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1. Tu vás ošetria 24 hodín denne 
[11.01.2018; Nový Čas; Servis; s. 12; kuk;joc] 

 
 

Autor: kuk, joc 
BRATISLAVA - A je to schválené! Pre ľudí z niektorých regiónov zostáva cesta za 24-hodinovou zdravotnou 

starostlivosťou cestou poriadne zarúbanou. Vláda v stredu schválila zoznam 44 urgentných príjmov, do ktorého 
po novom pribudla vojenská nemocnica v Ružomberku. Nový Čas prináša mapu miest, kde vás po novom akútne 
ošetria po celý deň. 

Medzi špecializovanými urgentmi II. typu chýbajú nemocnice v Trenčíne a Trnave. V praxi to znamená, že 
v trenčianskej nemocnici bude sedieť na nočnej službe len jeden lekár, čo sa nepáči ani expertovi na urgentnú 
medicínu. „. V krajských mestách by takéto niečo malo byť, pretože tieto fakultné nemocnice majú príslušných 
odborníkov aj kapacity,“ tvrdí prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. Ministerstvo zdravotníctva 
sa bráni tým, že vychádzalo z geografických ukazovateľov, počtu hospitalizácií či počtu operačných výkonov. 
„Určenie urgentu II neobsahovalo podmienku veľkosti mesta, ale dôležitá je jeho poloha a ukazovatele zdravotnej 
starostlivosti,“ doplnila Eliášová. 

Urgenty I. typu 
- 34 pracovísk 
- 1 ambulancia 
- 1 univerzálny lekár 
- triediaca sestra 
-ďalšia sestra alebo záchranár 
Urgent II. typu 
- 7 pracovísk pre dospelých a 3 pracoviská pre deti 
- samostatné oddelenie 
- viac špecialistov na jednom mieste 
- cez deň budú v službe aspoň 4 lekári a 8 zdravotných sestier a záchranárov 
- v noci budú na pracovisku 3 lekári a 6 sestier a záchranárov 
KRAJ Batislavský 
BRATISLAVA Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
BRATISLAVA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
BRATISLAVA Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
BRATISLAVA Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Ružinov Trnavský 
TRNAVA Fakultná nemocnica 
Trnava 
DUNAJSKÁ STREDA Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 
GALANTA Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta 
PIEŠŤANY Nemocnica Alexandra Wintera 
SKALICA Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 
Nitriansky 



NITRA Fakultná nemocnica Nitra 
KOMÁRNO FORLIFE, Všeobecná nemocnica Komárno 
LEVICE Nemocnice s poliklinikami, miesto prevádzky ZZ Levice 
NOVÉ ZÁMKY Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
TOPOĽČANY Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Trenčiansky 
TRENČÍN Fakultná nemocnica Trenčín 
BOJNICE Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
Žilinský 
MARTIN Univerzitná nemocnica Martin 
RUŽOMBEROK Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
ŽILINA Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
ČADCA Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
DOLNÝ KUBÍN Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 
TRSTENÁ Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Banskobystrický 
BANSKÁ BYSTRICA Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
BANSKÁ BYSTRICA Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
BREZNO Nemocnica s poliklinikou Brezno 
LUČENEC Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 
RIMAVSKÁ SOBOTA Svet zdravia, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 
ZVOLEN Nemocnica Zvolen 
ŽIAR NAD HRONOM Svet zdravia, Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 
Prešovský 
POPRAD Nemocnica Poprad 
PREŠOV Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov* 
BARDEJOV Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov 
HUMENNÉ Nemocnica A. Leňa Humenné 
STARÁ ĽUBOVŇA Ľubovnianska nemocnica 
VRANOV NAD TOPĽOU Vranovská nemocnica 
Košický 
KOŠICE Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
KOŠICE Detská fakultná nemocnica Košice 
KOŠICE Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica 
MICHALOVCE Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce 
ROŽŇAVA Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 

TREBIŠOV Nemocnica s poliklinikou Trebišov 
Poplatky za pohotovosť a urgent 
2 € POHOTOVOSŤ 
10 € ak si ich zdravotný stav ošetrenie na urgente nevyžadoval. 
URGENTNÝ PRÍJEM 0 € 
ZRANENIE: akútne prípady, ak sa čaká viac ako 2 hodiny 
* v roku 2018 urgentný príjem 2. typu 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Aký bol rok 2017 v Prešove? 
[11.01.2018; Prešovský večerník; Publicistika; s. 2,3; šaja;dt] 

 
 

Cestári konečne „makali“ v noci 
Na sídlisku Šváby sa počas jedného jesenného víkendu vo veľkom asfaltovalo a obyvatelia sa tak dočkali po 

dlhšom čase novej cesty. Robilo sa v nočných hodinách, aby sa neobmedzovala frekventovaná cesta pri výjazde 
z mesta počas dňa. Vodiči sa už dlhšiu dobu sťažovali, že musia jazdiť po vyfrézovanej ceste na Švábskej ulici. 
Asfaltovanie prebiehalo tri noci počas víkendu. Obchádzky boli vedené po vedľajších cestách. Prešove nejde o 
prvý takýto počin. Nočné práce na cestách sa realizovali už aj predtým. „V tomto roku sa v noci okrem Švábskej 
asfaltovala aj Budovateľská a Jilemnického ulica. Pred dvoma rokmi sa v noci asfaltovala napríklad aj 
Prostějovská. Ide o ulice, ktoré sú vozidlami značne zaťažené, nočné ukladanie živičných vrstiev na povrch 
vozovky je tak optimálnym riešením, aby motoristi boli obmedzení čo najmenej,“ informovala radnica. 

Liečba diabetickej nohy kubánskym liekom vraj pomáha 
Liečba tzv. diabetickej nohy kubánskym liekom Heberprot-P vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. 

Reimana v Prešove prinášala vlani prvé pozitívne výsledky. Liek doviezli z Kuby. Do pilotnej štúdie zaradili v 
Prešove 14 pacientov, išlo o diabetikov, ktorí mali nehojace sa rany, v niektorých prípadoch aj sedem rokov. 
„Začali sme v júni, vyliečili ôsmich pacientov v priebehu ôsmich týždňov. Najprv boli hospitalizovaní, podali im tri 



dávky lieku a následne prepustili do domácej liečby, ktorá pokračovala niekoľko týždňov. Po zahojení defektu boli 
ďalšie obdobie pod kontrolou,” priblížil priebeh liečby lekár oddelenia cievnej chirurgie Marián Leško s tým, že 
pacientom tu podali celkom 160 balení lieku. Záujem bol veľký. 

Cestári nechali špinavý chodník 
Cestári, ktorí na jeseň pri kruhovom objazde v časti Vydumanec nechali zašpinený chodník, čelili hnevu 

Prešovčanov. Robotu si síce urobili, ale na chodníku po nich ostal neporiadok. „Keď som tadiaľ prechádzal, 
neveril som vlastným očiam. Celý chodník je špinavý od blata, vyzerá to otrasne. Myslím si, že cestári by mali po 
sebe poupratovať. Je to ich psia povinnosť. Alebo čakajú že vezmeme do rúk lopaty a metly a upraceme to my, 
občania?“- pýtali sa. Po našom upozornení chodník cestári vyčistili. 

Mikrobus smrti – zomrelo sedem ľudí 
Cestovali za prácou, aby uživili rodiny. Z posledného turnusu sa už ale domov nevrátili. Obrovská tragédia sa 

stala v okrese Prievidza. Dodávka plná ľudí sa čelne zrazila s kamiónom. Nešťastie sa stalo pri obci Nitrica ráno o 
4.0 h. Keď havarovali, vodič dodávky mal za sebou už niekoľkohodinovú jazdu. Podľa našich informácii vychádzal 
z Grazu. Ženy viezol k ich rodinám. Najmladšia obeť mala 28 rokov, Júlii chýbalo k svojim dvom malým deťom už 
len pár minút. Na mieste zahynul vodič dodávky Milan (†54) z Michaloviec a šesť žien - Katarína (†54) zo 
Spišskej Novej Vsi, Ľubica (†55) a Lucia (†37) z Prešova, Alena (†47) z Bardejova, Jana (†34) z Novák a Júlia 

(†28) z Ráztočna. O život v nemocnici bojovala ďalšia opatrovateľka Anna (†48) zo Stropkova, no aj ona svoj boj 
nakoniec prehrala. 

Rekonštrukčné práce okolo divadla úspešne ukončili 
Okolie Divadla Jonáša Záborského sa začalo meniť už minulý rok. Celá rekonštrukcia bola rozdelená do 

dvoch etáp. Prestavbou prešlo nielen samotné nádvorie divadla, ale aj bočné priestory či parkovisko za budovou. 
Po takmer dvadsiatich siedmich rokoch dostalo okolie divadla nový šat, ktorý si rozhodne zaslúži. Slávnostného 
ukončenia rekonštrukcie spevnených plôch Divadla Jonáša Záborského, sa zúčastnil aj vtedajší predseda 
samosprávneho kraja Peter Chudík. „Divadlo nie je len to, čo je vo vnútri, ale aj to, čo je vonku, preto sme sa 
rozhodli pre tento projekt. Prefinancovaných bolo deväťstosedemdesiatdvatisíc eur. Plochy divadla už boli 
skutočne opotrebované, boli staršieho typu a niektoré časti boli až zdevastované. Verím, že teraz sa urobilo jedno 
krásne dielo, ktoré skrášli nielen samotné divadlo, ale celkovo aj mesto. Okrem toho estetického hľadiska sa 
dbalo aj na bezpečnosť. Je vytvorená nová bezpečnejšia nástupná plocha pre autobus, tak isto sa zmenila 
štruktúra nádvoria, aby povrch nebol taký šmykľavý. Ja osobne som veľmi rád, že sa to podarilo,“ zhodnotil Peter 
Chudík. V minulosti sa na nádvorí divadla neraz preháňali skejteri a skúšali rôzne kúsky, čím poškodzovali 
povrch. Aj na tento problém mysleli pri prestavbe. „My nechceme bojovať so skejtermi ani s nikým iným, no je 
pravda, že spojiť tieto dve kultúry je pomerne ťažké. Divadlo nemôže robiť policajta, takže aj preto sme pristúpili k 
pasívnej ochrane, teda môžete vidieť všade takúto „traktorovanú“ štruktúru dlaždíc, ktorá jednak zmierňuje 
šmykľavosť plochy a jednak bráni skejterom v jazde,“ dodal na záver Ján Hanzo, riaditeľ DJZ. 

Cintorín: Prečo neboli k dispozícii toalety? 
Bez toaliet sa počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých museli zaobísť všetci, ktorí prišli v tieto 

dni na solivarský cintorín. To, že k dispozícii neboli ani prenosné toalety, návštevníkov cintorína veľmi pobúrilo. „Z 
dôvodu rekonštrukcie Domu smútku Solivar bola zabraná spevnená plocha v jeho tesnej blízkosti. Z tohto dôvodu 
nebolo možné umiestniť prenosné WC na spevnenú plochu. Umiestnením v ostatných častiach cintorína 
napríklad na chodníkoch, by došlo k obmedzeniu pohybu návštevníkov cintorína, umiestnenie v tesnej blízkosti 
hrobových miest považujeme za nedôstojné. Iné spevnené plochy okrem plochy pri Dome smútku k dispozícii 
nemáme,“ uviedol vtedy riaditeľ Technických služieb Milan Toth. Ako ďalej podotkol, z uvedených dôvodov, v 
záujme bezpečnosti návštevníkov cintorína a nenarušenia pietneho charakteru sviatočných dní nielen stavebnými 
prácami, ale aj necitlivým umiestnením sociálnych zariadení, tento rok nebolo možné osadiť prenosné WC. 

Kvetinárstvo na „trojke“: Mesto zaspalo 
O objekt bývalého kvetinárstva pri Centrume bol zo strany podnikateľov záujem, ale zdá sa, že radnica 

zaspala. Myslia si to poslanci, ktorí „úradujú“ na Sídlisku III. Tvrdili, že radnica už dávno mala rozhodnúť a 
záujemca mohol podnikať. Vlani sa tak ale nestalo… O kúpu objektu prejavil záujem istý podnikateľ , no objavila 
sa aj ďalšia ponuka. Tá sa týkala prenájmu a ten je pre mesto výhodnejší. Smutné na celej veci je to, že objekt 
špatí na sídlisku stále a že mesto nekoná a nekoná…. 

Mela na Hlavnej ulici 
O tom, že práca šoféra mestskej hromadnej dopravy nie je jednoduchá, hovorí aj incident, ktorý sa stal v 

pondelok podvečer na Hlavnej. Okoloidúcich zaujali nielen odstavené trolejbusy, ale aj krik. Vodič trolejbusu stál 
mimo vozidlo a telefonoval, okolo neho pobehovali muži a kričali na neho. Ďalší sa snažil aj s taškami dostať do 
vozidla. Tomu však bránili iní cestujúci. O vyjadrenie k incidentu sme požiadali aj Dopravný podnik mesta Prešov. 
„Z výpovede vodiča vieme, že ho cestujúci prišli upozorniť na to, že do trolejbusu pristúpili osoby, ktoré nemajú 
cestovné lístky. Na základe toho išiel za nimi a vykonal kontrolu cestovných lístkov, na čo má právo. Tieto osoby 
nemali cestovné lístky a správali sa nevhodne. Mali rôzne nevhodné poznámky na adresu vodiča typu, že on 
nemá čo kontrolovať lístky a podobné veci. Vodiča sa potom zastal iný cestujúci a ozval sa ku kontrolovaným 
osobám no a na náklade toho, sa strhla hádka. Tieto osoby boli z trolejbusu vykázané a vodič kontaktoval 
policajnú hliadku,“ povedala nám Adriana Compeľová, vedúca dopravnej prevádzky. Celú situáciu videl aj mladý 
pár. Dominika s Tomášom sa chystali na vianočné trhy, keď ich zaujal hluk. „Všimli sme si mladých mužov, ktorí 
pobehovali okolo vozidla a kričali. Jeden robil doslova nálety na šoféra a ostatní kričali na cestujúcich. Hneď nám 
bolo jasné, že ich vodič vyhodil z autobusu. Neboli práve najčistejší a pravdepodobne nemali ani cestovné lístky. 
Najviac obdivuhodné bolo ale to, že sa šoféra zastali aj iní cestujúci a tých dvoch mužov nechceli pustiť späť do 
vozidla. Stáli vo dverách, až kým sa tí dvaja nevybúrili a neodišli,“ opísala nám situáciu Dominika. 

Do Košíc len za 29 minút 



Dobrá správa potešila v decembri všetkých, ktorí cestujú do Košíc. Z metropoly Šariša sa do susedného 
krajského mesta zrýchlenými vlakmi dostaneme už za 29 minút. Doteraz cesta „osobákom“ trvala 42 minút. Vlaky 
kategórie Rex budú premávať každú hodinu. Nebudú zastavovať v každej obci, ale len v stanici Kysak. 

Na kúsok cesty čakajú už od „socíku“ 
Nie a nie sa dočkať. Obyvateľov ulice Hruny už niekoľko desiatok rokov trápi kus chýbajúcej cesty pred dvomi 

rodinnými domami. Obyvatelia Šalgovíka sa na vyasfaltovanie necelých 50 metrov štvorcových nevedia dočkať 
od socializmu. „Celú cestu za socializmu narýchlo vyasfaltovali. Bola zima, snežilo, bolo to tesne pred voľbami. 
Ale na tento úsek akosi zabudli a zabúdajú naňho aj dnes,“ povzdychla si jedna z obyvateliek ulice. Ako dodala, 
ku domu si s manželom položili betónové kocky, aby sa im lepšie vchádzalo ku domu. „Oprava cesty zatiaľ 
nebola zaradená priamo v rozpočte. Môže sa to však zmeniť, v prípade, že sa táto požiadavka nedostane do 
rozpočtu, vyčleníme financie z navýšenej rezervy z výboru mestskej časti v ďalšom roku,“ povedal nám v závere 
roka poslanec Stanislav Kahanec. 

Za vznik bojovali petíciou 
Vlani mali na stole úradníci ďalšiu petíciu. Podpísali sa pod ňu obyvatelia „Trojky“. Týkala sa výstavby 

parkoviska. „Výbor mestskej časti žiadal o urýchlené preverenie petície občanov z Ulice Mirka Nešpora 11-23 
ohľadne výstavby parkoviska. Žiadame ho postaviť namiesto parkoviska plánovaného na Ulici Mirka Nešpora 59, 
výstavbu ktorého pozastavil útvar hlavného architekta,“ písalo sa vo vyjadrení. „Parkovisko nebude na Mirka 
Nešpora 59, ale na Mirka Nešpora 11 až 23, alebo v lokalite pri Materskej škole na Bajkalskej ulici,“ vysvetlil 
predseda VMČ Mikuláš Komanický. Ako dodal, zatiaľ nevedia, koľko parkovacích miest by sa mohlo vytvoriť, ale 
počítalo sa minimálne s dvadsiatimi miestami. 

Autobus vpálil do umývacích boxov 
Kuriózna nehoda sa stala v polovici decembra v Prešove. Pri autobusovej stanici vpálil autobus do 

samoobslužných boxov na umývanie áut. V autobuse našťastie nesedeli cestujúci, ale ani šofér. Autobus bol 
odstavený na nástupišti číslo 26. Podľa svedkov si vodič odbehol na nákup do obchodu s elektronikou. Autobus 
sa samovoľne spustil a namieril si to rovno k rampám. Tie neboli spustené, takže autobusu v „cestovaní“ v tej 
chvíli nebránilo nič. Neskôr sa vozidlo stočilo vľavo a nabúralo do umývacích boxov. Veľkým šťastím bolo to, že 
bol prázdny a nikomu sa teda nič nestalo. 

TOP SPRÁVA ROKA 
Milan Benč sa vrátil domov! 
Skutočnou top správou roka, ktorá potešila všetkých Prešovčanov bolo to, že ex primátor Milan Benč sa vrátil 

domov z väzenia. „V roku 2017, 5-členný dovolací senát NS SR v júni zrušil rozsudok senátu NS SR z 2.3.2017 
pre porušenie zákona a nariadil nové verejné pojednávanie. To sa uskutočnilo 13.12. a odvolací senát ma 
oslobodil spod obžaloby. Rozsudok má 22 strán.“ Text: šaja ,dt 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Romulo je späť v Bardejove 
[11.01.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Peter Cingel] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20735012/romulo-spat-v-bardejove.html 

 
 

Druholigoví futbalisti už začali zimnú prípravu. 
BARDEJOV. Druholigoví futbalisti Partizána Bardejov včera začali zimnú prípravu pod vedením trénera 

Ryszarda Kužmu. 
Mužstvo počas zimnej prestávky opustil rad skúsených hráčov a tak podľa slov športového riaditeľa klubu 

Alexandra Tyča Bardejovčania hľadajú rovnocennú náhradu. 
Z hosťovania v Senici sa vracia 25-ročný brazílsky futbalista Romulo Silva Santos. 
V Partizáne sa po dlhej pauze predstaví 21-ročný stopér Dominik Lukáč, ktorý jesennú časť odohral v 

druholigovom Trebišove. 
Na skúšku pricestoval aj skúsený 25-ročný stredopoliar Sergej Glebko (Bielorusko) a 24-ročný Ukrajinec 

Roman Botvynnyk. 
Ten hrával na jeseň v Spišskej Novej Vsi. Rokuje sa aj s ďalšími hráčmi. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 11. januára 
[11.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 
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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 Fontána, Hlavná 1652/49 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 

Dr. MAX, Mlynská 2047/39 
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 
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 
ADUS, Mnoheľova 2 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
LABORECKÁ, Laborecká 18 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
Lekáreň MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
APIS, M. R. Štefánika 3481/54 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Kam za kultúrou - štvrtok 11. januára 
[11.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Bastardi o 20.10, Coco o 15.40, 18.20, 3D o 16.10, Čertoviny o 15.20, 17.40, 19.50, 

Ferdinand o 16.00, Insidious: Posledný kľúč o 18.10, 21.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.40, 20.50, 3D o 18.30, 
Molly a jej hra o 19.40, Artmax koncert - Motorhead o 19.00, Najtemnejšia hodina o 18.00, 20.40, Najväčší 
showman o 15.30, Star Wars: Poslední Jediovia o 16.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - , ÚSMEV - 
Najtemnejšia hodina o 18.00, Dvojitý milenec o 20.10 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - , MIER - 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Ujo Váňa o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Bez šepkára 

o 17.00 a 19.30 hod., THÁLIA - Chaos o 19.00 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.) - (prednáška k výstave) Život a kultúra v 20. a 30 rokoch… II. o 16.00 hod.; Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), 
Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4. 2018), 
(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; GALÉRIA PRI 
KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Sila spojenia (do 28. 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 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.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 2.), 

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. 2018), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3. 2018), 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.), 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, 
TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále umenia 2017 (do 31. 1. 2018) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00 hod., Tabačka Gallery - Samo Čarnoky + Eva 

Tkáčiková: The Secret (do 11. 1.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Čertoviny o 16.00, 18.10, Najtemnejšia hodina o 18.20, 20.20, Coco o 17.50, 3D o 

15.50, Insidious: Posledný kľúč o 21.00, Ferdinand o 15.20, 16.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.30, 20.30, 
Koleso zázrakov o 20.50, Bastardi o 18.30, Artmax koncert - Motorhead o 19.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Coco o 15.40, Čertoviny o 16.00, 18.20, Ferdinand o 15.30, Insidious: Posledný kľúč o 
20.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.00, Artmax koncert - Motorhead o 19.00, Najtemnejšia hodina o 20.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Najtemnejšia hodina o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Novoročný koncert o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 



na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI 
(Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Foto v 
Carafke 2017 (do 13. 1.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 
- 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia 
chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), 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.), 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Umelci Tatrám, 
TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 

28. 2. 2018), 
SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 

expozícia Ferdinanda Katonu, 
SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 

techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.) 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Stručne 
[10.01.2018; Noviny Poprad; POPRAD; s. 2; ppš] 

 
 

PRVÉHO januára 2018 sme si pripomenuli 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá vznikla 
po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov. V Česku si tento deň pripomínajú ako Deň obnovy 
samostatného českého štátu. Tento rok bude aj rokom stého výročia od vzniku Československa 28. októbra 
1918. 

• PRVÝM dieťaťom narodeným v Nemocnici Poprad bola Emma Gorová z Vikartoviec, ktorá prišla na svet 1. 
januára 2018 o 2.30 hod s hmotnosťou 2 980 g a dĺžkou 47 cm. Ako prvý občan resp. prvá občianka Popradu sa 
narodila 1. januára 2018 o 10.27 hod. Adela Svobodová s hmotnosťou 3 220 g a dĺžkou 49 cm. 

* UŽ TRETÍ rok sa na Silvestra koná výstup na Zámčisko na Kvetnici. Ako povedal organizátor Rastislav 
Ovšonka, z roka na rok pribúda účastníkov, ktorých bolo v posledný deň minulého roka vyše 60, medzi nimi aj 
predstavitelia mesta - primátor Jozef Švagerko a viceprimátor Igor Wzoš. 

• KRÁTKO pred Vianocami získalo vyše tridsať miest a obcí na Slovensku, vrátane mesta Poprad, prístup k 
optickej sieti Orangeu a službám, ktoré v nej operátor poskytuje, najmä superrýchly optický internet či digitálnu 
televíziu na optike od Orangeu. 

• V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je 
prevádzkovateľ (právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu Poprad za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
prevádzkovaný v meste Poprad, spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie potrebné 
údaje. Viac informácií na www.poprad.sk 

• 22. ročník Plesu Spišiakov sa uskutoční už tento piatok 12. januára v Redute v Spišskej Novej Vsi. 

Každoročne sa ho zúčastňuje aj množstvo Popradčanov. • VIANOČNÉ prázdniny skončili školákom v pondelok 8. 
januára. Ďalšie, polročné prázdniny budú mať v piatok 2. februára. 

• BENEFIČNÝ koncert s názvom Detské srdce sa uskutoční v pondelok 15.januára o 17. hod. v Dome kultúry 
vo Svite. Výťažok z koncertu bude použitý pre malú Amálku zo Svitu na operáciu vo Viedni. 

• NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený presný zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. 
(ppš) 

[Späť na obsah] 

 
 



7. Napísali ste nám. Našli sme sa 
[10.01.2018; Noviny Poprad; POPRAD; s. 10; ckj] 

 
 

Hľadanie s úspešným zavŕšením. Aj takto by sa dal charakterizovať v minulom roku vznik klubu v Poprade v 
rámci Slovensko-ruskej spoločnosti. Na začiatku bolo prekonanie prahu konzumného čítania spravodajstiev o 
udalostiach za našou východnou hranicou a posun k uvedomeniu si, že je potrebné pozdvihnúť hlas na 
verejnosti, dať najavo postoj a odsúdiť nezodpovedné konanie niektorých politikov, smerujúce k vyostrovaniu 
situácie a k ďalšej eskalácii vojnového konfliktu tentokrát v rámci slovanského sveta. 

Platformou opory týchto myšlienok sa stala Slovensko-ruská spoločnosť, ktorá aj formou orientácie na ruskú 
kultúru a históriu má verejnosti pripomínať, že svet sa po roku 1989 natoľko zmenil, že napriek začleneniu našej 
krajiny do európskych štruktúr, nie je možné stavať jeho budúcnosť na princípe unipolárneho fungovania a je 
potrebné budovať vzťahy aj s našimi susedmi mimo EÚ. 

Na stretnutí klubov vo Zvolene, v septembri minulého roku bol popradský klub prijatý do spolku ako desiaty 
klub v rámci Slovenska. Minulý rok bol v rámci klubu bohatý na vzájomné stretávania sa a rozvíjanie klubovej 
činnosti formou debatných večerov aj s účastníkmi niektorých významných podujatí a misií, ako aj návštevou 
viacerých kultúrnych podujatí a výročí vzťahujúcich sa k Ruskej federácii. Nemalou mierou nás obohatilo aj 
pozvanie na spoločný večer na pôde klubu v Spišskej Novej Vsi. 

Rok 2017 sme zavŕšili klubovým večerom a posedením pri kapustnici, kde sme si navzájom, ale aj našim 
hosťom z OZ Kalinka, zaželali šťastný rok 2018 tak v súkromí, ako vospolok. (ckj) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Spišská Nov Ves: Poštárka „vymkla“ sanitku 
[10.01.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Andrea Pálfy Belányiová] 

 
 

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „ Spišskonovoveskí záchranári mali dosť komplikovaný zásah, kým 
pomáhali 5 ročnému dievčatku s epileptickým záchvatom, ostali doslova za mrežami. Pacientku mali naloženú v 
sanitke, no nevedeli sa dostať do nemocnice.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Dcéra odpadávala, hej, vlastne akože jak keby do spánku a vlastne nikto nevedel, že 
čo sa vlastne deje.“ 

Matúš Gavlák: „5-ročné dievča bolo večer v centre voľného času. Okrem straty vedomia mala aj krvavé 
zvratky. Jej stav bol podľa otca akútny, nevyhnutnosťou bola lekárska pomoc od záchranárov. Ku pacientke sa 
dostali bez problémov. Problém nastal pri odchode do nemocnice. Záchranárov v areáli uväznila poštárka po tom, 
čo zamkla túto železnú bránu, cez ktorú sanitka do areálu vošla. Centrum voľného času a pošta sídlia na 
spišskonovoveskom sídlisku v jednej budove, majú preto spoločný dvor.“ 

Otec pacientky: „Videla, že ideme za sanitkou dnu, hej, povedala, že vlastne ona musí tú bránu proste 
jednoducho zatvoriť, že musí ísť preč, že ju to nezaujíma, proste že musí zatvoriť.“ 

Jana Galera Matúšová, hovorkyňa záchranárskej skupiny (telefonát): „Našťastie v tomto prípade bola 
pacientka stabilizovaná a brána bola hneď vylomená otcom pacientky, takže k zdržaniu neprišlo. Ak by sa to ale 
nepodarilo, posádka by volala hasičov, čo by rýchlosť prevozu skomplikovalo.“ 

Matúš Gavlák:“ Otec dieťaťa aj záchranári neveriacky krútili hlavami. Na prvý pohľad bezvýchodisková 
situácia, no Marek sa nakoniec vynašiel a vybral bránu zo závesov. Pošta už začala interné vyšetrovanie.“ 

Martina Macková, hovorkyňa Slovenskej pošty (telefonát): „Slovenská pošta sa prípadom na základe podnetu 
zaoberá a preveruje detaily. V prípade, že bude potvrdené pochybenie na strane našej zamestnankyne, prijmeme 
adekvátne opatrenia.“ 

Matúš Gavlák: „Malá pacientka je stále hospitalizovaná v nemocnici. Podľa rodičov sa jej stav dnes zlepšil, no 
lekári si ju ešte nechávajú na pozorovaní. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Vodička dostala šmyk 
[10.01.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Redakcia] 

 
 

redaktor: „Do práce nedošla. Vodička idúca z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi dostala v zákrute šmyk. 

SUV zo zľadovatelej cesty vyletelo na pole. Žena z havarovaného auta vyšla sama. Až do príchodu záchranárov 
sa o ňu starali hasiči. Po ošetrení ju vzali s poranenou hlavou do nemocnice.“ 

[Späť na obsah] 



 
 

10. Novinky v MHD 
[10.01.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová Melníková / Stano Lažo] 

 
 

Stano Lažo, moderátor: „Mestská hromadná doprava funguje v päťdesiatich šiestich slovenských mestách, 
prevádzkuje ju dvadsaťdva dopravcov. Nový rok priniesol v tejto oblasti viacero noviniek, napríklad v Spišskej 
Novej Vsi mestskú hromadnú dopravu pre dôchodcov nad sedemdesiat rokov zdarma. V meste Lučenec jazdia 

MHD-čkou zadarmo žiaci a študenti do pätnásť rokov.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Mestská hromadná doprava je v kompetencii samospráv, takmer 

vždy je však stratová. Napríklad Spišská Nová Ves na ňu mesačne dopláca šesťdesiattisíc eur mesačne. I 

napriek tomu mesto umožnilo od začiatku roka dôchodcom nad sedemdesiat rokov cestovať v autobusoch MHD 
zadarmo. Ročne ho to vyjde na ďalších dvadsaťtisíc eur.“ 

Ján Volný, primátor Spišskej Novej Vsi (Smer-SD): „V našom tridsaťjedenmiliónovom rozpočte mesta 

nájdeme tých niekoľko eur, ktoré, aby sme vydotovali aj túto, toto navýšenie.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dôchodcov novinka prirodzene potešila.“ 
Dôchodkyňa: „Osem centov ma stál minulého roku, no a teraz mám zadarmo. Tak je to dobre.“ 
Dôchodkyňa: „Každý cent ušetrený je dobrý.“ 
Marie Balážová Melníková: „Rovnakú výhodu si užívajú aj dôchodcovia v susednom Poprade, Prešove, 

Trenčíne či Martine. V Košiciach jazdia zadarmo dôchodcovia nad šesťdesiatosem rokov a v Púchove už nad 
šesťdesiatpäť rokov. vo viacerých mestách si však dôchodcovia za cestovné platia. V Lučenci po novom cestujú v 
MHD zadarmo okrem dôchodcov aj školáci do pätnásť rokov s trvalým či prechodným pobytom v Lučenci. Mesto 
chce pomôcť rodičom školákov a znížiť počet áut v meste.“ 

Opýtaná: „Určite oceňujeme tento krok. Ide hlavne aj o bezpečnosť detí. Budem vedieť, že teda sa dopravili 
domov.“ 

Marie Balážová Melníková: „A ty ako často využívaš autobusovú dopravu?“ 
Opýtaná: „Poobede, keď idem hlavne zo školy, lebo ešte aj krúžky mám, tak zato aj, aby som to stihla.“ 
Marie Balážová Melníková: „Peniaze na to Lučenec má.“ 
Mária Bérešová, vedúca kancleárie primátorky Lučenca: „Je výška nákladov na tento druh bezplatnej dopravy 

predpokladaná na tridsaťtisíc eur ročne.“ 
Eva Balážová, prezdientka Asociácie komunálnych ekonómov SR: „Je volebný rok, treba počítať aj s tým, že 

takýchto nápadov alebo politík, ktoré podporujú určité skupiny obyvateľov, bude častejšie.“ 
Marie Balážová Melníková: „Mestá, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu, si zľavy na cestovnom regulujú 

samé a každé trochu inak. Združenie MHD Slovenska preto navrhuje zľavy cestovného na celom Slovensku 
zjednotiť. Podľa šéfa Združenia MHD je to reálne do konca tohto roka.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Vláda schválila nariadenie k pevnej sieti urgentných príjmov 
[10.01.2018; webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk; 14:18; SITA] 

 
https://vzdravotnictve.sk/vlada-schvalila-nariadenie-k-pevnej-sieti-urgentnych-prijmov/ 

 
 

Vláda v stredu na svojom prvom rokovaní v roku 2018 odobrila nariadenie k urgentným príjmom. 
“Na základe schváleného zákona, ktorý bol prerokovaný ešte na konci decembra, sme museli posunúť aj toto 

nariadenie, malo byť účinné od 1. januára, bude účinné od 15. januára,” objasnil šéf rezortu Tomáš Drucker. 
Ako pokračoval, nariadenie špecifikuje nemocnice, ktoré budú zaradené do minimálnej siete urgentov typu 1., 

urgentov typu 2. “Keď splnia nemocnice materiálno-technické požiadavky, personálno-organizačné, získajú 
zmluvy tieto nemocnice na paušálnu úhradu,” doplnil minister. 

Drucker pripomenul, že pre tie zariadenia, ktoré sa nenachádzajú v sieti, sa nič nemení. Ministerstvo si 
sľubuje od siete harmonizáciu urgentných príjmov. “Presne určujeme v prípade urgentu typu 2. ako má vyzerať 
tento urgent z hľadiska počtu lekárov, špecializácií, ktoré tam majú byť, materiálno-technického vybavenia, ktoré 
tam má byť zabezpečené,” objasnil. 

Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na 
urgentnom príjme 1. Typu 

Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) 
Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - nemocnica Ružinov 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - nemocnica Sv. Cyrila a Metoda 

https://vzdravotnictve.sk/vlada-schvalila-nariadenie-k-pevnej-sieti-urgentnych-prijmov/


Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 
Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 
Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 
Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Komárno FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 
Košice Nemocnica Košice-Šaca a.s. 
Levice Nemocnice s poliklinikami, n.o., miesto prevádzky ZZ Levice 
Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 
Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou 
Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 
Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. 
Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov* 
Rimavská Sobota Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 
Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 
Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 
Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
Trnava Fakultná nemocnica Trnava 
Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 
Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica, a.s. 
Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 
Žiar nad Hronom Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 
Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
*Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sa považuje za zaradenú do pevnej siete poskytovateľov ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. 
Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na 

urgentnom príjme 2. typu 
Mesto Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (zdravotnícke zariadenie) 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Martin Univerzitná nemocnica Martin 
Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Košice Detská fakultná nemocnica Košice 
Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
Nitra Fakultná nemocnica Nitra 
Poprad Nemocnica Poprad, a.s. 
Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
https://vzdravotnictve.sk/vlada-schvalila-nariadenie-k-pevnej-sieti-ur gentnych-prijmov/ 
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12. Po šmyku na poli 
[10.01.2018; TV JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; Hana Zavřelová Galová / Hana Zavřelová Galová] 

 
 

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: „Vodička idúca z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi mala namierené 

do práce. Tam však už nedorazila. Za Markušovcami totiž v zákrute dostala šmyk. SUV zo zľadovatenej cesty 
vyletelo na pole. Žena z havarovaného auta vyšla sama. Až do príchodu záchranárov sa o ňu starali hasiči, po 
ošetrení na mieste ju previezli s poranenou hlavou do nemocnice.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. V Prešove je na skúške kvarteto Hošek, Chmiel, Hlúpik a Lukáč 
[10.01.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; SITA] 



 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20735104/v-presove-je-na-skuske-kvarteto-hosek-chmiel-hlupik-a-
lukac.html 

 
 

V rámci zimnej prípravy by mali odohrať sedem duelov. 
PREŠOV. Zimnú prípravu futbalistov Tatrana Prešov vedie od začiatku tohto týždňa český kouč Anton 

Mišovec, doterajší hlavný tréner “zeleno-bielych” Sergij Kovalec by sa mal pridať neskôr. 
V tíme, ktorému po 19 odohraných jesenných kolách najvyššej slovenskej súťaže patrí predposledná 11. 

priečka s 13 bodmi, nastal výrazný hráčsky odliv. 
Oficiálna internetová stránka klubu zo Šariša však informuje aj o štyroch možných hráčskych posilách 1. FC 

Tatran Prešov, z nich traja sú z Česka. 
Štvorica na skúške 
Novicmi, ktorí sa zapojili do tréningového procesu a budú sa uchádzať o dres najstaršieho slovenského klubu, 

je trio spoza rieky Morava: 20-ročný brankár František Chmiel, 26-ročný krídelník Filip Hlúpik a 28-ročný útočník 
Petr Hošek. 

Túto trojicu dopĺňa 23-ročný slovenský brankár a rodák z Prešova Patrik Lukáč, ktorý bol ostatné dva roky v 
Podbrezovej. 

Petr Hošek 
Najznámejším menom zo spomenutej štvorice je Petr Hošek, ten na jeseň pôsobil v českom Třinci. 
Odchovanec Slavie Praha má za sebou aj pôsobenia na Slovensku - rodák z Nýrska si v rokoch 2011 - 2013 

obliekal dresy Senice a Dunajskej Stredy, neskôr bol v druhej poľskej lige, následne v domovine hral za 
Domažlice, Ústí nad Labem a Frýdek-Místek. 

Pred sezónou 2016/2017 podpísal zmluvu v Třinci. 
“Jeho dvojča, brat Jan, je aktuálne hráčom Karvinej. Obaja spolu prešli mládežníckou akadémiou Slavie 

Praha, kde ich spoznal aj tréner Anton Mišovec,” dopĺňa informácie prešovský klubový web. 
Filip Hlúpik 
Filip Hlúpik strávil väčšinu svojej kariéry v Uherskom Hradišti, kde za 1. FC Slovácko v rokoch 2010 - 2017 

odohral takmer sto zápasov. 
Moravský odchovanec vlani zamieril do bulharskej Varny. 
Na Balkáne sa mu však nedarilo a jesennú časť tohto súťažného ročníka strávil vo fínskom klube IFK 

Mariehamn. 
František Chmiel 
Brankár František Chmiel je odchovancom Českého Těšína, jeho kroky kroky neskôr smerovali do Karvinej a 

Baníka Ostrava, kde aj dostal príležitosť zachytať si v najvyššej súťaži. 
Predstavil sa aj v mládežníckych reprezentačných výberoch. 
Patrik Lukáč 
Patrik Lukáč pôsobil na začiatku v Tatrane, ako 17-ročný odišiel do českých Teplíc, na prvoligovú príležitosť si 

musel počkať až po prestupe do Liberca. 
V ČR však nezostal: vrátil sa na Slovensko, najskôr do Senice a potom do spomenutej Podbrezovej, kde však 

nedostal väčšiu šancu medzi žrďami. 
Ďalšie mená 
Z Prešova sa po skončení hosťovania do AS Trenčín vrátili Maduka Christopher Udeh a Issa Adekunle, o ich 

ďalšom zotrvaní v centre Šariša sa rokuje. 
Do druholigovej Lokomotívy Košice odišiel Juraj Hovančík, ešte pred vianočnými sviatkami ukončil pôsobenie 

v Tatrane aj Hector Tubonemi. 
Na jar si prešovský dres neoblečie ani poľský útočník Jakub Wiezik, ten sa s vedením klubu dohodol na 

ukončení spolupráce. 
K dispozícii už nebude ani ukrajinský ľavý obranca Oleksij Miliutin. 
Na odchode sú aj Mojmír Trebuňák a András Lénárt, ktorí sa nedokázali výraznejšie presadiť a nastupovali za 

“juniorku” Tatrana. 
Prípravné zápasy 
Oficiálny web prešovského klubu informoval aj o prípravných stretnutiach tímu počas zimy. 
Mužstvo 1. FC Tatran by malo odohrať sedem duelov, ten prvý v sobotu 13. januára proti Spišskej Novej Vsi. 

Súpermi Prešova budú okrem Spišiakov aj ďalší účastníci II. ligy - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, Slavoj 
Trebišov a Partizán Bardejov ako aj dvaja protivníci z najvyššej maďarskej súťaže Haladás Szombathelyi a 
Balmazújváros Sport. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Spišiaci sa po 17 zápasoch dočkali víťazstva 
[10.01.2018; tyzdennikkoment.sk; Šport; 00:00; admin] 

 
http://www.tyzdennikkoment.sk/spisiaci-sa-po-17-zapasoch-dockali-vitazstva/ 
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K víťazstvu Spišiakov prispel aj Matej Majerčák (č. 5). 
Po 17 prehrách za sebou prišiel v najsprávnejšom momente zlom. V záverečnom stretnutí kalendárneho roka 

sa basketbalisti Spišskej Novej Vsi dočkali, opäť proti nováčikovi zo Žiliny sa po výsledku 102:88 potešili z 

tretieho víťazstva v aktuálnom ročníku. 
Kritické slová trénera „Novovešťaňov“ Ericha Korfantu konečne padli na úrodnú pôdu. Proti svojmu 

tabuľkovému susedovi vyhrali tri zo štyroch štvrtín, Žilinu pustili do vedenia len na necelých 20 sekúnd. 
Inak mali zápas pod kontrolou, v jednej chvíli vyhrávali aj rozdielom 25 bodov (53:28). „Myslím si, že zakončiť 

rok 2017 výhrou bolo pre nás dôležité. Nik z družstva nechcel ísť do nového roka s prehrou. 
Celý tím bol mimoriadne sústredený a zároveň unavený z prehier. Vedeli sme, že toto musíme vyhrať. Prehry 

boli ťažké, hlavne mať počas tak dlhej série motiváciu, bolo to niekedy frustrujúce a náročné po mentálnej 
stránke. 

Snažili sme sa však ako tím tvrdo pracovať a zároveň nevnímať kritiku z vonkajšieho prostredia,“ uviedol pre 
basketliga.sk pivot domácich Michel-Ofik Nzege. 

Švajčiar bol dôležitou postavou svojho tímu, o čom svedčí 34 bodov, 16 doskokov a tri asistencie na jeho 
konte. Žilinčania prežívajú náročné obdobie, už po desiatich dňoch prišlo k druhej trénerskej zmene v aktuálnom 
ročníku, keď Richarda Uhrinu nahradil vo funkcii Ivan Kurilla. 

val, basketliga.sk, foto: SITA 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Zázračné studničky 
[10.01.2018; pravda.sk; Blogy; 00:00; pieroaz5] 

 
http://pieroaz55.blog.pravda.sk/2018/01/10/zazracne-studnicky/ 

 
 

V tabuľke sú uvedené studničky, ktoré som už popísal v svojich článkoch / GPS/, ale aj zázračné studničky o 
ktorých som sa len dopočul, ale nemám to ešte preverené. Možno, keď sa tam tento rok dostanem, tak budem v 
článkoch pokračovať. 

Ak by ste vedeli o ďalších studničkách, ku ktorým sa viažu uzdravenia alebo zjavenia, alebo iné nezvyčajné 
udalosti, bol by som rád, keby mi to napísali. Nie však minerálne pramene, ktoré robí zázračné ich chemické 
zloženie a nie viera a fantázia ľudí. 

Porad
ové 

Číslo Obec Okres Kraj GPS 

číslo studn
ičky 

    

1 BB 1 Staré Hory Banská 
Bystrica 

Banskobystr
ický 

48,832740° N, 
19,110964° E 

2 BB 2 Nová Baňa Žarnovica Banskobystr
ický 

48.431719° N, 
18.647822°E 

3 BB 3 Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystr
ický 

48,319160° N, 
19,236553°E 

4 BB 4 Prenčov Banská 
Štiavnica 

Banskobystr
ický 

48,383387° N, 
18,930543° E 

5 BB 5 Večelkov Rimavská 
sobota 

Banskobystr
ický 

48,169127°N, 
19,899423°E 

6 BB 6 Potok Rimavská 
Sobota 

Banskobystr
ický 

48,565786°N, 
20,048632°E 

7 BB 7 Lupoč Lučenec Banskobystr
ický 

 

8 BB 8 Halíč Lučenec Banskobystr
ický 

 

9 BB 9 Mokrá Lúka Revúca Banskobystr
ický 

 

10 BA 3 Kuchyňa Malacky Bratislavský 48,393079° N, 
17,153816°E 

11 BA 4 Marianka Malacky Bratislavský 48.247428°N, 
17.068781°E 

12 BA 5 Bratislava Bratislava Bratislavský 48,156870°N, 
17,100152°E 

13 BA 6 Bratislava Bratislava Bratislavský 48,161497°N, 
17,099089°E 

http://pieroaz55.blog.pravda.sk/2018/01/10/zazracne-studnicky/


14 BA 7 Doľany Pezinok Bratislavský  
15 KE 1 Rakovnica Rožňava Košický 48,668162° N, 

20,464953° E 
16 KE 2 Úhorná Gelnica Košický 48,720349°N, 

21,011072°E 
17 KE 3 Rudník Košice Košický 48,720349°N, 

21,661033°E 
18 KE 4 Debraď Košice Košický 48,511164°N, 

20,947399°E 
19 KE 5 Spišská Nová 

Ves 
Spišská Nová 

Ves 
Košický  

20 KE 6 Malé Ozorovce Trebišov Košický  
21 KE 7 Sobrance Sobrance Košický  
22 KE 8 Dobšiná Rožňava Košický  
23 NR 1 Bíňa Nové Zámky Nitrianský 47,928397° N, 

18,636497° E 
24 NR 2 Pozba Nové Zámky Nitrianský 48,112017° N, 

18,392313° E 
25 NR 3 Šurany Nové Zámky Nitrianský 48,092220° N, 

18,194628° E 
26 NR 4 Lúčnica 

n.Žitavou 
Nitra Nitrianský 48,224786° N, 

18,272538° E 
27 NR 5 Nová Ves 

n.Žitavou 
Nitra Nitrianský 48,289064°N, 

18,306823° E 
28 NR 6 Lehota Pri 

Nitre 
Nitra Nitrianský 48,305737° N, 

17,992066° E 
29 NR 7 Nadlice Topoľčany Nitrianský 48,619895° N, 

18,226052° E 
30 NR 8 Kapince Nitra Nitrianský 48,446371°N, 

17,989428°E 
31 NR 8 Nitra Nitra Nitrianský 48,619895°N, 

18,226052°E 
32 NR 9 Topoľčany Topoľčany Nitrianský  
33 PO 1 Vyšný Kazimír Vranov 

n.Topľou 
Prešovský 48,933967° N, 

21,694654° E 
34 PO 2 Rafajovce Vranov 

n.Topľou 
Prešovský 49.041911° N, 

21.744517° E 
35 PO 3 Krásny Brod Medzilaborce Prešovský 49,225808° N, 

21,896168° E 
36 PO 4 Runina Snina Prešovský 49,082555°N, 

22,418768° E 
37 PO 5 Šašová Bardejov Prešovský 49,256884°N, 

21,447425° E 
38 PO 6 Čirč Stará Ľubovňa Prešovský 49,275463° N, 

20,946060° E 
39 PO 7 Gaboltov Bardejov Prešovský 49,367117°N, 

21,143855° E 
40 PO 8 Litmanová Stará Ľubovňa Prešovský 49,392651°N , 20, 

633863° E 
41 PO 9 Vysoká Sabinov Prešovský 49,123004°N, 

20,877236°E 
42 PO 

10 
Abranovce Prešov Prešovský 48,932615°N, 

21,365771°E 
43 PO 

11 
Fintice Prešov Prešovský 49,053617°N, 

21,255527°E 
44 PO 

12 
Okružná Prešov Prešovský  

45 PO 
13 

Lenartov Bardejov Prešovský  

46 PO 
14 

Jarabina Stará Ľubovňa Prešovský  

47 PO 
15 

Levoča Levoča Prešovský  

48 TR 1 Lednické 
Rovňe 

Púchov Trenčianský 49,072252° N, 
18,277347° E 



49 TR 2 Poruba Prievidza Trenčianský 48,831966° N, 
18,581077° E 

50 TR 3 Ráztočno Prievidza Trenčianský 48,767567°N, 
18,761614°E 

51 TR 4 Horný Lieskov Považ. 
Bystrica 

Trenčianský 49,072582°N, 
18,436472°E 

52 TR 5 Domaniža Považ. 
Bystrica 

Trenčianský  

53 TR 6 Kálnica Nové Mesto 
n.V. 

Trenčianský  

54 TR 7 Lednica Púchov Trenčianský  
55 TR 8 Červený 

Kameň 
Ilava Trenčianský  

56 TR 9 Kľačno Prievidza Trenčianský  
57 TT 1 Radošovce-

Vieska 
Skalica Trnavský 48,734949° N, 

17,264263° E 
58 TT 2 Mokrý Háj Skalica Trnavský 48,816617° 

N,17,239529° E 
59 TT 3 Dechtice Trnava Trnavský 48,547265°N, 

17,596145°E 
60 TT 4 Trstín Trnava Trnavský 48,533138°N, 

17,474577°E 
61 ZA 1 Turzovka Čadca Žilinský 49,396123° N, 

18,573147° E 
62 ZA 2 Rajecká Lesná Žilina Žilinský 49.041213° N, 

18.638965°E 
63 ZA 3 Horný Hričov Žilina Žilinský 49.245724°N, 

18.657090°E 
64 ZA 4 Turzovka 

Hlinené 1 
Čadca Žilinský 49,422627°N, 

18,636644°E 
65 ZA 5 Olešná Čadca Žilinský 49,503070°N, 

18,657941°E 
66 ZA 6 Dedovka Čadca Žilinský  
67 ZA 7 Zborov 

n.Bystricou 
Čadca Žilinský  

68 ZA 8 Liptov. 
Štiavnica 

Ružomberok Žilinský  

[Späť na obsah] 

 
 

16. Poštárka vymkla záchranárov, ktorí viezli malé dievča. Musel zasiahnuť 

jeho otec 
[10.01.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/M] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/295672-postarka-vymkla-zachranarov-ktori-viezli-male-dievca-musel-
zasiahnut-jeho-otec 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Spiškonovoveskí záchranári mali dosť komplikovaný zásah. Kým pomáhali 5-ročnému 

dievčatku s epileptickým záchvatom, ocitli sa doslova za mrežami. Pacientku mali naloženú v sanitke, no nevedeli 
sa dostať do nemocnice. 

Päťročné dievča bolo v Centre voľného času. Okrem straty vedomia mala aj krvavé zvratky. Jej stav bol podľa 
otca akútny. Nevyhnutnosťou bola lekárska pomoc od záchranárov. Ku pacientke sa dostali bez problémov, 
problém nastal pri odchode do nemocnice. “Dcéra odpadávala ako keby do spánku. A nikto nevedel čo sa vlastne 
deje,” povedal Marek Straka, ustarostený otec dievčaťa. Sanitka prišla, no záchranárov v areáli uväznila poštárka 
po tom, čo zamkla železnú bránu, cez ktorú do areálu vošli. 

Centrum voľného času a pošta sídlia na spišskonovoveskom sídlisku v jednej budove, majú preto spoločný 
dvor. “Videla, že ideme so sanitkou dnu. Povedala, že ona musí tu bránu jednoducho zatvoriť a musí ísť preč. Že 
ju to nezaujíma, že musí zatvoriť,” hovorí Marek Straka. 

“Našťastie, v tomto prípade bola pacientka stabilizovaná a brána bola hneď vylomená otcom pacientky, takže 
k zdržaniu neprišlo. Ak by sa to nepodarilo, posádka by volala hasičov, čo by rýchlosť prevozu skomplikovalo,” 
vyjadrila sa Jana Galera Matúšová, hovorkyňa záchranárskej skupiny. 

https://www.noviny.sk/krimi/295672-postarka-vymkla-zachranarov-ktori-viezli-male-dievca-musel-zasiahnut-jeho-otec
https://www.noviny.sk/krimi/295672-postarka-vymkla-zachranarov-ktori-viezli-male-dievca-musel-zasiahnut-jeho-otec


Otec dieťaťa aj záchranári neveriacky krútili hlavami. Na prvý pohľad to bola bezvýchodisková situácia. No 
Marek sa nakoniec vynašiel a vybral bránu zo závesov. Pošta už začala interné vyšetrovanie. “Slovenská pošta 
sa prípadom na základe podnetu zaoberá a preveruje detaily. V prípade, že bude potvrdené pochybenie na 
strane našej zamestnankyne, príjmeme adekvátne opatrenia,” povedala Martina Macková, hovorkyňa Slovenskej 
pošty. 

Malá pacientka je stále hospitalizovaná v nemocnici. Podľa rodičov sa jej stav dnes zlepšil, ale lekári si ju ešte 
nechávajú na pozorovaní. 

Pozrite si archívnu reportáž o väčšej bezpečnosti v sanitkách: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Zápas hviezd 1. ligy v novom formáte: Medzi nominovanými i obranca zo 

Zámkov 
[10.01.2018; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://novezamky.dnes24.sk/zapas-hviezd-1-ligy-v-novom-formate-medzi-nominovanymi-i-obranca-zo-
zamkov-288533 

 
 

Proti sebe v ňom nastúpia tímy, ktoré zložili obranca Prešova Ladislav Hopkovič a útočník Skalice Martin 
Hujsa. V jednom z výberov sa objavilo i meno z Nových Zámkov. 

Prešovský zimný štadión bude v sobotu 13. januára od 16.00 h dejiskom 3. ročníka Zápasu hviezd I. 
hokejovej ligy. Proti sebe v ňom nastúpia tímy, ktoré zložili obranca Prešova Ladislav Hopkovič a útočník Skalice 
Martin Hujsa. V zápase sa predstaví prvoligová smotánka a diváci sa môžu tešiť aj na zaujímavé súťaže 
zručností. 

V HOPKY tíme Ladislava Hopkoviča nastúpi aj obranca HC Nové Zámky B Peter Trávniček. V konkurenčnom 
výbere Martina Hujsu sa zase objaví niekoľko bývalých hráčov Nových Zámkov – Albín Podstavek, Martin Uhnák, 
Ján Zlocha i samotný Martin Hujsa. 

Hopkovičov tím povedú tréneri Anton Tomko a Jozef Škrak, Hujsov výber bude mať na striedačke Ľubomíra 
Hurtaja a Michala Ružičku. Zápas sa bude hrať vo formáte štyroch proti štyrom v troch pätnásťminútovch 
tretinách. 

Nominácia na Zápas hviezd St. Nicolaus 1. Hokejovej ligy 2018 
HOPKY Team – tím Ladislava Hopkoviča 
brankári: Adam Trenčan (Michalovce), Dominik Riečický (Prešov) 
obrancovia: Ladislav Hopkovič, Damián Novický (obaja Prešov), Tomáš Valečko, Marek Kolba (obaja 

Michalovce), Peter Trávniček (Nové Zámky „B“), Ondrej Burzala (Dubnica), Miroslav Vantroba (Spišská Nová 
Ves) 

útočníci: Marcel Baláž, Jozef Tomčák, Samuel Chalupa (všetci Prešov), Oliver Ďuriš, Michal Kluka, Michal 
Kokavec (všetci Dubnica), Lukáš Vartovník, Michal Findura (obaja Spišská Nová Ves), Radovan Cútt, Vladislav 
Solomončak (obaja Michalovce). 

tréneri: Anton Tomko (Prešov), Jozef Škrak (Spišská Nová Ves). 
HUJER Team – tím Martina Hujsu 
brankári: Roman Petrík (Skalica), Juraj Halo (Topoľčany) 
obrancovia: Jaroslav Obšut, Michal Valjent (obaja Bratislava), Erik Nitriansky (Topoľčany), Ľubomír Škápik 

(Skalica), Ján Nahálka, Lukáš Dubeň (obaja Považská Bystrica) 
útočníci: Martin Hujsa, Ľubomír Vaškovič, René Jarolín, Patrik Janáč (všetci Skalica), Albín Podstavek, Martin 

Uhnák (obaja Topoľčany), Filip Mrava, Juraj Kamenický (obaja Trnava), Ján Zlocha (Považská Bystrica), Dušan 
Klučiar (Bratislava) 

tréneri: Ľubomír Hurtaj (Topoľčany), Michal Ružička (Skalica) 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Športová streda východniarov - servis výsledkov a faktov 
[10.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20735068/sportova-streda-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 
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Ako dopadli zápasy a podujatia v jednotlivých športoch. 
Hokej 
I. liga, 37. kolo 
HK Spišská Nová Ves - HC Nové Zámky B 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) 

- Góly: 22. Mikula, 37. Paločko - 38., 49. Murašov, 53., 54. Rehák. Rozhodovali: Korba - Wolf, Riš, vylúčení: 
2:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 267 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Líder rozhodol až v závere 
[10.01.2018; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/20735183/lider-rozhodol-az-v-zavere.html 

 
 

Pred parádnou diváckou návštevou sa z výhry tešili hostia. Topoľčancov po zápase diváci odmenili potleskom. 
Topoľčany – Michalovce 2:3 (1:0, 0:1, 1:2) 
Divákom sa hokej v Topoľčanoch musel páčiť. Domáci vstúpili aktívne do zápasu a už v 5. minúte otvoril 

skóre Pätoprstý, ktorý zužitkoval peknú prihrávku od Podstavka. V ďalšom priebehu predvádzali obaja brankári 
výkony na hranici svojich možností, keď vyťahovali jeden krajší zákrok za druhým. 

Aj v druhej tretine sa hral dobrý hokej. Domáci nevyužili dva úniky Königa a Bystričan len tesne minul. 
Topoľčany dokonca nevyužili ani minútovú presilovku štyroch proti trom. Na druhej strane výborného Hala mohol 
prekonať Balko, ale netrafil odkrytú časť domácej bránky. Hostia sa postupne osmeľovali a po peknej rýchlej akcii 
sa podarilo vyrovnať Poliačkovi, ktorý si nakorčuľoval medzi kruhy a strelou pri žrď vyrovnal na 1:1. 

V záverečnej tretine zaujala najskôr bitka medzi Novákom a Hančákom v 48. minúte. Potom hlavný rozhodca 
nevidel hokejku v tvárí domáceho Lašša, ktorý skončil s rozrazenou perou a hostia o necelú minútu po prečíslení 
šli po góle Jokeľa do vedenia – 1:2. Topoľčany aj napriek nepriaznivému stavu sa tlačili dopredu, lenže chybnú 
rozohrávku zachytili hostia na útočnej modrej a Mašlonka dorazil puk za chrbát Hala. V 57. minúte najskôr Tábi 
triafa do hornej žŕdky, aby následne kurióznym lobom prehodil brankára hostí – 2:3. V závere hrali domáci bez 
brankára, dokonca za faul na Pätoprstého bol vylúčený Kolba. Domáci sa nadychovali k záverečnému tlaku, ale 
ten neprišiel, nakoľko rozhodcovia v záverečných minútach odpískali nepochopiteľné zakázané uvoľnenie. 
Domáci sa sťažovali, ale protesty nepomohli a v záverečných sekundách sa tak vhadzovalo v obrannej tretine 
Topoľčian. Domáci si zaslúžili za predvedený výkon bodovať, za čo ich diváci odmenili mohutným potleskom. 
Škvrnou zápasu boli ale nepresné verdikty hlavného rozhodcu. 

Za najlepších hráčov zápasu boli vyhlásení Erik Nitriansky a Radovan Cútt. 
Góly: 5. Pätoprstý, 57. Tábi – 36. Poliaček, 52. Jokeľ, 56. Mašlonka. Rozhodovali Hatala – Hanko, Jurčiak, 

vylúčenia 4:7, Novák (Topoľčany) – Hančák (Michalovce) obaja 5 + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia 0:0, 
1602 divákov. HC: Halo – Král, Ďurčo, Nitriansky, Bystričan, Grman, Šiška, Duran – Pätoprstý, Laššo, Podstavek 
– König, Uhnák, Pekarčík – Tábi, Novák, D. Gergel – Gašparovič, Kubek, J. Hudec – Klenko, tréner Ľ. Hurtaj. 

Slovo po zápase: 
Ľubomír Hurtaj (tréner): Po zápase s Prešovom sme opäť na domácom ľade privítali kvalitného súpera. 

Osobne si myslím, že Michalovce majú najkvalitnejší káder v tejto lige a ukázali svoju silu aj v tomto stretnutí. 
Zápas mal všetko, diváci musia byť spokojní. Nechýbala agresivita, diváci pripravili hráčom výbornú atmosféru a 
stretnutie gradovalo do poslednej sekundy. Hráčom môžem poďakovať, že v zápase „makali“, no bolo vidieť, že 
Michalovce majú svoju kvalitu a hlavne väčšie skúsenosti. Hostia rozhodli zápas z dvoch brejkov. My sme sa v 
záverečnej tretine snažili streliť víťazný gól, no skúsený súper len čakal na našu chybu, ktorá bohužiaľ i prišla, a 
Michalovce šli do vedenia. Hostia si počkali na svoju príležitosť, a preto vyhrali. Škoda toho, pretože bod sme si z 
tohto zápasu isto zaslúžili. Na druhej strane ma ale teší, že sme po celý zápas hrali aktívne a nečakali sme na to, 
čo vymyslí líder. 

Ostatné výsledky: Osmos Bratislava – Považská Bystrica 2:1, Dubnica – Trnava 3:2, Spišská Nová Ves – N. 

Zámky B 2:4, Skalica – Prešov 6:4. 
Ďalší program: 17. 1. (streda) o 18.00 h: Topoľčany – Považská Bystrica. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Zápas hokejových hviezd pozná nominácie: A prvýkrát sa odohrá v Prešove 
[10.01.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; TASR] 

 
http://presov.dnes24.sk/zapas-hokejovych-hviezd-pozna-nominacie-a-prvykrat-sa-odohra-v-presove-
288542 
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Obľúbený hokejový zápas hviezd bude prvýkrát hostiť metropola Šariša. V ICE aréne sa predstavia známe 
mená, nominácie na duel je odhalená. 

Prešovský zimný štadión bude v sobotu 13. januára od 16.00 dejiskom 3. ročníka Zápasu hviezd I. hokejovej 
ligy. Proti sebe v ňom nastúpia tímy, ktoré zložili obranca Prešova Ladislav Hopkovič a útočník Skalice Martin 
Hujsa. V zápase sa predstaví prvoligová smotánka a diváci sa môžu tešiť aj na zaujímavé súťaže zručností. 
Hopkovičov tím povedú tréneri Anton Tomko a Jozef Škrak, Hujsov výber bude mať na striedačke Ľubomíra 
Hurtaja a Michala Ružičku. Zápas sa bude hrať vo formáte štyroch proti štyrom v troch pätnásťminútovch 
tretinách. 

Nominácia na Zápas hviezd St. Nicolaus 1. Hokejovej ligy 2018 
HOPKY Team – tím Ladislava Hopkoviča: 
- brankári: Adam Trenčan (Michalovce), Dominik Riečický (Prešov) 
- obrancovia: Ladislav Hopkovič, Damián Novický (obaja Prešov), Tomáš Valečko, Marek Kolba (obaja 

Michalovce), Peter Trávniček (Nové Zámky „B“), Ondrej Burzala (Dubnica), Miroslav Vantroba (Spišská Nová 
Ves) 

- útočníci: Marcel Baláž, Jozef Tomčák, Samuel Chalupa (všetci Prešov), Oliver Ďuriš, Michal Kluka, Michal 
Kokavec (všetci Dubnica), Lukáš Vartovník, Michal Findura (obaja Spišská Nová Ves), Radovan Cútt, Vladislav 
Solomončak (obaja Michalovce). 

- tréneri: Anton Tomko (Prešov), Jozef Škrak (Spišská Nová Ves). 
HUJER Team – tím Martina Hujsu: 
- brankári: Roman Petrík (Skalica), Juraj Halo (Topoľčany) 
- obrancovia: Jaroslav Obšut, Michal Valjent (obaja Bratislava), Erik Nitriansky (Topoľčany), Ľubomír Škápik 

(Skalica), Ján Nahálka, Lukáš Dubeň (obaja Považská Bystrica) 
- útočníci: Martin Hujsa, Ľubomír Vaškovič, René Jarolín, Patrik Janáč (všetci Skalica), Albín Podstavek, 

Martin Uhnák (obaja Topoľčany), Filip Mrava, Juraj Kamenický (obaja Trnava), Ján Zlocha (Považská Bystrica), 
Dušan Klučiar (Bratislava) 

tréneri: Ľubomír Hurtaj (Topoľčany), Michal Ružička (Skalica) 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Revolúcia v zdravotníctve potvrdená: Prvý ZOZNAM Urgenty zostanú po 

novom iba v týchto mestách 
[10.01.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1682201/Revolucia-v-zdravotnictve-potvrdena–Prvy-ZOZNAM-Urgenty-zostanu-
po-novom-iba-v-tychto-mestach 

 
 

BRATISLAVA - V novej pevnej sieti urgentných príjmov má byť 44 nemocníc, v ktorých bude urgent prvého 
alebo druhého typu. Schválila to v stredu vláda SR. 

Urgenty druhého typu sú od tohto roka naplánované v desiatich nemocniciach, podmienečne – do decembra 
2018, tam rezort zdravotníctva zaradil aj Prešovskú fakultnú nemocnicu. Prvý typ urgentov sa týka 34 nemocníc. 
“Účinnosť tohto nariadenia je od polovice januára,” povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD). 

Pôvodný plán sa menil 
Oproti pôvodnému plánu ministerstva došlo v návrhu k zmenám. Do pevnej siete rezort zdravotníctva po 

novom zaradil aj Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP v Ružomberku (urgent prvého typu). Do tejto siete sa 
napriek snahe nepodarilo dostať Nemocnicu s poliklinikou Revúca, n.o. 

Urgent druhého typu má byť podľa návrhu v bratislavskej nemocnici na Kramároch, ktorá má časom svoju 
činnosť ukončiť. Minister zdravotníctva Drucker ale nedávno povedal, “že takýto urgent sa tam zatiaľ stavať 
nebude”. 

Pôvodne totiž rezort avizoval, že urgent druhého typu bude v bratislavskej ružinovskej nemocnici, ktorá je v 
návrhu zaradená medzi urgenty prvého typu. Drucker vysvetlil, že komplexnejší urgent druhého typu na 
Kramároch rezort definoval z dôvodu prítomnosti neurochirurgie, ktorá v Ružinove v súčasnosti chýba. “Cieľom 
ale je, aby bol nakoniec urgent druhého typu v ružinovskej nemocnici,” povedal. 

Na urgente 2. typu bude viac lekárov 
Na urgenty prvého a druhého typu budú zdravotné poisťovne platiť mesačné paušály. Rezort zdravotníctva si 

od toho sľubuje ich modernizáciu aj lepšie fungovanie. “Pri zaraďovaní do siete sme rozhodovali na základe 

http://www.topky.sk/cl/10/1682201/Revolucia-v-zdravotnictve-potvrdena--Prvy-ZOZNAM-Urgenty-zostanu-po-novom-iba-v-tychto-mestach
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presne určených kritérií, od pôrodnosti, počtu chirurgických zákrokov za rok či vyťaženosť ústavnej pohotovostnej 
služby,” povedal Drucker s tým, že ten, kto sa do siete nedostal, bol veľmi vzdialený od stanovených kritérií. 

Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého 
typu, v niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako v súčasnosti. Na 
urgentoch druhého typu bude pracovať viac lekárov ako na prvom type. 

Urgentné príjmy, ktoré sa nedostali do novej pevnej siete, môžu podľa Druckera fungovať aj naďalej. “Pre 
tých, ktorí sa nenachádzajú v sieti urgentných príjmov, sa nič nemení na tom systéme, ako bol doteraz. Môžu 
prevádzkovať urgentný príjem, ak budú mať dostatočný počet pacientov a získajú zdroje z výkonov, nie je v tom 
problém,” vysvetlil. Zdravotné poisťovne sú povinné preplácať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Urgenty 2. typu: 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akademika Ladislava 

Dérera 
Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Martin Univerzitná nemocnica Martin 
Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Košice Detská fakultná nemocnica Košice 
Banská 

Bystrica 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Banská 
Bystrica 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Nitra Fakultná nemocnica Nitra 
Poprad Nemocnica Poprad, a.s. 
Ružombero

k 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 

Urgenty 1. typu: 
Košice Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 
Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. 
Trnava Fakultná nemocnica Trnava 
Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný 

Kubín 
Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 
Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 
Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 
Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 
Dunajská 

Streda 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

Spišská Nová 
Ves 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 
Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Liptovský 

Mikuláš 
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 

Mikuláš 
Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Považská 

Bystrica 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Rimavská 

Sobota 
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 

Žiar nad 
Hronom 

Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Levice Nemocnice s poliklinikami, n.o., miesto prevádzky ZZ Levice 
Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Vranov nad 

Topľou 
Vranovská nemocnica, a.s. 

Komárno FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 
Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Ružinov 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Sv. Cyrila a Metoda 



[Späť na obsah] 

 
 

22. DEGUSTÁCIE v slovenských reštauráciách 
[09.01.2018; Nový čas pre ženy EXTRA; aktuality; s. 5; redakcia] 

 
 

Od 15. januára do 25. februára sa vo vybraných reštauráciách po celom Slovensku koná Zimný festival jedla. 
Počas neho si môžete zakúpiť lístky na degustáciu a ochutnať rôzne špeciality od tých najlepších šéfkuchárov z 
celého Slovenska. Špeciálne menu nájdete v niekoľkých reštauráciách v Bratislave, ale aj v Trnave, Piešťanoch, 
Trenčíne, Žiline, Košiciach aj v Spišskej Novej Vsi. Viac informácií aj o sprievodných akciách a takzvaných 

gurmán busoch hľadajte na www.zimnyfestivaljedla.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

23. NEBER Prešovské Kocúrkovo 
[09.01.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20734996/presovske-kocurkovo.html 

 
 

Ak si porovnáme futbal z osemdesiatych rokov minulého storočia s tým dnešným, ten rozdiel je do očí bijúci. 
Akoby to ani nebol ten istý šport. A to v mnohých aspektoch. Nielen v dynamike hry, ktorá je asi o tri stupne 

vyššia, či v neporovnateľných finančných možnostiach, ktoré vytvárajú doslova ekonomickú priepasť. Vďaka 
internetu predstavuje nebo a zem aj mediálna oblasť. Informovanosť o dianí vo futbale je nepomerne vyššia, 
nehovoriac o tom, že každý klub má už dnes vlastné profily na rôznych sociálnych sieťach a mnoho ďalších 
aktivít. 

V zahraničí vedia fanúšikovia o dianí v kluboch najvyššej súťaže doslova všetko. Futbalové i rôzne iné detaily. 
Niet dňa, aby sa o tom nepísalo. Nie všade je to však tak. Po príklad netreba chodiť ďaleko. Prešovský 1. FC 
Tatran rozhodne už dlhšiu dobu nepatrí do výkladnej skrine slovenského futbalu v oblasti komunikácie s médiami. 
Doteraz to síce zakaždým bolo – aspoň v našom prípade to platí – na korektnej a inteligentnej báze, ale novinári 
sa nikdy toho veľa nedozvedeli. Jednoducho, strohé fakty a nič „navyše“. A tu zrazu človek zistí, že ten a ten hráč 
nemohol cez víkend hrať, veď je predsa zranený a podobne. Čo je ešte horšie, vedenie klubu na tomto štýle 
práce evidentne nevidí nič zlé, práve naopak. 

Tohtotýždňové dianie v klube ale nasadzuje korunu všetkému. Už skraja týždňa uzrela svetlo sveta 
informácia, že tréningy A-mužstva zatiaľ nie sú verejné. V strede týždňa to zdupľoval odkaz, že daný stav 
pretrváva. S dôvetkom, že hneď po jeho odvolaní budú o tom novinári informovaní. Je také niečo v súčasnej 
modernej dobe vôbec možné? U účastníka najvyššej súťaže v krajine? Že nemysliteľné? Nie, žiaľ, realita. Nech 
už sa má situácia akokoľvek, či sú za tým šachy s obsadením trénerského postu alebo nie, nie je lepšie povedať, 
že táto a táto vec je stále v štádiu riešenia? Je lepšie uzavrieť tréning? Áno, tréningy bez prístupu verejnosti a 
médií sa praktizujú. Aj na vyššej úrovni, akú momentálne predstavuje prešovský futbal. Ale za úplne iných 
okolností, ako je úvod zimnej prípravy. 

Našťastie, iné kluby embargo na informácie nemajú. A tak sa možno z rôznych informačných kanálov 
dozvedieť, že napríklad v sobotu má hrať Tatran prípravný zápas v Spišskej Novej Vsi či to, že útočník Wiezik 

bude pokračovať v Podbrezovej. Ak vám to pripomína Kocúrkovo, tak vedzte, že nielen vám. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Tajomný Majster Pavol z Levoče (video) 
[08.01.2018; postoj.sk; Kultúra; 00:00; Andrej Lojan] 

 
https://www.postoj.sk/29597/tajomny-majster-pavol-z-levoce-video 

 
 

Na Bratislavskom hrade je do marca pozoruhodná výstava, ktorá vás prevedie vrcholnými dielami Majstra 
Pavla a neskorostredovekou zbožnosťou. 

Keď sa na jeseň roku 2016 počas slovenského predsedníctva EÚ objavili diela Majstra Pavla z Levoče v 
rímskom prezidentskom paláci Palazzo del Quirinale, bolo milo prekvapené aj náročné talianske publikum, ktoré 
má vrcholné diela staroveku či stredoveku každodenne pred očami. Výstava sa volala “Poklady gotiky zo 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20734996/presovske-kocurkovo.html
https://www.postoj.sk/29597/tajomny-majster-pavol-z-levoce-video


Slovenska. Umenie neskorého stredoveku na Slovensku” (Tesori gotici dalla Slovacchia. L´arte del Tardo 
Medioevo in Slovacchia), miestne noviny písali o „prekrásnych drevených sochách“. Práve to fascinovalo na 
kameň navyknutých Talianov najviac, drevo, ktoré prežilo poltisícročia, v spojení s rezbárskym majstrovstvom 
Strednej Európy. Od začiatku roka 2017 možno obdivovať najznámejšie diela Majstra Pavla z Levoče aj na 
Bratislavskom hrade, výstava bude prístupná do 18. marca 2018. Jedinečným výstavným dielom je obnovené 
súsošie Kalvária zo Spišskej Novej Vsi a sochy sv. Márie Magdalény zo Stratenej. Socha Márie Magdalény sa 

tak pre účely výstavy po 250 rokov spojila s Kalváriou, odborníci dúfajú, že sa podarí presvedčiť obyvateľov 
dedinky Stratená, aby sa vrátila späť do Spišskej Novej Vsi. Ďalším vrcholom výstavy je Malá Kalvária z 

Bardejova, ide o komorné, možno posledné dielo Majstra Pavla, výrazovo nesmierne silné – kým veľké sochy v 
dielach umelca majú skôr statický, meditujúci výraz, gestá a tvár malých sôch sú plné emócie. 

O výstave a o jedinečných dielach Majstra Pavla hovorí kurátorka Alena Piatrová, video: Andrej Lojan 
Majster Pavol fascinuje nielen svojím dielom, ale aj tajomnosťou. Nevieme, kedy sa narodil, ani kedy presne 

zomrel, nevieme, aké bolo jeho celé meno, akou rečou hovoril, či neprišiel z Nemecka, Poľska, Talianska, alebo 
bol tunajším človekom, ktorý sa svoje remeslo naučil v juhonemeckých dielňach. Predpokladá sa, že mal asi štyri 
deti, posledná zmienka o ňom je z roku 1537, keď sa Majster Pavol vyrovnal s rodinou mladíka, ktorého ubil na 
smrť jeho syn s priateľom. Viac o jeho živote sa už zrejme nedozvieme, pretože levočský mestský archív, v ktoré 
zrejme uschovával dôležité informácie o jeho osobe, zhorel v roku 1550, teda asi desať rokov po predpokladanej 
smrti Majstra Pavla. Medzi kunsthistorikmi nie je ani jednotný názor na to, ktoré diela boli vyrobené skutočne v 
jeho dielni, jeho autorstvo sa predpokladá na základe analógií s jeho nespornými výtvormi. Je napríklad 
nesporné, že Majster Pavol je autorom slávneho oltára Chrámu svätého Jakuba v Levoči (ako je známe, ide o 
najvyšší neskorogotický krídlový oltár na svete). Vieme to vďaka tomu, že jeho autorstvo sa uvádza na epitafe 
rodiny kamenára Urbanowitza, ktorého manželka bola vnučkou Pavla. Na základe toho sa podarilo ďalším 
výskumom zistiť, že diela z dielne Majstra Pavla sa nachádzajú aj v ďalších mestách, v Banskej Bystrici, Spišskej 
Novej Vsi, Spišskom Podhradí, Spišských Vlachoch, Stratenej, Bardejove, Lipanoch, Kežmarku, Mlynici, 

Hrabušiciach či Lomničke. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. V každej rodine sa nájde nejaký kostlivec v skrini 
[17.12.2017; postoj.sk; Spoločnosť; 00:00; Lukáš Krivošík] 

 
https://www.postoj.sk/29149/v%20ka%C5%BEdej%20rodine%20sa%20n%C3%A1jde%20nejak%C3%BD%2
0kostlivec%20v%20skrini 

 
 

Rodokmeň či rodinná kronika môže byť originálny vianočný dar. No človek sa dozvie aj veci, o ktorých by 
radšej nevedel. Hovorí Marek Tettinger. 

Staňte sa aj vy naším podporovateľom, aby tu Postoj mohol byť aj budúci rok. A na Vianoce od nás dostanete 
špeciálne tlačené vydanie Postoja. 

Marek Tettinger je spoluautor knihy Ako si zostaviť rodokmeň (Ikar, 2017), ktorú napísal spolu s Jurajom 
Snopekom. Narodil sa v Bratislave v roku 1975, pracoval ako novinár a dnes pôsobí ako hovorca mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. V roku 2016 získal ocenenie Hovorca roka. Genealógii sa začal venovať pred desiatimi 
rokmi. Založil tiež stránku www.geni.sk, ktorá sa venuje rodinnej histórii. 

Keď sa povie „rodokmeň“, človek si spomenie na dávnu šľachtu, ktorá si potrpela na slávnych predkov. Alebo 
mu zídu na um ľudia zo súčasnosti, ktorí nevedia, čo s peniazmi, a najmú si kohosi, kto za nich pátra po minulosti 
ich rodiny. No vaša kniha vykresľuje zostavovanie rodokmeňov ako čosi, čomu sa môže venovať pomerne široký 
okruh ľudí. 

Presne tak. Keď sme spolu s kolegom Jurajom Snopekom začali pred desiatimi rokmi pátrať po vlastnej 
rodinnej histórii a pozreli sme sa, aká k tomu existuje literatúra, tak sme zistili, že k tomu takmer nič nie je. Preto 
som začal písať blogy, na ktorých som uverejňoval svoje postrehy a zistenia. V tom čase som začal písať aj čosi 
ako návod – ako by ľudia pri pátraní po minulosti svojej rodiny mali postupovať. Založil som stránku geni.sk, kde 
sme uverejňovali základné rady, ako majú ľudia začať. Onedlho sa ku mne pridal Juraj, najskôr cennými 
postrehmi v komentároch, neskôr začal písať články a špeciálne seriály. Tiež sme založili diskusné fórum, kde sa 
mohli ľudia pýtať. Keďže stále sa opakovali tie isté otázky, tak sme sa rozhodli urobiť knihu, s pomocou ktorej aj 
človek, ktorý neštudoval históriu či archívnictvo, môže začať pátrať a vyhne sa chybám, ktoré sme v začiatkoch 
robili aj my. 

Prečo ste vy začali pátrať po svojich rodinných koreňoch? 
Približne pred desiatimi rokmi bol môj otec veľmi chorý a začali sme sa rozprávať o jeho otcovi a rodine. Vedel 

som, že Tettingerovci sú Nemci, ale keďže dedo bol zo Spišskej Novej Vsi, tak som si myslel, že sme pôvodom 

spišskí Nemci, ktorých predkovia tu boli dlho usadení. Až na jednom zázname z matriky som videl, že jeden môj 
predok mal ako miesto narodenia uvedené Bikity. Keď som to dal do Googlu, tak ten sa ma opýtal, či som 
náhodou nemyslel bikiny. (Smiech.) 

Začal som teda pátrať a zistil som, že ide o starý názov obce Bácsbokod na juhu Maďarska, kde dodnes žije 
početná nemecká komunita. Prišli tam po tureckých vojnách, keď toto územie bolo vyľudnené. 

Aký je ten prvý krok, keď chceme začať pátrať po rodinnej minulosti? 
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Skôr než vyrazíte do archívov, treba začať doma: Pýtať sa rodičov, starých rodičov, kto má šťastie, tak aj 
prastarých rodičov. Tí vás môžu posunúť ďalej. Na základe ich informácií potom treba začať pátrať v matrikách. 
Sám som urobil veľkú chybu, že keď ešte žil starý otec, tak som sa ho na tieto veci nepýtal. Spomienky žijúcich 
príbuzných sú nesmierne dôležité. Rodinná história totiž nie je iba graf, ale aj príbehy a spomienky. Keď človek 
zomrie, spolu s ním navždy zmiznú všetky jeho spomienky, ak ich niekto niekde nezaznamenal. Druhá vec, ktorá 
je na začiatku veľmi dôležitá, je osvojenie si kritického prístupu k informáciám. 

Prečo? 
Pretože pamäť skresľuje a aj pamätníci majú sklon niektoré veci prikrášľovať. Druhou vecou sú rôzne rodinné 

legendy, ktoré nemajú reálny základ. Stretol som sa s viacerými prípadmi, keď ľudia prišli na začiatku s legendou, 
že sú potomkami vojaka napoleonskej armády, ktorý sa tu počas ťaženia do Ruska zaľúbil do mlynárovej dcéry a 
už tu ostal. Traduje sa to po generácie, ale keď mu pomáhame s bádaním, zrazu zistíme, že žiadny takýto vojak 
sa tam nevyskytuje. 

Rodinné legendy treba teda potvrdzovať dokumentmi? 
Áno. Poviem príklad. Príbuzný z maminej strany voľakedy tiež zostavil rodokmeň. Keď som sa k nemu dostal, 

tak som sa strašne tešil. Myslel som si, koľko roboty mi to ušetrí. Keď som však jeho informácie začal 
konfrontovať s faktami z matrík, tak tam veľmi veľa vecí nesedelo. 

Ako ďaleko do minulosti ste vysledovali svoju rodinu? Viete napríklad, odkiaľ z Nemecka sa prisťahovali? 
Skončil som v roku 1670 a viem, že ďalej sa nedostanem, pretože nie sú zachované matriky. Na dlhší čas 

som sa zastavil na tom, že v maďarských matrikách bolo uvedené Tettinger, ktorý prišiel z Nemecka, ale nevedel 
som, odkiaľ presne. Našťastie, pri jednom zázname o sobáši som našiel zmienku, že jeden z mojich príbuzných 
prišiel zo Sachsenfluru. 

Ako treba pátrať v matrikách? 
Matriky obsahujú údaje o narodení, sobáši a úmrtí. Treba si ale uvedomiť, že v starých cirkevných matrikách 

väčšinou nie je dátum narodenia, ale dátum krstu. Pretože tieto matriky neslúžili na evidenciu obyvateľov, ale ako 
doklad toho, či daná osoba sa stala členom cirkevného spoločenstva. Potom sú tam ešte mená rodičov a 
krstných rodičov. V prípade sobášnych matrík je to podobné, ale sú tam uvedení svedkovia. Pri úmrtiach v 
starších matrikách tiež nie je uvedený dátum smrti, ale dátum pohrebu. Až neskôr, v priebehu 19. storočia, sa 
začali uvádzať obidva dátumy, teda úmrtie i pohreb. 

V akých archívoch sú staré matriky? 
Mladšie záznamy od roku 1906 sú na matričných úradoch. Záznamy z obdobia 1895 až 1906 by sme mali 

nájsť na pracoviskách štátnych archívov. Staršie záznamy sú v štátnych archívoch. 
Najjednoduchšie, ako zistiť, v ktorom archíve sa nachádza matrika nejakej obce, je zavolať na obecný úrad. 

Pri starších záznamoch si treba uvedomiť, že nie každá obec mala svoju farnosť. Veľmi dobrým pomocníkom je v 
tomto prípade publikácia Jany Sarmányovej-Kalesnej Cirkevné matriky na Slovensku zo 16. – 19. storočia, ktorú 
už, žiaľ, v kníhkupectvách nenájdete. 

Treba za štúdium starých matrík v archíve platiť? 
Áno, ale ten poplatok nie je vysoký. Ide o niekoľko eur. Keď ste sa na začiatku pýtali, či pátranie po rodinných 

koreňoch je záľuba pre bohatých, tak odpoveď je: Nie, z pohľadu finančnej náročnosti je to veľmi dostupné hobby. 
Akurát je to náročné na čas. 

Dôležitá je asi jazyková zdatnosť. Záznamy sú v maďarčine alebo latinčine. 
Teraz možno poviem niečo, čo nahnevá historikov alebo archivárov. Ale nemusíte vedieť ani po maďarsky, 

ani po latinsky. Na to, aby ste vedeli prečítať z matriky tie základné údaje, potrebujete vedieť päťdesiat až sto 
slov. Terminológia a štruktúra viet sa stále opakujú. Iné je to pri rôznych poznámkach, ktorých prečítanie môže 
byť kľúčové pre ďalší postup v pátraní. 

Problém však asi bude rozlúštiť písmo. 
Presne tak, ale aj to je vec cviku. Preto každému, kto s pátraním chce začať, hovoríme, nech začne čítať 

najskôr mladšie matriky z konca 19. storočia. Postupne, ako sa bude v tom čítaní zlepšovať, bude vedieť prečítať 
aj staršie dokumenty. Tie nie sú poznačené len tým, že písmo mohlo byť ťažko čitateľné, ale aj kvalita papiera 
môže byť horšia. 

Ako ďaleko siahajú matriky z územia Slovenska? 
Väčšinou sa viete dostať do prelomu 17. a 18. storočia, ale veľa závisí aj od šťastia. Pomáhali sme istým 

ľuďom s rodokmeňom a museli sme skončiť v roku 1850. Pretože na miestnej fare bol požiar a všetko zhorelo. 
Pred 17. storočím sa matriky neviedli? 
Príkazy viesť matriky boli už skôr. Na potrebu viesť matriky upozornil už II. lateránsky koncil v roku 1139. Ale 

ako to už býva, prax bola často iná. Niektorých kňazov bolo treba do toho tlačiť, a preto sa niekde začali viesť 
skôr ako inde. Svedčí o tom aj fakt, že keď v roku 1638 synoda v Trnave vydala nariadenie viesť krstné matriky, o 
pár rokov neskôr musela definovať aj sankcie pri nedodržiavaní týchto povinností. 

Pred obdobie, keď sa začala viesť matrika, sa teda už v pátraní nedá zájsť? 
Ak máte veľké šťastie, tak áno. Napríklad v prípade existencie šľachtických predkov. Šľachtici museli často 

vedieť vydokladovať šľachtický pôvod niekoľko pokolení dozadu. Vyžadovalo sa to v prípadoch, keď sa uchádzali 
o nejaký úrad. Preto si sami spracovávali rodokmene. Ak by ste na takýto materiál narazili, tak sa viete dostať aj 
ďalej do minulosti. 

Je časté, že človek v rodinnej histórii narazí na šľachtica? 
Každému radím, aby sa s očakávaniami držal pri zemi a s pokorou bol vďačný za každého kováča, každého 

sedliaka, ktorého sa podarí vypátrať. Keď som pátral po Tettingerovcoch, zistil som, že niekto s týmto menom bol 
veľmajstrom Rádu nemeckých rytierov. Aj keď sa človek snaží k tomu pristupovať s chladnou hlavou, v kútiku 
duše dúfa, že by to mohol byť nejaký môj predok. No môj najstarší doložený predok bol v skutočnosti obecný 



pastier. Vzhľadom na spôsob, ako priezviská vznikali, v najlepšom prípade niektorý môj predok na majetku toho 
šľachtica robil. 

Existujú aj firmy, ktoré sa pátraním po rodinnej minulosti zaoberajú. Funguje to tak, že si to niekto zaplatí a 
ony to za neho vypátrajú? 

Áno. 
Koľko to rádovo stojí? 
Záleží na konkrétnom prípade. Môže to byť päťsto, ale aj dvetisíc eur. Sú rôzne modely odmeňovania. 

Niektorí ľudia si nechávajú zaplatiť za čas, niektorí za zistené fakty. 
Rodinná história je niečo viac ako len mená a dátumy. Čo ak má niekto záujem doplniť základné fakty o 

narodení, sobáši a úmrtí aj nejakými ďalšími informáciami, ktoré by mu dokázali priblížiť predka? Aké ďalšie 
charakteristiky jednotlivca sa ešte dajú zistiť? 

Úplne najjednoduchšie je zistiť vierovyznanie, pretože matriky si viedli jednotlivé cirkvi a pri každom zázname 
je uvedená príslušnosť k cirkvi. Pokiaľ ide napríklad o povolania, tak to už je zložitejšie. Ak kňazi boli snaživí, tak 
zapisovali aj ďalšie informácie, často práve povolania. Ale niektorí robili aj iné poznámky. 

Aké napríklad? 
Keď pri úmrtí nejakej ženy nájdete zápis, že išlo o mimoriadne zbožnú ženu, tak už je to typ informácie, z 

ktorej si viete urobiť nejaký obraz. Prípadne keď pri niečom úmrtí kňaz dopísal, že to bol obecný opilec. Boli 
predpísané údaje a potom informácie, ktorých uvedenie už bolo na kňazovi. Medzi ne patrilo práve povolanie. 
Často to fungovalo tak, že ak to nejaký kňaz začal uvádzať, tak jeho nástupcovia v tom pokračovali. Z niektorých 
matrík sa dá dozvedieť aj spoločenský status. Napríklad či bol niekto zeman alebo richtár. 

Dá sa z matriky zistiť aj to, že niekto sa narodil ako nemanželské dieťa? 
Samozrejme. Keď som hovoril o povinných údajoch pri narodení, tak dva som nespomenul: pohlavie a či to 

dieťa bolo manželské alebo nemanželské. Sú obdobia, keď tých nemanželských detí bolo veľa. Napríklad keď 
muži odchádzali do vojny. Táto informácia bola v matrikách povinná, ale pri nemanželských deťoch kňaz nesmel 
meno otca uviesť ani vtedy, keď celá dedina vedela, kto ním je. Mohol napísať iba to, že dieťa je nemanželské, a 
uviesť meno matky. Mali sme prípad, že panej sa narodilo jedno, druhé, tretie, štvrté nemanželské dieťa a potom 
sa vydala. V matrike je poznámka, že dotyčný sa priznal k otcovstvu všetkých týchto detí. 

Bolo faktorom, ktorý ovplyvňoval počet nemanželských detí, okrem vojny aj vysťahovalectvo? 
Určite. Mimochodom, vysťahovalectvo je tiež faktor, ktorý nám môže pomôcť o predkoch veľa zistiť. Takmer 

všetci, ktorí odchádzali do Spojených štátov, tam išli cez Ellis Island v New Yorku, kde bola imigračná stanica. A 
museli vyplniť formuláre, ktoré sú dodnes archivované. Z nich sa môžeme dozvedieť, aký bol dotyčný vysoký, akú 
mal farbu vlasov, či vedel písať, koho zanechal na starom kontinente a za kým ide alebo kde sa chystá pracovať v 
Amerike. Tiež to, koľko má peňazí. Dozvieme sa aj ďalšie dve z pohľadu nášho regiónu kuriózne informácie, ktoré 
tento dotazník vyžadoval. A to, či uplatňuje polygamiu a či je anarchista. Dokumenty z Ellis Island sú dostupné na 
internete, dá sa v nich hľadať, ale treba byť pri tom opatrný. Imigračným úradníkom sa často stávalo, že skomolili 
meno alebo miesto, odkiaľ ľudia prišli. 

Lenže údaje z Ellis Island sú užitočné asi len pre hľadanie predkov, ktorých potomkovia sú už dnes 
Američania. 

Nie nutne. Väčšina ľudí skutočne odchádzala do Ameriky, aby sa tam natrvalo usadila. No práve pre Slovákov 
bolo vo zvýšenej miere typické, že mnohí tam odchádzali opakovane a iba na určitý čas, aby zarobili peniaze a 
vrátili sa domov. V každom prípade, v Ellis Island boli evidovaní len ľudia, ktorí vstúpili do krajiny. Nie tí, ktorí ju 
opustili. O navrátilcoch vieme len vďaka tomu, že niekto do krajiny vstúpil opakovane, prípadne ak o ňom 
nájdeme záznamy priamo na Slovensku. 

Záznamy z Ellis Island sú iba jednou možnosťou, odkiaľ popri matrikách získať informácie o predkoch a 
rodinnej histórii. Z akých ďalších prameňov možno čerpať? 

Pokiaľ ide o dejiny 20. storočia, veľmi veľa užitočnej práce urobil Ústav pamäti národa. Či už ide o osoby 
sledované alebo spolupracujúce so Štátnou bezpečnosťou v komunistickom období, prípadne o zoznamy 
arizátorov z obdobia druhej svetovej vojny. Dá sa tam dopátrať k zaujímavým informáciám. Taktiež rôzne súpisy 
obyvateľstva či urbáre. Hoci najstaršie pochádzajú z 15. storočia, pre bádanie v rodinnej histórii sú užitočné tie, 
ktoré sa robili v 19. a 18. storočí. 

Čo vojenská služba? Mnohí muži zo Slovenska sa zúčastnili na svetových vojnách v uniforme. 
Vojenský historický archív je úžasným zdrojom informácií. Samozrejme, dôležité je historické obdobie, z 

ktorého chcete niečo nájsť. Ak je reč napríklad o období druhej svetovej vojny, každý vojak mal kmeňový list. Dá 
sa v ňom nájsť, k akej jednotke bol priradený, akú mal hodnosť, aké vyznamenania dostal alebo či bol, naopak, 
potrestaný a podobne. Keď poznáte jednotku, v ktorej bol váš predok zaradený, môžete si tieto údaje spojiť s 
odbornou literatúrou. Môžete napríklad sledovať, kadiaľ postupovala jeho jednotka či v akých bojoch bola 
nasadená. 

To je druhá svetová vojna. Čo keď viem, že môj prastarý otec bojoval v prvej svetovej vojne v rakúsko-
uhorskej armáde. Kde sa dostanem k bližším informáciám? 

Vela zaujimavych informacii mozete najst aj v rakuskom Vojenskom archive. K dispozícii je aj množstvo 
databáz padlých vojakov. Veľa užitočnej práce robia rôzne spolky priateľov vojenskej histórie. 

Ak sa ľudia pustia do skúmania histórie svojej rodiny, často to robia s pohnútkou nájsť niečo vznešené, na čo 
by mohli byť hrdí. Lenže čo ak zistím napríklad, že predok bol arizátor, alebo narazím na iné kompromitujúce 
informácie o vlastnej rodine? 

V každej rodine sa nájde nejaký kostlivec v skrini. Pre niekoho je to zbabelosť v boji, pre iného nemanželské 
dieťa. Na takéto veci človek pri pátraní skutočne narazí. Nikto nemal predkov len samých hrdinov alebo svätcov. 
Záleží vždy na tom, čo človek od poznania svojho rodokmeňa očakáva. Dôležité je uvedomiť si, že každý človek 



nesie osobnú zodpovednosť len za vlastné činy. Ak váš predok niečo dosiahol, bola to jeho zásluha, nie vaša. Ak 
váš predok, naopak, vykonal niečo zlé, môže vás to mrzieť. No v konečnom dôsledku to bol jeho čin, nie váš. V 
každom prípade, je dobré veci nezametať pod koberec a nefalšovať históriu, ani tú rodinnú. Aj nám sa stane, že 
ľuďom pomáhame s pátraním a na niečo narazíme. A oni nám povedia, že to tam nechcú, lebo sa im to nehodí 
do rodinného príbehu. Treba byť pripravený, že človek môže natrafiť aj na veci, ktoré by radšej ani nechcel 
vedieť. 

Ak to nie je príliš osobná otázka, narazili ste tiež na nejakého kostlivca v rodinnej skrini? 
Keď som pátral na Spiši, sedel som niekoľko dní v archíve a študoval prezidiálne spisy, keďže veľkú časť 

mojej rodiny ako Nemcov po vojne odsunuli. Jedna pani, ktorá sedela o pár stolov vedľa, sa ma spýtala: „Vy 
pátrate po rodine Tettinger?“ Spracovávala práve históriu miestnej strednej školy. Jeden z jej absolventov sa cez 
vojnu ako žid dostal do koncentračného tábora, našťastie prežil, po vojne odišiel do Izraela a napísal o tom knihu. 
Požičala mi ju. Autor v nej opisuje scénu, ako v koncentračnom tábore zrazu zbadal spolužiaka zo školy, ktorý 
mal na sebe uniformu SS. Bol to brat môjho starého otca. 

To musel byť šok. 
Šok to skutočne bol. V rodine to nevedel ani môj otec. Nemci museli cez vojnu narukovať do nemeckej 

armády. O dedovom bratovi sme vedeli, že takto odišiel, no ďalšia stopa po ňom sa strácala. Hovorilo sa 
dokonca, že možno padol. V skutočnosti žil po vojne v Nemecku, ale nebol so zvyškom rodiny v kontakte. 
Človeka prirodzene mrzí, že niekto z jeho príbuzných sa na niečom takom zúčastnil. Na druhej strane, toho 
človeka som nikdy nestretol a rovnako ani môj otec. Spája nás priezvisko, ale nemôžem sa cítiť vinný za jeho 
činy. Mimochodom, mám aj opačný príklad. 

Aký? 
Keď som študoval prezidiálne spisy, inému z bratov môjho deda sa narodil v roku 1942 syn. Keď jeho spis po 

vojne spracovávali policajti, malý mal tri-štyri roky. V tom spise stálo, že Gerhard Tettinger sa svojou osobou 
pričinil o rozpad ČSR a svojou existenciou naďalej predstavuje riziko pre mierové spolužitie národov. To napísali 
o trojročnom chlapcovi. 

Keď sa človek rozhodne skúmať rodinnú históriu, koľko času ho to bude stáť? 
Celý život. (Smiech). Záleží na tom, ako hlboko a ako do šírky chce ísť. S najjednoduchšou formou 

rodokmeňa sa dá byť veľmi rýchlo hotový. Základ môže začiatočník zvládnuť za rok. 
Musí veľa cestovať alebo je všetko na webe? 
Ak doma sám dokáže zhromaždiť materiály tak, aby mohol začať pátrať v cirkevných matrikách, ktoré sú z 

veľkej časti na webe, môže to urobiť z domu. No stále veľa dokumentov je dostupných len v archívoch. Veľa vecí 
zistíme len pri návšteve miestnych cintorínov a logicky, človek chce vidieť miesta, kde žili jeho predkovia, a s tým 
je spojené cestovanie. 

Sú všetky cirkevné matriky na webe? 
Digitalizované sú najmä matriky, ktoré má k dispozícii štát. Väčšina z nich je dostupná na webe. Štát však pre 

to neurobil skoro nič. Boli to mormóni, ktorí sa rodinnej histórii veľmi venujú z náboženských dôvodov a prišli s 
ponukou, že digitalizujú naše matriky výmenou za informácie v nich obsiahnuté. Robia to v mnohých krajinách 
sveta. Viem, že to môže vzbudzovať rôzne emócie, no z hľadiska pátrania po rodinnej histórii odviedli naozaj 
nezaplatiteľnú prácu. 

Keď si zostavujeme rodokmeň, odporúčate kresliť si ho na papier alebo použiť počítačový program? 
Na papier by som to už nerobil. Je to veľmi nepraktické. V programoch, ktoré dnes existujú, sa už dá veľm i 

pohodlne robiť. Je tiež možné dopĺňať základnú štruktúru rodokmeňa o rôzne ďalšie informácie, fotografie, 
dokumenty. A na tomto základe sa dá napísať bádateľská správa či rodinná kronika. Ideálne je dať informácie o 
jednotlivých predkoch do súvislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali v konkrétnej obci počas ich života. 

Aký zmysel má vlastne pátrať po rodinnej histórii? 
Odpoviem protiotázkou: Aký zmysel má zbierať známky? Na jednej strane je to záľuba. Niekto ide hrať futbal, 

iný sedí v archíve a študuje staré spisy. Na druhej strane je to o ukotvení. Keď je človek starší, má už trebárs deti, 
začne sa zamýšľať, akými cestami sa asi vyberú, spojí si to s vlastnými rodičmi, so starými rodičmi… Je to o tom, 
odkiaľ pochádzame a kam kráčame. Moji predkovia majú spoločné, že pomaly v každom storočí žili na inom 
mieste. A potom sa človek zamýšľa, prečo sa to dialo. Prečo sa syn obecného pastiera zo Sachsenfluru rozhodne 
odísť na juh Uhorska? A prečo sa pradedo niekedy okolo roku 1900 vyučil za obuvníka a odišiel na Spiš? 

Napriek preukázateľnému nemeckému pôvodu sa považujete za Slováka. V súčasnosti možno nájsť v 
kníhkupectvách rôzne knihy o „starých Slovákoch“, ktorí tu žili azda už v staroveku. Pritom aj príbeh vašej rodiny 
ukazuje, že sme tu v strednej Európe dosť pomiešaní a sotva niekto má v rodokmeni predkov iba jednej 
národnosti. Čo v tomto kontexte znamená považovať sa za Slováka? 

Z môjho pohľadu je to o ukotvení v tomto priestore a tiež o kultúre. Aj keď hovorím, že som Slovák, asi by som 
sa nehlásil k „starým Slovákom“ alebo k bájkam, o ktorých hovoríte. Lebo tie knihy, ktoré ste spomenuli, sú z 
môjho pohľadu mytológia. Fakty spájajú s domnienkami, s pocitmi, všeličo si často prekrútia tak, ako sa im hodí. 
My v rodinnej histórii hovoríme len o faktoch. Ak narazím na informáciu, snažím sa ju verifikovať. 

Dnes už sa dajú spraviť aj genetické testy, na základe ktorých sa dá identifikovať v hrubých črtách aj pôvod 
jednotlivca. Dá sa na to spoľahnúť? 

Aj ja som si podobný test dal spraviť, je to taká zaujímavosť, ale bolo to až na konci. Keď som vybádal všetko, 
povedal som si, že by bolo zaujímavé to nejakým spôsobom potvrdiť. A naozaj, pôvod mojich predkov bol 
lokalizovaný v západnej Európe, niekde na pomedzí Nemecka a Francúzska, čo som vlastne aj predpokladal. 

Čo hovorí vaša rodina na vaše hobby? 
Mám, našťastie, veľmi tolerantnú manželku. Človek trávi veľa voľného času štúdiom materiálov na internete 

alebo v archívoch. Ďalší príbuzní to rešpektujú ako moje hobby. Keď im poviem nejakú kuriozitu o našich 



predkoch, zabaví ich to, ale nejaké veľké citové pohnutie pri tom neprežívajú. Deti majú 8 a 10 rokov, čiže sú 
malé. No rodinnú históriu používam, keď im vysvetľujem niečo zo zemepisu, prípadne dejepisu a učím ich chápať 
veci v kontexte. 

Blížia sa Vianoce. Rodinná kronika s rodokmeňom môže byť celkom zaujímavý darček. 
To áno. Poznám prípady, keď človek dostal pod stromček takúto rodinnú kroniku a okamžite sa do toho 

zahĺbil, kým všetky ostatné darčeky išli bokom. Akurát ide o darček, ktorý treba pripraviť s dostatočným časovým 
predstihom. 

Foto: Andrej Lojan 
[Späť na obsah] 
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Rozhovor s Máriou Demeterovou, koordinátorkou projektu Zachráňme životy, vďaka ktorému sa za desať 
rokov narodilo 128 detí. 

Pro-life hnutie u nás funguje v podstate od pádu komunizmu. Projekt Zachráňme životy vznikol pred desiatimi 
rokmi, ako sa zrodil tento nápad? 

Prvé lastovičky, čo sa týka ochrany života a konkrétnej pomoci ženám, sa zjavili hneď po Nežnej revolúcii. 
Napríklad Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach alebo organizácia Áno pre život. Náš projekt Zachráňme životy 
vznikol ako odozva na veľkú bilbordovú kampaň, kde bol potrat zobrazený dosť naturálne a téma začala 
intenzívne rezonovať v spoločnosti. 

Myslíte kampaň Jany Tutkovej a OZ Pastor bonus? 
Išlo o kampaň Právo na život. V tom čase prišli za nami do Fóra života priatelia zo Spoločenstva Dobrého 

pastiera. Vedeli, že sme orientovaní skôr smerom, aby sa prejavilo aj v tejto téme Božie milosrdenstvo, aby sa so 
ženami pracovalo. Títo chlapci prišli s nápadom urobiť darcovský systém. 

Aká pomoc tu bola dovtedy? 
Boli tu spomínané organizácie, ktoré ženám v núdzi pomáhali, ale chýbal projekt, ktorý by spojil tých, čo chcú 

pomáhať. Podarilo sa nám teda zosieťovať ľudí, čo chcú pomôcť s tými, čo potrebujú pomoc. 
Ako to funguje? 
Na jednej strane sú darcovia, na druhej príjemkyne pomoci a medzi nimi koordinátor a poskytovatelia pomoci. 

V súčasnosti spolupracujeme s 34 poskytovateľmi pomoci. Zaregistrovaných darcov, ktorí si vyberú konkrétny 
príbeh, je vyše 400. Okrem toho je množstvo darcov, čo prispievajú jednorazovo. 

Hovoríte, že si vyberú príbeh. Môžu sa teda rozhodnúť, ktorej príjemkyni budú pomáhať? 
Áno, na našej stránke zachranmezivoty.sk sú príbehy žien, ktoré sú zaradené do systému pomoci. Darca si z 

nich môže vybrať, dostane evidenčné číslo a spätne si môže sledovať, ako sa jeho peniaze využívajú, aké služby 
sa príjemkyni pomoci poskytujú. Takže ide o transparentný projekt. Každá služba je totiž obodovaná a podľa tohto 
princípu sa príjemkyni pridelí určité množstvo peňazí, ktoré sa posielajú poskytovateľovi. Ten s klientkou odborne 
pracuje. 

„Keď máme megalomanské predstavy, neurobíme nič.“ 
Prípadne si darca konkrétny príbeh nevyberie a len daruje peniaze, pričom systém ich rozdelí podľa potreby 

príjemkyniam, ktorých príbeh tak neoslovil darcov. 
Bavíme sa len o tehotných ženách? 
Ide vždy o ženy pred pôrodom, teda v čase, keď sa rozhodujú, či si dieťa nechajú. V systéme môžu zostať, 

kým dieťa nemá jeden rok. Existujú výnimky, ak sa napríklad má príjemkyni vrátiť muž z výkonu trestu o mesiac-
dva neskôr, ako je naša lehota, tak sa pomoc môže predĺžiť. 

Aké sú to ženy? 
Najčastejšie mladistvé matky, odchovankyne detského domova, ženy s partnerom vo väzení alebo agresorom 

alebo tehotné ženy, ktoré žijú v domácnosti s inými príbuznými. Tehotné ženy, ktoré žiadajú o pomoc v 
bezvýchodiskovej životnej situácii. Zlé sociálne podmienky, strata bývania, žiadne zázemie, zdravotné 
komplikácie, závislosti od alkoholu, drog. Mali sme dve závislé matky, ale dostali sa z toho. 

Kto rozhoduje o tom, aký typ pomoci sa príjemkyni dostane? 
Ten, kto s ňou odborne pracuje. My robíme spätne monitoring, či sa jej daná pomoc poskytla. 
Odkiaľ sa dozviete o ženách v núdzi? 
Zväčša priamo od spolupracujúcich organizácií a jednotlivcov ako lekárov, duchovných, ale aj bežných ľudí. 
Alebo zavolajú do Poradne Alexis? 
Poradňa Alexis vznikla o dva roky neskôr ako projekt Zachráňme životy, lebo sa na nás obracalo stále viac 

klientok, ktoré potrebovali iný typ poradenstva alebo pomoci po umelom potrate. Okrem toho aj niektoré 
spolupracujúce organizácie majú svojich psychológov a sociálnych pracovníkov. 

Ide o to, že na poradňu Alexis sa obracajú väčšinou ženy, ktoré potrebujú skôr psychologickú pomoc a 
poradenstvo. Dovtedy sme riešili 1 800 prípadov žien, ktoré však neskončili v systéme Zachráňme životy, keďže 
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išlo o ženy, ktoré potrebovali skôr iný typ pomoci ako materiálnu, napríklad dať do poriadku vzťahy v rodine a 
podobne. Zároveň sa ukázala potreba poradenstva a na to vznikla nová nezisková organizácia Poradňa Alexis. 

Čo ženy, ktoré sa už pre potrat rozhodli? 
Aj s tými bolo treba pracovať, najmä ak sa prejavil u nich postabortívny syndróm. Týmto ženám však pomáha 

skôr Alexis. Okrem toho už rok funguje ďalšia organizácia – poradňa Femina. Nachádza sa v najpotratovejšom 
okrese na Slovensku, v Leviciach. Je to kontaktno-informačné centrum, ktoré nasmeruje záujemkyne podľa 
potreby na odbornú pomoc. 

Zachráňme životy sa teda sústredí vyslovene na vytvorenie alternatívy a materiálnu pomoc? 
Áno, je pre tých, ktorí chcú pomôcť alebo nevedia, ako najefektívnejšie venovať svoje dary matkám, ženám v 

krajnej sociálnej situácii a potom príjemkyniam, ktoré to najviac potrebujú. 
Môžu darcovia sledovať príbeh „svojej príjemkyne“ aj po uplynutí ročnej lehoty? 
Nezvykneme to umožňovať, darcovia si zväčša automaticky vyberú ďalšiu príjemkyňu alebo po roku zistia, že 

projekt funguje a spoľahnú sa na princíp solidarity a nechajú na nás, aby sme rozhodli, ktorej príjemkyni pôjdu 
peniaze. 

Je možné, aby sa darcovia stretli s klientkami, ktorým pomáhali? 
Tomu sa práve dosť vyhýbame. Zvykneme totiž meniť ženám meno aj meno bábätka, lebo sú ženy, ktoré 

chcú zostať v anonymite. Mali sme však darcu, ktorý venoval naraz väčší obnos peňazí na celé obdobie pre 
jednu klientku a popri tom vyslovil želanie byť na krste jej dieťaťa. A to sa podarilo. (Úsmev.) 

Nestretli ste sa so snahami o zneužitie systému? 
Je to takmer nemožné, lebo poskytovatelia pomoci si danú ženu dobre preveria, kým ju zaradia do systému. 

Okrem toho, peňazí nie je až tak veľa, idú hlavne na základné potreby, strechu nad hlavou, jedlo… Prípadne aj 
pre súrodencov, lebo ako sa projekt rozvíjal, mali sme prípady, keď matky zostali doma a pracovalo sa s nimi 
ambulantne. Tam sa ukázalo, že niekedy potrebujú pomoc aj rodiny, ktoré žijú statočne, len otcovia zarobia málo 
a pri väčšom počte detí to nevedia utiahnuť. Aj takéto klientky sme mali, lebo im pripadalo v tehotenstve 
nezodpovedné priniesť dieťa na svet, keď mu nebudú mať čo dať jesť. 

„Zažili sme viac prípadov, že ženy už mali vybavené doklady na anonymný pôrod, a nič z toho nebolo.“ 
Koľko detí sa teda podarilo zachrániť? 
Za tých desať rokov sa v systéme narodilo 128 detí. Z toho 72 chlapcov a 56 dievčat. Jeden chlapček pri 

pôrode zomrel. Ostatné sú však na svete a len štyri deti nie sú so svojimi mamami. 
Funguje totiž niečo také, že hoci ich chceli matky dať najprv na adopciu alebo dočasne do pestúnskej 

starostlivosti, keď ich držali v náručí, už ich nedali nikam. Zažili sme viac prípadov, že ženy už mali dokonca 
vybavené doklady napríklad na anonymný pôrod a nič z toho nebolo. 

Všetky tieto deti boli zaradené do projektu ešte pred narodením? Teda sú skutočne zachránené? 
Áno, to je podmienka. Mám často vnútorný problém, keď príde mamička s päťmesačným bábätkom, že sa až 

teraz dozvedela o projekte a je na dne, no musím jej povedať nie. Usilujem sa jej však nájsť iné formy pomoci. 
Tento projekt má svoju skupinu. Priznám sa, že už rozmýšľame nad systémom, ktorý by naň nadväzoval. 

Počet zachránených je podľa vás málo či veľa? 
Keď máme megalomanské predstavy, neurobíme nič. Niečo sa podarilo, určite to nie je dostatočné a veci sa 

dajú zlepšovať, ale verím princípu, že ak každý začne od seba, hoci s málom, kvapka dobra sa zleje do veľkej 
rieky. 

Naši darcovia väčšinou prispievajú päť, desať či 15 eur a z toho dokážeme mesačne zozbierať približne tritisíc 
eur. Vždy ma mrzí, keď musíme niekomu pomoc na mesiac-dva odložiť, ak nemáme dosť peňazí. To je moja 
najväčšia obava, či budeme mať ku koncu mesiaca dosť. Ak nemáme, musíme hodnotu bodu krátiť a každej 
príjemkyni sa dostane primerane menej a ďalšiu zaradiť nemôžeme. 

Koľko je teraz príjemkýň v systéme? 
Doteraz ich bolo spolu 141. Aktuálne ich je 15 až 16 mesačne. 
Madeleine je jedno z prvých detí, ktoré sa narodili s pomocou projektu Zachráňme životy. (Foto: Fórum života) 
Niektoré zo zachránených detí majú už takmer desať rokov. Uvedomujú si niektoré z nich okolnosti svojho 

narodenia? 
Zatiaľ som sa stretla s tromi týmito skoro desaťročnými deťmi. Zdá sa, že rodičia ich tým ešte veľmi 

nezaťažujú. Nechcú, aby sa cítili ukrivdené, začali o sebe pochybovať a podobne. Možno v neskoršom veku. 
Mali sme ale k desiatemu výročiu stretnutie s médiami, kde prišla klientka Monika s dcérkou Madeleine. Bola 

jedna z prvých zachránených detí. Dievčatko sa pokojne postavilo pred novinárov, veľa toho síce nenahovorilo, 
ale povedalo napríklad, čo rado robí. 

Aký je ten jej príbeh? 
Mama bola odchovankyňa detského domova. Za nami prišli s Monikou dve jej kamarátky, ktoré sa v detskom 

domove vypracovali tak, že skončili sociálnu prácu a pomáhali deťom z detských domovov. Monika nám vtedy 
povedala, že rozmýšľa nad potratom, lebo nemá malú ani v akej perinke doniesť domov z pôrodnice. Podarilo sa 
nám nájsť jej v spolupráci s organizáciou bývanie a ďalšiu pomoc, Monika mala neskôr ďalšie dve deti. Žijú 
skromne, ale pred tým, ako sme ju brali na tlačovku, mi povedala, že ona deti nikomu cudziemu varovať nenechá. 
Je z nej vzorná mama. 

Spomínate si na úplne prvý prípad v projekte? 
Celkom iste, klientka čakala dvojičky, hoci najprv o tom ani nevedela. Keď to zistila, vyhlásila, že to si nemôže 

dovoliť – mala už dve deti a muža zavreli – vravela, že im ráno láme napoly jeden keks. 
Nakoniec mala vybavené aj papiere na interrupciu, ale rozhodla sa, že si ich nechá a dá na adopciu. Pri 

pôrode však jedno dieťatko zomrelo. Priznala sa mi potom, že je šťastná, že sa rozhodla dať im život. Teraz má 
čisté svedomie, pričom situácia sa vyriešila, zostalo jej jedno a to si nechala. Brala to ako znamenie. 



Keď tieto deti dospejú, boli by ideálnymi tvárami pro-life hnutia. Je zámer s nimi pracovať? 
Pracuje sa aj s nimi, ibaže veľa záleží od rodičov. Azda najlepšie na vašu otázku odpovedala jedna klientka zo 

Spišskej Novej Vsi, ktorá povedala, že je neskutočné, čo robíme, a že dúfa, že jej dcérka v tom bude raz aktívne 

pokračovať. 
Foto: Pavol Rábara 
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