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1. Spišská Nová Ves 

1.1. V priestoroch osvetového strediska vystavuje Jaroslav Neupauer 

     [spis.korzar.sme.sk; 06/12/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.2. Milovníci ľudoviek si prídu na svoje: Aha, čo je pripravené na skok od Spišskej 

     [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Vianočný trh v Spišskej už klope na dvere: Pozrite si, čo jeho návštevníkom ponúkne 

     [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. Plány útočníka San Jose prekazia pravidlá IIHF: Reprezentovať Slovensko zostane len snom 

     [cas.sk; 06/12/2017; rag, Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

1.5. 4ka spúšťa predaj v 40 predajniach Digitall 

     [mojandroid.sk; 06/12/2017; Lucia Plichtová ; Zaradenie: MojAndroid.sk] 

1.6. Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

     [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.7. Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

     [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Regióny] 

1.8. Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

     [dobrenoviny.sk; 06/12/2017; TASR ] 

1.9. FOTO: Na hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

     [bratislavskenoviny.sk; 06/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra & školstvo] 

1.10. Vo farnosti v Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub 

     [tkkbs.sk; 06/12/2017; ( TK KBS, TS KE, ml, ml; pz ) ; Zaradenie: TK KBS] 

1.11. Podtatranská florbalová liga 

     [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 11; ppp ; Zaradenie: POPRAD] 

1.12. Na sídlisku Západ potešil deti Mikuláš: Nechýbali ani čerti a anjeli, FOTO+VIDEO 

     [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.13. Týždeň s mestskou políciou 

     [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 8; msp ; Zaradenie: POPRAD] 

1.14. Krátko zo športu 

     [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.15. DIZAJNOVÝ NÁBYTOK z masívu 

     [Profit; 12/2017; 06/12/2017; s.: 10,11,12,13; Štefánia Kačalková ; Zaradenie: Slovenské podniky] 

1.16. Basketbalisti Svitu si doma poradili so Žilinou 

     [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.17. Návšteva košického eparchu v Spišskej Novej Vsi 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 06/12/2017;  Ján Siman; Zaradenie: z domova] 

1.18. Hokejisti Skalice podľahli tesne Dubnici 

     [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.19. Hokejisti Skalice podľahli tesne Dubnici 

     [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. Basketbalisti Svitu si doma poradili so Žilinou 

     [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.21. 26.kolo St.Nicolaus ligy: Dubnica rabovala v kráľovskom meste, Michalovce rozdali mikulášsku nádielku 

     [hokejportal.net; 06/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.22. Cestovanie s boľavými kĺbmi 

     [TA3, 18:30; Hlavné správy; 06/12/2017;  Jozef Slivenský] 

1.23. Majster Pavol z Levoče na Bratislavskom hrade 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 06/12/2017;  Katarína Ottová; Zaradenie: z domova] 

1.24. Cestovanie s boľavými kĺbmi 

     [TA3, 12:00; Žurnál; 06/12/2017;  Jozef Slivenský] 

1.25. Záhada smeráckej poľovníčky 

     [Plus 7 dní; 49/2017; 07/12/2017; s.: 38,39,40; PAVEL KNAPKO ; Zaradenie: VŠIMLI SME SI] 

1.26. Fehérváry najmladším kapitánom v histórii švédskej Allsvenskan 

     [osporte.sk; 07/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

1.27. Novovytvorený tím žiačok zbiera skúsenosti 

     [hornyzemplin.korzar.sme.sk; 07/12/2017; Pavel Andraščík ; Zaradenie: Horný Zemplín Korzár / Šport v Hornom Zemplíne] 

1.28. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 7. decembra 

     [korzar.sme.sk; 07/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.29. Kam za kultúrou - štvrtok 7. decembra 

     [korzar.sme.sk; 07/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.30. Jeseň v spišskonovoveskej šiestej lige bola pestrá a vyrovnaná 

     [spis.korzar.sme.sk; 07/12/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.31. Dvojičky Hudákové sú stále spolu. Ak však príde ponuka, rozdelia sa 

     [Korzár; 281/2017; 07/12/2017; s.: 14; MARTINA JANÍKOVÁ ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.32. Skialpinista (+ 30) bez vybavenia nemal šancu! 

     [Nový Čas; 281/2017; 07/12/2017; s.: 11; iglu, tasr ; Zaradenie: Slovensko] 

1.33. Moderné urgenty v 44 nemocniciach 

     [Pravda; 281/2017; 07/12/2017; s.: 7; ben ; Zaradenie: Zmeny v zdravotníctve] 

1.34. V Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub 

     [hlavnespravy.sk; 07/12/2017; HSP/TS KE/Foto:Paula Štefanková ; Zaradenie: Svetonázor] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  V priestoroch osvetového strediska vystavuje Jaroslav Neupauer 

 [spis.korzar.sme.sk; 06/12/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20712117/v-priestoroch-osvetoveho-strediska-vystavuje-jaroslav-neupauer.html 

 

V Spišskej Novej Vsi otvorili výstavu Pieseň života. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20712117/v-priestoroch-osvetoveho-strediska-vystavuje-jaroslav-neupauer.html
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Výstavná miestnosť Spišského osvetového strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi v súčasnosti 

hostí výstavu Pieseň života od Jaroslava Neupauera. 

 

"Tá predstavuje jeho tvorbu ako neprofesionálneho výtvarníka a dlhoročného člena Art klubu, pri príležitosti jeho 

životného jubilea, 60. narodenín," informovala Miriama Bukovinská zo SOS. 

 

Jaroslav Neupauer sa narodil v Spišských Vlachoch a ako vyučený zvárač začal maľovať už v roku 1988. 

 

Jeho prvé diela pozostávali z priestorových obrazov s použitím jutoviny a rôznych prírodných materiálov. 

 

"Neskôr postupne pribúdajú ďalšie techniky ako tempera, rudka, pastel, čierny tuš i farebný olej, akryl, pieskovanie, práca 

s prútím a drevom. Nezľakol sa ani techniky určenej pre nevidiacich so slovným sprievodom a vyrezbárčil aj kaplnku v 

Spišských Vlachoch," upozornila Bukovinská. 

 

Prispieva na výstavy 

 

Do klubu neprofesionálnych výtvarníkov ho prijali v roku 1989, keď si Bibiana Tauberová, pracovníčka SOS, všimla jeho 

tvorbu. 

 

V jeho maliarskych začiatkoch mu robil často spoločnosť Ladislav Vikartovský, člen Art klubu. 

 

Odvtedy podľa Bukovinskej prispieva každoročne svojimi výtvarnými prácami na viaceré výstavy ako napr. Spišská 

Paleta, Villa Nova, Košická Paleta a iné. 

 

"Svoju tvorbu prezentoval aj na samostatných výstavách - Hľadanie, Nádej a na výstave štyroch výtvarníkov - Štvorlístok, 

ktorá putovala cez Spišské Vlachy, Krompachy, Gelnicu a Michalovce," dodáva Bukovinská. 

 

Absolvoval aj jubilejnú výstavu v roku 2012 v Smižanoch spolu s Tiborom Hrušovským a Milanom Ogurčákom. 

 

Je aktívnym účastníkom výtvarných plenérov, ktoré ako sám hovorí, veľmi ovplyvnili jeho tvorbu. 

 

Do 8. januára 

 

"Jaro Neupauer ma zaujal jemnou farebnosťou krajiniek zo Spiša, ale najmä jeho životnou filozofiou, ktorú sa snažil 

pretransformovať do svojich výtvarných prác. Jarova niekedy až nepochopiteľná skromnosť, duchovná sila a výrazná 

kreativita sa odráža aj v jeho tvorbe," zhodnotil kurátor výstavy Andy Gore. 

 

Návštevníci SOS môžu kolekciu jeho malieb a kresieb vidieť do 8. januára 2018. 
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Späť na obsah 

 

1.2.  Milovníci ľudoviek si prídu na svoje: Aha, čo je pripravené na skok od Spišskej 

 [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/milovnici-ludoviek-si-pridu-na-svoje-aha-co-je-pripravene-na-skok-od-spisskej-286129 

 

 Milovníci ľudových tancov a muziky by mali zbystriť pozornosť. Len na skok od Spišskej Novej Vsi sa totiž uskutoční 

zaujímavé podujatie. Necháte sa zlákať? 

 

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi aj tento rok pokračuje úspešným projektom pod názvom Tanečná škola 

na Spiši. Široká verejnosť a milovníci ľudovej hudby a tancov sa na nej môžu naučiť rôzne tance pod vedením 

profesionálov. Počas druhého cyklu si mohli zatancovať obyvatelia Smižian, Spišských Vlách ale i Margecian. 

 

Posledná tohoročná tanečná škola sa uskutoční v Kultúrnom dome v Poráči. A to už v túto sobotu 9. decembra od 19.30 

hodiny. 

 

Lektormi tanca budú Katka Babčáková a Vladimír Kandra. V Poráči sa budú vyučovať tance ako Do šafľika z Fintíc, 

Dzupkana a Čenč z Kyjova. Do tanca bude hrať ľudová hudba pod vedením dvoch primášov Dominika Václava a 

Ľuboslava Hudáka. Na lekciu je potrebné si priniesť tanečný úbor a dobrú náladu. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Vianočný trh v Spišskej už klope na dvere: Pozrite si, čo jeho návštevníkom ponúkne 

 [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vianocny-trh-v-spisskej-uz-klope-na-dvere-pozrite-si-co-jeho-navstevnikom-ponukne-286142 

 

 Nefalšovanú predsviatočnú atmosféru na tradičnom Vianočnom trhu si budeme môcť vychutnať v našom meste už tento 

týždeň. Čo nás počas obľúbeného podujatia čaká? 

 

Už od tohto piatku obyvatelia a návštevníci Spišskej Novej Vsi môžu zažiť 27. ročník Vianočného trhu. Ten sa bude 

konať, tak ako každý rok, na celej Letnej ulici od Reduty až po veľkú križovatku a potrvá do 10. decembra. 

 

http://spisska.dnes24.sk/milovnici-ludoviek-si-pridu-na-svoje-aha-co-je-pripravene-na-skok-od-spisskej-286129
http://spisska.dnes24.sk/vianocny-trh-v-spisskej-uz-klope-na-dvere-pozrite-si-co-jeho-navstevnikom-ponukne-286142
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Ako nám priblížila Brigita Sopková z Mestského úradu V Spišskej Novej Vsi, Vianočného trhu sa zúčastní približne 130 

účastníkov, ktorí budú zabezpečovať predaj vianočného tovaru, širokého sortimentu spotrebného tovaru a 

potravinárskeho tovaru. 

 

"Nebudú chýbať stánky s občerstvením a stravovaním či doplnkovými službami, akými sú predaj hod-dogu, langošov, 

palaciniek, trdelníkov, rôznych druhov punču, medoviny, kávy, sušených plodov, cukroviniek, korenia a mäsových 

výrobkov," povedala Sopková s tým , že čaro blížiacich sa vianočných sviatkov pripomenú počas trhu aj folklórne skupiny 

spevom vianočných piesní a kolied. 

 

Ako doplnila, pred Levočskou bránou budú umiestnené mestské stánky, v ktorých podľa záujmu budú vybrané druhy 

služieb a predaj tovaru poskytované v popoludňajších hodinách až do Vianoc. 

 

"S obmedzením dopravy počas Vianočného trhu sa nepočíta, s výnimkou obmedzenia rýchlosti na Letnej ulici, 

uzávierkou parkovísk na Letnej ulici a časti parkoviska na Štefánikovom námestí," uzavrela Sopková. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Plány útočníka San Jose prekazia pravidlá IIHF: Reprezentovať Slovensko zostane len 

snom 

 [cas.sk; 06/12/2017; rag, Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/629079/reprezentovat-slovensko-zostane-len-snom/ 

 

Otvoriť galériu 

 

V žilách mu koluje slovenská krv, no za krajinu svojich predkov si zrejme nezahrá. Americký útočník Kevin Labanc (21) 

cez víkend pre Nový Čas povedal, že jeho rodičia a blízki by boli pyšní, keby raz nastúpil s dvojkrížom na hrudi. 

 

Aktuálne smernice Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF) mu to však neumožňujú. 

 

Kým napríklad vo futbale si hráč môže vybrať krajinu, ktorú chce reprezentovať, aj podľa pôvodu svojich predkov, pričom 

tam nikdy žiť či hrať nemusel, v hokeji to je zložitejšie. IIHF tvrdí, že "jej cieľom je upevniť postavenie športu a zároveň 

chrániť integritu medzinárodnej súťaže prostredníctvom národných tímov a ich hráčov, občanov danej krajiny, ako aj 

občanov v danej krajine, súťažiacich na MS či ZOH". Zjednodušene to znamená sprísnené pravidlá, z ktorých najťažšou 

https://www.cas.sk/clanok/629079/reprezentovat-slovensko-zostane-len-snom/
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je podmienka pôsobiť minimálne dve sezóny po sebe v krajine, za ktorú by chcel hrať. A to v prípade Labanca, ktorý sa 

už presadil v NHL, určite nehrozí. Odchod z najlepšej ligy sveta do Tipsport Ligy by bola naozaj prisilná obeta... 

 

"Cítim, že moji rodičia by boli šťastní, keby som za Slovensko hral a bola by taká šanca. Hrdí by určite boli aj ďalší naši 

blízki, ktorých na Slovensku máme," povedal pre Nový Čas Kevin, ktorý doteraz reprezentoval USA do 17 i 18 rokov a v 

budúcnosti tak bude musieť zabojovať v silnej americkej konkurencii aj medzi seniormi. 

 

V minulosti sa o slovenský dres snažil uchádzať aj útočník Brian Ihnačák, syn legendárneho Petra Ihnačáka. Ten pôsobil 

v Kežmarku, Zvolene či Poprade a Slovensko reprezentoval v osemnástke. Za mužov však už dlhšie oblieka dres 

Talianska. 

 

"Vždy som chcel hrať za Slovensko, ale vyšlo mi to len v osemnástke na Hlinkovom memoriáli. Ak by som chcel aj za 

áčko, musel by som hrať pod Tatrami vyše dva roky, čo mi povinnosti nedovolili," povedal nám súčasný hráč Litvínova. 

 

Foto: 

 

Syn bývalého hráča Spišskej Novej Vsi Milana Labanca Kevin už druhú sezónu pôsobí v tíme NHL San Jose Sharks. 

Zdroj - getty images 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  4ka spúšťa predaj v 40 predajniach Digitall 

 [mojandroid.sk; 06/12/2017; Lucia Plichtová ; Zaradenie: MojAndroid.sk] 

https://www.mojandroid.sk/4ka-digitall-spolupraca/ 

 

Pošlite nám tip 

 

Zrejme poznáte značku Digitall, ktorá je najväčšou predajnou sieťou mobilnej techniky na Slovensku s až 40 predajňami 

po celej krajine. Spoločnosť už viac ako 15 rokov prevádzkuje kamenné predajne zaoberajúce sa predajom mobilných 

telefónov, tabletov, GPS navigácii, notebookov, príslušenstva a servisných služieb, rovnako ako rovnomenný e-shop. 

 

Mobilný operátor 4ka spustil predaj v špecializovaných predajniach siete Digitall. Týmto spojením sľubuje kvalitný servis 

pre náročnejsieho zákazníka. 

 

Spoločnosť Digitall vnímame ako skúseného hráča, ktorý už dve desaťročia pomáha 

 

zákazníkom v regiónoch Slovenska s výberom mobilného telefónu a príslušenstva. To, čo 

 

nás spája, je snaha poskytovať ľuďom kvalitné služby za výhodné ceny. 

https://www.mojandroid.sk/4ka-digitall-spolupraca/
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Hovorí riaditeľ divízie predaja Ján Mrva. 

 

Ponuka kvalitných služieb 

 

V predvianočnom čase si tak zákazníci v 40 pobočkách v 33 slovenských mestách môžu kúpiť a aktivovať služby 4ky, 

prípadne získať SIM kartu 4ky pri kúpe mobilného telefónu. Zamestnanci Digitallu sú pripravení Štvorkárom pomôcť aj s 

nastavením telefónu či aktiváciou služieb 4ky. 

 

Ján Šabľa zo spoločnosti Digitall na margo spolupráce dodáva: 

 

Veríme, že predaj produktov 4ky v kombinácii so širokým portfóliom mobilných zariadení na našich prevádzkach, je to, čo 

k nám priláka omnoho viac zákazníkov, ktorých budeme vedieť komplexne obslúžiť. 

 

Kde možno nájsť špecializované predajne? 

 

Predajne Digitall zákazníci nájdu v nákupných centrách Kaufland alebo TESCO v týchto mestách: 

Bratislavský kraj: Pezinok 

Banskobystrický kraj: Brezno, Detva, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom, Revúca 

Košický kraj: Košice, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves (Letná ul., OC Tesco, OC Madaras, OC Kaufland), 

Trebišov 

Nitriansky kraj: Šaľa 

Prešovský kraj: Bardejov, Humenné, Kežmarok, Poprad, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou 

Trenčiansky kraj: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Púchov 

Trnavský kraj: Dunajská Streda, Hlohovec, Piešťany, Senica, Trnava – predajňa a kiosk v OC MAX 

Žilinský kraj: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin – OC Tulip, Ružomberok, Žilina 

 

Zdroj - tlačová správa 

 

Pošlite nám tip 

 

Chceš dostávať novinky o mobilnom operátorovi 4ka? Prihlás sa do nášho Newslettra a my ti ich pošleme vždy, keď sa 

objavia na našom webe. 

 

Email * 

 

Krstné meno * 
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Priezvisko 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

 [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce-cl553272.html 

 

Bratislavský hrad, ilustračná snímka. 

 

Bratislava 6. decembra (TASR) – Výstava na Bratislavskom hrade "Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha" 

je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala 500. výročie ukončenia prác na hlavnom 

oltári v levočskom chráme sv. Jakuba. 

 

Expozíciu pripravili dve múzea Slovenského národného múzea (SNM) - Historické múzeum (HM) a Spišské múzeum v 

Levoči pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 

 

"Nevieme, kedy a kde sa Majster Pavol narodil, ani kedy zomrel. Dlho pôsobil v Levoči. Zanechal nám bohaté a 

obdivované dielo, našu pýchu, ktorá je od roku 2009 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Pred 50 rokmi bolo jeho 

dielo predstavené v múzeu v Levoči a výstava nemohla byť presunutá do Bratislavy. Teraz tú chybu naprávame," na 

utorkovom (5.12.) slávnostnom otvorení expozície zdôvodnila Mária Novotná z levočského múzea, ktorá ju s Alenou 

Piatrovou (HM SNM) autorsky pripravila. 

 

Na treťom poschodí hradu je prezentovaná osobnosť Majstra Pavla a jeho tvorba v širšom dobovom kontexte. V troch 

sekciách ponúka prierez jeho dielom. Od prác, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na 

jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou, v závere aj s myšlienkami reformácie. Sú tam aj vzácne archiválie viažuce 

sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho 

dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru, ktoré 

približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. 

 

Návštevník spozná jeho oltáre zo Sabinova, Polomy a Spišského Podhradia, kalvárie z Bardejova a Spišskej Novej Vsi, 

Meditujúceho Krista z Prešova, Súsošie sv. Juraja z Levoče, Bolestného Krista z Hozelca a iné priestorové drevené diela. 

Dopĺňajú ich kalichy zo Spišskej Belej, Rybian, Bolerázu, Spišskej Soboty, monštrácie z Prievidze, Stropkova, Chtelnice, 

Nových Zámkov a iných farností, ako aj maľovaný obraz Metercia z Rožňavy. 

 

Diela zapožičalo 27 farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, SNM, Arcibiskupský archív v 

Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej 

Bystrici, Prešove, Levoči a Bardejove. 

 

http://www.24hod.sk/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce-cl553272.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

7. 12. 2017 

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

Expozícia je obohatená o haptickú a interaktívnu zónu. Tam sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra 

Pavla prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

 

Výstava potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

 [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-t/296333-clanok.html 

 

Výstava potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

Bratislava 6. decembra (TASR) – Výstava na Bratislavskom hrade "Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha" 

je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala 500. výročie ukončenia prác na hlavnom 

oltári v levočskom chráme sv. Jakuba. 

 

Expozíciu pripravili dve múzea Slovenského národného múzea (SNM) - Historické múzeum (HM) a Spišské múzeum v 

Levoči pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 

 

"Nevieme, kedy a kde sa Majster Pavol narodil, ani kedy zomrel. Dlho pôsobil v Levoči. Zanechal nám bohaté a 

obdivované dielo, našu pýchu, ktorá je od roku 2009 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Pred 50 rokmi bolo jeho 

dielo predstavené v múzeu v Levoči a výstava nemohla byť presunutá do Bratislavy. Teraz tú chybu naprávame," na 

utorkovom (5.12.) slávnostnom otvorení expozície zdôvodnila Mária Novotná z levočského múzea, ktorá ju s Alenou 

Piatrovou (HM SNM) autorsky pripravila. 

 

Na treťom poschodí hradu je prezentovaná osobnosť Majstra Pavla a jeho tvorba v širšom dobovom kontexte. V troch 

sekciách ponúka prierez jeho dielom. Od prác, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na 

jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou, v závere aj s myšlienkami reformácie. Sú tam aj vzácne archiválie viažuce 

sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho 

dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru, ktoré 

približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. 

 

Návštevník spozná jeho oltáre zo Sabinova, Polomy a Spišského Podhradia, kalvárie z Bardejova a Spišskej Novej Vsi, 

Meditujúceho Krista z Prešova, Súsošie sv. Juraja z Levoče, Bolestného Krista z Hozelca a iné priestorové drevené diela. 

Dopĺňajú ich kalichy zo Spišskej Belej, Rybian, Bolerázu, Spišskej Soboty, monštrácie z Prievidze, Stropkova, Chtelnice, 

Nových Zámkov a iných farností, ako aj maľovaný obraz Metercia z Rožňavy. 

http://www.teraz.sk/regiony/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-t/296333-clanok.html
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Diela zapožičalo 27 farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, SNM, Arcibiskupský archív v 

Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej 

Bystrici, Prešove, Levoči a Bardejove. 

 

Expozícia je obohatená o haptickú a interaktívnu zónu. Tam sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra 

Pavla prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

 

Výstava potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Na Bratislavskom hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

 [dobrenoviny.sk; 06/12/2017; TASR ] 

https://www.dobrenoviny.sk/c/118259/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce 

 

Výstava potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

Bratislavský hrad, ilustračná snímka. — Foto: Teraz.TV 

 

Bratislava 6. decembra (TASR) – Výstava na Bratislavskom hrade "Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha" 

je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala 500. výročie ukončenia prác na hlavnom 

oltári v levočskom chráme sv. Jakuba. 

 

Expozíciu pripravili dve múzea Slovenského národného múzea (SNM) - Historické múzeum (HM) a Spišské múzeum v 

Levoči pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 

 

"Nevieme, kedy a kde sa Majster Pavol narodil, ani kedy zomrel. Dlho pôsobil v Levoči. Zanechal nám bohaté a 

obdivované dielo, našu pýchu, ktorá je od roku 2009 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Pred 50 rokmi bolo jeho 

dielo predstavené v múzeu v Levoči a výstava nemohla byť presunutá do Bratislavy. Teraz tú chybu naprávame," na 

utorkovom (5.12.) slávnostnom otvorení expozície zdôvodnila Mária Novotná z levočského múzea, ktorá ju s Alenou 

Piatrovou (HM SNM) autorsky pripravila. 

 

Na treťom poschodí hradu je prezentovaná osobnosť Majstra Pavla a jeho tvorba v širšom dobovom kontexte. V troch 

sekciách ponúka prierez jeho dielom. Od prác, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na 

jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou, v závere aj s myšlienkami reformácie. Sú tam aj vzácne archiválie viažuce 

sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho 

dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru, ktoré 

približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/118259/na-bratislavskom-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce
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Návštevník spozná jeho oltáre zo Sabinova, Polomy a Spišského Podhradia, kalvárie z Bardejova a Spišskej Novej Vsi, 

Meditujúceho Krista z Prešova, Súsošie sv. Juraja z Levoče, Bolestného Krista z Hozelca a iné priestorové drevené diela. 

Dopĺňajú ich kalichy zo Spišskej Belej, Rybian, Bolerázu, Spišskej Soboty, monštrácie z Prievidze, Stropkova, Chtelnice, 

Nových Zámkov a iných farností, ako aj maľovaný obraz Metercia z Rožňavy. 

 

Diela zapožičalo 27 farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, SNM, Arcibiskupský archív v 

Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej 

Bystrici, Prešove, Levoči a Bardejove. 

 

Expozícia je obohatená o haptickú a interaktívnu zónu. Tam sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra 

Pavla prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

 

Výstava potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  FOTO: Na hrade možno spoznať tvorbu Majstra Pavla z Levoče 

 [bratislavskenoviny.sk; 06/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra & školstvo] 

https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/47590-na-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce 

 

Výstava na Bratislavskom hrade "Majster Pavol z Levoče Ruky a zlato v službe ducha" je zavŕšením kultúrnych aktivít, 

ktorými si verejnosť v tomto roku pripomínala 500. výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v levočskom chráme sv. 

Jakuba. 

 

Expozíciu pripravili dve múzea Slovenského národného múzea (SNM) - Historické múzeum (HM) a Spišské múzeum v 

Levoči pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. "Nevieme, kedy a kde sa Majster Pavol narodil, ani kedy zomrel. 

Dlho pôsobil v Levoči. Zanechal nám bohaté a obdivované dielo, našu pýchu, ktorá je od roku 2009 súčasťou svetového 

kultúrneho dedičstva. Pred 50 rokmi bolo jeho dielo predstavené v múzeu v Levoči a výstava nemohla byť presunutá do 

Bratislavy. Teraz tú chybu naprávame," na utorkovom (5.12.) slávnostnom otvorení expozície zdôvodnila Mária Novotná z 

levočského múzea, ktorá ju s Alenou Piatrovou autorsky pripravila. 

 

Na treťom poschodí hradu je prezentovaná osobnosť Majstra Pavla a jeho tvorba v širšom dobovom kontexte. V troch 

sekciách ponúka prierez jeho dielom. Od prác, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie poukazujú na 

jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou, v závere aj s myšlienkami reformácie. Sú tam aj vzácne archiválie viažuce 

sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. Jedenásť diel Majstra Pavla dopĺňajú tri tabuľové maľby, z toho 

https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/47590-na-hrade-mozno-spoznat-tvorbu-majstra-pavla-z-levoce
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dve z dielne jeho spolupracovníkov a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického charakteru, ktoré 

približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. 

 

FOTOGALÉRIA: 

 

Slávnostné otvorenie výstavy Majster Pavol z Levoče - Ruky a zlato v službe ducha 

 

Návštevník spozná jeho oltáre zo Sabinova, Polomy a Spišského Podhradia, kalvárie z Bardejova a Spišskej Novej Vsi, 

Meditujúceho Krista z Prešova, Súsošie sv. Juraja z Levoče, Bolestného Krista z Hozelca a iné priestorové drevené diela. 

Dopĺňajú ich kalichy zo Spišskej Belej, Rybian, Bolerázu, Spišskej Soboty, monštrácie z Prievidze, Stropkova, Chtelnice, 

Nových Zámkov a iných farností, ako aj maľovaný obraz Metercia z Rožňavy. 

 

Diela zapožičalo 27 farností, Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenská národná galéria, SNM, Arcibiskupský archív v 

Košiciach, archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, Štátne a oblastné archívy v Banskej 

Bystrici, Prešove, Levoči a Bardejove. 

 

Expozícia je obohatená o haptickú a interaktívnu zónu. Tam sa nevidiaci návštevníci môžu zoznámiť s dielom Majstra 

Pavla prostredníctvom publikácie, ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Výstava 

potrvá do 18. marca 2018. HM SNM k nej pripravilo sprievodné podujatia a komentované prehliadky. 

 

(TASR) 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Vo farnosti v Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub 

 [tkkbs.sk; 06/12/2017; ( TK KBS, TS KE, ml, ml; pz ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171206036 

 

<p>Vo farnosti v Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub P:3, 06. 12. 2017 15:28, DOM Košice 6. 

decembra (TK KBS) Archijerejskou svätou liturgiou sa 3. decembra zavŕšila 20-ročná tradícia predvianočný pastoračných 

návštev vladyku Milana Chautura CSsR, košického eparchu, v Spišskej Novej Vsi. Výnimočnou bola aj skutočnosť, že v 

úvode liturgie novovymenovaní členovia farskej rady zložili kurátorský sľubu. V homílii vladyka Milan v kontexte evanjelia 

nedele o bohatom mladíkovi poukázal na možnú devalváciu všetkých pozemských dobier. Veriacich povzbudil k 

budovaniu a žitiu kresťanskej lásky, ktorá vedie k pozemskej radosti a aj večnému životu. Farnosť Spišská Nová Ves má 

piatich volených kurátorov a dvoch priamo menovaných farárom v súlade so Stanovami kurátorského zboru farností v 

Košickej eparchii. Službu kurátorov by mali vykonávať po dobu piatich rokov. 

 

<P>  

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171206036
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1.11.  Podtatranská florbalová liga 

 [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 11; ppp ; Zaradenie: POPRAD] 

 

V prvú decembrovú sobotu pokračovala Podtatranská florbalová liga 9. a 10. kolom. Ako jediná si plný bodový zisk z 

dvojzápasu odniesla Veľká Lomnica. 

 

Lomničania sa po sobote dostali na čelo tabuľky vďaka lepším vzájomným zápasom s druhými Panthermi z Popradu, 

ktorých zdolali 6:4. Popradčania v druhom svojom zápase rozdrvili Spišskú Novú Ves 16:2. 

 

Liga pokračuje už najbližšiu sobotu. Voľno bude mať Veľká Lomnica. 

 

(ppp) 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Na sídlisku Západ potešil deti Mikuláš: Nechýbali ani čerti a anjeli, FOTO+VIDEO 

 [spisska.dnes24.sk; 06/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-sidlisku-zapad-potesil-deti-mikulas-nechybali-ani-certi-a-anjeli-foto-video-286183 

 

 Na sídlisko Západ v Spišskej Novej Vsi zavítala vzácna návšteva. Množstvo detí privítalo pred centrom voľného času 

Mikuláša a jeho pomocníkov. 

 

Už každoročne sa môžu deti v Spišskej Novej Vsi tešiť na príchod Mikuláša nielen v centre mesta, ale aj na sídlisku 

Západ, kde pred Centrom voľného času Adam zažína slávnostne vianočný stromček. Výnimkou nebol ani tento rok a v 

utorok tam potešil Mikuláš so svojou družinou množstvo detí. 

 

Slávnostné popoludnie odštartovalo vystúpením škôlkarov z materskej školy na sídlisku Západ, ktorí zaspievali 

prítomným niekoľko pesničiek. Príchod Mikuláša spestrili aj žiaci základnej školy a mažoretky z centra voľného času so 

svojim programom. Detské očká sa potom rozsvietili slávnostným príchodom Mikuláša. 

 

Ten si doniesol na pomoc aj troch anjelikov a dvoch čertov, ktorí po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka 

rozdali deťom drobné sladkosti. Pre našich najmenších a ich rodičov bol v priestoroch centra pripravený aj malý jarmok a 

detičky si priamo pred centrom mohli pozrieť niekoľko vianočných rozprávok. 

 

Atmosféru slávnostného popoludnia si môžete pozrieť aj v našich galériách. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

http://spisska.dnes24.sk/na-sidlisku-zapad-potesil-deti-mikulas-nechybali-ani-certi-a-anjeli-foto-video-286183
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1.13.  Týždeň s mestskou políciou 

 [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 8; msp ; Zaradenie: POPRAD] 

 

V UTOROK 28. novembra ráno bola hliadka MsP Poprad vyslaná do prevádzky potravín na Námestí svätého Egídia, kde 

bola predavačkami pri krádeži tovaru prichytená 27-ročná žena zo Spišskej Novej Vsi. Za tento skutok jej bola uložená 

bloková pokuta. 

 

* V STREDU 29. novembra krátko popoludní oznámil na linku 159 obyvateľ Matejoviec, že mu bol z Ulice Allendeho 

ukradnutý bicykel, ktorý mal opretý pri lavičke. Hliadke MsP Poprad v spolupráci s občianskou hliadkou sa podarilo 

ukradnutý bicykel nájsť pri jednom z obydlí na Ulici Staničnej. Podozrivým bol 16-ročný mladistvý z obce Jánovce-

Machalovce. Ku krádeži sa priznal a mestskou políciou mu bola uložená bloková pokuta, ktorú zaplatil na mieste. 

Ukradnutý bicykel bol vrátený majiteľovi, ktorý sa hliadke MsP Poprad poďakoval. 

 

* V SOBOTU 2. decembra popoludní preverila hliadka MsP Poprad oznámenie ohľadom 56-ročného muža sediaceho na 

lavičke na Ulici L. Svobodu. Tvrdil, že nie je zranený a od mestských policajtov odmietol akúkoľvek pomoc. Opakovanou 

kontrolou hliadka aj po dvoch hodinách zistila, že muž sa stále nachádza na pôvodnom mieste. Keďže tam sedel celý 

čas, vykazoval známky podchladenia. Na miesto, bola preto privolaná sanitka a muž bol po ošetrení prevezený do stanu 

pre ľudí bez domova v zariadení sociálnych služieb na Ulici Levočskej. 

 

(msp) 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 47/2017; 06/12/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

POPRADSKÉ hokejistky v sobotu doma zvíťazili v rámci 8. kola celoštátnej fázy ženskej extraligy nad poľským tímom 

MKHL Krynica-Zdrój 7:0. V sobotu 9. decembra privítajú Popradčanky o 18.45 hod. Spišskú Novú Ves. 

 

* MINULÝ týždeň v stredu sa v Aréne Poprad konalo záverečné obvodné kolo vo futsale základných škôl. V skupine D sa 

najviac darilo ZŠ vo Veľkej, ktorá postúpila spoločne so Spišským Štiavnikom, Spišským Bystrím a Hranovnicou do 

okresného kola. To sa uskutoční v stredu 6. decembra. 

 

* VO ŠTVRTOK 7. decembra sa od 8.15 hod. v priestoroch ZŠ v Matejovciach odohrá finále Žiackej ligy mesta Poprad v 

stolnom tenise žiakov a žiačok. * V SOBOTU 9. decembra sa od 8. hodiny v Aréne Poprad uskutoční Turnaj vo futsale 
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zložiek integrovaného záchranného systému, ktorý organizuje OZ Záchrana. Výťažok zo štartovného a vstupného bude 

venovaný rodine od nadácie Dobrý Anjel. 

 

* V STREDU 29. novembra porazili basketbalisti BK Iskra Svit domáce Komárno 87:77 v rámci 14. kola SBL, v sobotu 2. 

decembra zvíťazili v Handlovej 108:81 v rámci 15. kola. Už dnes privítajú v Iskra Aréne o 18. hodine Žilinu, v sobotu 9. 

decembra bude ich súperom opäť vo Svite o 18. hod. tím KB Košice. 

 

* V SOBOTU 2. decembra sa v Poprade konalo záverečné kolo Majstrovstiev Slovenska v mariáši Grand Prix Vysoké 

Tatry, ktorého sa zúčastnilo 342 hráčov, a ktoré rozhodovalo o celkovom víťazovi. V turnaji sa najviac darilo Františkovi 

Kulikovi z Košíc medzi jednotlivcami a najúspešnejšie družstvo bolo z Trenčína. V celkovom poradí triumfoval Ján Turjak 

zo Žiliny a majstrovské družstvo je z Košíc. Mariášový klub Vysoké Tatry obsadil celkové dvanáste miesto. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  DIZAJNOVÝ NÁBYTOK z masívu 

 [Profit; 12/2017; 06/12/2017; s.: 10,11,12,13; Štefánia Kačalková ; Zaradenie: Slovenské podniky] 

 

Výrobné družstvo Javorina je najväčší slovenský výrobca masívneho dubového nábytku, ktorý predáva výrobky pod 

vlastnou značkou. Spoločnosť prežila počas 70. rokov neľahké obdobia a viackrát sa transformovala. Dnes má veľké 

plány do budúcnosti. 

 

Text - Štefánia Kačalková Foto - archív Javoriny 

 

Na území severného Spiša v podtatranskej obci Jurgov, ktorá dnes pat rí Poľsku, vznikla počas druhej svetovej vojny 

malá rezbárska dielňa. Neskôr sa presťahovala do mestečka Spišská Belá, kde sa v roku 1947 zmenila na výrobné 

družstvo Javorina. ,,Vtedy sa tam vyrábali ľudové umelecké predmety, ako napríklad črpáky. Vyrezávali sa z lipy, čo je 

mäkšie drevo, alebo z jelše. Javorina vyrábala mnohé výrobky aj pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)," 

rozpráva o začiatkoch výrobného družstva súčasný konateľ spoločnosti Leo Čellár, ktorý je zároveň aj dizajnérom 

nábytku. Výroba sa neskôr rozdelila na dve časti - rezbársku a tokársku (sústružnícku) a zariaďovanie interiérov. 

 

TRANSFORMÁCIA NEPOMOHLA. Javorina bolo prvé z desiatich výrobných družstiev, ktoré na Slovensku vznikli po 

druhej svetovej vojne. V súčasnosti je aj jediným výrobným družstvom so zameraním na výrobu nábytku, ktoré dokázalo 

prežiť neľahké obdobie ekonomickej transformácie a neustále reagovať na rýchlo sa meniace trendy v nábytkárskom 

priemysle. Družstvá mali vždy špecifický štatút a dokonca aj za socializmu boli podnikateľskými subjektmi. Javorina 

patrila do Zväzu výrobných družstiev, ktorý stále funguje. Veľké zmeny nastali po roku 1992, keď začal platiť tzv. 

transformačný zákon. V tom čase veľa družstiev zaniklo. ,,Dôvodom bolo, že členovia mohli odísť z družstva s nárokom 
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na vyplatenie transformačného podielu. Zmenou bolo aj to, že drobní podielnici sa mohli priamo podieľať na riadení 

spoločnosti, čo však nebolo veľmi dobré pre ich fungovanie." Z pôvodných okolo sto členov v Javorine zostala po 

transformácii len hŕstka podielnikov. L. Čellár dodáva, že po roku 1992 bola Javorina vo veľmi zlom stave personálne aj 

finančne. V súčasnosti má 12 členov, z toho sú dvaja majoritní. Z minoritných členov je zopár pôvodných, ktorí zostali po 

transformácii, niektorí dnes majú viac ako 70 rokov. 

 

CESTA K JAVORINE. Novodobá história Javoriny sa začala písať koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia 

príchodom L. Čellára. ,,Kedysi som pracoval v spoločnosti Naarden - Traco, ktorá sa zaoberala obchodnou činnosťou s 

poľnohospodárskymi produktmi. Bola to holandská spoločnosť dovážajúca a vyvážajúca rôzne poľnohospodárske 

komodity. Po čase však nastal problém s objemom vývozu. Hľadali sme komodity, ktoré by bolo možné vyvážať zo 

Slovenska, a prirodzeným spôsobom prišlo na drevo. Začali sme nakupovať bukové prírezy a vyvážať ich do Francúzska 

a Holandska. Neskôr sme mali potrebu sušenia a ďalšieho jednoduchého spracovania tvrdého dreva a napokon prišlo k 

spojeniu s Javorinou, kedy sme so spoločníkom odkúpili podiely od bývalých členov," spomína L. Čellár. Podľa jeho slov 

krátko nato vo Francúzsku veterná búrka spôsobila veľkú kalamitu v bukových lesoch a trh s týmto drevom skolaboval. 

Zo dňa na deň sa im plány zmenili a obchodovanie s bukovým drevom už nebolo vôbec jednoduché. ,,Mali sme v 

Javorine vtedy okolo 25 zamestnancov a zvažovali sme, či firmu zatvoríme, alebo budeme pokračovať," hovorí o prvom 

veľkom úskalí v tomto podnikaní. Vo výrobe sa orientovali na drevené puzdrá na hodiny s ornamentmi. Pôvodné produkty 

z mäkkého dreva však postupne prestávali vyrábať a prešli na výrobky z tvrdého dreva, najskôr v subkontrakte pre Ikeu a 

holandských odberateľov. ,,V kontraktoch to funguje tak, že keď je vysoký dopyt po výrobkoch, treba zamestnať viac ľudí, 

dokúpiť stroje, rozšíriť kapacity. Ale má to úskalia. Ak partner ustúpi, v našom prípade napríklad zbankrotovali niektorí 

zákazníci, má to až devastačný charakter. Nám sa však podarilo nájsť iných zákazníkov a firma prežila, ale stále sme 

fungovali systémom - brzda, plyn, brzda," spomína na neľahké obdobie L. Čellár. V reakcii na dianie v podnikaní sa 

majitelia rozhodli, že budú vyrábať iba vlastný nábytok, vytvoria si vlastnú obchodnú sieť a budú ho v rámci nej predávať. 

Odvtedy ubehlo takmer dvadsať rokov. 

 

V ZAHRANIČÍ I DOMA. Prvé postele, stoly a komody putovali na trh v západnej Európe, najmä do Holandska, Belgicka či 

Veľkej Británie, kde ľudia vyhľadávajú masívny nábytok. ,,Sú to krajiny, ktoré sú späté s dubovým drevom, takže sme sa 

týmto trhom prispôsobili. Niektoré výrobky z prvej programovej línie stále vyrábame, napríklad posteľ Direct," zdôrazňuje 

dizajnér a konateľ firmy. Po dvoch rokoch, ako začali vyrábať masívny nábytok pre západný trh, skúsili predávať aj na 

Slovensku. Išli sa ukázať na výstavu Nábytok a bývanie do Nitry. ,,Myslím si, že dizajnovo aj materiálovo sme na náš trh 

priniesli niečo nové. Prvý showroom sme mali v Tescu v Poprade, kde sme začali predávať na slovenský trh," spomína. 

 

ŤAŽKÉ ČASY. V najlepších časoch okolo roku 2008, ešte pred krízou, mali viac ako sto zamestnancov. ,,Vtedy bolo dosť 

stolárov, dnes je to už podstatne horšie. V Spišskej Novej Vsi je stredná drevárska škola, asi jediná v regióne. Študenti 

odtiaľ chodia k nám na prax, no po škole väčšinou robia niečo iné alebo idú na vysokú školu. Učňovské školstvo dnes v 

tomto odbore prakticky neexistuje." Keď potrebujú stolárov, tak si ich musia sami vychovať. ,,Pri mnohých pomocných 

operáciách, ako je napríklad brúsenie, lepenie či hobľovanie, stačí, ak sú to manuálne zruční pracovníci, nemusia to byť 

stolári. Kedysi sme vychovávali kompletne zručných pracovníkov, ktorí u nás získali prax a stali sa profesionálmi. Často 
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však potom odchádzali, či už do zahraničia, alebo na vlastnú živnosť. Poučili sme sa a teraz sa skôr snažíme vychovávať 

kvalifikovaných pracovníkov špecializovaných na obmedzené technologické operácie. Pomáha nám to stabilizovať 

zamestnancov a zvyšovať efektivitu vo výrobe," vysvetľuje stratégiu udržateľnosti personálu. Dnes majú vo výrobe okolo 

40 pracovníkov, čo je o polovicu menej ako pred krízou. Dôvodom je, že do výrobného procesu zapájajú moderné 

výkonné stroje, ale aj to, že znížili objem výroby. ,,Dnes vyrábame už za iné ceny, kríza spôsobila, že ceny išli dole. Ako 

exportérov nás veľmi poznačil aj prechod na euro vo veľmi nevýhodnom kurze. Počas takmer dvoch rokov prístupového 

procesu sme stratili veľa klientov v západnej Európe. Po krátkom úspešnom období prišla kríza." 

 

KVALITNÁ PRÁCA. Podstatné pre Javorinu je, že v tých najlepších časoch v nej vyrábali vlastný nábytok, s vlastným 

dizajnom a dodávali ho vlastným obchodným partnerom. V ťažkých časoch však museli pristúpiť opäť ku kontraktom - pre 

zákazníkov z Nemecka a Dánska. V súčasnosti je to možno aj pol na pol - vlastné výrobky verzus kontrakty. Ešte pred 

rokom export tvoril okolo 60 percent. ,,Boli sme niekoľkokrát na výstave v Kolíne nad Rýnom, čo je najväčšia európska 

výstava nábytku z masívneho dreva, a neuspeli sme. V čase krízy západní klienti neakceptovali nových partnerov z 

východnej Európy. Ale videli naše výrobky, spôsob spracovania, kvalitnú prácu, čo nám neskôr prinieslo nových klientov." 

Podľa L. Čellára boli obdobia, keď to bolo veľmi náročné a zvažovali, či má význam ďalej pokračovať. Ale vždy mali 

zodpovednosť voči pracovníkom či predajcom a nakoniec zlé obdobia nejako preklenuli. ,,V istých sínusoidách to ide 

teraz hore, celkom dobrým smerom," konštatuje. 

 

EKOLOGICKÉ SPRACOVANIE. V Javorine sa celé roky snažia o ekologický produkt - vyrábať čo najviac z prírodných 

materiálov. Podľa L. Čellára najprírodnejší spôsob povrchovej úpravy dreva je olejovanie. ,,Táto úprava je menej 

komfortná pri ochrane nábytku, pokiaľ ide o poškrabanie či podmočenie. Na druhej strane si ju používateľ môže obnoviť 

doma sám. Ku každému nábytku dodávame balíček prvej pomoci. Keď sa náš olejovaný nábytok poškodí, tak ho stačí 

prebrúsiť a znova naolejovať. Olejovaný nábytok má zvýraznenú štruktúru a farbu dreva," vysvetľuje. Pridanou hodnotou 

nábytku z Javoriny je okrem ekologického spracovania aj klasický dizajn. ,,Snažíme sa o nadčasový dizajn a poctivé 

spracovanie, čo vytvára predpoklady niekedy aj celoživotného užívania." L. Čellár vníma aj súčasné trendy mladých ľudí, 

ktorí skôr podliehajú móde. Povedia si, že si nekúpia nábytok na 20 rokov, ale na päť, a to nahráva producentom 

lacnejších nábytkov. ,,Ešte je tu skupina veľmi bohatých ľudí, ktorým možno náš nábytok nie je dosť drahý alebo dosť 

značkový. Sme predstaviteľmi vyššieho cenového štandardu, ktorý v rámci predaja počas krízy asi utrpel najviac. 

Nechcem sa sťažovať, ale je to fakt," uvažuje. 

 

PLÁNY BLÍZKE I VZDIALENÉ. Dnes má výrobné družstvo Javorina dva showroomy, v Poprade a v Bratislave, začiatkom 

nového roka plánujú jeden v Košiciach, v apríli budúceho roka otvárajú predvádzací priestor aj v Prahe. ,,Predávame 

výrobky aj u iných predajcov, ktorí však musia mať ucelený koncept prezentácie našej značky," dodáva L. Čellár. Majú, 

samozrejme, svoju webovú stránku a v rámci nej aj e-shop, ale jeho účelom nie je konkurovať showroomom. Cieľom je 

skôr poskytnúť čo najviac informácií o výrobkoch a nasmerovať zákazníkov na značkové predajne. Plánov do budúcnosti 

majú veľa. Do konca roka 2020 majú ambície zvýšiť podiel na slovenskom a českom trhu približne o 50 percent. ,,V tomto 

období pracujeme aj na novej vizuálnej identite a už sme prezentovali nové logo. Oslovujeme mladých externých 

dizajnérov, pretože chceme v našej výrobe zachytiť aj nové trendy. V októbri tohto roka sme na výstave Designblok v 
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Prahe prezentovali výrobky štyroch nových dizajnérov." Dlhodobo by chceli v Javorine obmedzovať kontrakty a viac 

vyrábať vlastné výrobky, samozrejme, aj do zahraničia. 

 

V auguste minulého roka vstúpil do Javoriny nový väčšinový podielnik, ktorý inicioval zmeny v posilnení značky. 

Predsedom družstva a konateľom je stále L. Čellár, ktorý v spoločnosti postupne vytvára nástupnícku generáciu. Medzi 

mladých manažérov patrí Slavomír Alžbetkin, obchodný riaditeľ. ,,Máme aj šikovného vedúceho výroby Petra Labaja, 

ktorý má len 27 rokov," teší sa L. Čellár. 

 

---- 

 

AMERICKÝ ORECH 

 

Hoci primárne Javorina vyrába nábytky z dubového masívu, ponúka aj produkty z amerického orecha, ktorý dovážajú z 

Ameriky, Kanady, ale aj z Českej republiky. Tento orech je však luxusnejšie drevo a jeho nákupná cena je trikrát vyššia 

ako pri dubovom dreve. 

 

---- 

 

K NÁBYTKU DODÁVAJÚ AJ BALÍČEK PRVEJ POMOCI. PO POŠKODENÍ HO STAČÍ PREBRÚSIŤ A ZNOVU 

NAOLEJOVAŤ 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Basketbalisti Svitu si doma poradili so Žilinou 

 [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/basketbalisti-svitu-si-doma-poradili-so-zilinou-cl553474.html 

 

Ilustračná fotografia. 

 

Svit 6. decembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 16. kola. 

 

Iskra Svit - PP TV Raj Žilina 123:89 (68:35) 

 

Najviac bodov: Avramovič, Davis po 25, Jackson 17 - Rožánek 35, Merešš 21, Brown 19 

 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 51:91 (34:40) 

 

Najviac bodov: Nzege 21, Sarna 10, Antoni 6 - Wisseh, Martin po 15, Bílik 12 

 

http://www.24hod.sk/basketbalisti-svitu-si-doma-poradili-so-zilinou-cl553474.html
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Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Návšteva košického eparchu v Spišskej Novej Vsi 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 06/12/2017;  Ján Siman; Zaradenie: z domova] 

 

Ján Siman, moderátor: "Novovymenovaná farská rada v Spišskej Novej Vsi si založila kurátorský sľub za účasti vladyku 

Milana Chautura. Archierejskou svätou liturgiou sa zavŕšila dvadsaťročná tradícia predvianočných pastoračných návštev 

košického eparchu v Spišskej Novej Vsi. V homílii vladyka Milan v kontexte evanjelia o bohatom mladíkovi poukázal na 

možnú devalváciu všetkých pozemských dobier. Veriacich povzbudil k budovaniu a k žitiu kresťanskej lásky, ktorá vedie k 

pozemskej radosti aj k večnému životu. Farnosť Spišská Nová Ves má piatich volených kurátorov a dvoch priamo 

menovaných farárov v súlade so stanovami kurátorského zboru farnosti v košickej eparchii. Službu kurátorov by mali 

vykonávať po dobu piatich rokov." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Hokejisti Skalice podľahli tesne Dubnici 

 [24hod.sk; 06/12/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/hokejisti-skalice-podlahli-tesne-dubnici-cl553471.html 

 

Skalica 6. decembra (TASR) - 

 

HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 4:5 (1:2, 2:0, 1:3) 

 

Góly: 17., 47. Vereš, 32. Kotzman, 40. Vaškovič - 3. Habšuda, 18. Kanaet, 44. Bobček, 53. Kluka, 56. Kokavec. 

Rozhodovali: Krist - Drblík, Ševčík, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 625 divákov 

 

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) 

 

Góly: 54. Vartovník - 22., 44. Mašlonka, 25. Hančák, 28. Balko, 41. Poliaček. Rozhodovali: Vojtek - Holienka, Hanko, 

vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 292 divákov 

 

HC Topoľčany - HK Trnava 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) 

 

Góly: 56., 60. Podstavek, 14. Novák, 30. König - 36. Schmidt, 39. Hrbáčik. Rozhodovali: Hatala - Durmis, Valo, vylúčení: 

5:7, navyše: Schmidt (Trnava) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 980 divákov 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

http://www.24hod.sk/hokejisti-skalice-podlahli-tesne-dubnici-cl553471.html
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Späť na obsah 

 

1.19.  Hokejisti Skalice podľahli tesne Dubnici 

 [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokejisti-skalice-podlahli-tesne-dubnic/296506-clanok.html 

 

Hrali sa zápasy 26. kola I. hokejovej ligy. 

 

Skalica 6. decembra (TASR) - 

 

HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 4:5 (1:2, 2:0, 1:3) 

 

Góly: 17., 47. Vereš, 32. Kotzman, 40. Vaškovič - 3. Habšuda, 18. Kanaet, 44. Bobček, 53. Kluka, 56. Kokavec. 

Rozhodovali: Krist - Drblík, Ševčík, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 625 divákov 

 

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) 

 

Góly: 54. Vartovník - 22., 44. Mašlonka, 25. Hančák, 28. Balko, 41. Poliaček. Rozhodovali: Vojtek - Holienka, Hanko, 

vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 292 divákov 

 

HC Topoľčany - HK Trnava 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) 

 

Góly: 56., 60. Podstavek, 14. Novák, 30. König - 36. Schmidt, 39. Hrbáčik. Rozhodovali: Hatala - Durmis, Valo, vylúčení: 

5:7, navyše: Schmidt (Trnava) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 980 divákov 

 

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

 

Góly: 5. Tužinský, 12. Lantoši - 26. Mendrej, 39. Koleda, 45. Klíma, 54. Ligas. Rozhodovali: Píšťanský - D. Konc ml., 

Jurčiak, vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 64 divákov 

 

HC Osmos Bratislava - Prešov Penguins 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) 

 

Góly: 8. Klučiar, 57. Šalka - 10. Novotný, 32. Palko, 43. Novický, 44. Mikolášek. Rozhodovali: Druga - Beniač, Vyšný, 

vylúčení: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 524 divákov 

 

Späť na obsah 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokejisti-skalice-podlahli-tesne-dubnic/296506-clanok.html
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1.20.  Basketbalisti Svitu si doma poradili so Žilinou 

 [teraz.sk; 06/12/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-svitu-si-doma-poradili-so/296504-clanok.html 

 

Basketbalová Eurovia SBL mala na programe zápasy 16. kola. 

 

Svit 6. decembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 16. kola. 

 

Iskra Svit - PP TV Raj Žilina 123:89 (68:35) 

 

Najviac bodov: Avramovič, Davis po 25, Jackson 17 - Rožánek 35, Merešš 21, Brown 19 

 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 51:91 (34:40) 

 

Najviac bodov: Nzege 21, Sarna 10, Antoni 6 - Wisseh, Martin po 15, Bílik 12 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - MBK Handlová 101:88 (50:39) 

 

Najviac bodov: Tomič 25, Jankovič 21, Bowman 19 - Stanojevič 25, Tyus 18, Landenbergue 17 

 

VŠEMvs Karlovka Bratislava - BK Levickí Patrioti 55:88 (28:45) 

 

Najviac bodov: Abrhám 12, Vido 11, Kuffa 9 - Krajčovič 24, Kurbas 14, Bojanovský, Djurič po 10 

 

KB Košice - BK Inter Bratislava 92:82 (43:34) 

 

Najviac bodov: Pilčevič 26, Marič 18, Stamenkovič 17 - Baťka 19, Vlahovič, Matovič po 16 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  26.kolo St.Nicolaus ligy: Dubnica rabovala v kráľovskom meste, Michalovce rozdali 

mikulášsku nádielku 

 [hokejportal.net; 06/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/26kolo-stnicolaus-ligy-dubnica-rabovala-v-kralovskom-meste-michalovce-rozdali-mikulassku-

nadielku/77750 

 

http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-svitu-si-doma-poradili-so/296504-clanok.html
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/26kolo-stnicolaus-ligy-dubnica-rabovala-v-kralovskom-meste-michalovce-rozdali-mikulassku-nadielku/77750
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/26kolo-stnicolaus-ligy-dubnica-rabovala-v-kralovskom-meste-michalovce-rozdali-mikulassku-nadielku/77750
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Hokejová St.Nicolaus liga mala v stredu na programe zápasy 26.kola. St.Nicolaus liga 2017/18 - 26.kolo  

 

HK Spišská Nová Ves - HK Ingema Michalovce 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)  

 

Góly: 54. Vartovník (Giľák, Vantroba) – 22. Mašlonka (Halás, Kolba), 25. Hančák (Solomončak, Poliaček), 28. Balko 

(Kolba, Dolgoš), 41. Poliaček (Cútt, Solomončak), 44. Mašlonka (Halás, Piatak), 59. Cútt (Valečko, Hančák), 

Rozhodovali: Vojtek – Holienka, Hanko, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 292 divákov. 

 

Sp.Nová Ves: Hollý – Bdžoch, Vantroba, Zekucia, P. Gurčík, Korenko, Kyčák – Mi. Findura, Marek Nagy, D. Mikula – J. 

Lesňák, L. Vartovník, Giľák – Koky, R. Štrauch, Zwick – Chmeľ, M. Olejník, L. Olejník. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

Michalovce: Trenčan – Hančák, Valečko, Dolgoš, Kolba, F. Oravec, Rusina, B. Cvengroš – Poliaček, Cútt, Solomončak – 

Mašlonka, Piatak, I. Halás – Fajčák, Linet, Brezniak – Balko, L. Toma, Hamráček. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

HK Skalica - MHK Dubnica 4:5 (1:2, 2:0, 1:3)  

 

Góly: 17. Vereš (Hujsa, Vaškovič), 32. Kotzman (Kučera, Janáč), 40. Vaškovič (Hujsa, Sloboda), 47. Vereš (Sloboda) – 3. 

Habšuda, 18. Kanaet (Briestenský, Bobček), 44. Bobček (Rehák, Ďuriš), 53. Kluka, 56. Kokavec (Kluka, Ďurkech), 

Rozhodovali: Krist – Drblík, L. Ševčík, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 625 divákov. 

 

Skalica: R. Petrík – Škápik, P. Horváth, A. Sloboda, Mikéska, O. Janík, Pavešic, Kukliš, A. Straka – Vaškovič, M. Hujsa, 

R. Vereš – Jurák, Jarolín, Kňazev – A. Kotzman, K. Kučera, Janáč – Hluch, Dufek, D. Okoličány. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Dubnica: Hiadlovský – De. Rehák, Bobček, Ďurkech, Habšuda, Burzala, E. Švec, D. Trenčan – Mi. Kokavec, O. Ďuriš, 

Jakúbek – F. Nemček, Hegyi, Kluka – Berák, J. Švec, Špankovič – Kútny, Kanaet, Briestenský. 

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

HC Topoľčany - HK Trnava 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)  
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Góly: 14. Novák (Tábi, König), 30. König, 56. Podstavek (Uhnák, Minárik), 60. Podstavek (Ďurčo) – 36. Schmidt (Burzík, 

Mrava), 39. Hrbáčik, Rozhodovali: Hatala – Durmis, J. Valo, Vylúčení: 5:8, navyše Schmidt (Trnava) 10 minút nešportové 

správanie, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 980 divákov. 

 

Topoľčany: Halo – M. Král, Ďurčo, I. Kohút, Bystričan, Š. Duran, Hrudík, Kubek, Španko – F. Pekarčík, Uhnák, Pätoprstý 

– Minárik, Laššo, Podstavek – D. König, B. Novák, L. Tábi – J. Hudec, Lindeman, Fi. Hudec. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

Trnava: Gibl – Mihalko, Burzík, Kuna, M. Hutár, Burian, B. Žilinský, Brzák, Keleši – Mrava, D. Schmidt, Szalay – 

Kamenický, M. Mišura, Hrbáčik – S. Ševčík, Čunderlík, Róth – Valent, Klema, Ftáčnik. 

 

Tréner: Rudolf Macko. 

 

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

 

Góly: 5. Tužinský (Varga), 12. Lantoši (Kudrna) – 26. Mendrej (Hrušík, Niník), 39. Koleda (Dvořák), 45. Klíma (Rodionov), 

54. Ligas (Hrušík, Niník), Rozhodovali: Píšťanský – D. Konc ml., Jurčiak, Vylúčení: 5:4, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 64 

divákov. 

 

Nové Zámky B: Romančík – Trávniček, Látal, J. Štefanka ml., Matejovie, D. Trška, Ad. Kudrna, Maroš – R. Varga, 

Tužinský, Lantoši – K. Jass, J. Klenko, Do. Rehák – Štumpf, Gubo, Múčka – Murašov, Kovács, S. Slávik. 

 

Tréner: Garip Saliji. 

 

P.Bystrica: Mikoláš – Nahálka, Meliško, Mendrej, Jar. Niník, Palovič, Dvořák, L. Bednár – Okuliar, Rodionov, L. Klíma – L. 

Hrušík, P. Ligas, M. Dolinajec – Mokrohajský, Jurášek, Koleda – Miro, Schroner, Solar. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 

 

HC Osmos Bratislava - HC Prešov Penguins 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)  

 

Góly: 8. Klučiar (Halama), 57. Šalka (Novák, Brodek) – 10. Novotný (Pulščák), 32. Palko (Bylina, Prokop), 43. Novický 

(Prokop, Bylina), 44. Mikolášek (Pulščák, Palko), Rozhodovali: Druga – Beniač, Vyšný, Vylúčení: 1:1, Presilovky: 0:0, 

Oslabenia: 0:0, 524 divákov. 

 

Bratislava: Němec – Obšut, Vidovič, Roth, Ficel, Guoth, Kuzmín, Čech, Valjent – Klučiar, Halama, Šalka – Brodek, 

Novák, Danišovský – Krajč, Kratochvíla, Dvonč – Bednarič, Mlynčár, Horský. 
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Tréner: Imrich Antal. 

 

Prešov: Riečický - Novický, Hopkovič, Pavúk, Palko, Kotzman, Komloš, Maňák – Chalupa, Tomčák, Krajňák – Babynets, 

Šimčák, Baláž – Prokop, Bylina, Gavrik – Novotný, Pulščák, Mikolášek. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Cestovanie s boľavými kĺbmi 

 [TA3, 18:30; Hlavné správy; 06/12/2017;  Jozef Slivenský] 

 

Zuzana Závodská, moderátorka: "Krompašania, ktorí potrebujú ortopéda, poistení v našej najväčšej poisťovni, sú 

nahnevaní, Všeobecná zdravotná odmieta zazmluvniť ich lekára. Argumentuje tým, že v Košickom kraji má zmluvy s 

takmer štvornásobne väčším počtom ortopédov, ako by nevyhnutne musela. Krompašania oponujú, takáto matematika je 

voči nám neúctou." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Toto je ambulancia, v ktorej ordinuje jediný ortopéd v meste a okolí, dve poisťovne s ním 

zmluvy uzavreli, Všeobecná zdravotná poisťovňa to odmieta." 

 

Stanislav Farkaš, ortopéd: "Tým pádom pacienti nemajú preplácanú zdravotnú starostlivosť cestou poisťovne." 

 

Jozef Slivenský: "Krompašania s boľavými kĺbmi poistení vo Všeobecnej zdravotnej majú teda dve možnosti - buď si za 

vyšetrenia zaplatiť, alebo cestovať." 

 

Juraj Čižmárik, obyvateľ: "Ďaleko odtiaľ cestovať tým ľuďom treba. I z dediny chodia. Vždy vymýšľajú na ľudí kde čo 

plané len." 

 

Iveta Rušinová, primátorka Krompách: "Táto situácia trvá v meste od roku 2014, kedy sme žiadali Všeobecnú zdravotnú 

poisťovňu, aby zazmluvnila vtedajšieho lekára, ortopedického lekára, bohužiaľ ani vtedy sme neboli úspešní." 

 

Jozef Slivenský: "Všeobecná zdravotná poisťovňa Krompašanom odpovedala, že ich požiadavka je neopodstatnená, v 

odbore ortopédia vraj v Košickom kraji naplnila vyhláškou danú minimálnu sieť lekárov na 381 percent." 

 

Iveta Rušinová: "Je to absurdita a ja to ľudom neviem vysvetliť." 
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Jozef Slivenský: "Krompašania zorganizovali petíciu, zozbierali viac ako 800 podpisov. Reakcia poisťovne bola podobná. 

Miestni obyvatelia tvrdia, takúto matematiku predsa v tomto prípade použiť nemožno." 

 

Iveta Rušinová: "Ľudia z Krompách musia za ortopédom cestovať minimálne do Spišskej Novej Vsi." 

 

Stanislav Farkaš: "Jednak dlhá čakacia doba, kde aj bolestivé stavy tri, štyri mesiace do objednania, prípadne im rovno 

povedia, že majú plné stavy, nestíhajú, nezoberú ich, máte ortopéda v Krompachoch, choďte si za ním, cezpoľných 

neberieme." 

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, (písomné stanovisko): "Podľa zákona je poisťovňa povinná uzatvárať zmluvy najmenej 

v rozsahu verejnej minimálnej siete na úrovni krajov. V Košickom kraji máme mieru naplnenia na 390 percent, počet 

ošetrených pacientov v odbore ortopédia nám v okrese Spišská Nová ves dokonca medziročne klesá." 

 

Jozef Slivenský: "Krompašania sa však odbiť nedajú, poisťovňu budú naďalej žiadať o zazmluvnenie ortopéda a svoje 

argumenty budú stále opakovať. Tvrdia, raz nás ľudia v poisťovni istotne pochopia." 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Majster Pavol z Levoče na Bratislavskom hrade 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 06/12/2017;  Katarína Ottová; Zaradenie: z domova] 

 

Daniela Matejovičová, moderátorka: "Slovenské národné múzeum otvorilo na Bratislavskom hrade jedinečnú prehliadku 

tvorby Majstra Pavla z Levoče. Je venovaná výročiu. Práve v tomto roku si totiž pripomíname päťsté výročie ukončenia 

prác na hlavnom oltári v Chráme svätého Jakuba v Levoči, ktorý je najvyšším gotickým oltárom na svete." 

 

Katarína Ottová, redaktorka: "Prehliadka nie je iba prierezom tvorby Majstra Pavla z Levoče, ponúka širší pohľad. 

Vypovedá o dobe, o väzbách na európsku kultúru, a napokon aj o obchodných stykoch panovníckych rodov na našom 

území. V prvej miestnosti sú diela, ktoré vychádzajú zo stredovekej zbožnosti, napríklad svätý Michal archanjel z 

Prešova, cirkevní učitelia svätý Hieronym, svätý Martin, svätý Augustín. Ďalšia miestnosť je venovaná humanizmu a 

renesancii, tento vplyv dokladuje napríklad Klaňanie troch kráľov. A tretia sála sa venuje šíreniu myšlienok reformácie, sú 

tu tabuľové maľby, plastiky, oplakávanie Krista, ale aj Kalvária zo Spišskej Novej Vsi. Upozorňuje kurátorka Mária 

Novotná." 

 

Mária Novotná, kurátorka: "Iba na tejto výstave je skomponovaná tak, ako vznikla. To znamená, že nemá len tri základné 

postavy Ukrižovaného, Bolestnú matku a svätého Jána Evanjelistu, ale aj Máriu Magdalénu. Túto kalváriu rozobrali v 

Spišskej v roku 1771. Tá základná skupina kalvária dodnes existuje v kostole v Spišskej Novej Vsi." 
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Katarína Ottová: "Mária Magdaléna, ktorá kľačí pri kríži, je ale od roku 1820 v Stratenej. Poslednou sochou je meditujúci 

Kristus z Prešova, ktorý pripomína lamentujúceho Jóba." 

 

Mária Novotná: "Tento Kristus je presnou sochárskou verziou Krista v zamyslení, ktorú ako v grafike prvýkrát urobil 

Albrecht Dürer. Toto je na výsosť krásne a vynikajúco umelecky urobené dielo." 

 

Katarína Ottová: "Výstavu diel Majstra Pavla dopĺňajú napríklad tabuľové maľby z dielne jeho spolupracovníkov, zlatnícke 

liturgické predmety, ktoré sa dodnes používajú, ale aj textílie. Kurátorka Alena Piatrová upozorňuje na zdanlivo 

nenápadné textílie, hovorí však, že sú v skutočnosti luxusné a raritné." 

 

Alena Piatrová, kurátorka: "Nazývajú sa bakačiny, ide o fragmenty liturgických textílií. Tá technika tkania pochádza z 

Orientu, sa zdokonalila v Perugii a stade sa tento spôsob tkania dostal na východné Slovensko." 

 

Katarína Ottová: "Výstavu dopĺňajú dokumentárne filmy o Majstrovi Pavlovi z Levoče i špeciálna zóna pre nevidiacich." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Cestovanie s boľavými kĺbmi 

 [TA3, 12:00; Žurnál; 06/12/2017;  Jozef Slivenský] 

 

Daniela Piršelová, moderátorka: "Krompašania, ktorí potrebujú ortopéda a sú poistení v našej najväčšej poisťovni, sa 

hnevajú, Všeobecná zdravotná odmieta zazmluvniť ich lekára. Argumentuje tým, že v Košickom kraji má zmluvy s takmer 

štvornásobne väčším počtom ortopédov, ako by nevyhnutne musela. Krompašania oponujú, takáto matematika je voči 

nám neúctou." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Toto je ambulancia, v ktorej ordinuje jediný ortopéd v meste a okolí, dve poisťovne s ním 

zmluvy uzavreli, Všeobecná zdravotná poisťovňa to odmieta." 

 

Stanislav Farkaš, ortopéd: "Tým pádom pacienti nemajú preplácanú zdravotnú starostlivosť cestou poisťovne." 

 

Jozef Slivenský: "Krompašania s boľavými kĺbmi poistení vo Všeobecnej zdravotnej majú teda dve možnosti - buď si za 

vyšetrenia zaplatiť, alebo cestovať." 

 

Juraj, obyvateľ: "Ďaleko odtiaľ cestovať tým ľuďom treba. I z dediny chodia. Vždy vymýšľajú na ľudí kde čo plané len." 

 

Iveta Rušinová, primátorka Krompách: "Táto situácia trvá v meste od roku 2014, kedy sme žiadali Všeobecnú zdravotnú 

poisťovňu, aby zazmluvnila vtedajšieho lekára, ortopedického lekára, bohužiaľ ani vtedy sme neboli úspešní." 
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Jozef Slivenský: "Všeobecná zdravotná poisťovňa Krompašanom odpovedala, že ich požiadavka je neopodstatnená, v 

odbore ortopédia vraj v Košickom kraji naplnila vyhláškou danú minimálnu sieť lekárov na 381 percent." 

 

Iveta Rušinová: "Je to absurdita a ja to ľudom neviem vysvetliť." 

 

Jozef Slivenský: "Krompašania zorganizovali petíciu, zozbierali viac ako 800 podpisov. Reakcia poistovne bola podobná. 

Miestni obyvatelia tvrdia, takúto matematiku predsa v tomto prípade použiť nemožno." 

 

Iveta Rušinová: "Ľudia z Krompách musia za ortopédom cestovať minimálne do Spišskej Novej Vsi." 

 

Stanislav Farkaš: "Jednak dlhá čakacia doba, kde aj bolestivé stavy tri, štyri mesiace do objednania, prípadne im rovno 

povedia, že majú plné stavy, nestíhajú, nezoberú ich, máte ortopéda v Krompachoch, choďte si za ním, cezpoľných 

neberieme." 

 

Iveta Rušinová: "Človek, ktorý má veľké zdravotné problémy, bolia ho kĺby, kolená, má časť tri, štyri mesiace na to, aby 

ho lekár ošetril, ja som presvedčená, že je to neľudské." 

 

Jozef Slivenský: "Na naše otázky Všeobecná zdravotná poisťovňa zatiaľ neodpovedala. Krompašania sa však odbiť 

nedajú, poisťovňu budú naďalej žiadať o zazmluvnenia ortopéda a svoje argumenty budú stále opakovať. Tvrdia, raz nás 

ľudia v poisťovni istotne pochopia." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Záhada smeráckej poľovníčky 

 [Plus 7 dní; 49/2017; 07/12/2017; s.: 38,39,40; PAVEL KNAPKO ; Zaradenie: VŠIMLI SME SI] 

 

Na východe si ficovci vzali na mušku lukratívne revíry 

 

Každý východniar vám povie, že na jazdu spišskými lesmi potrebujete dobrý ,,motor". Rozoraná cesta za obcou Hnilec v 

okrese Spišská Nová Ves, na ktorej konci stojí zrekonštruovaná chalupa smeráckej exposlankyne s pohnutou 

minulosťou, o dobrý ,,motor" doslova kričí. ,,Hájenka" uprostred spišsko-gemerskej divočiny obklopuje lukratívny poľovný 

revír, ktorý podľa všetkého padol do oka regionálnym smeráckym štruktúram. 

 

Na muške smerákov: Spišská Nová Ves nie je pre straníkov Smeru neznáme územie a dokonca sa im podarilo 

uchmatnúť vrcholové funkcie mesta. Na čele stojí smerácky veterán Ján Volný a jeho pravou rukou je bývalá parlamentná 

hviezda Lea Grečková. Podľa mestského opozičného poslanca Rastislava Javorského regionálnym smerákom zachutili aj 

miestne lesy. ,,Keď sa dostali k moci, doslova sa na ne vrhli, keďže po Košiciach máme druhé najväčšie lesy na 
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Slovensku," myslí si politik. Konkrétne ide o poľovný revír Mlynky, ktorý má pod palcom mestská eseročka Lesy mesta 

Spišská Nová Ves a už roky ho prenajíma poľovníckemu združeniu Chov a Lov, ktoré ovláda regionálny smerácky klan. 

 

Konflikt záujmov: Kuriózne je, že Lea Grečková nezastáva len post viceprimátorky mesta, zároveň je členkou 

spomínaného združenia. Podľa Michala Piška z Transparency International Slovensko Grečkovej sedenie na dvoch 

stoličkách nie je s kostolným poriadkom. ,,Okolnosti transakcie môžu vzbudzovať podozrenia z malej domov, keďže 

zástupcovia mesta ako prenajímateľa a poľovníckeho združenia ako nájomcu sú prepojení svojimi funkciami v strane 

Smer a dokonca osobne," podčiarkol odborník. Zároveň naráža na fakt, že šéfom poľovníckeho združenia je Grečkovej 

životný partner, takisto veterán v smeráckych radoch, Ján Babič. Podľa primátora však o konflikt záujmov nejde. ,,Je 

zástupkyňa primátora a za hospodárenie na poľovných pozemkoch v poľovnom revíri Mlynky zodpovedajú Lesy mesta 

Spišská Nová Ves, s. r. o. Pani Grečková nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu s týmto subjektom. Z toho vyplýva, že nie 

je v konflikte záujmov. Poľovnícke združenie nie je podnikateľský subjekt založený s cieľom vytvárania zisku, teda 

nemôže byť ani súčasťou obchodných vzťahov," uvádza Grečkovej šéf Ján Volný. 

 

Ani politička nevidí svoje pôsobenie v meste a zároveň v združení svojho frajera ako problém. ,,Niekde predsa len musím 

byť. (Smiech.) Ak sa to takto berie, tak by som už nemohla byť nikde. Združenie prenajíma revír dlho (od roku 2011 - 

pozn. red.), vtedy som ešte nebola na meste. Okrem iného, konflikt záujmov sa už vidí naozaj vo všetkom. Keď opravia 

cestu tam, kde bývam, tak aj to už je konflikt záujmov," myslí si viceprimátorka. 

 

Dobrá cena: Za povšimnutie stojí cena prenájmu spomínaného revíru, ktorý má rozlohu 2 244 ha a slúži najmä pre 

vysokú zver. Jeden hektár v súčasnosti vychádza poľovnícke združenie na 1,90 eura, teda ročne približne 4 263. Napriek 

tomu, že podľa primátora nájomné za hektár dokonca zvýšili z pôvodných 1,60 eura o tridsať centov, v porovnaní s inými 

poľovnými revírmi ide o relatívne výhodný ,,obchod". ,,Cena za hektár sa pohybuje v rozmedzí od necelého jedného eura 

až po niekoľko desiatok eur," upozornili z rezortu pôdohospodárstva a dodali, že vyhlásenie súťaže znásobuje zisk. Tú 

však Spišská Nová Ves nahradila vyhláškou: ,,V danom prípade bola zverejnená verejná vyhláška, ktorá umožňovala 

záujemcom zaslať ponuky na užívanie poľovného revíru." Prihlásilo sa len združenie Chov a Lov. Podľa exposlanca Jána  

Mičovského, ktorý sa dlhodobo venoval tematike prenájmu revírov, je cena prinízka. ,,Dobrý revír s takouto výmerou by 

sa dal prenajať určite za viac ako štyri tisícky ročne, pokojne aj za dvadsať- či tridsaťtisíc. Na druhej strane je pravda, že 

niektorí naši solventní ľudia poľujú síce radi, no už menej radi za to platia..." podčiarkol aktivista. Podľa ministerstva v 

roku 2015 vypísali štátne lesy 12 verejných obchodných súťaží, vďaka ktorým sa z pôvodných tri až päť eur za hektár 

cena vyšplhala v niektorých prípadoch na stovku eur. Prečo túto formu Spišská Nová Ves obišla? ,,Zákon o poľovníctve 

ukladá povinnosť vykonať verejnú obchodnú súťaž iba v súvislosti s užívaním poľovného revíru s viac ako dvojtretinovou 

väčšinou poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu," vysvetľuje primátor. Práve Mlynky sú vo vlastníctve mesta a nie 

štátu. Zdroj z právnických kruhov uviedol, že za to môže zmena zákonov. ,,Ak by legislatívci zmenili paragraf, aby sa 

vyhlásenie súťaže vzťahovalo aj na revíry vo vlastníctve mesta, tak by museli vyhlásiť súťaž. Prečo sa to vzťahuje len na 

majetok štátu, vôbec netuším," upozorňuje. Zároveň dodáva, že mesto mohlo vyhlásiť súťaž aj z vlastnej iniciatívy. ,,Áno, 

teoreticky to mohli urobiť, nikto to nezakazuje," vysvetlil. Podľa Piška z Transparency International verejná obchodná 

súťaž by vniesla do kšeftu viac transparentnosti. Či samotná vyhláška stačila, je otázne. ,,Ako si môže byť mesto isté, že 
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revír prenajalo za skutočne výhodných podmienok, ak suma za hektár za rok dosahuje výšku 1,9 eura? Je možné, že ak 

by mesto súťaž vyhlásilo, revír by dokázalo prenajať za výhodnejších podmienok," polemizuje expert. 

 

Sivá eminencia: Lea Grečková sa v poľovníckom klane smerákov pohybuje naozaj v prominentnej spoločnosti. Okrem 

majetného podnikateľa Jaroslava Šutaríka je členom napríklad známy sudca Ján Slovinský. Ten pôsobí v Súdnej rade 

SR, kde ho nominoval Smer, a zároveň šéfuje Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi. Grečková okrem 

viceprimátorského kresla sedí na predsedníckom poste predstavenstva mestskej eseročky Emkobel, ktorá mestu dodáva 

teplo. Podľa niektorých ľudí z mesta je Grečková jedna z najmocnejších ľudí v Spišskej Novej Vsi. ,,U nás sa hovorí, že 

Spišskú Novú Ves neriadi primátor, ale Grečková," prezradil pre PLUS 7 DNÍ zdroj z mestského úradu. Svojský názor 

na šéfovanie v meste má aj opozičný poslanec Javorský. ,,Vo veľa veciach jej primátor necháva voľnú ruku a obrovskú 

právomoc. Podľa mojich informácií si dosadzuje na úrad ľudí, akých tam chce ona. Ľudia sa boja hovoriť o nej v zlom, 

pretože môžu ľahko prísť o svoje miesto," myslí si poslanec. 

 

Chata v lese: Exposlankyňa za Smer, ktorá doúradovala v parlamente minulý rok, doslova využíva ,,plody" revíru plnými 

dúškami. V roku 2013 s partnerom Jánom Babičom odkúpili od štátnych lesov chalupu za 6 859 eur ako prebytočný 

majetok štátu. Aj ,,hájenka" uprostred spišskej divočiny vyvoláva u niektorých obyvateľov vlnu kontroverzie. 

 

,,Vraj majú od chaty kŕmidlá len nejakých sto metrov a na zver poľujú rovno z okna," krúti hlavou jeden z obyvateľov 

mesta, ktorý sa s podobnou historkou stretol viackrát. Grečková, ktorá priznala, že je vášnivá poľovníčka, tuší, odkiaľ 

historka pochádza. ,,Raz som žartovala, že zvieratká máme tak blízko, že by sme ich aj z okna mohli strieľať, a viem, 

komu som to hovorila. No ak by sme išli k podstate, tak jediný zakázaný spôsob lovu je z auta. Či si sadnete na posed, či 

pred chatu, to je vaša vec," priblížila. 

 

PAVEL KNAPKO 

 

---- 

 

Temná minulosť 

 

Grečková si so sebou nesie kríž minulosti. V roku 1998 prišla o syna, ktorého mala s vtedajším manželom Vladom 

Grečkom, v minulosti známym hokejistom. Syna Dávida takmer pred dvadsiatimi rokmi za doteraz nevyjasnených 

okolností zavraždil neznámy páchateľ dávkou zo samopalu. Pre otrasný čin bol dokonca vyšetrovaný Grečkovej 

exmanžel. V roku 2008 pre PLUS 7 DNÍ podrobne opísal detaily osudnej noci, keď ho kontaktoval muž, ktorý sa s 

Grečkom dohodol, že mu prinesie nejaké dokumenty. Jeho žena na ne čakala. V tom čase bola na pracovnej ceste v 

Česku. ,,Po pol hodine zvonil pri bránke. Nikoho iného som nečakal, preto som otvoril bzučiakom. Držiac Dávidka za ruku 

vošiel som do predizby a otvoril vchodové dvere. V tej chvíli ma zamrazilo. Pod schodami stál muž so samopalom v ruke. 

Čo chceš? Ja nič nemám - povedal som. Prikázal mi, aby sme šli dnu. Keď zrúkol, že napočíta do troch a strelí, začal 

som v chodbičke plakať. V tom okamihu som sa zohol a zobral Dávidka na ruky. Myslel som, že do dieťaťa nebude 
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strieľať, no prerátal som sa. Muž vystrelil a ja som na okamih odpadol. Keď som sa prebral, videl som steny postriekané 

krvou a Dávidko ležal s prestrelenou hlavou vonku na podeste. Kričal som - Pomoc, zabili mi Dávidka!" zaspomínal na 

otrasnú noc Grečko. V tom čase do prípadu množstvo otáznikov vniesol Alexej Lešník, šéf detektívnej kancelárie Helios, 

ktorej služby v polovici 90. rokov využívala aj Grečková pri vymáhaní miliónovej dlžoby od jedného zo svojich obchodných 

partnerov. ,,Je zarážajúce, že po zavraždení autistického chlapca si už peniaze od Milana S. nenárokovala a zrazu 

nestála ani o naše služby. Keď sme od nej vymáhali peniaze za naše úkony, bola arogantná," konštatoval pred deviatimi 

rokmi Alexej Lešník. Téma vraždy chlapčeka je tŕňom v oku Spišanov dodnes a nechcú o nej na verejnosti hovoriť. Ani 

takmer po dvadsiatich rokoch sa do prípadu nepodarilo vniesť viac svetla. ,,Rozprával som sa s policajtmi, ktorí boli na 

mieste činu v roku 1998 a ich názory sa úplne odlišovali od druhotného vyšetrovania. Podľa mojich informácií sa na súde 

akceptovali len druhotné nálezy kriminalistov," prezradil jeden z obyvateľov mesta, ktorý sa rozhodol zostať v anonymite. 

 

---- 

 

Foto: 

 

Na muške: Spišský poľovný revír Mlynk za Spišskou Novou Vsou ovládajú regionálni politici zo Smeru. 

 

Konflikt záujmov: Lea Grečková pôsobí v Spišskej Novej Vsi ako viceprimátorka a zároveň so svojím partnerom Jánom 

Babičom sú členmi poľovníckeho združenia, ktorému mesto prenajíma revír. 

 

Premiér: Ficovým straníkom zo Spíša padli do oka miestne lesy. 

 

Chatrč: Grečková s frajerom Jánom Babičom kúpili ,,hájenku" uprostred lukratívneho revíru a zrekonštruovali ju. 

 

Sivá eminencia: Podľa miestnych pravá ruka primátora Jána Volného má v ruke väčšiu moc, ako priznáva. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Fehérváry najmladším kapitánom v histórii švédskej Allsvenskan 

 [osporte.sk; 07/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/fehervary-najmladsim-kapitanom-v-historii-svedskej-allsvenskan/100237697 

 

OSKARSHAMN - Slovenský obranca Martin Fehérváry z mužstva IK Oskarshamn sa stal najmladším hokejistom v 

histórii, ktorý odohral zápas v pozícii kapitána v druhej najvyššej švédskej súťaži Allsvenskan. Iba osemnásťročný bek sa 

zapísal do histórie v utorňajšom domácom stretnutí proti Sodertälje SK (5:4 po sam. nájazdoch). Rodák z Bratislavy je v 

Oskarshamne asistentom kapitána Jonasa Engströma, ktorý v spomenutom zápase pre chorobu absentoval. 

 

"V prvom rade som vôbec nečakal, že ma tréner zvolí za kapitána. Najprv mi oznámil, že budem tretím asistentom. Na 

druhý deň sme hrali zápas, náš kapitán bol chorý a tak mi dal kouč rovno 'céčko'. Bol to pre mňa naozaj veľký šok a pred 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/fehervary-najmladsim-kapitanom-v-historii-svedskej-allsvenskan/100237697
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zápasom som mal i trému. Napokon sme však zvíťazili, za čo som veľmi rád," zhodnotil pre agentúru SITA talentovaný 

obranca. 

 

Feherváry pôsobí vo Švédsku už štvrtú sezónu, do Oskarshamnu prišiel v lete, predtým hral v mládežníckych tímoch 

Malmö Redhawks. V tamojšej najvyššej súťaži SHL nastúpil na 13 zápasov. V drese aktuálneho zamestnávateľa odohral 

v Allsvenskan 22 stretnutí so ziskom štyroch asistencií. Na konte má tri účasti na majstrovstvách sveta hráčov do 18 

rokov, na ostatnom svetovom šampionáte tejto kategórie v Poprade a Spišskej Novej Vsi bol kapitánom. Jedenkrát 

absolvoval i MS hráčov do 20 rokov. 

 

Text - SITA Foto: SITA/AP 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Novovytvorený tím žiačok zbiera skúsenosti 

 [hornyzemplin.korzar.sme.sk; 07/12/2017; Pavel Andraščík ; Zaradenie: Horný Zemplín Korzár / Šport v Hornom Zemplíne] 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20708854/novovytvoreny-tim-ziacok-zbiera-skusenosti.html 

 

Sninský futbalový klub má futbalové priekopníčky. 

 

SNINA. Sninský futbalový klub v tomto roku oslávil deväťdesiat rokov svojej činnosti. 

 

No vždy to bola iba mužská zložka. Od tohto súťažného ročníka v klube je aj družstvo žiačok U15, ktoré hrá I. ligu 

skupinu Východ. 

 

K družstvu klub angažoval skúseného mládežníckeho trénera, pedagóga Ladislava Hrehu, ktorý má bohaté skúsenosti s 

výchovou mladých futbalistov v Slovane Belá nad Cirochou. 

 

Ako nám povedal sám tréner, v sninskom futbale sa začala písať nová kapitola. 

 

"Pre mňa ako trénera bola to ťažká úloha. S prípravou sme začali mesiac pred začiatkom súťaže. Musel som vytvoriť 

dobrú partiu dievčat, ktorá bude tvrdo pracovať na seba. Verím, že sa mi to podarilo. Odohrali sme iba jedno prípravné 

stretnutie so žiakmi nášho klubu. Naším cieľom bolo, aby sme inkasovali čo najmenej gólov od silných súperov a 

vyrovnali sa slabším družstvám. Na prvý zápas sme cestovali do Humenného, kde boli obavy z vysokej prehry, ale 

dievčatá splnili príkazy a uhrali sme bezgólovú remízu. Po piatich kolách sme mali jeden bod a skóre 0:33 a streľba bola 

katastrofálna. V šiestom kole sme hostili Vranovčanky, dievčatá sa vytiahli a svoje súperky porazili 4:3, keď všetky góly 

zaznamenala Moravcová. Na ďalšie kolo sme cestovali do Michaloviec, kde dievčatá hrali disciplinovane a vyhrali 1:0 tiež 

gólom Moravcovej. V poslednom kole na domácom ihrisku sme vysoko prehrali s FK Spišská Nová Ves," opísal jeseň 

Hreha. 

 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20708854/novovytvoreny-tim-ziacok-zbiera-skusenosti.html
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Po jesennej časti Sninčanky skončili na siedmom mieste so siedmimi bodmi za dve výhry, jednu remízu a šesť prehier a 

dosiahli skóre 8:51. 

 

V družstve majú iba jednu strelkyňu s ôsmimi gólmi Barbaru Moravcovú, ktorá figuruje aj vo výbere VsFZ. 

 

"Vieme, kde sú naše slabiny. Vynikáme v bojovnosti, ale rezervy máme v individuálnych herných činnostiach a v 

zakončovaní gólových šancí. V jesennej časti v kádri bolo 23 dievčat prevažne zo Sniny a Belej nad Cirochou, no záujem 

majú aj dievčatá z ďalších obcí. Počas zimnej prestávky chceme odohrať niekoľko prípravných zápasov a halových 

turnajov. Klub nám vytvára výborné podmienky. K dobrým výsledkom v jarnej časti by malo prispieť ihrisko s umelou 

trávou," dodal tréner tímu. 

 

Káder MFK: K. Chomová, S. chomová, T. Gerbocová, N. Kalabusová, V. Buríková, B. Morancová, V. Bindzárová, J. 

Volovská, V. Galandová, S. Kohútová, L. Svobodová, E. Gerbocová, N. Makarová, V. Sentivanová, M. Melničáková, A. 

M. Butalová, B. Pavlíková, D.Ľoncová, V. Sušková, Z. Štofiková, N. Harajdičová, N. Buríková. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 7. decembra 

 [korzar.sme.sk; 07/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20710730/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-7-decembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

https://korzar.sme.sk/c/20710730/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-7-decembra.html
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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. 

 

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 
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Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň ADUS, Mnoheľova 2 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň MÁRIA, Krátka 3 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

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

 

Trebišov 

 

RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

FORTUNA, Špitálska 23/23+421 056/6442499 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Kam za kultúrou - štvrtok 7. decembra 

 [korzar.sme.sk; 07/12/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20711731/kam-za-kulturou-stvrtok-7-decembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Ocko je doma 2 o 15.30, 17.50, 19.50, 20.50, Tri želania o 15.20, 16.00, 17.40, 18.30, 7 sestier o 

18.20, 21.00, Justice League o 19.55, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 15.40, 17.50, 20.10, Paddington 2 o 15.30, 

16.10, Príšerákovci o 15.00, Thor: Ragnarok o 17.10, Vražda v Orient Exprese o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS 

- Ocko je doma 2 o 16.00, 20.00, Tri želania o 16.20, 7 sestier o 20.20, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 18.20, 20.30, 

Justice League o 15.45, 18.00, Vražda v Orient Exprese o 17.50, 20.10, Thor: Ragnarok o 17.40 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ 

VES: STER CENTURY CINEMAS - Ocko je doma 2 o 16.00, 20.00, Tri želania o 16.20, 7 sestier o 20.20, Matky rebelky: 

Šťastné a veselé o 18.20, 20.30, Justice League o 15.45, 18.00, Vražda v Orient Exprese o 17.50 hod., MIER - 

 

DIVADLÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20711731/kam-za-kulturou-stvrtok-7-decembra.html
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KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Moje baby o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - 

Podmorská rozprávka o 9.00 a 10.30 hod., THÁLIA - Liliomfi o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Palculienka 

o 8.45 a 10.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstava: 

Família Feďkovič, vernisáž o 17.00 hod., 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, MaJel 

CENTRUM (Alžbetina 42, ut, št 14 - 18) - Výstava: Péter Matl (Ukraina) GULAG (do 8. 1. 2018), 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, 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, VÝSTAVNÁ MIESTNOSŤ - Pieseň života o 16.30 hod.; BANÍCKO-ENERGETICKÉ 

CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v 
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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: HALMISPACE (Hlavná 21) - Jóga smiechu #3: Poď sa s nami smiať! o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ocko je doma 2 o 18.00, 20.50, Tri želania o 15.20, 16.10, 17.40, 18.30, 7 sestier o 17.50, Justice 

League o 20.00, Matky rebelky: Šťasné a veselé o 18.40, 21.00, Paggington 2 o 15.20, 16.20, Vražda v Orient Exprese o 

20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Ocko je doma 2 o 18.10, 21.00, Tri želania o 16.00, 18.30, 7 sestier o 20.30, Justice 

League o 15.30, Matky rebelky: Šťasné a veselé o 18.00, Paddington 2 o 15.40, Vražda v Orient Exprese o 20.40 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Medzi nami o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: (nedeľa) Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod., 

MS: Klub priateľov DJZ o 16.00, HB: Všetko najlepšie! o 18.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

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

VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBA - Ernest Stenhura 1893 - 1931 (do 7. 1.), 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, 
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SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ 

ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: 

GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Kľúčik - Hobit a Rajská záhrada (11. 1.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - 

Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 30. 1. 2018), STARÝ 

SMOKOVEC: VILA FLÓRA - 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.), 

MEDZILABORCE: MsKS (Ul. Andyho Warhola 750/36) - 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: PKO - KINO SCALA - Vianočná Janais o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Jeseň v spišskonovoveskej šiestej lige bola pestrá a vyrovnaná 

 [spis.korzar.sme.sk; 07/12/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20708995/jesen-v-spisskonovoveskej-siestej-lige-bola-pestra-a-vyrovnana.html 

 

Bilancia najvyššej oblastnej futbalovej súťaže. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V prvý novembrový víkend sa v najvyššej okresnej lige v Spišskonovoveskom okrese ukončila 

prvá polovica súťažného ročníka. 

 

Tá priniesla nielen pre samotné kluby, ale aj mužstvá neskutočne pestrý vývoj počas všetkých kôl, čo potvrdzovali aj 

veľmi zaujímavé a niekedy i dosť prekvapivé výsledky majstrovských stretnutí. 

 

Tie sa napokon postarali o dramatickú zápletku v dočasnej a po jesennej časti i nesmierne vyrovnanej tabuľke, kde sa až 

na outsidera z Jakloviec doposiaľ všetky tímy držia doslova plece pri pleci. Z tohto hľadiska sa dá predpokladať, že práve 

jarná odveta prinesie do tejto VI. ligy ešte viac potrebného vzruchu a napätia a o vytýčený postup do V. ligy sa bude 

bojovať až do samého záveru súťaže. Vzhľadom na fakt, že o jasnom favoritovi nemôže byť do týchto chvíľ ani reči, 

môžeme predpokladať, že výhodnejšiu pozíciu do druhej polovice sezóny si vytvorili iba tie tímy, ktoré mali doterajšiu 

sezónu počas jej priebehu viac pod kontrolou. 

 

Z pozície momentálneho lídra sa na svojich prenasledovateľov zatiaľ pozerá kolektív Tepličky, no ten podľa mnohých 

pozorovateľov a priaznivcov nemá dozaista ešte tú pravú suverenitu vo svojej moci. Potvrdzujú to predovšetkým fakty, že 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20708995/jesen-v-spisskonovoveskej-siestej-lige-bola-pestra-a-vyrovnana.html
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v tomto období mali väčšiu príležitosť presadiť sa na vlastnom trávniku, no tú na 100 % nevyužili a v porovnaní s 

ostatnými konkurentmi v streleckej efektivite im to v nejednom prípade nešlo podľa želania. 

 

Futbalová obec v Spišskonovoveskom okrese sú aj Bystrany, v ktorej účinkujú až dva kluby, ktoré si boli počas celej 

jesene vážnymi konkurentmi a častokrát aj prenasledovateľmi. Omnoho lepšie z nich vyšli seniori SŠM Bystrany, ktorých 

druhú priečku možno považovať za plne zaslúženú. Bystranci z tohto klubu totiž nielenže i napriek jedinej prehre 

dominovali na vlastnej pôde, ale ostatným súperom robili na nej takmer stále veľké problémy nielen vysokou gólovou 

produktivitou spojenou s pevnou a prepracovanou defenzívou. 

 

O treťom v poradí Odoríne sa dá paradoxne rozprávať ako o mužstve dvoch tvárí. Na ich veľmi vyhovujúcom umiestnení 

do odvety sa podpísala v prvom rade najlepšia koncovka spomedzi všetkých protivníkov súťaže a popritom pre niekoho aj 

vynikajúca úspešnosť v meraniach síl hlavne na ihriskách súperov. Hráči Odorína tam získali až o päť bodov viac než 

pred zrakmi vlastných fanúšikov, ktorým niekedy neboli doma vôbec po vôli s predvedeným kolektívnym výkonom. 

 

Svojou perfektnou hrou v zadných radoch v podstatnej miere zaujal aj tím z Gelnice, ktorej celkový počet inkasovaných 

gólov ukázal, že ich priemer je menší ako na jeden presný zásah na stretnutie. 

 

O ostatných družstvách až na beznádejne posledné Jaklovce môžeme otvorene povedať, že v prvej polovici ročníka 

určite nezaostali za očakávaním a odraziť sa medzi najelitnejšie tímy v popredí môžu podľa ich správne načasovanej 

stúpajúcej formy v priebehu odvety kedykoľvek. V prvej polovici tejto sezóny ale nemôžeme obísť jedno z najväčších 

prekvapení, ktoré sa prekvapujúco zrodilo až v závere jeseni. 

 

Beznádejne posledné Jaklovce, s ktorými sa všetci súperi v každom kole stále ľahko "pohrali" a uštedrili častokrát aj 

poriadne gólové nádielky. Či už pred zrakmi svojich priaznivcov, ale aj na ich pôde, túto povinnú úlohu nedokázala 

udivene splniť len vedúca Teplička, ktorá po bezgólovej remíze a strate dôležitých dvoch bodov ostala príliš rozčarovaná. 

Tento výsledok tým pádom suverénne ukázal, že práve najvyššia liga v SOFZ sa dá považovať medzi okresnými ligami 

vo východoslovenskom regióne za jednu z najelitnejších a najdramatickejších počas jej celého priebehu. 

 

Tabuľka po jeseni 

Teplička 14 8 2 4 24:17 26 

SŠM Bystrany 14 8 1 5 33:18 25 

Odorín 14 8 1 5 36:23 25 

Letanovce 14 7 4 3 27:22 25 

Gelnica 14 7 3 4 28:13 24 

Smižany 14 7 2 5 31:23 23 

Spartak Bystrany 14 7 1 6 35:27 22 

Sp. N. Ves B 14 7 1 6 26:25 22 

Chrasť n.H. 14 7 0 7 26:24 21 
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Smolník 14 6 3 5 32:35 21 

Mníšek n.H. 14 5 2 7 20:26 17 

Margecany 14 4 3 7 24:25 15 

Jamník 14 4 2 8 26:29 14 

Jaklovce 14 0 1 13 6:67 1 

 

Tabuľka doma 

SŠM Bystrany 7 6 0 1 24:5 18 

Spartak Bystrany 7 6 0 1 25:8 18 

Teplička 8 6 0 2 18:6 18 

Smižany 7 5 1 1 19:6 16 

Sp. N. Ves B 7 5 1 1 18:9 16 

Mníšek n.H. 7 5 0 2 14:7 15 

Chrasť n.H. 7 5 0 2 14:9 15 

Gelnica 7 4 2 1 15:5 14 

Margecany 7 4 2 1 17:10 14 

Letanovce 7 4 2 1 17:11 14 

Smolník 6 4 1 1 17:10 13 

Jamník 7 3 2 2 14:9 11 

Odorín 6 3 1 2 17:9 10 

Jaklovce 8 0 1 7 6:35 1 

 

Tabuľka vonku 

Odorín 8 5 0 3 19:14 15 

Letanovce 7 3 2 2 10:11 11 

Gelnica 7 3 1 3 13:8 10 

Teplička 6 2 2 2 6:11 8 

Smolník 8 2 2 4 15:25 8 

SŠM Bystrany 7 2 1 4 9:13 7 

Smižany 7 2 1 4 12:17 7 

Chrasť n.H. 7 2 0 5 12:15 6 

Sp. N. Ves B 7 2 0 5 8:16 6 

Spartak Bystrany 7 1 1 5 10:19 4 

Jamník 7 1 0 6 12:20 3 

Mníšek n.H. 7 0 2 5 6:19 2 

Margecany 7 0 1 6 7:15 1 

Jaklovce 6 0 0 6 0:32 0 
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Štatistiky: 

Celkový počet zápasov: 98 

Bilancia zápasov: 98 60 (výhier domácich) 13 (remíz) 25 (výhier hostí) 

Celkový počet gólov: 374 

Priemer gólov na zápas: 3,81 (necelé 4 góly) 

Najproduktívnejšie mužstvo: TJ Družstevník Odorín – 36 gólov. Kolektív s najlepšou defenzívou: MFK Gelnica – 13 gólov 

 

Najväčší počet gólov v zápasoch: 

12 gólov: 5. kolo- SŠM Bystrany – Jaklovce 12:0 (7:0) 

10 gólov: 14. kolo- Letanovce- Smolník 5:5 (2:2) 

9 gólov: 4. kolo- Jaklovce – Chrasť n. H. 0:9 (0:5) 

8 gólov: 7. kolo- Smolník – Spartak Bystrany 6:2 (4:0), 4. kolo- Odorín – Smolník 7:1 (4:1) 

7 gólov: 1. kolo- Odorín – Spartak Bystrany 4:3 (0:1), 5. kolo- Sp. N. Ves "B" – Spartak Bystrany 4:3 (1:1), 7. kolo- Chrasť 

n. H. – Teplička 6:1 (3:0), 11. kolo- Jaklovce – Jamník 2:5 (2:1), 12.kolo- Jaklovce – Odorín 2:5 (1:2), 14.kolo- Spartak 

Bystrany – Odorín 3:4 (2:2) 

 

Najväčšie výhry: 5. kolo- SŠM Bystrany – Jaklovce 12:0 (7:0), 4. kolo- Jaklovce – Chrasť n. H. 0:9 (0:5), 4. kolo- Odorín – 

Smolník 7:1 (4:1) 

 

Najmenší počet, alebo žiadny gól v zápasoch: 

1 gól: 2. kolo- MFK Gelnica- Chrasť n.H. 0:1 (0:1), Letanovce – Margecany 1:0 (1:0), 3. kolo- SŠM Bystrany – MFK 

Gelnica 1:0 (0:0), Chrasť n. H. – Letanovce – 0:1 (0:0), 5. kolo- Mníšek n. H. – MFK Gelnica 1:0 1:0 (0:0), 9.kolo- 

Smižany – Teplička 0:1 (0:1), 10.kolo-Odorín – MFK Gelnica 0:1 (0:0), 11.kolo- Chrasť n.H. – Spartak Bystrany 1:0 (0:0), 

12.kolo- Chrasť n. H. – SŠM Bystrany 1:0 (1:0), 13. kolo- Jamník – Odorín 0:1 (0:1), 14.kolo- Mníšek n.H. – Chrasť n. H. 

1:0 (0:0). Žiadny gól: 9. kolo - Margecany – Spartak Bystrany 0:0, 13. kolo-Jaklovce – Teplička 0:0 

 

Najlepší strelci: 

17 gólov: Roland Klinko (Obecné lesy Baník Smolník), Peter Melek (TJ Družstevník Odorín) 

15 gólov: Tomáš Žiga (TJ Spartak Bystrany) 

10 gólov: Milan Šefčík (ŠK Breznovica Letanovce), Dušan Tomaško (MFK Gelnica), Ľubomír Širila (FK NOVES SP. N. 

Ves "B") 

9 gólov: Matúš Brandobur (OTJ Jamník), Erik Marhevka (TJ Slovan Smižany), Ján Horváth (TJ Spartak Bystrany) 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Dvojičky Hudákové sú stále spolu. Ak však príde ponuka, rozdelia sa 

 [Korzár; 281/2017; 07/12/2017; s.: 14; MARTINA JANÍKOVÁ ; Zaradenie: ŠPORT] 
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Sestry Hudákové spolu s florbalom začínali, pôsobili v materskom klube a aj spoločne prestúpili do Ostravy. Bok po boku 

pôsobia aj v reprezentácii, na ihrisku sa vidia. 

 

BRATISLAVA. Líderkou kanadského bodovania prebiehajúceho svetového šampionátu v Bratislave je Paulína Hudáková. 

Iba 19-ročná Spišiačka pochádza zo Švedlára, ostrohy naberala v Kométe Spišská Nová Ves a teraz je už legionárkou. 

Spolu so sestrou, dvojičkou Kristínou pred touto sezónou odišli do Česka. 

 

V Spišskej platili vysoké poplatky 

 

"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. 

 

V Česku to je úplne iné 

 

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. 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. So sestrou hrávajú zatiaľ stále spolu. "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. Slovenky na MS v Bratislave postúpili cez Nemecko medzi osem 

najlepších tímov planéty. Vo štvrťfinále dnes nastúpia proti obrovskému favoritovi z Fínska. MARTINA JANÍKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Skialpinista (+ 30) bez vybavenia nemal šancu! 

 [Nový Čas; 281/2017; 07/12/2017; s.: 11; iglu, tasr ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Autor - iglu, tasr Foto: iglu, ate 

 

VYSOKÉ TATRY - V najmenších veľhorách sveta prvýkrát v tejto zimnej sezóne zabíjala lavína! Horskú záchrannú 

službu (HZS) v stredu napoludnie kontaktoval skialpinista (30) z Michaloviec, ktorý ohlásil mohutný pád lavíny vo Veľkej 

Studenej doline v oblasti pod Malým Závratom. Hrozná predtucha sa naplnila. V lavíne sa nachádzal jeho kamarát (t 30) 
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zo Spišskej Novej Vsi, ktorý nemal lavínové vybavenie a vyhľadávač. Pod veľkou vrstvou snehu tak nemal žiadnu 

šancu. 

 

Na mieste lavíniska, ktoré malo asi 400-metrov, hľadali záchranári HZS a dobrovoľníci s tromi psami zasypaného muža 

asi 2,5 hodiny. Napokon sa ho podarilo nájsť pomocou psa v hĺbke približne 1,5 až 2 metre pod snehom, ale bez známok 

života. ,,Dvaja skialpinisti v traverze pri výstupe v Malom Závrati pod Javorovým štítom odtrhli mohutnú lavínu. Oboch 

strhla, jeden sa z nej dostal sám, druhý v nej, žiaľ, zostal. Ak by mali lavínový vyhľadávač, bola by veľká šanca na 

záchranu. Žiaľ, neboli na túto situáciu dostatočne vybavení," povedal vedúci zásahu Marián Červienka. Lavína mohla mať 

výšku až 2 metre a široká bola vyše 150 metrov. Mŕtveho horská služba transportovala pomocou nosidiel na snehu na 

Hrebienok. Odtiaľ ho previezli do márnice v Smokovci. 

 

Priebeh nešťastia 

 

Dvaja skialpinisti šliapali k Javorovému štítu. 

 

svojou váhou a pohybom odtrhli mohutnú lavínu 

 

masa snehu ich strhla so sebou. 

 

Ten, čo bol vyššie, sa z laviny dostal sám, druhý ostal meter a pol pod snehom, 

 

lavínový pes po vyše hodine našiel už len bezvladne telo 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Moderné urgenty v 44 nemocniciach 

 [Pravda; 281/2017; 07/12/2017; s.: 7; ben ; Zaradenie: Zmeny v zdravotníctve] 

 

Nielen doplnkové hodiny, ale aj rozsiahle zmeny v urgentných nemocničných príjmoch prešli parlamentom. Sieť oddelení, 

kde pacientov vozia záchranky, bude úplne iná. V menších nemocniciach zaniknú, inde sa zase prestavajú na moderné 

oddelenia. Zmeny sa začnú postupne od januára budúceho roka. Ministerstvo v zákone stanovilo pevnú sieť aj zoznam 

44 nemocníc, ktoré v nej budú. Pre ne to bude znamenať isté zmluvy so zdravotnými poisťovňami a viac peňazí. Mnohé z 

nemocníc dnes nemajú materiálnotechnické vybavenie ani personálne kapacity na to, aby ich urgentné príjmy fungovali 

podlá európskych smerníc. "Snažili sme sa preto definovať pravidlá, stanovujeme pevnú sieť urgentných príjmov. Vytvorili 

sme dva typy, týkajú sa samotnej prevádzky aj financovania," povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Štandardy 

urgentného príjmu podľa neho spĺňa na Slovensku len pár zariadení, spomenul Spišskú Novú Ves a Poprad. Zmena, 

ktorú pripravil rezort, vychádza z toho, že chorého človeka najprv prezrie záchranár, ktorý ho podľa závažnosti buď 

posunie ďalej, alebo priamo na urgentnom príjme dostane nevyhnutnú liečbu. V praxi budú dva typy takýchto oddelení. 
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Prvý bude prevažne v regionálnych nemocniciach, tie budú tvoriť tzv. pevnú sieť. Pôjde o 34 zariadení. Druhý - 

špecializovanejší - bude v desiatich, univerzitných a fakultných nemocniciach. V nich sa vybudujú veľké oddelenia. 

Zdravotné poisťovne ich budú financovať paušálne tak, ako dnes platia záchranky. Prvý typ dostane mesačne okolo 27-

tisíc eur, druhý asi stotisíc eur. Lekár a odborník na urgentnú medicínu Karol Jarábek pre Pravdu vysvetlil, že urgent by 

mal byť samostatným oddelením nemocnice. "Musí mať stálych zamestnancov, primára, rozpočet. Jeho úlohou nie je 

zisťovať príčinu ochorenia, ale zachrániť život a podlá toho je prispôsobené technické vybavenie, samotný priestor aj 

ľudia," poznamenal odborník. Musia tam byť podľa neho lekári, ktorí majú špecializáciu na urgentnú medicínu. V 

zahraničí sa na týchto oddeleniach odohráva asi 90 percent diagnostiky. Zo stanovenia pevnej siete urgentných príjmov 

majú zdravotníci aj obavy. Myslia si, že keď sa ich zariadenie v nej nenachádza, zrušia ho. Redakcia denníka Pravda 

dostala otvorený list zamestnancov Všeobecnej nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši. Tí sa už niekoľko týždňov 

strachujú o to, čo s nimi bude. Ich nemocnica totiž v pevnej sieti nieje. "Zostavením zoznamu urgentných príjmov v 

jednotlivých nemocniciach je jasné, že urgentný príjem v nemocnici nebude, to znamená, že nemocnica nebude v sieti 

celého Slovenska," píše sa v liste od zamestnancov. Nikto nič podľa nich nevie a tam, kde je nevedomosť, tam pribúda 

konšpiračných teórií a zaručených správ. Okresná nemocnica je spádovou oblasťou pre takmer 50-tisíc obyvateľov a ak 

by ju zrušili, mnohí obyvatelia by museli cestovať aj. 60 či 70 kilometrov za ošetrením do Zvolena. V okrese žije veľa 

starších ľudí, pre ktorých by to bolo komplikované. 

 

Ministerstvo zdravotníctva obavy zamestnancov aj pacientov vyvracia. To, že v nemocnici nebude urgent, ešte 

neznamená, že nebude ani v pevnej sieti. "Akékoľvek, obavy o utlmovanie nemocnice vo Veľkom Krtíši sú 

neopodstatnené, rezort, naopak, plánuje jej rozvoj," reagovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Doplnila, že ide o 

druhého najväčšieho zamestnávateľa v okrese. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti, chorobnosti, málo 

rozvinutú infraštruktúru a chýbajúce železničné spojenie je zachovanie tejto nemocnice podľa Eliášovej dôležité. Riaditeľ 

nemocnice Pavel Bartošík si myslí, že ide len o nedopatrenie, resp. o mylnú interpretáciu. "Zdravotná starostlivosť 

zostáva zachovaná do budúcnosti v rovnakom rozsahu, ako bola poskytovaná doteraz," podčiarkol Bartošík. 

 

Skutočnosť, že nemocnica nebude súčasťou siete, podlá neho znamená, že jej budú uhrádzané len skutočne realizované 

výkony v rámci ústavnej pohotovostnej služby. "Aktuálne sa pre nemocnicu nič nezmení, nebude mať však nárok na 

mesačný finančný paušál," doplnil s tým, že pre verejnosť bude nemocnica poskytovať pohotovosť aj naďalej. Na 

vybudovanie nových oddelení môžu nemocnice získať peniaze z eurofondov. Ministerstvo zdravotníctva má k dispozícii 

150 miliónov eur. V máji tohto roka spustilo prvú výzvu, v hre je zatiaľ 70 míl. eur. Eurofondy nemôžu čerpať bratislavské 

nemocnice, tým pomôže štát. Viaceré zariadenia zatiaľ nespĺňajú podmienky na to, aby sa uchádzali o európske peniaze. 

Dôvodom sú ich dlhy. Minulý týždeň parlament schválil aj zámer na oddlženie nemocníc. Prvé by sa mohli zbaviť dlžôb už 

na budúci rok. Po oddlžení rezort plánuje oznámiť druhú výzvu.  

 

ben 

 

Späť na obsah 
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1.34.  V Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub 

 [hlavnespravy.sk; 07/12/2017; HSP/TS KE/Foto:Paula Štefanková ; Zaradenie: Svetonázor] 

http://www.hlavnespravy.sk/v-spisskej-novej-vsi-farska-rada-zlozila-kuratorsky-slub/1232384 

 

Košice 7. december 2017 (HSP/TS KE/Foto:Paula Štefanková) 

 

Archijerejskou svätou liturgiou sa 3. decembra zavŕšila 20-ročná tradícia predvianočný pastoračných návštev vladyku 

Milana Chautura CSsR, košického eparchu, v Spišskej Novej Vsi. Výnimočnou bola aj skutočnosť, že v úvode liturgie 

novovymenovaní členovia farskej rady zložili kurátorský sľubu. 

 

V Spišskej Novej Vsi farská rada zložila kurátorský sľub 

 

V homílii vladyka Milan v kontexte evanjelia nedele o bohatom mladíkovi poukázal na možnú devalváciu všetkých 

pozemských dobier. Veriacich povzbudil k budovaniu a žitiu kresťanskej lásky, ktorá vedie k pozemskej radosti a aj 

večnému životu. 

 

Farnosť Spišská Nová Ves má piatich volených kurátorov a dvoch priamo menovaných farárom v súlade so Stanovami 

kurátorského zboru farností v Košickej eparchii. Službu kurátorov by mali vykonávať po dobu piatich rokov. 

 

TS KE informoval ML 

 

-END 
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