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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Píšete nám 

 [Miau; 12/2017,01/2018; 08/12/2017; s.: 10; redakcia ] 

 

Milé Miau, 

 

vždy sa teším na nové číslo tohto skvelého časopisu. Keď ho už držím v rukách, nedočkavo v ňom listujem a zisťujem, čo 

pútavé ste pre nás pripravili tentoraz. Lahôdkou bol pre mňa článok o skvelom hercovi Davidovi Duchovnom, ktorého som 

si obľúbila v seriáli Akty X a potešilo ma, že som sa dozvedela veľa zaujímavých informácií z jeho hereckého či 

súkromného života. Je skvelé, že dávate priestor aj menej známym osobám, ktoré sú niečím pútavé. Páčil sa mi rozhovor 

s módnym dizajnérom Richardom Rozborom, ktorý krásne rozprával o svojej ceste k móde a tiež o tom, čo by nemalo 

chýbať v šatníku každej ženy. Táto rada je určite nad zlato. Každý článok je svojím spôsobom zaujímavý a nájde si 

svojho čitateľa. Ďakujem nielen za vynikajúcu titulku, ale tiež za veľa informácií a pikošiek, ktoré som si s radosťou 

prečítala. Už teraz som zvedavá na ďalšie číslo, vďaka ktorému sa dozviem veľa noviniek. 

 

Júlia z Bratislavy 

 

--- 

 

Hi, Hi, Hi! 

 

Už dávno ma MIAU tak nerozosmialo (v tom dobrom slova zmysle). Ako vždy som totiž nové MIAU najprv prelistovala, 

aby som zistila, s akou zaujímavou osobnosťou sa zoznámim. A zoznámila som sa... James Joyee so svojím naturálnym 

slovníkom mi spravil takú dobrú náladu, akú som už dávno nemala. Vďaka za nekonvenčnosť, mne sa rátala... 

 

Monika z Prešova 

 

--- 

 

Vážená redakcia, 
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mojimi rukami často prejde niekoľko týždenníkov alebo mesačníkov, ale Miau je stálica. Je zárukou toho, že každá 

strana, každý článok je pre mňa príťažlivý z rôznych dôvodov, ale ten najpodstatnejší je, že ponúkate neotrepané témy a 

kvalitné rozhovory s múdrymi ľuďmi. Ako aj v októbrovom čísle - s Evičkou Borušovičovou. Prečítala som niektoré jej 

literárne počiny a je skvelá. Je zábavná, je vtipná a fakt, že napísala a režírovala hru o veľkom človeku, M. R. Štefánikovi, 

za to ju nesmierne obdivujem a uznávam. Veľká vďaka a prajem aj naďalej veľa pracovných úspechov. 

 

Katka Krivjančinová zo Sniny 

 

--- 

 

Reakcie z Facebooku na deviatu Zlatú pečať pre magazín Miau 

 

,,Najobľúbenejší mesačník mojej mamy a niekoľko rokov aj môj. Jediné predplatné, ktoré máme už 15 rokov! Prajeme 

vám ešte veľa ocenení." Simona Deščička 

 

--- 

 

Ja som si ho od začiatku, čo začal vychádzať, platila sama, teraz mi ho už nosí Ježiško od maminy. Veľmi dobrý darček! 

Martina Jajcayová 

 

--- 

 

Moja zbierka od marca 2002 

 

Zuzana Ontková Feketeová 

 

--- 

 

Pisateľky listov a Facebookových odkazov odmeníme vôňou Mesmerise Red For Her od AVON 

 

10 vôní EISENBERG I AM zasielame Petre Ševčíkovej z Brezna, Zdenke Forrovej zo Zbrodov, Bohumilovi Jankovičovi z 

Očovej, Róberte Repákovej zo Spišskej Novej Vsi, Slávke Kmeťovej z Bánoviec nad Bebravou, Helene Micanovej z 

Ružomberka, Soni Rojkovej z Bratislavy, Ivete Juhászovej z Imeľa, Dane Strejčkovej z Topoľčian a Veronike Matysovej 

zo Zlatých Moraviec. 

 

DVD Kráska a zviera zasielame Márii Kardošovej z Veľkého Kamenca 

 

Späť na obsah 
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1.2.  Tak trochu talianske Vianoce 

 [Miau; 12/2017,01/2018; 08/12/2017; s.: 74,75,76,77,78,79; Gabina Weissová ; Zaradenie: MENU] 

 

Mužov - šéfkuchárov je v reštauráciách ako maku šéfkuchárky by ste však na našom malom Slovensku mohli hľadať 

pomocou lupy. Sú vzácne ako ten povestný šafran, preto ak na ne niekedy narazíte, určite sa zastavte, posaďte ku stolu 

a nepremeškajte šancu ochutnať ich kuchárske majstrovstvo. 

 

Možno sa občas zamyslíte, prečo je žien - šéfkuchárok ako šafranu? Eva Polomská, šéfkuchárka talianskej reštaurácie 

Sotto Ristorante v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa už dvakrát objavila ako jediná žena v dvadsiatke najlepších šéfkuchárov 

Slovenska (Gurmán Awards, Gurmán 20 Best Chefs), tvrdí, že najväčším problémom je čas: ,,Na ženách sú predsa deti, 

leží na nich starostlivosť o domácnosť a v kuchyni sa pracuje od skorého rána do neskorého večera. Žena skôr prijme, ak 

má jej muž takúto na čas náročnú prácu, ako by tomu malo byť naopak." To isté sa týka aj voľna, ktoré si Eva so synom 

vyberá až vtedy, keď ju toľko nepotrebujú v práci, alebo je jej reštaurácia zatvorená. ,,Ženy nie sú menej šikovné, ako jsa 

to často v súvislosti s vedením kuchyne vravieva, nie sú ani menej kreatívne alebo menej odvážne, pokiaľ ide o 

experimentovanie. Práve naopak, ženy bývajú v kuchyni uvoľnenejšie, dokážu navariť aj bez váženia a recept si často 

prispôsobujú alebo ho inštinktívne vylepšujú." 

 

Varenie po praslici 

 

Do kuchyne a k vareniu ju pritiahla mamka a babička z maminej strany. Od nich sa naučila, že do receptov treba vkladať 

nielen lásku, ale aj poriadne ingrediencie, pretože pri varení sa nič nedá oklamať. Babička tiež dokázala pre svoje 

návštevy vyčariť neopakovateľnú atmosféru rodinnej pohody. ,,Ako dieťa som nechodila jesť do školskej jedálne. 

Stravovali sme sa doma, kde bolo stále navarené a napečené a to isté som zopakovala i ja, keď sa mi narodil syn. Na 

materskej som bez prestávky vyvárala a keďže sme veľká rodina, otvorili sme si napokon v Spišskej Novej Vsi 

reštauráciu." Vyučená v kuchárskom remesle nie je, Eva Polomská ako dievča skôr rada kreslila, a tak sa prihlásila na 

drevársku školu s výtvarným odborom. Neskôr sa venovala kvetom, ktoré predávala vo svojom kvetinárstve, až skončila 

pri nemenej kreatívnej práci, keď sa začala zvŕtať nad hrncami a pripravovať jedlá pre svojich hostí. Začínala spoločne so 

šéfkuchárom z Neapola a hoci spočiatku neplánovala variť, iba manažovať chod podniku, Pietro Pagano si všimol, že je 

šikovná a doslova si ju k sebe do kuchyne vyžiadal. Základy teda pochytila od neho, no dnes už má obľúbená 

šéfkuchárka vlastný charakteristický ,,rukopis": ,,Dnes je napríklad trendom variť z jednej zeleniny, z ktorej sa pripravuje 

pyré, chipsy alebo čokoľvek iné. Kuchári dosť experimentujú, ale ja mám radšej jednoduchšie recepty, ktoré ľuďom stále 

chutia. Jedálny lístok zostavujem podľa toho, čo mám práve k dispozícii, raz použijem nakladanú zeleninu, inokedy to, čo 

nám práve rastie v záhrade..." Rodina okrem starostlivosti o zeleninovú a ovocnú záhradu chová sliepky, má svojich 

dodávateľov na kozie syry i mlieko, chlieb si pečie sama a ak nejaký ostane 

 

TERINA Z PERLIČKY S FENIKLOM 
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Terrina di faraona al finocchietto Potrebujeme: 1,5 kg perlička (alebo kurča), 50 g parmskej šunky (plus pár plátkov 

navyše), 2 celé vajcia, 3 žĺtky, 1 lyžica feniklu, šalotku, soľ, čierne korenie, bobkový list. Postup: Perličku vykostíme. 

Vykostené mäso z perličky pomelieme na mäsovom mlynčeku spolu so šunkou a šalotkou, do zmesi pridáme vajíčka, 

fenikel, soľ a podľa chuti korenie. Poriadne premiešame alebo môžeme zmes aj vymixovať. Kameninovú formu vyložíme 

papierom na pečenie a naplníme mäsovou zmesou, na vrch poukladáme plátky parmskej šunky a bobkový list a dáme 

piecť do vodného kúpeľa na 180 °C približne na 1 hodinu a pol. 

 

OMÁČKA KTERINE Z PERLIČKY 

 

La Peverada di treviso 

 

Potrebujeme: Kosti z perličky, 2 mrkvy, 1 stonkový zeler, bobkový list, 10 g sušených hríbov, 250 g čerešňových 

paradajok, 1 citrón, suché biele víno, celé korenie, soľ, olivový olej. Postup: Šalotku nakrájame, orestujeme na olivovom 

oleji a podlejeme bielym vínom. Pridáme čerešňové paradajky. Huby namočíme do vody a pridáme spolu s mrkvou, 

zelerom, bobkovým listom, kôrou z citróna, korením a kosťami z perličky do hrnca k šalotke a paradajkami. Zalejeme 

vodou, v ktorej sme mali namočené hríby a necháme variť. Vývar precedíme, vyberieme kosti, zeleninu vymixujeme a 

pridáme do vývaru a opäť redukujeme. Potom vývar prepasírujeme, dáme späť na panvicu a zjemníme maslom. 

Podávame k terine z perličky. 

 

Talianske Vianoce 

 

V krajine v tvare čižmy to majú trochu posunuté, aspoň čo sa týka hodovania nad kačacinou a husacinou. Zatiaľ čo my už 

máme hlavnú vlnu za sebou, oni s hydinou začínajú práve na vianočné sviatky, kedy kačke a husi ,,predchádza" na stole 

najskôr tekvicová polievka. Talianska kuchyňa je však taká rôznorodá, koľko regiónov je v krajine a Eva spomína, ako 

šéfkuchár, u ktorého sa priúčala čaru tejto kuchyne, varieval svojej rodine na štedrovečerný stôl šošovicový prívarok s 

malými klobáskami... ,,Priamo z Neapola napríklad pochádza recept na dezert pastiera napoletana, čo je vlastne obdoba 

cheesecaku, ale s ricottou, jačmennými krúpami, kondenzovaným ovocím a kvetovou a pomarančovou arómou." V 

reštaurácii sa už Evini hostia tešia na jej talianske špeciality, ktoré zvyčajne nepripravuje počas celého roka, ale iba 

počas zimných mesiacov. Aj u nich doma si radi upečú obdobu talianskeho tradičného dezertu panettone. ,,Ten náš však 

nie je taký bohatý stačí, že doň dáme hrozienka. A pripravuje sa ešte podľa receptu mojej prababky v tradičnej forme, 

ktorú mám od nej. Je to vlastne akási vianočka, ktorá sa je s mäsom, so šunkou alebo klobáskou kedykoľvek po Štedrom 

dni." Keď si Eva nevie s niečím v kuchyni alebo v živote rady, zaskočí za svojimi babičkami, ktoré vnučku rady vypočujú. 

Od nich vie, že na Spiši bolo voľakedy množstvo baní, kde fárali aj baníci z Talianska. ,,Preto vidím medzi našou a 

talianskou kuchyňou veľkú podobnosť. Veď naše pirohy sú vlastne talianske ravioli a môžeme len hádať, kto od koho to 

vlastne odpozeral," smeje sa. ,,Halušky sú ako talianske gnocchi, len do jedného idú surové zemiaky, do druhého varené. 

Dokonca som sa dozvedela, že naša bryndza sa voľakedy vozila do Talianska, kde si na nej pochutnávali Benátčania s 

tuniakom a taký recept pripravujeme aj u nás." 
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PANETTONE Taliansky vianočný koláč Potrebujeme: Na prvú časť cesta -1 droždie, 60 g práškového cukru, 3 žĺtky, 150 

ml mlieka, 70 g masla, 250 g múky. 

 

Na druhú časť cesta - 60 g práškového cukru, 10 g medu, 25 g vaječných bielkov, 50 g žltkov, 125 g múky, soľ, 70 g 

masla, 50 g hrozienok, 50 g kandizovanej pomarančovej kôry. 

 

Postup: Najprv si pripravíme kvások z teplého mlieka, droždia a lyžičky kryštálového cukru. Z múky, práškového cukru, 

žltkov, mlieka, kvásku a rozpusteného masla vymiesime cesto. Prikryjeme fóliou a dáme na teplé miesto kysnúť 

minimálne na 12 hodín. Po nakysnutí prvej časti cesta do neho zamiesime práškový cukor, med, bielky, žltky, múku, soľ, 

rozpustené maslo z druhej časti cesta. Ak je cesto hotové, primiešame do neho hrozienka a kandizovanú pomarančovú 

kôru a necháme hodinu odstáť. Po hodinke dáme cesto do formy na panettone a necháme kysnúť v rúre 5 hodín. Po 

vykysnutí pečieme 30 až 45 minút pri teplote 180 °C. Po upečení otočíme panettone na 12 hodín dole hlavou, aby sa 

maslo v ňom premiešalo po celom objeme. 

 

Žena - šéf kuchárka 

 

Byť paňou veľkej kuchyne vo vlastnej reštaurácii nie je práve med lízať a Eva si v práci nič neuľahčuje. Nemá pomocných 

kuchárov, všetko robí sama, čo znamená, že ak v reštaurácii nie je ona, majú zatvorené. Pripravuje všetko od dezertov 

cez predjedla, polievky a hlavné jedlá, sama ukladá pokrmy na taniere a neraz sa vydá medzi hostí na ,,výzvedy", ako im 

chutí, či je všetko v poriadku, ale aj preto, aby bola bližšie k tým, pre ktorých varí. V reštaurácii je dokonca aj počas dní, 

keď majú voľno, Eva sa však smeje, že to kvôli tomu, lebo jej rodina nad reštauráciou býva. V bežných dňoch vstáva aj 

so synom o šiestej, beží dolu, aby zarobila na chlieb, vráti sa domov, výstroji syna do školy, vezme to cez záhradu, kde 

zozbiera čerstvú úrodu a kým je chlieb vykysnurý, už je opäť v práci. ,,Mám na výpomoc dievčatá, ale rada sa spolieham 

sama na seba. Občas som na nohách až do desiatej večer, niekedy prídem domov o jednej po polnoci, dokonca nelením 

navariť, ani keď mi zavolá ktosi známy, že je nablízku s priateľmi, ale my máme zatvorené. Nuž, otvorím a pohostím ich." 

Na Vianoce sa ale práca rozdelí medzi všetkých, dokonca aj medzi starých rodičov a vnúčatá: ženy pečú koláče, chlapi 

pripravujú klobásky, babka, kým ešte vládala, všetkým napiekla vianočku. Spolu sa už potom tešia na chvíľu, keď sa 

postavia ku stolu, pomodlia sa, Evkin otec vyberie príbeh z Biblie, ktorý prečíta nahlas a mamka urobí každému krížik na 

čelo. 

 

PEČENÁ KAČICA S OVOCNOU HORČICOU Arrostod d´anatra con mostarda 

 

Potrebujeme: 2 kg kačku (môže mať 10 - 20 dkg navyše), 300 g vykŕmenej kačacej pečene, stánkový zeler, mrkvu, 

cibuľu, tymian, rozmarín, petržlen, pomarančovú kôru, plátky slaniny, plátky suchého chleba, likér Grand Marnicr, olivový 

olej, celé korenie. Na ovocnú horčicu: 300 g vyčistenej maslovej tekvice, 300 g kryštálového cukru, 10 ks šalotky, 2 

pomaranče, kus škorice, bobkový list, borievku, olej z horákových semiačok (použiť môžete aj French Dressing zo siete 

Tesco). 
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Postup: Kačaciu pečeň marinujeme 1 hodinu v likéri Grand Marnier, pridáme soľ a celé korenie. Kačicu vykostíme 

(návody nájdete na internete, prehľadné videá na Youtube) a na miestach, kde koža na krku a zadnej časti pretŕča, ju 

odrežeme (z tejto prebytočnej kože si môžeme vyškvarením na troške tuku pripraviť škvarky). Zeleninu dáme piecť na 

200 °C približne na pol hodinu. Do hrnca vložíme kosti z kačky a upečenú zeleninu a urobíme vývar, s ktorým budeme 

podlievať roládu z kačky pri pečení, Z kostenej kačky si priravíme roládu: zmiešame kačaciu pečeň, rozmarín, tymian, 

pomarančovú kôru a strúhanku z chleba a zmes rozotrieme po celej vykostenej kačke a zrolujeme, Dáme piecť na 200 °C 

na 40 minút a počas pečenia podlievame vývarom. Po pečení posypeme kačacími škvarkami. Ovocnú horčicu si 

pripravíme tak, že najskôr dáme piecť v plechu do trúby neošúpané pomaranče posypané cukrom, na 150 °C približne na 

pol hodinu. Pomaranče pustia šťavu, ktorú za horúca vylejeme na panvicu a necháme dusiť s pol litrom vody. Pridáme 

nakrájanú tekvicu, šalotku, škoricu, borievku, bobkový list a varíme, kým nedosiahneme konzistenciu omáčky. 

Pokvapkáme olejom z horčicových semiačok a podávame s kačicou. 

 

ŠALÁT ZO ŠOŠOVICE S FENIKLOIVI 

 

Lenticchie e Finocchi 

 

Potrebujeme: 150 g feniklu, 75 g zelenej šošovice, 80 g bieleho jogurtu, cesnak, šalviu, bobkový list, soľ, čierne korenie, 

olivový olej. 

 

Postup: Šošovicu namočíme na cca 2 hodiny do vody, pridáme cesnak, šalviu, bobkový list, lyžicu oleja a varíme 15 

minút. Šošovicu scedíme, pridáme nakrájaný fenikel, soľ, ochutíme čiernym korením a zamiešame. Jogurt zmiešame s 

dvoma lyžicami oleja a pridáme k šalátu. Podávame ku pečenej kačke. 

 

Kúzlo, čo trvá od detstva 

 

,,Doma máme malých synovcov a neterky, preto u nás darčeky stále nosí Ježiško. Sama si spomínam, ako ma vždy 

premklo vzrušenie, keď som ako dieťa čakala, kedy konečne príde... Nakoniec všetko pozhasíname a do tmy nám svieti 

len stromček, pod ktorým sa odrazu objavia balíčky. Je to radosť," hovorí Eva, pre ktorú sú Vianoce v posledných rokoch, 

najmä po tom, čo ostala na syna sama, hlavne o oddychu a rodine. ,,Synovi nekupujem nič extra, je už veľký a chápe, že 

nič nie je také dôležité, ako byť s rodinou, s babkou a dedom. Radšej si potom spolu doprajeme nejakú lyžovačku alebo 

iné zážitky, neženieme sa za nákupmi a nemáme radi ani všetok ten zhon okolo." Séfkuchárka zo Spiša možno v kútiku 

duše vysloví nejaké priame, možno si aj čosi tajne zaželá, celkom určite ale netúži silou-mocou po oceneniach a 

rebríčkoch, ktorým ,,kraľujú" najmä jej mužskí kolegovia. Isteže, padne jej dobre, keď si niekto všimne jej umenie a 

šikovnosť, s akou sa svojej práci venuje, ale najväčšou odmenou pre ňu je pochvala od rodiny a hostí v reštaurácii. 

,,Ľuďom u mňa musí chutiť, inak sa nevrátia. Želám si však v práci ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť, snívam o 

človeku, ktorý by na seba prevzal časť mojich povinností, aby som mala trošku voľnejšie ruky." Eva je vďačná aj za 

situácie, ktoré pri jedle vznikajú. Vďaka svojej práci spoznáva stále nových ľudí a z mnohých stretnutí vzišli časom blízke 
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priateľstvá, prevoňané človečinou ,,Keď takí ľudia ku mne prídu, veľa sa s nimi rozprávam a občas pri tom zabudnem, že 

sa mi v kuchyni dačo varí v hrncoch..." 

 

pirôžky plnené zemiakmi a husacou pečeňou 

 

Ravioli alle patate e foie gras 

 

Potrebujeme: 750 g semolinovej múky (múka z tvrdenej pšenice), 1 vajce, 1 žítok, 200 g varených zemiakov, 150 g 

vykŕmenej husacej pečene, 300 g smotany na varenie, maslo, soľ, čierne korenie, strúhaný syr grana padano. Príprava: Z 

múky, vajíčka a vaječného žĺtka si pripravíme cesto na cestovinu, ktoré vyvaľkáme strojom na cestoviny na stupeň číslo 5 

(ak nemáme ručný strojček na cestoviny, vyvaľkáme cesto valčekom na tenučko). Nakrájame ho ostrým nožom tak, aby 

sme vytvorili pirôžky, ktoré naplníme zmesou varených zemiakov a husacej pečene, orestovanej na masle. Pirôžky dáme 

variť do slanej vody a po scedení ich vložíme do zapekacej misy. Posypeme ich strúhaným syrom grana padano a 

zapekáme v rúre pri teplote 190 °C približne 10 minút. K raviolám si pripravíme omáčku, na ktorú použijeme výpek, čo 

nám ostal po opekaní husacej pečene na masle. Zohrejeme ho, pridáme smotanu na varenie, strúhaný syr grana padano 

a omáčku zjemníme maslom. Pred podávaním polejeme pirôžky omáčkou a ešte posypeme strúhaným syrom. 

 

neapolský tvarohový koláč 

 

Pastiera napoletana 

 

Na cesto potrebujeme: 300 g hladkej špaldovej múky, 150 g cukru, 150 g masla, 1 celé vajce, 1 žltok, kôru z 1 

pomaranča. 

 

Na plnku: 160 g jačmenných krúp, 250 g mlieka, 1 arómu tisíc kvetov, 1 pomarančovú arómu (ak nemáme, namiesto 

arómy tisíc kvetov môžeme použiť vanilkovú a namiesto pomarančovej arómy citrónovú), 500 g syra ricotta alebo 

tvarohu, 500 g cukru, 6 žĺtkov, 100 g kandizovaného pomaranča, citrón, limetku. 

 

Príprava: Z múky, cukru, masla, vajec a kôry pomaranča vypracujeme cesto, ktoré odložíme cca na pol hodiny bokom. 

Jačmenné krúpy uvaríme v osolenej vode do mäkka. Mlieko dáme do hrnca, pridáme krúpy, arómu tisíc kvetov, 

pomarančovú arómu a všetko spolu varíme dovtedy, kým nevznikne hustá kaša. Syr ricotta (alebo tvaroh) zmiešame s 

cukrom, žltkami, kandizovaným pomarančom a pridáme aj vychladenú zmes jačmenných krúp. Cesto vyvaľkáme a dáme 

na dno okrúhlej formy, na cesto vylejeme plnku a koláč pečieme pri teplote 180 °C približne hodinu. Pastiera napoletana 

musí odstáť aspoň jeden deň, až potom koláč podávame na sviatočný stôl. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Hrali sa ďalšie zápasy prvej hokejovej ligy 
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 [korzar.sme.sk; 29/12/2017; TASR ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20728307/hrali-sa-dalsie-zapasy-prvej-hokejovej-ligy.html 

 

Ako si počínali tímy z východu? 

 

St. Nicolaus I. hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 34. kola. 

 

HK Spišská Nová Ves - Prešov Penguins 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 

 

Góly: 17. L. Olejník, 46. Koky, 54. Nagy, 60. Findura - 29. a 55. Baláž. Rozhodovali: Žák - Pribula, Riš, vylúčení: 5:7, 

presilovky a oslabenia: 0:0, 432 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Ak si v Spišskej zháňate džob, teraz spozornite: Aj o takéto pozície sa môžete uchádzať! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/12/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/ak-si-v-spisskej-zhanate-dzob-teraz-spozornite-aj-o-taketo-pozicie-sa-mozete-uchadzat-287768 

 

 Neprepásnite svoju príležitosť. Nahliadnite v jednom balíku na desiatky pracovných ponúk. Všetky sú priamo zo 

Spišskej... 

 

Šťastie treba pokúšať aj pred koncom roka veď možno práve na vás sa usmeje tentoraz. Preštudujte si náš nasledujúci 

prehľad voľných pracovných miest, pričom všetky sú zo Spišskej Novej Vsi. Vyhotovený je z údajov ústredia práce k 29. 

decembru 2017. Neskrýva sa medzi nimi džob šitý ako pre vás? 

 

Názov pozície – Zadávateľ ponuky – Kontakt 

 

- Pracovník v sklade (skladník) – BIGIMI, s.r.o. – tel.: +421534410900 

- Upratovačka – BIGIMI, s.r.o. – tel.: +421534410900 

- Kuchár/ka, pomocný/á kuchár/ka – Ing. Mária Pavlanská – tel.: +421907068961 

- Predavač / predavačka – Mgr. Jana Kakutová – JANTEX – tel.: +421918526140 

- Časník,čašníčka – Blažej Lesňák – tel.: +421905237218 

- Čašník – Hotel METROPOL a.s. – tel.: +421911944973 

- Vzťahový manažér, obchodník – Ing. Marta Kleinová – tel.: +421907759807 

- Mechanik údržbár/elektroúdržbár – SITEM SLOVAKIA, spol. s.r.o. – tel.: +421534173837 

- Zvárač CO2 – Strojspiš, spol. s r.o. – tel.: +421534177411 

- Strojný zámočník – VILLA PRO s.r.o. – tel.: +421534196164 

 

- IT dispečer parkovacích systémov – VILLA PRO s.r.o. – tel.: +421534196160 

https://korzar.sme.sk/c/20728307/hrali-sa-dalsie-zapasy-prvej-hokejovej-ligy.html
http://spisska.dnes24.sk/ak-si-v-spisskej-zhanate-dzob-teraz-spozornite-aj-o-taketo-pozicie-sa-mozete-uchadzat-287768
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- Stavebný tesár – Strojspiš, spol. s r.o. – tel.: +421534177411 

- Automechanik, opravár MV, mechanik opravár MV – Správa ciest Košického samosprávneho kraja – tel.: 

+421915578779 

- Vodič cestného motorového vozidla – Správa ciest Košického samosprávneho kraja – tel.: +421534421784 

- Kuchár/ka – PEMA, s.r.o. -tel.: +421915876746 

- Technicko-administratívny pracovník – Mesto Spišská Nová Ves – juraj.sad@mestosnv.sk 

- Stolár – pomocný stolár – olepovač – Jozef Korba – tel.: +421903809525 

- Predavač v obchodnej prevádzke – GET group, s.r.o. – tel.: +421905497072 

- Predajca cez E-shop – WPW Center s.r.o. – tel.: +421948087866 

- Zoraďovač – obsluha baliacich automatov – MPC CESSI a.s. – tel.: +421534182310 

 

- Vodič – MPC CESSI a.s. – tel.: +421534182212 

- Koordinátor(ka) obchodného oddelenia – WPW Center s.r.o. – tel.: +421948087866 

- Strojný zámočník – G-SNV, s.r.o. – tel.: +421534298702 

- Kuchár – Rastislav Findura – tel.: +421903608627 

- Automechanik osobných motorových vozidiel – H+H SERVICE, s.r.o. – tel.: +421903276938 

- Čašník, servírka – Rastislav Findura – tel.: +421903608627 

- Predavač/ka – skladník/čka – Jitka Nováková – FORTUNA – tel.: +421918994867 

- Zvárač – G-SNV, s.r.o.- tel.: +421534298702 

- Florista – FLOR PLUS s.r.o. – tel.: +421905500752 

- Odborný predajca svietidiel – Eraled s.r.o. – tel.: +421915612158 

- Technik – elektronik – Eraled s.r.o. – tel.: +421915612158 

- Kaderníčka – Beáta Andrášová – tel.: +421918715583 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  OLYMPSKÁ RIVIERA 

 [cestovatel.eu; 29/12/2017; Ľubomír Motyčka ; Zaradenie: Blog] 

http://www.cestovatel.eu/olympska-riviera-2/ 

 

Bolo to asi pol roka po tom, ako im zomrel syn. Pri hlúpej, na pohľad nevinnej autonehode. Skoro sa zbláznili. Žili ako v 

ťažkom sne. Nevedeli, čo majú robiť, nevedeli ako sa vrátiť do normálu. Ako nájsť nový zmysel existencie. Starší syn, aj 

keď už mal svoju rodinu, im pomohol. Zistil, že rodičov stále potrebuje, že starých rodičov budú potrebovať vnúčatá. 

Jedno z nich už dáva najavo, že čoskoro krikom zaplní tento svet. Bože, aké je to strašné i krásne zároveň. Každé 

prázdne miesto v ľudskom živote sa rýchlo zaplní. Lebo, žiť sa musí. 

http://www.cestovatel.eu/olympska-riviera-2/
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Treba niečo zmeniť, povedali si a kúpili si dovolenku v Grécku, na Olympskej riviére. Ubytovali sa v jednoduchom 

apartmáne v Nei Pori a tešili sa z každého nákupu v supermarkete Je to predsa iné ako doma, všetko treba ochutnať. Aj 

maslo je iné, aj tie paštéty. Aha, majú aj hotové tzatziky. V mraziacom boxe dokonca aj jahňacie rebrá. Fajn, nepôjdu na 

ne do reštaurácie, skúsia si ich urobiť v kuchynke svojho apartmánu. Občas si dali na pláži pečenú kukuricu, gyros a len 

zriedkavo zamierili do taverny. Peňazí nikdy nemali nazvyš a už to, že si vybrali lietadlo a nie autobus, poriadne načrelo 

do ich rezerv. Zato kávičku, tú si v niektorej z taverien dávali dvakrát denne. Raz frapé, inokedy ich pravú grécku. Pritom 

sa rozprávali, najťažšiu tému opatrne obchádzali, snažili sa správať tak, akoby sa nič nestalo. Aj keď to bolo strašne 

ťažké. Niekedy až zadúšajúco neznesiteľné. 

 

Našli si kúsok pláže trochu bokom od rušného centra, služby tam už chýbali a za každou kávou bolo treba prejsť zo tristo 

metrov. Ale pokoj, tak ten tam mali božský. Kým v centre, v huriavku detí a v množstve ležadiel naukladaných do 

disciplinovaných radov sa more rýchlo zmútilo, tu vydržalo čisté a priezračné až do neskorého popoludnia. Až potom 

vietor dvíhal vlny a vodu miešal s pobrežným pieskom. Možno i preto chodili na pláž zavčasu ráno. Skoro prví. Ešte 

stretávali ranných bežcov, ukladali sa na lacné trstinové ležadlá hneď vedľa jemne šumiaceho mora a vychutnávali si 

jeho nekonečnosť. Iste, len relatívnu, lebo zrána ešte bolo vidieť brehy Kassandry, prvého z prstov polostrova Chalkidiki. 

Na poludnie, keď horúčava znehybnievala vzduch, more i dovolenkárov – tí múdrejší sa vyberali pod milosrdnú ochranu 

izieb a tam vyčerpaní z oddychovania a slnka, celí spotení zaspávali, už nebolo vidieť žiadne vzdialené brehy. Jemný 

opar vytváral ilúziu nekonečnosti, obzor neponúkal oku nič, o čo by sa oprelo . Okrem občasných výletných lodí a 

rybárskych člnov. Ale, tie sa vracali k brehu zväčša hneď ráno. Ich chrapľavé motorčeky odďaleka upozorňovali na 

blížiace sa člny, ktoré majú čas, nikde sa neponáhľajú. Veď robia len to isté, čo robili včera a budú robiť i zajtra. Iba 

dovolenkári nemajú kedy spomaliť. Rútia sa na silných a drahých člnoch, akoby za nimi horelo. 

 

Pár metrov od pláže sa už začínali rodinné domy. A úplne najbližšie ševelila nádherná oliva. Stačilo sa kúsok posunúť a 

trochu tieňa si uchmatla aj naša dvojica. Platilo to aspoň zrána, keď sa tieň ešte naťahoval. Potom bol stále kratší a 

nakoniec patril už len majiteľom oplotenej záhrady. 

 

Často spolu plávali. Až na miesta, kde sa jemná modrá farba mora začala miešať so záhadným a fantáziu prebúdzajúcim 

atramentom narastajúcich hĺbok. Je to zvláštne. Človek sa predsa rovnako utopí v dvoch, troch metroch, ako v hĺbke 

tridsaťmetrovej. A predsa je to iný pocit. Vidieť v priezračnom mori na dne mušle a piesok, alebo sa pozerať do hustnúcej 

tmy prebúdzajúcej predstavy o veľkých morských potvorách.. 

 

Zväčša boli na okraji pláže sami. Málokomu sa chcelo prejsť dlhší kus cesty od stánkov a komerčného pohodlia do tejto 

relatívnej divočiny. Vychutnávali si to. Obyčajne len ticho ležali na pláži, často sa držali za ruky, občas ich stisli na znak, 

že o sebe vedia, pozerali sa na more alebo na belasú oblohu. Mali svoje súkromie. Sem-tam si dala dole podprsenku, čo 

on vždy ocenil uznanlivým a roztúženým pohľadom. A jej sa to zjavne páčilo. 
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Len zo dvakrát spomenuli Milana. Opatrne, aby v tom druhom neprebúdzali priveľa bolestivých spomienok. Preto ich 

občas aj potešilo, keď sa ukázalo pár dovolenkárov z ich lietadla, ktorí im nedovolili priveľmi rozvíjať smutné myšlienky. 

 

"To bolo strašné." Zazneli slová pobúrenej manželky jedného z hostí, ktorých na letisku v Bratislave pôvodne ani 

nezaregistrovali. Oni však boli vnímaví ľudia. Pamätali si všetkých z lietadla, možno aj letušky a všetkým sa sporadicky 

prihovárali. Aj teraz už svoj príbeh porozprávali každému koho uvideli a spoznali, hnev z nich však ešte nevyprchal a 

dobrá im bola aj záhadná, osamelá dvojica."Predstavte si, čo zase urobili na obed." 

 

Pani sa nadýchla a v dramatickej pauze prinútila dvojicu pozrieť sa na ňu. 

 

" Stále varia samé gebuziny. Cukyne plnené ryžou, zapekané paradajky, odpornú jahňacinu. A dnes, keď sme si už 

sťažovali, sľúbili rezne. Ale aj tie posrali. No, jedli ste už vyprážaný rezeň s paradajkovou omáčkou? A so špagetami?" 

 

Naša dvojica nemala chuť na diskusiu. Museli však niečo povedať. Jednoducho, bolo treba prispieť do vášnivej debaty. A 

pretože on sa už rozprával s delegátkou, o probléme vedel. Písal sa rok 1996. All inclusive bol pojem úplne neznámy, ba 

v Grécku poriadne nepočuli ešte ani o bufetových stoloch v rámci polpenzie. V reštauráciách jednoducho miestne ženy 

pripravovali domáce jedlá. A miatla ich nespokojnosť hostí. Najskôr chceli polievku. Ibaže, polievka sa v Grécku tradične 

varí iba pre chorých. Jediné východisko bolo podľa nich zájsť si do supermarketu a nakúpiť polievky vo vrecúškach. 

 

Je jasné, že s tým domáci neuspeli. Keďže hostí mali zo Slovenska, teda odkiaľsi zo severu a jedna kuchárka varila už aj 

v Nemecku, poradila vyprážaný rezeň so špagetami a paradajkovou omáčkou. Tak nejako to robili aj v Nemecku, kde dva 

roky varila v miestnej reštaurácii. 

 

Darmo vysvetľovali nahnevanej panej, že v Grécku sú iné tradície, iné chute. Že tá ich reštaurácia ešte jednoducho nie je 

skomercializovaná. I keď si potichu mysleli, že prejsť na lacnú kuracinu a hranolčeky by im zjednodušilo život a aj hostia 

by boli vlastne spokojní. 

 

"Škoda, že sme si nevzali apartmán s kuchyňou." Na to už nebolo čo povedať. Vo vete, akoby zaznela výčitka, že ani 

naša dvojica sa nestravuje v miestnej reštaurácii. Nemôže teda pochopiť veľké trápenie s jedlom. O čo lepšie sú na tom 

susedovci z Námestova. Pani si zobrala zo sebou aj hrubú múku, aj zemiaky a strúhadlo a dorastajúcim mládencom 

každý deň praží haruľu. Len na soľ zabudli. A tá teda stála! Hrozná drahota. 

 

Ostali opäť sami. Kto by chcel byť pri tichej dvojici, ktorá sa nepridala k nadávaniu. Určite nájdu niekoho, s kým si dajú 

pivo a pri spoločných preklínaniach Grékov príjemne prežijú deň až do večera. 

 

Naša dvojica, len čo osamela, plávaním zmyla zo seba pocit akéhosi nánosu hnevu a zloby, mali pritom pocit, že aj akejsi 

špiny, potom spolu ticho ležali a ticho sa držali za ruky. No, po chvíli nevydržala. 
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Už asi tisíckrát sa ho opýtala.: " Myslíš, že po smrti ešte niečo je?" A sama si hneď aj odpovedala." Určite musí niečo byť. 

Inak by som sa zbláznila. Musí niečo byť, musí byť nádej na stretnutie. 

 

Aké je to jednoduché a vlastne aj krásne, ak má človek v sebe neotrasiteľnú vieru. S obdivom a závisťou spomínala 

otcovu sestru, prihrbenú životom a blížiacou sa deväťdesiatkou. 

 

" Neplač, dievka moja, pán Boh ho potreboval, tak si ho vzal." Nádherne jednoduché konštatovanie. 

 

Ako si možno osvojiť takúto prostú vieru, ktorá búra všetky problémy, zmenšuje ich a robí znesiteľnými? To predsa nejde, 

to sa nedá. Akurát môžu svojej príbuznej závidieť čistotu duše a jednoduchosť mysle. 

 

Pobrali sa od mora. Do cukrárne. Nemali by, neboli ani najštíhlejší, on dokonca robustnejší, ako je pre srdce zdravé, ale 

keď v Grécku sú také krásne cukrárske výrobky. Dnes to bude zákusok s tým ružovým krémom. Už včera si ho vybrali. 

Teda, vyberala ona. Nadšene, zaujato, akoby to bolo niečo dôležité. On sa len prispôsoboval. Inak, Nei Pori je posiate 

cukrárňami. Zväčša sú to aj malé pekárne, odkiaľ sa doďaleka šíri nádherná vôňa chleba. Ľudia v nich pracujú od noci. A 

predsa sa usmievajú, predsa sú spokojní. 

 

Cestou sa zastavovali v malej kaplnke. Aj tie boli na každom kroku. Úžasný zážitok bol v tom, že vždy ostávali otvorené. 

Ozaj, ktovie, či aj v noci. Teda, pred polnocou tú "svoju" videli stále osvetlenú mihotavými plamienkami tenkých sviečok. 

Potom však už spali. Nevedeli, čo sa deje neskôr. 

 

Pri vstupe do kaplnky ležala na starom stolíku položená škatuľa od topánok. Kto chcel zapáliť sviečku, hodil do nej pár 

mincí, zobral si z pripravenej kopy a odpálil sviečku od tej žmurkajúcej v miske s pieskom. A aha, ani dnes tú škatuľu 

nikto nevyprázdnil. Vraj to robí nejaký mních raz za mesiac. Žeby peniaze niekto ukradol? Pri takejto otázke sa domáci 

len začudovali. Alebo sa na chvíľku zarazili. To im ešte nenapadlo, to sa ešte nestalo… 

 

Zapálili sviečku a trochu neohrabane, nevediac čo s rukami, stáli pred ikonami, ktoré im vlastne ani nič nehovorili. Ani 

prežehnať sa nevedeli. A doma do kostola skoro nikdy nešli. Teda, oni by aj šli, v tichosti si sadnúť, ale mimo omší sú na 

Slovensku predsa kostoly zamknuté. Ba, skoro v celej katolíckej Európe. Tam sa totiž kradne. 

 

Len raz sa im to podarilo. V Spišskej Novej Vsi. Neuveriteľné, ani omša nebola a kostol predsa volal okoloidúcich 

veľkými otvorenými dverami. Chyba, nevolal. Dvere boli pootvárané len preto, aby rýchlejšie obschla dlažba. Tiché, 

bohabojné ženičky práve odnášali vedrá a handry."A vy tu čo robíte" zvolal silný hlas. "To si ako predstavujete? Len tak 

vstúpiť do kostola?" 

 

Človek málokedy dokáže zareagovať tak, ako by mal. Po silnom a výhražnom hlase obyčajne nasleduje ústup alebo 

hlúpa hádka. Tiež so zvýšeným hlasom. Vtedy bol však smútiaci otec hrdý na seba, na to, ako dokázal úder odraziť. A 

ešte dlho na to spomínal. Na podobne múdru reakciu sa už potom dlho nezmohol. 
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Bez toho, aby zdvihol hlas, pokojne sa obrátil na kostolníka – asi to bol kostolník a prihovoril sa mu:" Pane, ak sme tak 

veľmi zhrešili tým, že sme vstúpili do kostola, my vám tu pred oltárom odprisaháme –pravda, ak budete na tom trvať, že 

už nikdy do žiadneho kostola nevojdeme." 

 

Nasledovala úžasná reakcia. Bola to etuda, hra tváre, akú by nezvládol hádam ani najlepší mím. Robustný muž sa 

zhlboka nadýchol, očervenel, zbledol a nakoniec sa stal z neho vynikajúci sprievodca. Ešte aj do povestnej, najvyššej 

kostolnej veže na Slovensku, ich zaviedol. 

 

Rozišli sa ako priatelia. 

 

Kaplnka a cukráreň. Trochu čudná kombinácia. Takto sa však míňali dni jeden za druhým. 

 

Jedno predpoludnie, slnko sa už blížilo k vrcholu svojej cesty a horúčava priam hustla, obaja akoby trochu zdriemli. Alebo 

to neboli driemoty? Aspoň on bol presvedčený, že o žiadnom polospánku nemohlo byť ani reči. Skôr, akoby sa dostal do 

hladiny alfa. Poznal to z kurzov angličtiny. Jazyk sa síce nikdy poriadne nenaučil, ale párkrát to vyskúšal. Na jednom z 

kurzov sa dostávali do uvoľnenej hladiny alfa. A tak počúvali nové slovíčka. Mali pritom dokonca aj psychológa. Od 

polovice kurzu sa však akosi podvedome bránil uvoľneniu mysle. Potom, ako raz v hladine alfa zaspal a na veľkú radosť 

ostatných začal chrápať. 

 

Teraz mu to bolo jasné. Je presne v tom stave. Bdie a predsa sa takmer vznáša. Ani sa nepokúšal hýbať nohami či 

rukami. Aj tak by to nešlo. Telo si vlastne ani necítil. Vedel o ňom a predsa, akoby bol niekde inde.. Intenzívne myslel na 

Milana a celou dušou túžil uvidieť ho. A uvidel. Nič nehovoril. Len sa láskavo a trochu aj ľútostivo usmieval. Z celého 

Milanovho postoja však bolo zrejmé, že je mu dobre. Bez slov a predsa zrozumiteľne". Už sa netrápte, naozaj je všetko v 

poriadku." 

 

Trvalo to sekundu, či dve? Okamžite zobudil manželku. " Bol som s Milanom. Povedal mi, že je mu dobre, že sa už 

nemáme trápiť." Vychrlil zo seba vzrušene a teda aj presvedčivo. Ešte plný toho neuveriteľného okamihu. 

 

Nasledovali slzy a nekonečné otázky." Naozaj si ho videl? A ako vyzeral? Nemal utrápenú tvár? A nevymýšľaš si?" 

 

Tieto otázky si po prvom bezprostrednom nadšení kládol aj on. Kde je hranica sna a reality? A čo je to vlastne realita? 

Môže veriť sám sebe? Nie je to tak, že čo sa babe chcelo, to sa jej prisnilo? 

 

Manželku však nechcel sklamať. Zanovito jej opakoval zážitok a stále presvedčivejšie ho vyhlasoval za realitu. Teraz už 

nemôže ustúpiť. Vlastné pochybnosti nikdy nespomenul. A nechcel sa o tom nikdy rozprávať asi so žiadnym 

psychológom. Nemal chuť na jednoduché a vedecké vysvetlenie. Nakoniec, čo je to veda a jej pravdy? Pred časom 

spoznal jedného docenta fyziky z bratislavskej univerzity. Navždy sa mu vryla do pamäti jedna jeho svojrázna veta." 
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Pamätaj si, že všetko je v riti. Celý život som študentom vtĺkal do hláv materialistickú fyziku. Na konci života som s hrôzou 

zistil, že všetko je inak. Ja som taký chuj." 

 

Nasledoval aj výklad o správaní sa tmavej hmoty, o najmenších časticiach, pre ktoré platia iné zákony fyziky ako pre 

častice väčšie, ktoré sa skladajú z tých častíc najmenších. Kto by tomu rozumel". A nakoniec, more, stôl, kameň, človek, 

tiger, všetci sme zložení z úplne rovnakých častíc. A predsa sme iní. 

 

" Celý život som učil jednoduché a strašne pohodlné pravdy. A teraz ti neviem. Ja sa z toho poseriem." 

 

Nebolo to veľmi zrozumiteľné, skôr príliš zložité. A bolo toho naraz priveľa. Skôr chaotické ako logické. Náš docent ani 

nebol zvyknutý hovoriť s úplnými laikmi. Najlepšie sa dalo zapamätať si množstvo hrubých slov, ktoré pritom používal. 

Ktovie, či trvale, alebo iba od chvíle, ako sa naštval sám na seba. 

 

Aj na neho si teraz spomenuli. Na zložitosť sveta, vesmíru, ktorý pri vyriešení akéhokoľvek problému prináša nové 

záhady. Ale aj na nádherne ľudský zážitok. S manželkou vraj sedel v reštaurácii vyše troch hodín. Objednali si rybu, 

nespočítali si peniaze a potom čakali na záchranu. To bolo radosti, keď uvideli našu dvojicu. Všetky pravdy i tušenia šli 

vtedy bokom. Konečne im mal kto požičať peniaze. Ale tá ryba bola fantastická. 

 

Napriek pochybnostiam sa cítil uvoľnene. Akoby z neho spadlo ťažké bremeno. Nech už to bol výplod unaveného, 

uštvaného mozgu, alebo sa to naozaj stalo, akoby mu utrápená duša poskočila. 

 

V tú noc sa milovali ako už dlho nie. Obom sa akosi uľavilo, obaja chceli ukázať svojmu synovi, že sa majú radi, že na ich 

vzťahu sa nič nezmenilo. Manželka neraz spomínala na okamih, keď bol ako malý chlapček svedkom ich hádky. Najskôr 

sa pýtal na ruky a potom obom rodičom priťahoval k sebe hlavy. Ešte nevedel hovoriť, potreboval však veľkú istotu, chcel 

vidieť nejaký prejav lásky. Ocko, mamička a on, to bol jeho vesmír, jeho istoty. Bál sa o ne. 

 

Keď je niečo dobré, vždy sa niečo zomelie. Noc bola tentoraz mimoriadne dlhá. O dva apartmánové domy ďalej, na tej 

istej krivoľakej uličke, bývala zvláštna slovenská dvojica. Obaja cez deň popíjali. Najskôr z vlastných zásob, zjavne však 

podcenili svoj apetít A tak nakoniec chodili do supermarketu, kde si denne si dopĺňali potrebné " vitamíny". Čert ich ber. 

To je ich vec. Okolo tretej v noci sa však z ich, samozrejme otvorených okien, pravidelne rozliehal strašný krik. 

 

"Ľudia, on ma chce zabiť. Pomoc. Zachráňte ma." 

 

Polícia ostala zmätená. S niečím takým sa ešte nestretla. Úcta k hosťom nedovolila domácim zasiahnuť. A tak, 

spolubývajúci dovolenkári z domu, ale vlastne aj z toho susedného, profitovali z nezvyčajnej situácie. Aby sa už toľko 

nemračili, každý deň dostali, raz strapec hrozna, raz veľkú dyňu. 

 

Dva domy odtiaľ bolo krik tiež počuť, ale miestni asi uvážili, že tam to až také zlé nie je. Takže, už nič nedávali. 
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Uvoľnenie zo stretnutia s Milanom trvalo ďalej. Rozosmiali sa. Výkriky plné desu rýchlo prestali brať vážne. Len po prvej 

noci vybehli von, panikárili a chceli zachraňovať. Nakoniec, nikdy to netrvalo dlho. Či si ešte vypil, alebo po výbuchu 

hnevu adresovanému partnerke rýchlo zaspal, sa nikto nedozvedel. A nikto sa ani nepýtal. 

 

Chvíľu sa teda rozprávali a opäť zaspali. Zaujímavé, ako im predchádzajúci deň a zážitok so synom pomohli. 

 

Ráno sa neponáhľali. Aj tak vstali skôr ako museli. Zvyknutí na včasné ranné vstávanie doma. Už dávno vedeli, že čas 

úsvitu má svoje čaro a škoda je vymeniť ho za dlhé, alkoholom naťahované ponocovanie. Pokojne si uvarili kávu, on 

odbehol pre čerstvú bagetu. Po jej rozkrájaní bolo vždy treba utrieť stôl a pozametať pod ním. Tak sa z nej trúsilo. Ale, 

bola fantastická. Ešte voňala pecou, ešte bola v strede dokonca trochu teplá. Kúsok masla, pár paradajok a nejaká 

grécka saláma. Raňajky na dlhú cestu. Neostanú predsa len tak ležať každý deň na pláži. Na to sa rýchlo zabúda. 

Dovolenkár potrebuje aj nejaké ďalšie zážitky. 

 

Autobus bol skoro plný, delegátka si dvakrát dôkladne prepočítala klientov a porovnala ich so zoznamom platiacich 

účastníkov výletu. Hneď si prisadla aj grécka sprievodkyňa. To čo vravela, by síce povedala aj Slovenka, ale prísne 

zákony nedovoľujú len tak sprievodcovať hoci komu. To je práca len pre Gréka. 

 

Prameň, v ktorom sa okúpal bájny Achilles, ich nijako nezaujal. Legendy tohto druhu ich nikdy nevzrušovali. Zaujímavé sa 

ukázalo byť to, aká je voda studená. A nadchol ich aj originálny chodník k nemu. Išlo sa po betónových blokoch, pod 

ktorými zurčala voda. Či skôr hučala? Bol to do betónu uväznený potôčik, plniaci funkciu potrubia s pitnou vodou. Betón 

bol kde-tu odlúpený, pramenistá voda sa chvíľami náhlila k ľuďom priamo pred očami skupiny. Trochu zvláštne. Ešte 

dobre, že ich od začiatku upozornili, aby si pitnú vodu radšej kupovali vo fľašiach a nepili ju z vodovodu. 

 

Autobus sa jemne kolísajúc náhlil Thesálskou rovinou. Horúcim krajom, gréckym vnútrozemím. Okolo cesty prevládala 

bavlna. To bolo najzaujímavejšie. Bavlníkové plantáže náš človek len tak neuvidí. 

 

Aha, konečne Kalambaka, mestečko už len tri kilometre vzdialené od kláštorov na Meteore. Grécka sprievodkyňa úplne 

stratila ambíciu niečo hovoriť a tak zo slovenky už nebola len tlmočníčka, ale rovno nositeľka základných informácií. 

 

Prví mnísi prišli na bizarné skaly v jedenástom storočí. Nachádzali si väčšie či menšie jaskyne, tam rozjímali a modlili sa. 

Niekedy na hranici 15. a 16. storočia začali stavať prvé kláštory. Jaskyne im už nestačili. 

 

" Preboha, ako?" opýtal sa ktosi pri pohľade na skoro kolmé skaliská, týčiace sa do výšky moderných mrakodrapov. Na 

skalnej plošine, až na vrchole, stáli prvé kláštory. 

 

Vraj tam boli lešenia a po dokončení každého kláštora ich zbúrali. Dostať sa dnu či von sa potom dalo len na lane 

pomocou kladky. 
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V zákrutách sa otvárali neuveriteľné výhľady a Thesálska rovina bola stále mohutnejšia a rozľahlejšia. Pohorie Pindos za 

každou zákrutou ukázalo nejaký kláštor. Všetkým sa zatajoval dych pri predstave odlúčenosti mníchov. 

 

Ale, akáže samota. Ostalo už len 5 obývaných kláštorov. Mnísi hľadajúci samotu zväčša odišli na Athos, jeden z troch 

prstov polostrova Chalikidiki. Nikto ani nezaváhal pri informácii, že je to dedičstvo UNESCO. Zázrak by bol skôr vtedy, 

keby to bolo inak. Alebo to niektorým bolo úplne jedno? 

 

400 metrov nad Thesálskou rovinou a viac ako 530 metrov nad morom je najväčší kláštor Megalo Meteoro. Majestátny, 

mohutný. Len výletník už strácal prehľad, informácie prúdili z usilovnej sprievodkyne ako z bedekra a tak si pomaly už 

nikto nič nepamätal. 

 

Prestávka. Pod strmou skalou, na rozľahlom parkovisku. Skoro až do neba viedli v skale vysekané schody. Koľko ich 

bolo? 120? 150? Veď je to jedno. Vždy lepšie, ako liezť hore na lane. Radšej si treba vybrať pomalý a rozvážny krok. 

Zneli rady skúsených. Ženy s holými nohami si obliekali hrubé sukne, kto nemal zakryté ramená, tomu požičali akúsi 

vrecovinu. Nech zvyšných niekoľkých mníchov nijako neuráža pohľad na ľudské telo. 

 

Výstup nedal šancu na dlhé, či hĺbavé rozmýšľanie. Aj sprievodkyňa dala jasne najavo, že už to pozná, že už povedala 

všetko a v kláštore výklad nebude. S gréckou partnerkou ostali na parkovisku a chichotali sa pri cole. 

 

Slnko pieklo neuveriteľne silno. Nohy cítili horúčavu kamenných schodov, každý chrbát bol spotený. A každý kráčal hore 

akosi mechanicky. Len to vydržať. 

 

Manželka šla vpredu. Trochu ju boleli kolená, ale v páľave letného dňa sa akosi rozchodila, bolesť sa postupne utíšila. 

Zbavila sa autobusovej stuhnutosti. Nerozprávali sa. Každý šiel sám so sebou, s vlastnými myšlienkami. A aj sily bolo 

treba šetriť. Kto by sa obzeral a hovoril. 

 

Vyšli už skoro do polovice. A on vtedy spozornel. "To nie je možné. Ako sa toto sem dostalo?" 

 

Tisíce nôh každý deň šliapu po schodoch hore i dole. Skala sa ligotala vyleštená ako mramor. Veď im aj povedali. Keby 

začalo pršať, pozor! Schody sú šmykľavé. 

 

Len na okamih zastal. Veľmi sa nedalo. Za chrbtom dychčal ďalší turista. Ale, aspoň na maličkú chvíľku oprel oko na 

niečo nevídané. V tej holej a rozpálenej skale, v maličkom tieni medzi dvoma stupienkami, v pravom rohu, sa pohojdával 

skutočný, živý modrý kvietok. Na takej tenučkej stopke, že ju skoro nebolo vidieť. Dva, či tri lístočky, krehká stopka, 

drobný kvietok. Niečo nemožné. V suchej a rozpálenej skale. Ako tam len môže prežiť? Je to proti zdravému rozumu. 
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Keď sa vracali dole, dával pozor na ten schod. Ukáže ho žene. Prúd ľudí bol však ešte silnejší, každý sa ponáhľal na 

parkovisko s bufetmi a tak to miesto akosi prepásol. Nečudo, kvietok bol predsa taký jemný, krehký, prehliadnuteľný. A 

možno ho medzitým aj niekto zašliapol. Alebo tam nikdy nebol? 

 

Grécka i slovenská sprievodkyňa celú skupinu v Kalambake nasmerovali do jednej, jedinej taverny, z tých desiatich, ktoré 

ponúkali to isté. "Nie tam, aj keď je prázdna a vyzerá rovnako. Tu si sadnite." Z ostatných reštaurácii závistlivo sledovali, 

ako si dokážu niektorí sprievodcovia ustrážiť svoju skupinu. A v nádeji čakali, že aj im kamaráti zoženú ovečky do toho 

"správneho" košiara. 

 

Len si bolo treba všimnúť rozhodného majiteľa taverny. " Prišla dobrá skupina, mousaku krájajte na menšie kusy." 

Souvlaky nedávajte štyri, ale tri. Sprievodkyne samozrejme za nič neplatili. 

 

Našu dvojicu to trochu znechutilo. Ako sa však odtrhnúť od skupiny a ísť do susednej taverny? Len tak, z trucu? Aj keď 

bola rovnaká. Nebola by to provokácia? Nechcelo sa im pútať na seba pozornosť. 

 

Potom, v autobuse skoro všetci zaspali. Manželka si oprela hlavu o jeho plece, on ešte chvíľku sledoval utekajúcu 

Thesálsku rovinu, no tiež sa stále viac ponáral sám do seba. Nepodarilo sa mu však zaspať. A možno ani nechcel, či 

nemohol. Hlavou mu vírili nepokojné myšlienky. 

 

Len včera videl Milana. V živom obraze hladiny alfa. Alebo v polospánku? Jeho prísne logická povaha mu nedovolila 

bezmedzne a ľahkovážne uveriť tomu, čo zažil. Vedel však jedno. Ak sa dá niečo čo len trochu rozumne vysvetliť, ostanú 

v ňom pochybnosti. Nie a nie sa preklenúť z nádeje do niečoho silnejšieho. Asi potrebuje nejaký skutočný zázrak, niečo 

veľmi silné a presvedčivé. Tak, aby to v ňom zlomilo neveriaceho Tomáša. Či pochybujúceho? 

 

Ako dlho ešte potrvajú mučivé pochybnosti? Prečo nepríde zázrak? Dych vyrážajúci, nespochybniteľný, taký čo navždy 

presvedčí jeho ubolenú dušu. Veď Ježiš, na to aby presvedčil, robil kedysi zázraky. Prečo nie aj teraz? Vari ostatní ľudia 

zázraky nepotrebujú? Po včerajšku sa cítil výborne, ale na zmenu nádeje na niečo silnejšie, na vieru, mu to ešte stále 

nestačilo. Akosi neveril ani sám sebe. 

 

"A čo ak toto bol zázrak?" Preletelo mu hlavou, keď si predstavil dva stupienky kamenných schodov a jemný, drobný 

kvietok v páľave a dupote nôh. Ako sa dá logicky vysvetliť niečo živé v takých podmienkach? V absolútne nevhodnom 

prostredí a zároveň na miestach plných silnej viery, teda aspoň tých pár mníchov, čo na Meteore ostali. Tu sa končí 

rozum a začína sa niečo iracionálne. 

 

Čo ak je ten kvietok môj zázrak? Niečo, čo si asi nikto iný nevšimol. "Bože môj, koho sa mám opýtať?" 

 

Rozmýšľal a nitky myšlienok pretŕhalo postupné zaspávanie. Znovu videl jemný modrý kvet a opäť sa mu vynárala 

otázka. "Nebol práve toto ten môj veľký zázrak? Len ho nedokážem prijať?" 
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Manželka ho ešte raz vypočula, keď pripravovala večeru a krájala bagetu k čerstvým paradajkám. A to bolo všetko. Asi 

sama nevedela, čo si má myslieť. Ona to nevidela. A on nakoniec ostal tichý, v ten večer uzavretý do svojich myšlienok. 

 

Dovolenka sa skončila. Vyslovene sa tešili na cestu domov. Čaká ich nevesta s bruškom a starší syn. Snívali o vnukovi, 

ktorý dostane meno po synovi Milanovi. A ešte jedno ich potešilo. Opilecká dvojica s červenými tvárami sedela až o tri 

miesta pred nimi. Už na letisku vypili metaxu z duty free shopu a v lietadle si hneď, na posmelenie, objednali štyri malé 

fľaštičky vína. Naša alkoholička zaspávala, on začal čkať. A počas celého letu ho zjavne napínalo. Vyludzoval zvuky, pri 

ktorých každý čakal, kedy to už príde. A predstavte si, vydržal. Povracal sa ten, ktorý sedel pred ním. 

 

Ešte nekonečné čakanie na batožinu a potom rýchlo na parkovisko. A odtiaľ domov. Zabudnú na všetko, alebo v nich 

niečo ostane? Čas ukáže. 

 

Zhruba o mesiac sa náhodou ocitli pred cestovnou kanceláriou, kde si kupovali zájazd. Len tak, aby sa poďakovali, 

vstúpili dnu. Vedeli, že ľudia si skôr sťažujú a tak si mysleli, že poďakovanie v cestovke niekoho poteší. 

 

Šéf cestovnej kancelárie akurát telefonicky upokojoval delegátku z Olympskej riviéry. Oni 

 

predsa nemôžu nepredať zájazd. Opilecká dvojica, ešte stále mala za čo piť i kupovať si dovolenky, sa vrátila do toho 

istého strediska pri mori. Rozhodli sa, že si pobyt zopakujú. Takú krásnu dovolenku ešte nikdy nezažili. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  34.kolo St.Nicolaus ligy: Vo dvoch regiónoch sa zrodilo nečakané prekvapenie 

 [hokejportal.net; 29/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/34kolo-stnicolaus-ligy-vo-dvoch-regionoch-sa-zrodilo-necakane-prekvapenie/78492 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 34.kola. St.Nicolaus liga 2017/18 - 34.kolo  

 

HK Spišská Nová Ves - HC Prešov Penguins 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)  

 

Góly: 17. Olejník, 46. Koky (Zwick), 54. Nagy (Mikula, Olejník), 60. Findura (Chmeľ, Koky) – 29. Baláž (Prokop, Bylina), 

55. Baláž (Prokop), Rozhodovali: Žák - Pribula, Riš, Vylúčení: 5:7, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 432 divákov. 

 

Sp.Nová Ves: Pajpach – Vantroba, Štrauch, Kremaský, Korenko, Kyčák, Bdžoch, Forrai – Zwick, Koky, Findura – Mikula, 

Nagy, L. Olejník – M. Olejník, Halász, Chmeľ – Kristián, Kukľa, Macko. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/34kolo-stnicolaus-ligy-vo-dvoch-regionoch-sa-zrodilo-necakane-prekvapenie/78492
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Tréner: Jozef Škrak. 

 

Prešov: Riečický - Novický, Mačkovič, Pavúk, Palko, Kotzman, Gábor, Komloš – Chalupa, Tomčák, Pulščák – Novotný, 

Šimčák, Baláž – Prokop, Bylina, Mikolášek – Krajňák. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

HK 95 Považská Bystrica - HK Ingema Michalovce 1:0sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)  

 

Gól: rozhod. nájazd Hrušík, Rozhodovali: Píšťanský - Tvrdoň, Ševčík, Vylúčení: 6:4, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 233 

divákov. 

 

P.Bystrica: Mikoláš – Dvořák, Nahálka, Dubeň, Niník, Leško, Solar, Saboš, Miro – Cíger, Ligas, Dolinajec – Klíma, 

Zlocha, Danielčak – Hrušík, Pšurný, Koleda – Mokrohajský, Jurášek, Rodionov. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 

 

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

Piatak, Mašlonka – Brezniak, Linet, Fajčák – Hamráček, Toma, Oravec. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

HC Topoľčany - MHK Dubnica 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)  

 

Góly: 9. Hrabčák (Kubek), 10. Podstavek (Kohút, Pätoprstý), 34. Gergel (Novák), 39. Podstavek – 16. Jakubík (Rehák, 

Jakúbek), Rozhodovali: Mĺkvy - Frimmel, Jurčiak, Vylúčení: 6:8, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 1487 divákov. 

 

Topoľčany: Halo – Šiška, Král, Kohút, Duran, Bystričan, Španko – Podstavek, Laššo, Pätoprstý – F. Hudec, Novák, Tábi 

– J. Hudec, Hrabčák, Gašparovič – Gergel, Kubek. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

Dubnica: Kutej – Bobček, Rehák, Habšuda, Trška, Švec, Burzala – Jakúbek, Jakubík, Kluka – Špankovič, Kanaet, 

Kokavec – Briestenský, Berák, Kútny – Trenčan, Hús. 

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

HC Osmos Bratislava - HK Trnava 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)  
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Góly: 18. Brodek (Novák, Danišovský), 24. Novák, 30. Brodek (Novák, Černý), 52. Halama (Obšut, Ficel) – 12. Mišura 

(Kamenický), Rozhodovali: Druga - Synek, Šefčík, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 227 divákov. 

 

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

Danišovský – Mlynčár,Kratochvíla, Dvonč – Krajč, Bednarič. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

Trnava: Gibl – Burzík, Mihalko, Poláček, Hutár, Košecký, Burian, Kuna – Szalay, Schmidt, Mrava – Hrbáčik, Mišura, 

Kamenický – Ftáčnik, Čunderlík, Valent – Brzák, Klema, Lukačovič. 

 

Tréner: Rudolf Macko. 

 

HC Nové Zámky B - HK Skalica 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)  

 

Góly: 28. Rehák (Tužinský, Novák), 50. Gubo (Šturdík) – 3. Kukliš (Okoličány, Dufek), 17. Horváth (Hujsa, Vaškovič), 26. 

Kniazev (Janík), 30. Janáč (Jarolín, Jurák), 32. Škápik (Hujsa, Vaškovič), 49. Mikéska (Janáč, Jurák), 54. Dufek 

(Kotzman), Rozhodovali: Adamec - Valo, Konc, Vylúčení: 3:6, navyše Hujsa (Skalica) 10+10+DKZ za napádanie 

rozhodcov, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 123 divákov. 

 

Nové Zámky B: Nagy – Trávniček, Matejovie, Štefanka, Šturdík, Sabo, Štefánik – Novák, Tužinský, Murashov – Rehák, 

Klenko, Ondrušek – Múčka, Kovács, Gubo – Voros, Židulják, Maroš. 

 

Tréner: Garip Saliji. 

 

Skalica: Košút – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Pavešic, Janík, Straka, Kukliš – Hujsa, Vereš, Vaškovič – Janáč, 

Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Okoličány, Dufek, Kotzman. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Prezidentov Štedrý večer 

 [TA3, 19:50; Dobré správy; 29/12/2017;  Jozef Slivenský] 

 

Pavol Kirinovič, moderátor: "Začneme takou malou spomienkou na Štedrý deň. Aj napriek tomu, že väčšina ľudí tento deň 

trávila doma pekne v teplúčku a v kruhu svojej rodiny, stovky a tisícky ľudí trávili Vianoce tak ako počas celého roka, a 
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teda v práci. Veď sú to napríklad lekári, autobusári, zamestnanci čerpacích staníc, no a samozrejme policajti, alebo 

hasiči, no a v robote boli tento deň aj horskí záchranári, ktorí ale tento rok dostali naozaj veľké prekvapenie. Osobne ich 

totiž prišiel navštíviť aj náš pán prezident Andrej Kiska. Ten okrem záchranárov na Štedrý deň potešil aj rodiny s ťažkým 

životným osudom." 

 

Jozef Slivenský, redaktor: "V starosmokoveckom stredisku Horskej záchrannej služby je na Štedrý deň takmer rovnaký 

ruch ako inokedy. Päť záchranárov čaká, či na dispečingu nezazvoní telefón s požiadavkou o pomoc. Šesť ďalších bdie 

nad bezpečnosťou v lyžiarskych strediskách." 

 

Miroslav Žifčák, záchranár: "Je to práca, v ktorej sa vyžaduje ten 365-dňový režim, takže proste vždy to na niekoho 

vyjde." 

 

Rastislav Goniščák, záchranár: "Je to akože deň ako každý iný, takže je možné, že sa nevyskytnú žiadne zásahy, alebo 

možno budú aj dva, tri." 

 

Erik Rabatin, záchranár: "Stále sa dohodneme, že niekto nám navarí, takže budeme mať dneska kapustnicu, takisto 

zemiakový šalát, rezeň, a chlapi doniesli aj nejaké koláče, tak je to také veselšie." 

 

Jozef Slivenský: "Horských záchranárom sa stáva, že občas im prídu náhodní okoloidúci zapriať pekné sviatky. Tento 

Štedrý deň však prišla hlava štátu." 

 

Andrej Kiska, prezident SR: "Som pokladal za takú svoju povinnosť prísť pozdraviť aj tých, ktorí na Štedrý večer nebudú 

môcť byť doma. Poznám ich. Sú to super chalani. Sú to presne takí chlapi, ako majú byť na tomto mieste." 

 

Jozef Slivenský: "Napoludnie bol už Andrej Kiska v Spišskej Novej Vsi. Na obed do reštaurácie pozval niekoľko rodín, 

ktoré by si to inak dovoliť nemohli." 

 

Andrej Kiska: "Za stôl som si sadol s rodinami, kde je rakovina, sadol som si za stôl z rodinami, kde jedna rodina, kde 

pred dvoma mesiacmi zomrela mama rodiny, v druhej, kde mama rodiny zomrela pred pár rokmi. Týchto ľudí sú na 

Slovensku desiatky tisíc, a práve preto si myslím, že by sme sa s takýmito ľuďmi mali stretnúť a ukázať našu spoluúčasť." 

 

Jaroslav Budzák, hosť prezidenta: "Pomôže mi stretnutie s pánom prezidentom, to málokedy sa podarí. Ďakujeme mu za 

obed, že sme tu mohli byť. Dostali sme také darčeky." 

 

Andrej Kiska: "Zaželal by som všetkým občanom našej krajiny, aby si tieto sviatky skutočne užili v kruhu svojich 

najbližších v láske, v šťastí, v porozumení, a aby tá nálada, tá vianočná nálada ostala v našich srdciach ideálne po celý 

budúci rok." 
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Jozef Slivenský: "Zo Starého Smokovca a Spišskej Novej Vsi Jozef Slivenský, TA 3." 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Viaceré spišské mestá upúšťajú od bujarých silvestrovských osláv 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/12/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20728511/viacere-spisske-mesta-upustaju-od-bujarych-silvestrovskych-oslav.html 

 

Ako bude vyzerať koniec roka v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Poprade a v Kežmarku? 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LEVOČA, POPRAD, KEŽMAROK. Viaceré mestá na Spiši už upúšťajú od bujarých 

silvestrovských osláv na námestiach. 

 

Príkladom je Spišská Nová Ves, ktorá už tretí rok namiesto nich pripravuje novoročné stretnutie občanov mesta v prvý 

deň nového roka. 

 

"Po skúsenostiach z minulých rokov, keď na silvestrovské oslavy na námestí prichádzalo čoraz menej ľudí, sme sa 

rozhodli odštartovať novú tradíciu, a to oslavy Nového roka pred radnicou," vysvetlil primátor mesta Ján Volný (Smer). 

 

V rámci nich ponúkne mesto od 17:00 kultúrny program, svetelnú šou i občerstvenie. 

 

"Pripravujeme aj ohňostroj, ale chceme, aby si ho vychutnali najviac rodiny s deťmi, čo počas silvestrovskej noci nie je 

možné," doplnila prednostka mestského úradu Jela Bednárová. 

 

Rok výročí 

 

Primátor Spišskej Novej Vsi pripomenul, že nadchádzajúci rok bude pre samosprávu o niečo významnejší. 

 

"Od 1. januára vstúpime do roka, keď si mesto pripomenie okrem iných výročí ako je 100 rokov od vzniku 

Československa či 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, aj 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste, bude 

to teda veľké jubileum," informoval. 

 

Ani v Poprade ohňostroj nebude 

 

Už niekoľko rokov neorganizuje Silvestrovské oslavy na námestí ani mesto Poprad. 

 

Rovnako tomu bude aj tento rok. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20728511/viacere-spisske-mesta-upustaju-od-bujarych-silvestrovskych-oslav.html
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Ohňostroj si môžu Popradčania každoročne vychutnať počas vítania Mikuláša i Vianoc, ktoré býva spojené s 

rozsvietením vianočnej výzdoby. 

 

Silvester v Levoči 

 

Silvester v Levoči bude aj tento rok patriť zväčša deťom, jeho program odštartuje 31. decembra o 17:00 v severnom 

parku. 

 

"Pripravili sme pre nich Šmolkovskú silvestrovskú párty. Jej súčasťou bude šou Šmolkománia, v ktorej vystúpi viac ako 15 

účinkujúcich. Počas nej si deti vypočujú známe šmolkovské hity spojené s hovoreným slovom," informoval Kamil 

Tomčofčík z oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta v Levoči. 

 

Vystúpia tiež deti z tanečnej skupiny Unostar Dance Studio, pripravený je aj program Tom a Elo spievajú detské hity. 

 

Program vyvrcholí detským ohňostrojom, pre dospelých bude pripravený primátorský punč. 

 

Rozlúčka v Kežmarku 

 

Lúčiť so starým rokom sa však bude určite Kežmarok. 

 

Aj na tento Silvester pripravilo zábavný program, odštartuje na Hlavnom námestí o 23:00. 

 

Počas neho ponúkne Robo Šimko & Massriot Rockovú šou pre všetkých. 

 

Súčasťou vítania nového roka bude aj polnočný ohňostroj a zábava do asi 2:00, ktorú rozprúdi DJ. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Spišiaci čakali na víťazstvo 17 zápasov a 84 dní 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/12/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20728667/spisiaci-cakali-na-vitazstvo-17-zapasov-a-84-dni.html 

 

Potrebovali sme víťazstvo viac ako soľ, vraví ich tréner. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Sedemnásť zápasov a celkovo 84 dní čakali basketbalisti Spišskej Novej Vsi na víťazstvo v 

najvyššej súťaži Eurovia SBL. 

 

Svoje čakanie ukončili v predposledný deň kalendárneho roka. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20728667/spisiaci-cakali-na-vitazstvo-17-zapasov-a-84-dni.html
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Na domácej palubovke zdolali súperov zo Žiliny 102:88. Práve Žilinčania boli predtým poslední, nad kým Spišiaci zvíťazili. 

 

Rovnako doma 7. októbra vtedy v 3. kole nového súťažného ročníka sa radovali z víťazstva 93:84 po predĺžení. 

 

Časový úsek "od Žiliny po Žilinu" lemovali z pohľadu hráčov BK 04 AC LB zranenia a choroby a zasa len zranenia, a to 

všetko sa podpísalo na strate hernej fazóny, sebavedomia a poslednom mieste v tabuľke. 

 

Ako soľ 

 

"Toto víťazstvo sme potrebovali viac ako soľ, ale boli to pre mňa poriadne nervy. Konečne nám padli otvorené strely. Ak 

tie nepremieňate, vo veľkom basketbale nič nevyhráte. V prvom polčase sme dali 9 trojok zo 17 striel, čo je viac ako 50 

percent. K tomu sme 15 minút aj výborne bránili. Teším sa, ale obrana nám v globále fungovala asi len 25 minút. To proti 

silenejším súperom nebude stačiť. Verím, že to bude už len lepšie," referoval tréner Spišskej Novej Vsi Erich Korfanta. 

 

K dlhodobej maródke vo svojom tíme, ktorá sa skončila len nedávno pred Vianocami, spýtavo podotkol: "Keď sa 19. 

decembra hráči zoznamujú na tréningu, to je zlé. To by sa malo diať v auguste..." 

 

Výborný výkon podal Krajňák 

 

V domácom tíme podal skvelý strelecký výkon kapitán Lukáš Krajňák, autor 17 bodov. 

 

V rozpätí 2:11 min v druhej štvrtine predviedol päť trojkových pokusov a všetky boli úspešné. Najmä jeho zásluhou vtedy 

domáci zvýšili svoj náskok z 32:22 na 45:24. 

 

"S tými trojkami je to tak, že keď vyjde prvá a druhá, treba skúsiť aj tretiu, štvrtú či piatu. Treba strieľať, až kým neminiete. 

Tak sa to má robiť," uviedol Krajňák. 

 

Spišská má z 21 zápasov len 3 víťazstvá, ale ambíciu postúpiť do play-off ešte do žita nezahadzuje. 

 

"Chvalabohu, že konečne prišlo víťazstvo a len dúfam, že nebude neskoro. Chceme zabojovať o play-off. Verím, že nás 

to nakopne do ďalších zápasov po novom roku," uzavrel 23-ročný basketbalista, ktorý alternuje medzi rozohrávkou a 

krídlom. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Sedmák bude s príchodom nového roka očakávať narodenie dcérky 
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 [kosice.korzar.sme.sk; 30/12/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20728664/sedmak-bude-s-prichodom-noveho-roka-ocakavat-narodenie-dcerky.html 

 

Býci dosiahli už dvanáste víťazstvo v rade. 

 

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice ukončili rok 2017 domácim víťazstvom 109:76 nad Karlovkou Bratislava. 

 

Býci dosiahli už dvanáste víťazstvo v rade, ku ktorému dopomohol tuctom bodov Peter Sedmák. 

 

Košický pivot neplánuje na Silvestra veľké oslavy, pretože jeho partnerka Monika by mala každým dňom priviesť na svet 

dcérku. 

 

Prvý polčas súboja býkov s bratislavskou Karlovkou nebol zo strany domácich úplne ideálny, čo zapríčinila najmä 

nedôsledná defenzíva. 

 

"My sme hrali veľmi zle v obrane. Súper využíval otvorené strely a následne im vychádzali aj ťažšie strely. V druhom 

polčase sme sa však zlepšili, o čom sme hovorili počas prestávky. Na záverečnom výsledku sa to výrazne prejavilo a 

sme radi, že sa nám podarilo vyhrať posledný zápas v kalendárnom roku," povedal Peter Sedmák. 

 

Majú vybrané tri mená 

 

Košičania si budú môcť od basketbalu trochu oddýchnuť. Tréner Čurovič dal totiž svojim zverencom dva dni voľna. 

 

"My si potrebujeme vydýchnuť, ale starý rok už musíme hodiť za hlavu a pozerať sa len dopredu. Cieľom bude nadviazať 

na šnúru víťazstiev, ktorú sme si vybudovali a pokračovať v kvalitných výkonoch," uviedol Sedmák. 

 

Silvestrovskú noc budú košickí basketbalisti tráviť rôzne. 

 

Peter Sedmák ostane doma a spolu s novým rokom bude očakávať aj príchod dcérky. 

 

"Viem o tom, že chalani z Balkánu ostávajú v Košiciach, keďže tu majú rodiny a priateľov. Niektorí odchádzajú mimo 

mesta a ja ostávam doma s rodinkou, pretože Monika môže každým dňom porodiť a preto musím byť v strehu. Možno ani 

nebudem príliš oslavovať," skonštatoval Sedmák a dodal: "Bude to dievčatko, ale meno zatiaľ nemáme definitívne 

vybrané. Máme tri alternatívy a rozhodneme sa podľa toho, keď ju uvidíme. Malo by to byť niekedy v novom roku." 

 

Zažil veľmi dobrý rok 

 

Rok 2017 ukončili košickí basketbalisti sériou dvanástich výhier v rade. Ako ho hodnotí rodák z Popradu? 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20728664/sedmak-bude-s-prichodom-noveho-roka-ocakavat-narodenie-dcerky.html
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"Myslím si, že po športovej stránke to bol dobrý rok. Pre mňa individuálne a myslím si, že aj v Košiciach sa nám podarilo 

v novej sezóne odviesť veľmi dobrú prácu. Nálada v tíme je výborná a čo je dôležité, funguje medzi nami aj chémia. Z 

osobného hľadiska je pre mňa najdôležitejšie aby sme ja aj moja rodina ostali zdraví. Rok 2017 bol veľmi dobrý a ja sa 

budem snažiť aby ten nasledujúci bol ešte lepší," povedal Sedmák. 

 

Prvým súperom býkov v novom roku bude Spišská Nová Ves, ktorá síce figuruje na poslednom mieste, ale naposledy 

porazila Žilinu a v derby sa pokúsi potrápiť veľkého favorita. 

 

"Mám pocit, že v tejto sezóne sa nedopúšťame z našej strany podcenenia súperov. Ak k tomu pristúpime zodpovedne a 

dobre si oddýchneme, mali by sme ten zápas zvládnuť. Oni majú zopár dobrých zahraničných hráčov, na ktorých si 

musíme dávať pozor a hlavne musíme hrať zodpovedne v obrane." 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Viaceré mestá na Spiši upúšťajú od veľkých silvestrovských osláv na námestiach 

 [nextfuture.sk; 30/12/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/viacere-mesta-na-spisi-upustaju-od-velkych-silvestrovskych-oslav-na-namestiach/ 

 

POPRAD 30. decembra (WebNoviny.sk) – Viaceré mestá na Spiši už upúšťajú od bujarých silvestrovských osláv na 

námestiach. Príkladom je Spišská Nová Ves, ktorá už tretí rok namiesto nich pripravuje novoročné stretnutie občanov 

mesta v prvý deň nového roka. 

"Po skúsenostiach z minulých rokov, keď na silvestrovské oslavy na námestí prichádzalo čoraz menej ľudí, sme sa 

rozhodli odštartovať novú tradíciu, a to oslavy Nového roka pred radnicou," vysvetlil pre agentúru SITA primátor mesta 

Ján Volný. V rámci nich ponúkne mesto od 17:00 kultúrny program, svetelnú šou i občerstvenie. "Pripravujeme aj 

ohňostroj, ale chceme, aby si ho vychutnali najviac rodiny s deťmi, čo počas silvestrovskej noci nie je možné," doplnila 

prednostka mestského úradu Jela Bednárová. 

 

Ohňostroj pre rodiny s deťmi  

 

Primátor Spišskej Novej Vsi pripomenul, že nadchádzajúci rok bude pre samosprávu o niečo významnejší. "Od 1. 

januára vstúpime do roka, keď si mesto pripomenie okrem iných výročí ako je 100 rokov od vzniku Československa či 25. 

výročie vzniku Slovenskej republiky, aj 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste, bude to teda veľké 

jubileum," informoval. 

Už niekoľko rokov neorganizuje Silvestrovské oslavy na námestí ani mesto Poprad. Rovnako tomu bude aj tento rok. 

Ohňostroj si môžu Popradčania každoročne vychutnať počas vítania Mikuláša i Vianoc, ktoré býva spojené s 

rozsvietením vianočnej výzdoby. 

 

Šmolkovská párty  

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/viacere-mesta-na-spisi-upustaju-od-velkych-silvestrovskych-oslav-na-namestiach/
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Silvester v Levoči bude aj tento rok patriť zväčša deťom, jeho program odštartuje 31. decembra o 17:00 v severnom 

parku. "Pripravili sme pre nich Šmolkovskú silvestrovskú párty. Jej súčasťou bude šou Šmolkománia, v ktorej vystúpi viac 

ako 15 účinkujúcich. Počas nej si deti vypočujú známe šmolkovské hity spojené s hovoreným slovom," informoval SITA 

Kamil Tomčofčík z oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta v Levoči. 

Vystúpia tiež deti z tanečnej skupiny Unostar Dance Studio, pripravený je aj program Tom a Elo spievajú detské hity. 

Program vyvrcholí detským ohňostrojom, pre dospelých bude pripravený primátorský punč. 

Lúčiť so starým rokom sa však bude určite Kežmarok. Aj na tento Silvester pripravilo zábavný program, odštartuje na 

Hlavnom námestí o 23:00. Počas neho ponúkne Robo Šimko & Massriot Rockovú šou pre všetkých. Súčasťou vítania 

nového roka bude aj polnočný ohňostroj a zábava do asi 2:00, ktorú rozprúdi DJ. 

 

Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu  

 

Viac k témam: ohňostroj , Silvester , Slovensko Zdroj - Webnoviny.sk - Viaceré mestá na Spiši upúšťajú od veľkých 

silvestrovských osláv na námestiach © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Osem rokov za hranicami stačilo, Korenko čaká telefonát z Popradu 

 [hokejportal.net; 30/12/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/osem-rokov-za-hranicami-stacilo-korenko-caka-telefonat-z-popradu/78506 

 

V čase zavedenia Eura na Slovensku opustil slovenské klziská a vydal sa na cestu, počas ktorej ochutnal viacero 

legionárskych chlebíkov. Briancon, Chamonix, Dijon, Gornyak Rudnyj, Orlik Opole a rumunská Csíkszereda. Takto 

vyzeralo posledných sedem rokov v podaní 30-ročného obrancu Michala Korenka. Odkedy ste odišli z domu, vystriedali 

ste štyri krajiny. Malo každé pôsobenie niečo do seba? 

 

"Určite áno. Vo Francúzsku hráva množstvo Kanaďanov, ktorí presadzujú svoj štýl, čo má na svedomí nárast úrovne. 

Fungovanie je taktiež na vysokej úrovni. Čo ma však mrzí je to, že tamojšia súťaž je na hokejovej scéne menej 

rešpektovaná. Keďže som ju okúsil na vlastnej koži, môžem prehlásiť, že sa jedná o kvalitnú ligu. Kazachstan bol zase 

založený na inom systéme. Tam úradujú ruskí hráči, ktorí sú zvyknutí na rýchle korčuľovanie, preto sa po ľade lietalo 

hore - dole. Poľská Ekstraklasa a MOL liga sú podľa mňa v jednej línii. Ak by som si mal z týchto dvoch líg vybrať, skôr by 

som sa priklonil na maďarskú stranu, nakoľko ich hokejisti sú výborne pripravení na stretnutia, a to potvrdzujú v 

samotných súbojoch."  

 

Boli ste ďalším zo slovenských legionárov, ktorí zamierili do Kazachstanu. Vieme dobre, že nie každému vyhovovala v 

Strednej Ázii kultúra, náboženstvo či cestovanie, ktoré často prekážalo a spočívalo v neúmornom presúvaní sa za 

súpermi. Ako ste sa s týmito skutočnosťami vyrovnávali? 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/osem-rokov-za-hranicami-stacilo-korenko-caka-telefonat-z-popradu/78506
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"Bolo nám vopred povedané, na ktoré veci si máme dávať pozor. Nebolo to však veľmi zlé, pretože sme tam boli viacerí 

chlapci zo Slovenska a navzájom sme si pomáhali. Za seba ale poviem, že som či v kultúre, tréningoch, alebo cestovaní 

nevidel žiadny problém. V každom klube som sa stále dokázal prispôsobiť tomu, čo sa odo mňa žiadalo. Jedinou 

negatívnou skúsenosťou bol fakt, ktorý sa udial v januári, že sme siahali vysoko, napokon z toho vzišla bronzová medaila, 

ktorá bola prvá v histórii klubu, no mne dali stopku, že ma už na play-off nepotrebujú."  

 

Od začiatku je jasné, že vám chodenie po zahraničí vyhovovalo a páčilo sa. Aj napriek tomu ste menili angažmány. 

 

"Šanca dostať sa do tímu Orlik Opole prišla spontánne. Veci sa vyvinuli inak, keď na svetlo sveta vyplávali finančné 

patálie a aby toho nebolo málo, nemali sme dobré vzťahy s funkcionármi a atmosféra medzi nami bola napätá. Tento 

úsek považujem za nezdar. Tak som bol oslovený rumunským mužstvom a bolo mi jedno, kam som odišiel. Kalendár už 

ukazoval október a nechcel som doma vysedávať bez hokeja. Nebol som zlým mužom v kabíne, bola spokojnosť, ale 

nikto z predstaviteľov neprejavil záujem o pokračovanie."  

 

Vtedajšiu Slovnaft extraligu ste opustili ešte pomerne ako mladé ucho. Ste po osemročnom rozdiele ostrieľanejší? 

 

"Z domu som odišiel ako keby nerozhľadený. Keď sa otvorila prvá legionárska brána, ostal som trochu zaskočený, 

pretože mentalita i samotní ľudia v Briancone boli o niečom inom ako u nás doma. Prvý rok bol náročný ako všade inde 

vo svete, ale potom už som sa rozbehol a patril som medzi "lídrov" šatne. Za rok sa toho viac zmenilo. Tréner do mňa 

vložil svoje nádeje, pribudli mladší chalani a trochu som ich usmerňoval. Mám tridsať rokov, ale ešte si nedovolím 

vyskakovať a niečo nové si môžem zobrať od skúsenejších borcov. Na druhej strane som pripravený ujať sa pozície lídra 

či v kabíne alebo na ľade."  

 

Fanúšikovia by vás pravdepodobne hľadali na súpiskách klubov Tipsport ligy. No súčasnosť hovorí inou rečou. 

 

"Iste ste si všimli, že sa Poprad zameral na návraty svojich odchovancov. Aj ja som sa ocitol medzi oslovenými, ale 

podmienkou bolo, že sa pôjdem rozohrať na farmu do Spiša, a potom budem obliekať domáci dres. Zatiaľ sa tak stalo v 

jednom prípade a na ďalší čakám. S Popradčanmi si užívam trénovanie a zápasovú prax naberám v Spišskej Novej 

Vsi." 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Je tu ďalší predĺžený víkend: Tipy na atraktívne akcie v Spišskej a okolí 

 [spisska.dnes24.sk; 30/12/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/je-tu-dalsi-predlzeny-vikend-tipy-na-atraktivne-akcie-v-spisskej-a-okoli-287661 

 

 Môžeme sa radovať, ďalší predĺžený víkend je tu. Naša redakcia vám prináša viacero tipov na zaujímavé akcie, ktoré 

môžete počas neho zažiť v Spišskej a okolí. 

http://spisska.dnes24.sk/je-tu-dalsi-predlzeny-vikend-tipy-na-atraktivne-akcie-v-spisskej-a-okoli-287661
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Ferdinand 

 

30. decembra 2017 o 15.30, kino Mier 

 

Na začiatku víkendu si prídu na svoje aj najmenší. Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by 

nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé dievčatko a Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé 

teliatko, ale časom podrástol o poriadny kus nielen do výšky, ale aj do dĺžky a šírky. Ľudia, ktorí ho nepoznajú, si môžu 

myslieť, že je to nebezpečné, zúrivé monštrum, lenže Ferdinand je našťastie ten najroztomilejší a najposlušnejší 

párnokopytník na svete, ktorý nadovšetko miluje kvetinky a nikdy by neublížil ani muche. 

 

Verejné korčuľovanie 

 

30. decembra 2017 od 17:30, Zimný štadión 

 

V medzisviatočnom období môžete stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi a aktívne si oddýchnuť 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený aj v sobotu 30. decembra. 

 

Mesiac a magnólie 

 

30. decembra 2017 o 17:00 a 19:00, Divadlo Kontra 

 

Predposledný deň v roku si môžete aj v divadle Kontra vychutnať vynikajúcu komédiu o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", 

jedného z najslávnejších filmov všetkých čias. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a 

neskutočná zábava vás čaká v dvoch predstaveniach za sebou. 

 

Stratený v džungli 

 

30. decembra 2017 o 19:00, kino Mier 

 

Strhujúci film Stratený v džungli vznikol podľa ťažko uveriteľného skutočného príbehu, v ktorom sa dobrodružný výlet 

zmenil na boj o život za hranicami ľudských možností. V hlavnej úlohe exceluje Daniel Radcliffe. Ako stroskotanec v 

nekonečnom dažďovom pralese čelí drsným nástrahám a výzvam, na aké ako Harry Potter ani nepomyslel. 

 

Silvestrovský výstup na Veľkú Knolu 

 

31. decembra 2017 o 08:00 
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Klub slovenských turistov AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves pozýva na 42. ročník Silvestrovského výstupu na 

Veľkú Knolu (1 266 m n. m.) po trase: Grajnár – Veľká Knola – Novoveská Huta (s možnosťou návratu z Veľkej Knoly na 

Grajnár). Trasu možno absolvovať peši, alebo na bežkách (podľa snehových podmienok). 

 

Silvestrovský výstup na Kláštorisko 

 

31. decembra 2017 o 09:30 

 

KST Breznovica Letanovce usporiada v posledný deň roku pre nadšencov turistiky 17. ročník Silvestrovského výstupu na 

Kláštorisko. Zraz účastníkov je o 9:30 pri železničnom podjazde v Letanovciach. Trasa výstupu je individuálna, stretnutie 

pri pohári šampanského na symbolickom cintoríne. 

 

Charleyho teta 

 

31. decembra 2017 o 16:00, Spišské divadlo 

 

Jack a Charley kvôli láske ku Kitty a Amy sú ochotní urobiť čokoľvek. Keď bohatá Charleyho teta odloží návštevu u 

svojho synovca, tak im napadne nájsť za ňu náhradu. Komické situácie plné humoru, pesničky, príbeh plný nečakaných 

zvratov, to všetko zabáva divákov od začiatku až do konca. Najslávnejšia a najhranejšia anglická komédiu si môžete 

pozrieť na doskách Spišského divadla v posledný deň tohto roku. 

 

Šmolkovská Silvester párty 

 

31. decembra 2017 o 17:00, Levoča 

 

Posledný deň roka si prídu na svoje aj tí najmenší. V susednej Levoči sa môžu práve oni zabaviť na takzvanej 

Šmolkovskej silvestrovskej párty, ktorá sa uskutoční v altánku v severnom parku v Levoči. 

 

Nový rok 

 

1. januára 2018 o 17:00, pred Radnicou 

 

Hneď v prvý deň nového roka 2018 nás čaká na námestí v Spišskej lákavé podujatie. Mesto pripravilo novoročné 

stretnutie občanov mesta spojené s kultúrnym programom, ohňostrojom, svetelnou šou aj malým občerstvením. Spoločne 

privítame začiatok jubilejného roka pre Spišskú, v ktorom si pripomenieme 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom 

meste i ďalšie významné výročia. 

 

Foto: ilustračné 
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Zdroj - Dnes24.sk 
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1.14.  Viaceré mestá upúšťajú od veľkých silvestrovských osláv 

 [netky.sk; 31/12/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/viacere-mesta-upustaju-od-velkych-silvestrovskych-oslav 

 

POPRAD – Viaceré mestá na Spiši už upúšťajú od bujarých silvestrovských osláv na námestiach. Príkladom je Spišská 

Nová Ves, ktorá už tretí rok namiesto nich pripravuje novoročné stretnutie občanov mesta v prvý deň nového roka. 

 

"Po skúsenostiach z minulých rokov, keď na silvestrovské oslavy na námestí prichádzalo čoraz menej ľudí, sme sa 

rozhodli odštartovať novú tradíciu, a to oslavy Nového roka pred radnicou," vysvetlil primátor mesta Ján Volný. V rámci 

nich ponúkne mesto od 17:00 kultúrny program, svetelnú šou i občerstvenie. "Pripravujeme aj ohňostroj, ale chceme, aby 

si ho vychutnali najviac rodiny s deťmi, čo počas silvestrovskej noci nie je možné," doplnila prednostka mestského úradu 

Jela Bednárová. 

 

Primátor Spišskej Novej Vsi pripomenul, že nadchádzajúci rok bude pre samosprávu o niečo významnejší. "Od 1. 

januára vstúpime do roka, keď si mesto pripomenie okrem iných výročí ako je 100 rokov od vzniku Československa či 25. 

výročie vzniku Slovenskej republiky, aj 750. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste, bude to teda veľké 

jubileum," informoval. 

 

Už niekoľko rokov neorganizuje Silvestrovské oslavy na námestí ani mesto Poprad. Rovnako tomu bude aj tento rok. 

Ohňostroj si môžu Popradčania každoročne vychutnať počas vítania Mikuláša i Vianoc, ktoré býva spojené s 

rozsvietením vianočnej výzdoby. 

 

Silvester v Levoči bude aj tento rok patriť zväčša deťom, jeho program odštartuje 31. decembra o 17:00 v severnom 

parku. "Pripravili sme pre nich Šmolkovskú silvestrovskú párty. Jej súčasťou bude šou Šmolkománia, v ktorej vystúpi viac 

ako 15 účinkujúcich. Počas nej si deti vypočujú známe šmolkovské hity spojené s hovoreným slovom," informoval Kamil 

Tomčofčík z oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta v Levoči. Vystúpia tiež deti z tanečnej skupiny Unostar Dance 

Studio, pripravený je aj program Tom a Elo spievajú detské hity. Program vyvrcholí detským ohňostrojom, pre dospelých 

bude pripravený primátorský punč. 

 

Lúčiť so starým rokom sa však bude určite Kežmarok. Aj na tento Silvester pripravilo zábavný program, odštartuje na 

Hlavnom námestí o 23:00. Počas neho ponúkne Robo Šimko & Massriot Rockovú šou pre všetkých. Súčasťou vítania 

nového roka bude aj polnočný ohňostroj a zábava do asi 2:00, ktorú rozprúdi DJ. 

 

Zdroj - SITA 

http://www.netky.sk/clanok/viacere-mesta-upustaju-od-velkych-silvestrovskych-oslav
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Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Spišská Nová Ves: Požiar v charite 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 31/12/2017;  Aneta Parišková; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Parišková, moderátorka: "Všetky záchranné zložky zburcoval popoludňajší požiar v charite v Spišskej Novej Vsi. 

Horieť začalo na chodbe krízového centra. Matky s deťmi, ktoré v budove bývajú, museli evakuovať. Požiar sa tak 

zaobišiel bez zranení, no záchranári klientov skontrolovali. Hasiči plamene pomerne rýchlo uhasili. Smutné však je, že 

charita prišla o detskú postieľku a kočíky pre klientov. Príčiny požiaru v uzamknutých priestoroch vyšetrujú hasiči. 

Pravdepodobne tam niekto manipuloval s otvoreným ohňom." 

 

Karol Kampczyk, veliteľ zásahu, HaZZ SNV: "Z Týchto dverí sa valil hustý čierny dym, dvere už boli otvorené." 

Nebol veľký rozsahom, skôr šlo o veľké zadymenie z tých materiálov, ktoré horeli, nejaké plasty, gumy, kočíky, nejaké 

drevo, papier." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Ako Slováci trávili silvestrovský deň 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 31/12/2017;  Martin Chlebovec; Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Kým niekto doma chystal chlebíčky, iní športovali, alebo už strieľali zo šampusu." 

 

Viktor Vincze, moderátor: "Mnohí Slováci trávili silvestrovský deň veľmi netypicky." 

 

Martin Chlebovec, redaktor: "Niektorí Bratislavčania už ráno obúvali tenisky. Na štart silvestrovského behu sa aj napriek 

sychravému počasiu postavilo približne tisíc bežcov." 

 

(začiatok ankety) 

 

Opýtaný 1: "Žena chcela, aby som povysával, tak som došiel sem radšej." 
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Opýtaná 1: "Naháňame kilometre ešte aj dnes." 

 

Opýtaný 2: "Príjemných 5 – 7 stupňov, ideálne na behanie." 

 

(koniec ankety) 

 

Martin Chlebovec: "Trať 10-kilometrového silvestrovského behu už tradične vedie bežcov po všetkých mostoch. Tento rok 

však organizátori vynechali Most SNP." 

 

Peter Vojtko, riaditeľ STaRZ: "Lávka pre peších má nejaké technické problémy, takže miesto toho absolvujeme Starý 

most dvakrát." 

 

Martin Chlebovec: "Najrýchlejší bežec obhájil aj minuloročné víťazstvo. O minútu si však vylepšil čas. Zabehnúť trať sa 

mu podarilo za 34 minút." 

 

Marek Hladík, víťaz behu: "Toto bol asi najťažší z tých troch pretekov. Bola výborná konkurencia." 

 

Boris Csiba, bežec: "Si človek aspoň trošku vyrazí od stola, od jedla, ale to sa nedá, to neni taká tá sezóna." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Partia mužov a žien zo Spišskej Novej Vsi tvrdí, že najlepšia silvestrovská zábava sa začína vo 

chvíli, keď klesnú na úplné dno. Takto sa s rokom 2017 lúčili potápači." 

 

Neuvedený: "Všetko je v pohode, takže ideme osláviť koniec roka." 

 

Marek Baláž: "Takýto spôsob silvestrovských prípitkov počíta aj s tým, že časť šampanského sa rozleje vo vode." 

 

Oliver Krajňák, potápač: "To je poďakovanie Poseidonovi, bohovi mora, ktorý nás ochraňuje po celý rok." 

 

Neuvedený: "Príjemné potápanie a zdravie všetkým ľuďom." 

 

Martin Chlebovec: "V Michalovciach otvorila silvestrovské oslavy už tradičná súťaž vo vystreľovaní zátky zo šampusu. 

Svoje zručnosti si prišlo vyskúšať 68 ľudí. Najďalej tento rok doletela zátka 27 metrov. Rekord 31 metrov však 

neprekonala." 

 

Dušan Pehanič, víťaz súťaže: "Príprava špeciálna nebola, jednoducho som otvoril šampanské, strelilo." 

 

Martin Chlebovec: "Regionálne štáby a Martin Chlebovec, televízia Markíza." 
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1.17.  Tipy na dnes - pondelok 1. januára 

 [korzar.sme.sk; 01/01/2018; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20719341/tipy-na-dnes-1-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Novoročný organový koncert 

 

KOŠICE. V Seminárnom kostole na Hlavnej 81 sa 1. januára o 18.00 hod. uskutoční novoročný organový koncert. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Bastardi o 15.35, 18.00, 20.00, Najväčší showman o 15.50, 18.20, 20.40, Stratený v džungli o 17.10, 20.30, 

Ferdinand o 13.40 okrem soboty, 16.00, 18.00, 3D o 13.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.20, 18.30, 20.50, 3D o 13.05, 

Star Wars: Poslední Jediovia o 14.00, 15.30, 20.20, 3D o 17.40, Ladíme 3 o 15.40, Madam slúžka o 19.40, Matky 

rebelky: Šťastné a veselé o 21.00, Paddington 2 o 13.10, Špindl o 13.30, 17.50, Tri želania o 13.15 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Bastardi o 20.20 - okrem nedele, Stratený v džungli o 20.30 - okrem nedele, Najväčší showman o 18.30, 

Ferdinand o 13.20, 15.30, 18.40, 3D o 14.00, Špindl o 18.00, Ladíme 3 o 16.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, Star 

Wars: Poslední jediovia o 13.30, 15.50, 17.30, 3D o 20.00 - okrem nedele, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 20.40 - 

okrem nedele, Príšerákovci o 13.50 hod. 

 

Nový rok 2018 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Radnicou o 17.00 h sa uskutoční privítanie nového roka. Tradičné novoročné stretnutie 

občanov mesta, kultúrny program, ohňostroj, svetelná show, občerstvenie, kalendáre. Spoločne privítame rok 750. 

výročia prvej písomnej zmienky o meste i rok ďalších významných výročí. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  POZOR! Cesty na Slovensku sú na väčšine územia zľadovatené 

 [podkapotou.zoznam.sk; 01/01/2018; © Zoznam/jv TASR, minv.sk, red. ; Zaradenie: Pod kapotou] 

http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1680269/POZOR--Cesty-na-Slovensku-su-na-vacsine-uzemia-zladovatene 

 

1. januára – Takmer na celom Slovensku platí výstraha pred poľadovicou. 

https://korzar.sme.sk/c/20719341/tipy-na-dnes-1-januara.html
http://podkapotou.zoznam.sk/cl/1000673/1680269/POZOR--Cesty-na-Slovensku-su-na-vacsine-uzemia-zladovatene
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Ak sa vraciate zo silvestrovských osláv, alebo mierite po sviatkoch naspäť domov, či z domova do práce, alebo 

prechodného bydliska, zvýšte pozornosť. Výstrahu prvého stupňa pred poľadovicou vydal Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre takmer celé územie Slovenska. Varovanie sa netýka iba okresov na krajnom 

západe a juhozápade SR. 

 

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb alebo 

infraštruktúra. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," 

varuje SHMÚ. 

 

Výstraha trvá až do prvých hodín nového roka 2018, teda do pondelkového (1.1.) rána do 10.00 hodiny. 

 

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až 

mokrý, okrem úseku diaľnice D1 Ivachnová - Važec, kde na vozovke je čerstvý sneh. Informuje o tom Slovenská správa 

ciest (SSC) na svojej internetovej stránke. 

 

Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na území stredného a východného 

Slovenska je miestami pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu do troch centimetrov. Miestami čerstvý sneh 

hrúbky jeden až tri centimetre je na cestách v okolí Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Humenného, Svidníku a Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, Podspády, Herlianske 

Sedlo, Makov, Vrchslatina, Vernár, Besník, Fačkov, Zbojská, Čertovica, Javorník, Grajnár a Súľová, ktoré majú povrch 

vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Cukmantel je na vozovke 

miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. 

 

SSC upozorňuje vodičov, že sa môže vyskytovať silný dážď a sneženie a znižovať tak dohľadnosť do 100 metrov v 

rôznych lokalitách. Dávajte si tiež pozor, aby vás na mnohých úsekoch neprekvapila hmla. Na cestách v okolí Trstenej, 

Dolného Kubína, a Námestova sa ešte stále môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. 

 

Miestami zľadovatený sneh hrúbky dva centimetre sa nachádza na ceste II/543 v úseku Hniezdne- Červený Kláštor- Lysá 

nad Dunajcom a na cestách III. triedy v okolí Spišskej Starej Vsi a Banskej Štiavnice. 

 

HP Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 

Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže sú v zimnom období neudržiavané. 

 

Späť na obsah 
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1.19.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 2. januára 

 [korzar.sme.sk; 02/01/2018; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20727910/pohotovost-v-lekarnach-utorok-2-januara.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 

 

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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20727910/pohotovost-v-lekarnach-utorok-2-januara.html
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SLÁVKA Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1 

 

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 

 

Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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

 

Poprad 

 

PRIMA Huszova 4994/6 

 

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

 

Humenné 

 

MEDIA Družstevná 1470/7 

 

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

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

Lekáreň MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

Avena pri nemocnici, Mieru 12 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň Rozkvet, Študentská 1452 

 

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

 

Trebišov 

 

AVICENNA SNP 3696/89 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Dr. MAX OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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Späť na obsah 

 

1.20.  Kam za kultúrou - utorok 2. januára 

 [korzar.sme.sk; 02/01/2018; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20727931/kam-za-kulturou-utorok-2-januara.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Bastardi o 15.35, 18.00, 20.00, Najväčší showman o 15.50, 18.20, 20.40, Stratený v džungli o 

17.10, 20.30, Ferdinand o 13.40, 16.00, 18.00, 3D o 13.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.20, 18.30, 3D o 13.05, Star 

Wars: Poslední Jediovia o 14.00, 15.30, 20.20, Ladíme 3 o 15.40, Madam slúžka o 19.40, Matky rebelky: Šťastné a 

veselé o 21.00, Paddington 2 o 13.10, Špindl o 13.30, 17.50, Tri želania o 13.15, Artmax opera - Don Carlos z Paríža o 

18.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Bastardi o 20.20, Stratený v džungli o 20.30, Najväčší showman o 18.30, 

Ferdinand o 13.20, 15.30, 18.40, 3D o 14.00, Špindl o 18.00, Ladíme 3 o 16.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, Star 

Wars: Poslední jediovia o 13.30, 15.50, 17.30, 3D o 20.00, Matky rebelky: Šťastné a veselé o 20.40, Príšerákovci o 13.50 

hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Bastardi o 20.20, Stratený v džungli o 20.30, Najväčší showman o 

18.30, Ferdinand o 13.20, 15.30, 3D o 14.00, Špindl o 18.00, Ladíme 3 o 16.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, Star 

Wars: Poslední Jediovia o 13.30, 17.30, 3D o 20.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 (do 19. 5.), 

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 

(do 21. 1.), 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.), 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; MaJel CENTRUM (Alžbetina 42, ut, št 14 - 18) - Výstava: Péter Matl (Ukraina) GULAG (do 8. 1.), 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 

https://korzar.sme.sk/c/20727931/kam-za-kulturou-utorok-2-januara.html
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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; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - 

LitPark - Miloš Kopták: Malá princezná a kocúr na kolieskových korčuliach (do 31. 1.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 

48) - Bricklandia (do 29. 4.), 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.), 

 

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, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), Puzzle/Akvizície v 

interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 

PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami 

Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; 

Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Jaroslav Neupauer: Pieseň života 

(do 8. 1.), Fotografia (do 8. 1.), Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava 

neprofesionálnych fotografov; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História 

baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Industriálny motív v kresbe 

Jana Rastislava Stehlíka a Ľudovíta Felda (do 31. 1.), 

 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 

 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), 

 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále umenia 2017 (do 31. 1.), MaKCjZ - 

Vianočné ozdoby Dagmara (do 9. 1.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00 hod., Tabačka Gallery - Samo Čarnoky + 

Eva Tkáčiková: The Secret (do 11. 1.) 
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Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Bastardi o 16.20, 18.20, 20.50, Najväčší showman o 17.40, 20.00, Stratený v džungli o 21.00, 

Ferdinand o 13.00, 15.20, 3D o 13.40, Star Wars: Poslední Jediovia o 17.30, 20.40, 3D o 14.20, Jumanji: Vitajte v džungli 

o 15.20, Špindl o 16.10, 18.50, Tri želania o 13.20, Artmax opera - Don Carlos z Paríža o 18.00 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Bastardi o 18.00, 20.40, Najväčší showman o 17.40, 20.00, Ferdinand o 15.30, 3D o 13.00, Star 

Wars: Poslední Jediovia o 13.00, Špindl o 15.40, Tri želania o 13.10, Artmax opera - Don Carlos z Paríža 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; CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: 

Príbeh mesta 770; Foto v Carafke 2017 (do 13. 1.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 

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

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

Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, UNIVERZITNÁ 

KNIŽNICA PU - Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) 

Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - 

Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 

 

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

 

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

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 

Millefleur - Eva Končeková a Michaela Bednárová (do 4. 2.), ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 30. 1.), 

 

TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - 

Sny v dreve (do 2. 1.), 
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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, 

 

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Kravata - ozdoba muža (do 7. 1.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.) 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  listáreň 

 [Pravda; 01/2018; 02/01/2018; s.: 31; Mária Findurová ; Zaradenie: názory] 

 

Poplatky v novom šate 

 

Pred pár rokmi ich zrušili. Ale keďže občania neboli spokojní a žiadali ich späť, tak nám ich vrátili. Poplatky u lekára za 

prednostné vyšetrenie. Sú však v novom šate, s novým názvom a novými cenami. Keď sa nám nebude chcieť presedieť v 

čakárni pol dňa, tak si od 1. mája budeme môcť priplatiť do 30 eur. Samozrejme, všetko dobrovoľne. Ale ako to bude 

prebiehať v praxi? Lekári majú na dverách ambulancie vyvesené ordinačné hodiny, no málokedy ich dodržiavajú, 

popoludní doktora sotva zastihnete. Ako to bude s objednávaním? Kedy sa bude za tých pár eur ordinovať po oficiálnej 

pracovnej dobe lekára? Večer, skoro ráno? Zrejme aj v sobotu a v nedeľu. 

 

Mária Findurová Spišská Nová Ves 
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