolo to viac ako 100 eur mesačne. Podľa toho, kam sa cestovalo. Celú cestu sme si platili 

samy. Boli sme mladý tím, takže väčšina financií bola na rodičoch," naznačuje Paulína Hudáková. "Spišská Nová Ves 

nepodporovala florbal, prednosť mali basketbalisti a volejbalisti. My sme mali často len hodinu tréningu za celý týždeň. A 

to sa v Česku nemôže stať," tvrdí. Dvojičky sa po skončení strednej školy rozhodli odísť do Ostravy. Príchod do Česka 

bol pre ne veľkou zmenou. "Bolo to niečo úplné iné. Zo začiatku to bolo náročnejšie na fyzičku, ale po mesiaci dvoch sme 

boli v dobrej forme," hovorí najlepšia strelkyňa šampionátu po zápasoch v základných skupinách. 

 

Neporovnateľné Česko 
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Zázemie v klube aj starostlivosť o hráčky sú neporovnateľné. V Česku majú k dispozícii fyzioterapeuta, posilňovňu aj 

klubovú halu. "Také niečo sa na Slovensku ani nedá uskutočniť," hovorí Paulína. Sestry Hudákové spolu s florbalom 

začínali, pôsobili v materskom klube a aj spoločne prestúpili. Bok po boku pôsobia aj v reprezentácii. "Vraví sa, že 

dvojičky sú prepojené, aj keď nie sú spolu. A platí to aj na ihrisku. Ak však budem mať ponuky ja alebo Kristína, šancu 

využijeme, a aj keď nás to bude mrzieť, tak sa rozdelíme," dodala Paulína Hudáková. A akú má florbal na Slovensku 

budúcnosť? "Keď som odchádzala zo Slovenska, liga mi pripadala kvalitnejšia. Teraz sa mi zdá, že mládež na florbal 

zanevrela, má skôr iné záľuby a neviem, či Slovensko vo florbale vôbec porastie. Žiadne zlepšenie v horizonte piatich až 

siedmich rokov nevidím," tvrdí Ferenčíková. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Celé Slovensko bude spievať koledy. Aj východ 

 [presov.korzar.sme.sk; 06/12/2017; Michal Frank, Jana Pisarčíková, Zuzana Ročeňová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Kultúra v regióne 

Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20711310/cele-slovensko-bude-spievat-koledy-aj-vychod.html 

 

Na Luciu 13. decembra, presne o 18. hodine, sa na chvíľku zastaví zhon. 

 

PREŠOV/VYSOKÉ TATRY/MICHALOVCE/SPIŠSKÁ NOVÁ VES/HUMENNÉ/VRANOV NAD TOPĽOU/POPRAD. V 

rôznych kútoch Slovenska sa v stredu 13. decembra uskutoční milé adventné podujatie. 

 

Budú sa spievať koledy Narodil sa Kristus pán, Nesiem vám noviny a Búvaj dieťa krásne. 

 

Vo Vysokých Tatárch sa koledy budú spievať v parku v Tatranskej Lomnici. 

 

Tóny budú udávať tatranskí školáci. Na pódiu bude najviac účinkujúcich tatranských detí v jednom programe v doterajšej 

histórii mesta. 

 

Program pokračuje malým vianočným koncertom žiakov ZUŠ. 

 

Tri koledy zaznejú aj v Spišskej Novej Vsi pred Provinčným domom. Taktovku pri ich spievaní bude držať Novoveský 

zbor Chorus Iglovia. 

 

Do projektu sa zapojilo aj mesto pod Tatrami. V Poprade vianočná atmosféra ovládne obchodné centrum Max. Koledy si 

zaspievate spolu s popradskými folklórnymi súbormi. 

 

V Michalovciach bude program od 17.00 do 19.00 (o 18.00 budú, samozrejme, koledy) na tribúne na Námestí 

osloboditeľov. 

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20711310/cele-slovensko-bude-spievat-koledy-aj-vychod.html
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Vystúpia Folklórny súbor Zemplín, spevácke skupiny Klubovanka, Ozvena a Mihaľovski nevesti i beťare. Ďalej skupina 

Flegment, Bongoman ELIZZ a Materská škola Moravany. 

 

S príhovormi vystúpia primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák a Milan Hvižďák, umelecký vedúci a choreograf 

Folklórneho súboru Zemplín. 

 

Rovnako bohatý program bude tiež na Námestí slobody v Humennom. 

 

Sú tam XXII. Humenské vianočné trhy a pri Fontáne lásky sa na Luciu budú spievať koledy. 

 

Spievania sa zúčastní aj vychýrený fiolklórny súbor Chemlon, ďalej Bosorečky a Hačure, SZZŠ Via Arto i Humenské 

mažoretky Amazonky. 

 

V Prešove sa predstaví hneď 6 zborov a viaceré denné centrá, očakávajú sa stovky účastníkov. 

 

Konkrétne to budú spevácky zbor Gaudeamus pri Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove, Miešaný spevácky zbor 

Nostro CantoPU, Zbor Gregos z Gregoroviec, Zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU, Ženský komorný zbor Vocals 

i Chrámový zbor Krista Kráľa – Prešov-Sekčov. 

 

Zapojiť sa majú aj denné centrá Radosť, Ruža, Rozkvet, Dúha i široká verejnosť. Koledy budú spievať všetci spolu a 

budú vrcholom programu, ktorý sa začne o 16. hodine. 

 

Bohatá účasť účinkujúcich i divákov sa očakáva aj vo vo Vranove. Spievať sa bude na Námestí slobody pri AOC. 

 

Program bude pestrejší, začne sa už dve hodiny pred týmto vyvrcholením. Slovensko spieva koledy bude vo Vranove 

súčasťou tradičného programu Rozžiarme si Vianoce a požehnaním Vianoc duchovnými otcami. 

 

Na pódiu na námestí sa postupne predstavia spevácky zbor Kantiléna pri ZUŠ, DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, DFS 

Cifroško pri ZŠ Sídlisko II, FSk Čaklov a FS Orgonina. 

 

Všetci interpreti sa následne spoja s členmi piatich speváckych zborov Ozvena a spolu s návštevníkmi mesta si 

zaspievajú koledy. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Pohotovosť v lekárňach - streda 6. decembra 

 [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20709798/pohotovost-v-lekarnach-streda-6-decembra.html 

 

https://korzar.sme.sk/c/20709798/pohotovost-v-lekarnach-streda-6-decembra.html
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Pohotovosť v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň Proxima, Hviezdoslavova 9/9 

 

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. 
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Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň Schneider, Suchoňova 3527/4 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň FIALKA, Nemocničná 41/A 

 

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

 

Svidník 

 

Lekáreň DANKA, Mudr. Pribulu 412/4 

 

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 

 

Lekáreň NÁDEJ, Sládkovičova 300 

 

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

 

Trebišov 

 

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

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

JASMINE, Štefánikova ulica 1387/4, Michalovce +421 056/6443497 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Tipy na dnes - streda 6. decembra 
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 [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20706028/tipy-na-dnes-streda-6-decembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Sofiina voľba po česku 

 

KOŠICE. Putovná výstava predstavuje osudy 80 českých židovských detí, ktoré na jeseň 1939 odišli do pestúnskych 

rodín v Dánsku. Tam deti prežili štyri roky dúfajúc, že sa im podarí odísť do Palestíny. V roku 1943 utiekli do Švédska a 

ich životné cesty sa rozišli na 70 rokov. Výstavu nájdete do 31. 12.2017 v Knižnici pre mládež Západ. 

 

Mikulášsky beh 

 

KOŠICE. V stredu sa môžu bežci tešiť na 4. ročník charitatívneho behu, ktorého výťažok poputuje pre Úsmev ako dar. 

Štartuje sa o 17.00 pri Immaculate. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. 7 sestier o 18.20, 21.00, Kým nás svadba nerozdelí o 15.50, Nádych pre lásku o 18.20, Paddington 2 o 15.10, 

16.00, 17.40, Justice League o 15.20, 20.30, 3D o 17.50, Bajkeri o 15.20, Earth: Deň na zázračnej planéte o 15.30, 

Matky rebelky: Šťastné a veselé o 17.30, 19.50, 21.00, Vražda v Orient Exprese o 18.30, 20.10, Zabitie posvätného 

jeleňa o 20.50, Tri želania o 16.00, Temné kecy o 18.00 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Paddington 2 o 15.45, 17.50, 7 sestier o 20.15, Nádych pre lásku o 18.00, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 

17.40, 20.00, Justice League o 16.00, 18.15, Vražda v Orient Exprese o 15.40, 20.30, Thor: Ragnarok o 15.30, Všetko 

najhoršie o 19.50 hod. 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 

 

KOŠICE. Alžbetina 38 - Podmorská rozprávka o 9.00 a 14.00 hod. 

 

THÁLIA 

 

KOŠICE. Liliomfi o 10.00 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

https://korzar.sme.sk/c/20706028/tipy-na-dnes-streda-6-decembra.html
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KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., (prednáška) Daniel Baláž: Rozprávková hudba o 19.00 hod. 

 

Mikulášska nádielka 

 

PREŠOV. Mikulášska nádielka pre deti je pripravená na námestí na pódiu v stredu od 16.00 hod. Na hlavnom pódiu je 

pripravený zaujímavý program i skvelá zábava pre najmenšie Prešovčatá. 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

 

PREŠOV. Hru Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina prinesie DJZ v stredu o 10.00 hod. na veľkej scéne divadla. 

 

Odpískané 

 

PREŠOV. Komédiu Odpískané v stredu o 18.30 hod. v historickej budove prinesie Divadlo Jonáša Záborského. Niekde 

pánubohu za chrbtom sa v ošarpanej šatni počas futbalového zápasu stretajú traja rozhodcovia. Každý z nich si myslí, že 

žije iný život, než by si zaslúžil a že sa teda stala krivda, ktorú treba napraviť. Laco chce miesto v rozhodcovskom tíme 

FIFA, Mydlo chce pomstu, Básnik Marianu... 

 

IL Duetto 

 

PREŠOV. Koncert husľovo-klavírneho dua je pripravený v stredu o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. Repertoár dua 

tvorí nielen klasická hudba, ale aj filmová či muzikálová. Husle – Zuzana Oráčová a klavír Andy Belej. 

 

Celé Slovensko číta deťom 

 

PREŠOV. Na sviatok sv. Mikuláša je v rámci akcie Celé Slovensko číta deťom pripravené čítanie v Detskej knižnici 

Slničeko so začiatkom o 10.00 hod. 

 

Vianočný bazár 

 

PREŠOV. Predajná výstava remeselných výrobkov so zimnou a vianočnou tematikou. Opäť sa vám predstavia šikovní 

ľudia zo Sabinova a blízkeho okolia so svojimi dekoráciami, ozdobami a drobnými darčekmi. Príďte sa inšpirovať, potešiť 

seba, alebo svojich blízkych milou remeselnou drobnosťou. Výstava v koncertnej sále KC Na korze v Sabinove potrvá od 

6. 12. do 13. 12. 2017. Otvorené od 9.00 h do 17.00 h. 

 

Ethics party night 
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PREŠOV. Študenti inštitútu etiky a bioetiky Prešovskej univerzity v Prešove vás srdečne pozývajú na Ethics party night, 

ktorá sa uskutoční v stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. Na programe je Limbo, Karaoke, Škola tanca, Korunovácia tých 

"NAJ". 

 

Filmové stredy v Lanovom centre 

 

PREŠOV. Filmové stredy v Lanovom centre prinesú v stredu o 19.00 hod. filmy Divoké trate (Si to ty alebo tvoje druhé 

divoké ja, ktoré ťa núti ísť vpred do neznáma? Môže to byť temné a strašidelné, ale iba to je jediná cesta, ako nájsť 

divoké trate.) a Nesmrteľný les. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné 

borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Bodkou bude Trail dog. 

 

Anjel Vianoc 2017 

 

POPRAD. V Art Klube Tatranskej galérie sa v stredu o 14.00 h uskutoční vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže a 

otvorenie výstavy, ktorá potrvá do konca januára. 

 

Mikuláš v našom meste 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutu zavíta Mikuláš. V stredu o 16.00 h je naplánovaná rozprávka v podaní Divadla 

Cililing Prešov. O 16.50 h príchod Mikuláša so sprievodom anjelov, čertov a s plným batohom dobrôt. 

 

Krst knihy 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica v Trebišove pozýva na stretnutie so slovenskou autorkou Emily D. Beňovou na 

Mikuláša. Nebude chýbať prezentácia a krsty jej dvoch čerstvo vydaných kníh Dotyk túžby a Temní anjeli – Posolstvo. 

Začiatok v stredu o 16.00 hod. 

 

Rozsvietenie stromčeka 

 

MICHALOVCE. Rozsvietenie vianočnej výzdoby a stromčeka na michalovskom námestí je naplánované v stredu na 

17.00 hod. V pestrom kultúrnom programe sa už tradične predstaví detský folklórny súbor Zemplínik a folklórny súbor 

Jurošík. Tak ako každý rok príde aj Mikuláš. Pripravený je aj svetelný mapping na budove mestského úradu. 

 

Výstava v školských laviciach 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica prináša unikátnu prehliadku výstavy, ktorá nesie názov Filmoví režiséri v školských 

laviciach. Prezentovaná výstava prináša osobné spomienky popredných slovenských režisérov z období ich školských 
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rokov a poodhaľuje vzťah týchto osobností filmového umenia k škole. Vystavené sú vysvedčenia, fotografie, 

vyznamenania, školské poznámky, ale aj zošity. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za kultúrou - streda 6. decembra 

 [korzar.sme.sk; 06/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20709792/kam-za-kulturou-streda-6-decembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - 7 sestier o 18.20, 21.00, Kým nás svadba nerozdelí o 15.50, Nádych pre lásku o 18.20, Paddington 

2 o 15.10, 16.00, 17.40, Justice League o 15.20, 20.30, 3D o 17.50, Bajkeri o 15.20, Earth: Deň na zázračnej planéte o 

15.30, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 17.30, 19.50, 21.00, Vražda v Orient Exprese o 18.30, 20.10, Zabitie 

posvätného jeleňa o 20.50, Tri želania o 16.00, Temné kecy o 18.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Paddington 2 o 

15.45, 17.50, 7 sestier o 20.15, Nádych pre lásku o 18.00, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 17.40, 20.00, Justice 

League o 16.00, 18.15, Vražda v Orient Exprese o 15.40, 20.30, Thor: Ragnarok o 15.30, Všetko najhoršie o 19.50 hod., 

ÚSMEV - Paddington 2 o 16.30, Vražda v Orient Exprese o 18.30, Matka! hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - 7 sestier o 20.15, Nádych pre lásku o 18.00, Paddington 2 o 17.50, 

Matky rebelky: Šťastné a veselé o 20.00, Justice League o 16.00, 18.15, Vražda v Orient Exprese o 15.40, 20.30, Thor: 

Ragnarok o 15.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Podmorská rozprávka o 9.00 a 14.00 hod., THÁLIA - Liliomfi o 10.00 

hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Jánošík alebo Pravda je len jedna o 9.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

https://korzar.sme.sk/c/20709792/kam-za-kulturou-streda-6-decembra.html
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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), 

 

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.), Leopold Horovitz - 

Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4. 2018), 

 

GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Sila spojenia (do 28. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), 

Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; Môj sused bocian (do 31. 12.), 

 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 

 

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; 

 

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) - Mira Gáberová - Rehearsals / Skúšky (do 22. 12.), Olga Pedan - Anjeli 

svet(l)a (do 22. 12.), 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 

 

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Výstava ilustrátorky Jany Šlosárovej: Zlatý život (do 31. 1.), 

 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Veroniky Madudovej, 

 

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, 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé 

zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – 

stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament 

očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 

nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Jaroslav Neupauer: Pieseň 

života (do 8. 1.), Fotografia (do 8. 1.), Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava 

neprofesionálnych fotografov; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História 

baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, 

 

SP. PODHRADIE: DOM PÔVODNÝCH REMESIEL - Spišská Paleta (do 8. 12.), 

 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 

 

LEVOČA: GALÉRIA MESTA (Nám. Majstra Pavla 43) - Peter Pollág - Peter a Majster Pavol (do 29. 12.), 

 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 3/3 (do 16. 12.), MaKCjZ - Vianočné ozdoby 

Dagmara (do 9. 1.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., (prednáška) Daniel Baláž: Rozprávková hudba o 19.00 

hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Paddington 2 o 15.10, 16.10, 7 sestier o 18.30, 21.00, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 17.50, 

20.20, Nádych pre lásku o 18.20, Zabitie posvätného jeleňa o 20.50, Mikulášska predpremiéra - Tri želania o 16.00, Thor: 

Ragnarok o 16.50, Justice League o 19.30, Bajkeri o 15.50, Kým nás svadba nerozdelí o 18.00, Vražda v orient exprese 

o 20.40 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - 7 sestier o 20.40, Kým nás svadba nerozdelí o 18.00, Nádych pre lásku o 20.30, Paddington 2 o 

16.00, Justice League o 18.20, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 18.20, Príšerákovci o 15.50, Vražda v orient exprese o 

21.00, Tri želania o 16.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Kým nás svadba nerozdelí o 19.30 hod. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 12. 2017 

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

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: (nedeľa) Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod., 

HB: Odpískané o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

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.), 

 

GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: 

Príbeh mesta 770; Foto v Carafke 2017 (do 13. 1.), 

 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Kameň na kameni - tvorba Milana Johanidesa (1946 - 2017) (do 17. 12.), 

 

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU - Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), 

 

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.), 
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POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB TG - 

Anjeličkovo, vernisáž o 14.00 hod., 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - 

Sny v dreve (do 2. 1. 2018), 

 

TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2. 2018), 

 

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, 

 

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

12.) 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Hetrik nepomohol, nepotešilo ani trestné strieľanie 

 [Prešovský večerník; 06/12/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Ešte pred začiatkom ženského svetového šampionátu vo florbale, ktorý sa koná v týchto dňoch v Bratislave, 

odohrali muži 14. kolo domácej extraligy. O góly a body súperili aj zástupcovia šarišského regiónu – neúspešne. 

Prešovčania prehrali v Spišskej Novej Vsi 6:12, Sabinovčania podľahli na ihrisku Florka Košice 4:6. 

 

FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - FBC Mikuláš Prešov 12:6 (3:2, 4:3, 5:1), zostava a góly hostí: Jakubik, Sninčák 

– Danč 1, Kominek 1, Baláž 1, Štofko, Adamov, Sikorjak 3, Zadrobilek, Pazdič, Fedor, Tall, Joščák, Magura. Prešovčania 

sa ujali vedenia, neskôr vyhrávali 2:1, aby nakoniec prvú tretinu aj tak prehrali. V druhej detto – vyhrávali 4:3, no vzápätí 

inkasovali štyri góly a tento "luxus" ich vyšiel poriadne draho. V tretej časti sa úplne rozsypali a zo Spiša sa vrátili s  

debaklom. Nepomohol ani hetrik skúseného Martina Sikorjaka. V dvanásťčlennej tabuľke sú na ôsmom mieste, zápas 15. 

rundy odohrajú v rámci dohrávky až v polovici januára 2018. FK Florko Košice - FBC Predator Sabinov 6:4 (2:0, 1:2, 3:2), 

zostava a góly hostí: Huňady, Školský – Filipák, Ivan, Samek, Perháč, L. Zagrapan, M. Letkovský 1, Bačinský, Petruš, 

Čepel 2, Weiss, Kassay 1, J. Letkovský, Imrich, Tomko. Za stavu 3:0 nepremenil Sabinovčan Patrik Filipák trestné 

strieľanie. Hostia napriek tomu zodvihli hlavy, priblížili sa domácim na rozdiel jedného gólu, no v oslabení potom 

inkasovali na 4:2, neskôr na 5:2. Zdalo sa byť rozhodnuté, no nebolo. V polovici tretej tretiny bol stav už len 5:4... Lenže 
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pätnásť sekúnd pred koncom, počas presilovky hostí, padol gól na 6:4. Sabinovu patrí v tabuľke desiate miesto, v 15. 

kole (16. decembra) hostí doma Spišskú Novú Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Nostalgia i spomienky v Humennom 

 [Šport; 280/2017; 06/12/2017; s.: 21; PAVOL KUBIŠ ; Zaradenie: VOLEJBAL, SERVIS] 

 

Po troch rokoch sa vracia špičkový volejbal do Humenného. V tamojšej mestskej športovej hale totiž dnes odohrajú svoju 

historickú premiéru v európskych pohárových súťažiach proti rumunskému klubu CSA Steaua Bukurešť volejbalisti VK 

KDS Šport Košice. Ich domáca hala totiž dĺžkou nespĺňa kritériá CEV. V ďalšej košickej hale, ktorá prichádzala do úvahy, 

by museli robiť úpravy, a tak aktuálne štvrtý tím extraligy musel hľadať iné útočisko 

 

V Humennom videli fanúšikovia naposledy pohárový zápas 6. novembra 2014, keď v tom čase štvornásobný majster 

Slovenska a trojnásobný víťaz Slovenského pohára VK Chemes v prvom zápase 2. kola Vyzývacieho pohára prehral s 

Lausanne UC 2:3. V odvete vo Švajčiarsku uspel 3:1 a predral sa do ďalšieho kola. To však odohral už v Spišskej Novej 

Vsi, kam sa volejbalisti po nezhodách s mestom presťahovali do konca sezóny 2014/15 a v ďalšej sa už klub neprihlásil 

ani do extraligy. Zo súčasného košického tímu túto éru zažili smečiar Miroslav Jakubov, blokár Jakub Bališin i tréner 

Richard Vlkolinský, ktorí v Humennom prežili i nejednu majstrovskú oslavu. Dres Košíc si však obliekajú viacerí hráči, 

ktorí volejbalovo vyrastali v meste pod Vihorlatom – Kasperkevič, Šompľak, Smolej, Kopka či Pizúr. "Už keď prídu na 

zápas iba ich rodinní príslušníci a kamaráti, tak verím, že hľadisko nebude prázdne," odľahčil tému tréner Vlkolinský. 

Košičania včera absolvovali v Humennom, ktoré kedysi žilo volejbalom a fanúšikovia plnili halu, oficiálny tréning. CSA 

Steaua Bukurešť je po prvej polovici základnej časti jasný líder dvanásťčlennej rumunskej ligy. Vo svojom kádri má šesť 

legionárov – srbského nahrávača Kostiča, fínskeho smečiara Koukiho, zahraničím ostrieľaného maďarského smečiara 

Szabolcsa Németha, čiernohorského libera Lakceviča a vysokánsku dvojicu blokárov Srba Cubrila (206 cm) a Američana 

Johnsona (208 cm). "Steaua má veľmi silné mužstvo. Žiaľ, nás zasiahli nejaké okolnosti a nie sme v ideálnej forme, aj 

keď sme pre to urobili maximum. Bukurešť je extrémne silný súper, ktorý pre hráčov musí byť motivácia. Musíme mu 

ukázať, že sa nevzdáme a minimálne svojou atmosférou budeme čo najviac vzdorovať," pokračoval. V Humennom v 

minulosti pustil perie i francúzsky Poitiers, Vlkolinský vo Vyzývacom pohári s Chemesom v sezóne 2009/10 vyradil 

Dinamo Bukurešť a o rok neskôr vypadol s iným rumunským klubom Unireou Dej. Zhodou okolností v oboch prípadoch 

rozhodoval zlatý set. "Steaua je z nich najsilnejší súper, ale zlatý set po odvete v Bukurešti o dva týždne by som bral," 

dodal. Steaua je slávna a úspešná značka. V minulosti jej volejbalisti tvrdili muziku i v európskych pohároch, napríklad v 

roku 1979 prehrali vo finále EPM v Bruseli práve s ČH Bratislava 2:3. Zápas so začiatkom o 19.00 h rozhodujú Turek 

Senyurt a Čech Buchar. PAVOL KUBIŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Duálne vzdelávanie prináša skúsených absolventov 
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 [pravda.sk; 06/12/2017; Pravda ; Zaradenie: Profesia] 

https://profesia.pravda.sk/studium/clanok/450175-dualne-vzdelavanie-prinasa-skusenych-

absolventov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Duálne vzdelávanie ponúka študentom účasť na tímových aktivitách, absolvovanie workshopov či tvorbu video blogov. 

Autor - SHUTTERSTOCK 

 

Veľkým problémom súčasného systému vzdelávania je nepripravenosť absolventov škôl na reálne zamestnanie. Mladí 

ľudia sú po skončení štúdia odmietaní zamestnávateľmi, pretože nemajú prax. Ako ju však majú získať, keď bežné školy 

túto možnosť neponúkajú? 

 

Možnosť duálneho vzdelávania, teda kombinácie štúdia v škole s praxou v spoločnosti, je na stredných školách na 

Slovensku ešte len v plienkach. Vzhľadom na potreby firiem a nesporné výhody tohto typu štúdia však môžeme 

predpokladať, že si ho v blízkej budúcnosti osvojí väčšie množstvo škôl. 

 

Systém duálneho vzdelávania Slovensko zaviedlo podľa vzoru niektorých európskych krajín. Študenti sa popri škole 

zúčastňujú na pracovnom procese v spoločnostiach zapojených do duálneho systému vzdelávania. Ide najmä o smery s 

technickým zameraním, no výhody tohto typu štúdia nachádzajú aj firmy ponúkajúce služby a aj iné segmenty. 

 

Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je to, aby žiaci získali pracovné návyky a reálnu predstavu o práci v spoločnosti, 

naučili sa narábať s peniazmi, plánovať si čas. Posilnia si tak kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa samostatne, 

čo ich zvýhodní pred rovesníkmi z bežných škôl. Študenti, ktorí študujú v "duále", majú väčší rozhľad, sú si vedomí 

svojich výhod aj nedostatkov a nemajú nereálne očakávania. 

 

Vyškolený zamestnanec – najlepší zamestnanec 

 

Získavanie pracovných návykov a skúseností ponúka napríklad aj sieť drogérií dm drogerie markt, a to pre študentov 

obchodných škôl. "Časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest špecialista, a platí to aj pre drogérie. Nie je to práca 

pre každého. Potvrdzujú nám to aj výstupy z mystery shoppingu," vysvetľuje Jana Hornáková, koordinátorka duálneho 

vzdelávania spoločnosti dm. "Ponúkame preto kvalitné a odborne zamerané vzdelávanie pre tých mladých ľudí, ktorí 

majú radi prácu s ľuďmi a zaujímajú sa o krásu, zdravie či wellness," dodáva. V dm si touto formou vychovávajú svojich 

spolupracovníkov pod dohľadom vyškolených inštruktorov z vlastných radov. 

 

Okrem praktického vzdelávania ponúkajú svojim žiakom motivujúce štipendium, zaujímavé odborné i zážitkové aktivity a 

možnosť práce na projektoch. Žiakov tu berú skôr ako kolegov, čo vytvára výbornú atmosféru. Prevažná väčšina 

absolventov aj ihneď po úspešnom ukončení plynulo nastupuje do práce v sieti dm bez výberového konania. Momentálne 

dm túto možnosť ponúka na obchodných školách v Bratislave, Nových Zámkoch, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach, 

Prešove, vo Zvolene, v Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a v Novom Meste nad Váhom. Duálne vzdelávanie sa teší čoraz 

väčšiemu záujmu. 

https://profesia.pravda.sk/studium/clanok/450175-dualne-vzdelavanie-prinasa-skusenych-absolventov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://profesia.pravda.sk/studium/clanok/450175-dualne-vzdelavanie-prinasa-skusenych-absolventov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Finančná výhodnosť 

 

Pre mnohých môže byť duálne štúdium zaujímavé aj z finančného hľadiska. Drogéria dm svojim žiakom platí skutočne 

štedro. Nemenej dôležitým vedľajším účinkom je finančná gramotnosť, úcta k peniazom a schopnosť hospodáriť a ušetriť. 

Žiakom, ktorí musia dochádzať viac ako 100 km denne, sa uhrádza cestovné aj internát. 

 

Obsah praxe 

 

Duálne vzdelávanie nie je iba o navyknutí si na pravidelný pracovný čas a zodpovedný prístup. "Študentov vzdelávame v 

oblasti marketingu, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi. Učia sa plánovať, orientovať sa v organizácii práce 

na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí," vysvetľuje Hornáková. K 

duálnemu vzdelávaniu sa však v dm viažu aj ďalšie činnosti, ktoré slúžia na osobnostný rozvoj študentov. Ich cieľom je 

umožniť žiakom spoznať samých seba, posunúť svoje hranice, byť kreatívni a odvážiť sa urobiť niečo nové, získať iný 

pohľad na seba a svet. Sú to napríklad divadelné workshopy, prezentácie, video blogy, exkurzie a iné vzdelávacie tímové 

aktivity. 

 

Gymnáziá generujú neskúsených absolventov 

 

Pretrvávajúcim problémom na trhu práce sú najmä absolventi gymnázií, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na 

vysokej škole. Teoreticky by mohli zastávať pracovné pozície v administratíve, no tieto miesta často obsadzujú absolventi 

vysokých škôl, ktorí sa neuplatnili vo svojom odbore. Aj napriek tejto skutočnosti preferujú rodičia práve gymnáziá s 

predstavou svojho dieťaťa na vysokej škole. "Veľa rodičov stále vidí svojho potomka ovenčeného vysokoškolským 

titulom, a pritom zabúda na to, že nie každý má záujem či schopnosti študovať na vysokej škole," konštatuje Hornáková. 

 

"Systém duálneho vzdelávania umožňuje študentom stredných odborných škôl nadobudnúť pracovné skúsenosti a do 

zamestnania nastúpiť hneď po tom, čo ukončia štúdium, a viesť tak spokojný, naplnený život," povedala Mária 

Katreniaková, riaditeľka bratislavskej SOŠ hotelových služieb a obchodu. To, samozrejme, nikomu nebráni zvoliť si 

neskôr externú formu vysokoškolského štúdia, no v súčasných pomeroch na Slovensku a pri množstve nezamestnaných 

vysokoškolských absolventov bez praxe je forma duálneho vzdelávania na stredných odborných školách presne to, čo 

potrebujeme. 

 

Duálne vzdelávanie – riešenie pre žiakov, rodičov, školy aj firmy 

 

Tohtoročných deviatakov čaká v nasledujúcich mesiacoch voľba, ktorá významne ovplyvní ich budúcnosť. Výber strednej 

školy, ktorá ich má pripraviť na reálny život či na štúdium na vysokej škole, je dôležitým rozhodnutím v živote každého 

adolescenta. Pri tejto voľbe sú kľúčovými poradcami práve rodičia. Tí by mali vedieť kriticky posúdiť schopnosti svojho 

dieťaťa a pomôcť mu vybrať si tú najlepšiu cestu života. 
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Na tom, či má pri výbere strednej školy hlavné slovo dieťa alebo rodič, sa mnohí nezhodnú. Je to veľmi individuálne a 

hranica je nejasná. Niektoré deti sú samostatné viac, iné zas menej a na rodiča sa samy obracajú. Mnohé nevedia reálne 

posúdiť svoje predispozície. 

 

K tejto otázke sa vyjadruje psychológ PhDr. Ľudovít Dobšovič: "Netrúfam si jednoznačne odpovedať. Rozhodovanie v 

takomto prípade súvisí s výchovou, ktorá mu predchádzala. Ak rodičia dovtedy rozhodovali za svoje dieťa, bude vysoko 

pravdepodobné, že sa nebude vedieť zodpovedne rozhodnúť. Jeho rozhodovanie bude podliehať emóciám, nebude 

dostatočne vyvážené racionálnym posúdením. Ak bola výchova skôr liberálna a dieťa sa odmalička učilo zodpovedať 

samo za seba, ak nebolo priveľmi ochraňované a výchova nebola hyperprotektívna, potom aj pravdepodobnosť, že si 

dokáže vybrať samostatne a uvážlivo, je oveľa vyššia." 

 

Istota práce 

 

V posledných rokoch sa výber na Slovensku rozšíril o ďalšiu zaujímavú a pre mnohých lákavú alternatívu. Mnohé 

odborné školy sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Zaujímavé je, že nejde len o technické smery. Sieť drogérií 

dm drogerie markt si touto formou vychováva svojich obchodných pracovníkov už tretí rok. Žiaci zapojení do duálneho 

vzdelávania už od prvého ročníka na strednej škole absolvujú pravidelne prax priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomuto 

zapojeniu do skutočného pracovného prostredia sú žiaci na reálny pracovný život pripravení oveľa viac ako napríklad 

absolventi gymnázií, ktorí sa počas štúdia s praxou nestretli vôbec. 

 

Duálne vzdelávanie je výborným riešením tak pre žiakov a školy, ako aj pre firmy, ktoré týmto spôsobom získavajú 

mladých a skúsených zamestnancov hneď po ukončení ich štúdia. Absolventi duálneho štúdia majú na druhej strane istú 

prácu, reálne skúsenosti, vytvorené pracovné návyky, vedia narábať s peniazmi hneď po ukončení strednej školy. To im 

nejeden absolvent vysokej školy môže len ticho závidieť. 

 

Aby ste nemali mylnú predstavu, duálne vzdelávanie spoločnosti dm nie je len o práci v predajni popri škole. Žiaci sa v 

rámci vzdelávania zúčastňujú na tímových aktivitách, pravidelne prezentujú svoje projekty, absolvujú workshopy o 

bylinkách, bio kozmetike a zdravej výžive či tvoria video blogy. Súčasťou štúdia je aj e-learning, tovaroznalectvo, 

pochopenie súvislostí v toku tovaru, filiálkové procesy. Po úspešnom ukončení štúdia sa ako obchodní pracovníci stanú 

riadnymi spolupracovníkmi spoločnosti. Svoju prvú pracovnú ponuku majú v dm garantovanú. 

 

Absolventi duálneho vzdelania sú v čase, keď ukončia štúdium na strednej škole, výborne pripravení do života. Vďaka 

svojim skúsenostiam z praxe môžu byť úspešnejší ako absolventi vysokých škôl, ktorí študovali kvôli rodičom. Táto forma 

vzdelávania je na Slovensku ešte na začiatku, no je len otázkou času, keď jej nesporné výhody objaví väčšie množstvo 

škôl a firiem. 
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