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Spišská Nová Ves 
 

1. Neuveriteľné: Babičku (84) dobili, kým zomrela, napísala list! 
[29.01.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Krajský súd dal bodku za vraždou jednej dôchodkyne a prepadnutím druhej v Smolníku v okrese Gelnica. 
Trom páchateľom potvrdil spolu 32 rokov väzenia. 

KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal odvolaniami, ktoré podali dvaja muži zo Smolníka v okrese 
Gelnica. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ich vlani uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu vraždy i 

ďalších trestných činov. Verejného zasadnutia sa teraz zúčastnil iba Alexander B. (20), z väzby ho priviedla 
justičná stráž. Mário B. (23), ktorý je vo výkone staršieho trestu, požiadal o konanie v neprítomnosti. Rovnako ako 
prvého, i jeho zastupoval na súde obhajca. 

Vedeli, že je osamelá 
Podľa obvinení Mário, Alexander a Stanislav G. (17) v jednu októbrovú noc v roku 2015 vnikli do jedného z 

rodinných domov v Smolníku, o ktorom vedeli, že v ňom osamelo žije 84-ročná Eleonóra W. Najmladší z 
páchateľov mal rozbiť sklenú výplň okna vedľa vchodových dverí, vliezť dnu a otvoriť dvere zvnútra. Všetci traja 
potom vošli do spálne, kde pod hrozbou zabitia žiadali od dôchodkyne peniaze. Keďže im ich odmietla dať, 
Stanislav ju sotil a keď spadla, všetci traja ženu bili a kopali, najmä do hlavy a hrudníka. Po bitke dom prehľadali, 
vzali 48 eur, notebook a mobilný telefón. Spôsobili škodu vyše 270 eur. 

Ležiac na zemi napísala list! 
Dôchodkyňa ležiac na zemi a v bolestiach dokázala napísať list. Uviedla v ňom, že ju napadli traja Cigáni vo 

veku od 18 do 22 rokov, bili ju a hrozili, že ak im nedá peniaze, zabijú ju. Keďže jej vzali telefón a nikomu sa 
nemohla dovolať, rozhodla sa napísať list. Našiel sa vedľa jej nehybného tela… Nebohú objavili po upozornení 
poštárky, že pani Eleonóra má plnú schránku. Pitva odhalila, že zomrela dve hodiny po útoku na následky 
zranení, najmä zlyhania srdca po stresujúcom zážitku a opakovanom násilí na hlave i trupe. 

Ďalšia obeť prežila 
Polícia páchateľov pomerne rýchlo vypátrala a zistila, že okrem vraždy pani Eleonóry majú na svedomí aj 

vniknutie do ďalšieho domu v obci Smolník s osamelo žijúcou staršou ženou. Činu sa dopustili tiež v noci, no 
našťastie 88-ročná Mária P. útok prežila. Po tom, ako vnikli do domu cez neuzamknuté vchodové dvere, vyrušila 
ich majiteľka. Na zlodejov začala kričať, preto ju umlčali ranou päsťou do nosa. Potom z domu vzali 15 eur, 
mobilný telefón a ručnú baterku. Dôchodkyňa si zlomeninu nosa a ľahký otras mozgu liečila vyše tri týždne. 
Mladíkov obvinili z prečinov krádeže, ublíženia na zdraví a porušovania domovej slobody. 

Dvaja vinu popierali 
Stanislav, Mário aj Alexander skončili vo väzbe. Najmladší z nich urobil na súde vyhlásenie, že je vinný. 

Komplici vinu popreli a vypovedať odmietli. Preto boli prečítané ich výpovede, ktoré urobili na polícii. Mário aj 
Alexander v prípade zavraždenej pani Eleonóry zvalili vinu na Stanislava, ktorý mal prvý začať Eleonóru biť, lebo 
mu nechcela dať dôchodok. Oni s tým údajne nechceli mať nič spoločné, preto z domu odišli. V dome pani Márie 
vraj nekradli. Mário tvrdil, že bol v tom čase na zabíjačke. Alexander stále opakoval, že u nej v osudnú noc nebol. 
Obaja konfrontáciu so Stanislavom buď odmietli, alebo tvrdili, že nikoho nenapadli. 

Kozmetická zmena 
Okresný súd uznal za vinných všetkých troch Smolníčanov. Stanislav ako mladistvý dostal 7, Alexander 12 a 

Mário 13 rokov. Obaja v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Odvolali sa len Alexander s Máriom, no 
zmiernenie trestu na krajskom súde nedosiahli. Akurát prvému z nich zmenili najprísnejší ústav na stredný stupeň 
stráženia. 

RÓBERT BEJDA 
Foto: 
Alexander na súde S odvolaním neuspel. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Astrid ušla od babky! 
[29.01.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8,9; Daniela Pirschelová;d] 

 
 

Ostrý spor vnučky s babkou +++ Po tragickej smrti opatrovateľky Katky (+ 53) sa jej milovaní rozhádali 



Spišská Nová Ves - Nebohá opatrovateľka Katka (+ 53) sa musí obracať v hrobe, keď vidí, ako sú jej dve 

najbližšie osoby na nože! O jej osirelú dcérku Astrid (17) sa po jej tragickej smrti mala postarať babička Asteria 
(79). Pokojné vzťahy v rodine sa však len pár mesiacov po nehode zmenili na krutú vojnu v rodine! 

Opatrovateľka Katarína (+ 53) zo Spišskej Novej Vsi zomrela pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala v 

októbri minulého roka. So šiestimi kolegyňami cestovali z opatrovateľského turnusu v Rakúsku. Spolu s vodičom 
zahynuli v dodávke smrti, ktorá pri Prievidzi vrazila do kamióna. Zostalo po nich 12 detí. Po smrti milovanej Katky 
sa o jej ešte neplnoletú dcérku Astrid (17) mala postarať babička Asteria (79). Žiaľ, už krátko po tom, ako rodina 
odprevadila Katku na druhý svet, sa vzťahy medzi babkou a vnučkou zhoršili. Obviňovaniam a osočovaniam niet 
dodnes konca, ba čo viac, skončili sa odchodom oboch žien z bytu, v ktorom do Katkinej smrti spolu pokojne žili! 
Osirelá Astrid mala mať už tesne po pohrebe jasno v tom, že v spoločnom byte s babkou nezostane. Zbalila sa a 
napriek babičkiným protestom odišla bývať k tete Daniele (49), s ktorou však nie sú príbuzné. Práve Daniela tvrdí, 
že po smrti Kataríny bolo potrebné okamžite riešiť, čo bude s Astrid. Dôvodom malo byť to, že sa vraj babka pre 
vysoký vek a zlý zdravotný stav nevedela dostatočne postarať o takmer dospelé dievča. Problémy však mali 
nastať aj inde. „Pre spory so starou paňou by bol život pre ňu utrpenie,“ hovorí Daniela a ďalej dodáva: „Otec sa o 
ňu postarať nemôže, k strýkovi, maminmu bratovi nechcela ísť. Ďalšou možnosťou bolo jej umiestnenie do 
detského domova, čo sme okamžite vylúčili. Keď všetko zlyhalo, ponúkla som dievčaťu bývanie v mojej 
domácnosti a ona to prijala.“ Babka, ktorá prekonala ťažkú chorobu, brala za povinnosť postarať sa po dcérinej 
smrti o svoju vnučku, s ktorou žili pod jednou strechou. Vysvetľuje, že o vnučku sa vždy starala najlepšie, ako 
vedela, aj v časoch, keď bola jej mamička v Rakúsku. „Vnučku som vychovávala od narodenia. Keď začala chodiť 
do školy, vzdala som sa všetkého, chcela som sa venovať len jej. Dcéra nebola na tom finančne dobre, ťahala 
som celú domácnosť. To mám teraz za odmenu,“ zúfa stará pani. Daniela, u ktorej Astrid teraz býva a je súdom 
určená ako jej opatrovníčka, však má na vec iný názor. Tvrdí, že babka sa o dievča riadne nestarala a 
dospievajúcemu dievčaťu riadne nevarila. „Objavili sme v mobile nebohej Katky textové správy, ktoré sú 
dôkazom, že Astrid sa musela postarať sama o seba,“ hovorí opatrovníčka Daniela o situáciách, keď bola 
Katarína na turnuse v Rakúsku a dievča zostalo doma samo s babkou. Užialená babka si však myslí, že za 
všetkými problémami môžu byť po smrti jej dcérky aj peniaze, ktoré teraz osirelá Astrid poberá. Pani Asteriu 
najviac bolí, že zostala na svete takmer sama. Navyše, možno čoskoro skončí aj bez domova. „Ona sa už o mňa 
vôbec nezaujíma. Možno ani nevie, že som sa odsťahovala. Keď sa náhodou stretneme, nevie ani pozdraviť,“ 
dodáva s plačom Asteria. Daniela Pirschelová, dd, FOTO: Facebook, archív, autorka 

Byt chcem predať! 
Astrid vzťah s babkou nekomentuje. O pár mesiacov oslávi plnoletosť a už teraz vie, ako s bytom naloží. 

„Chcem ho predať alebo prenajať a odísť do podnájmu. Plánujem začať niekde inde. Dôvodom sú zlé spomienky 
viažuce sa k bytu a tiež udalosti posledných dní, ktoré ukázali, že nie všetci ľudia okolo mňa sú takí prajní, ako sa 
tvária,“ uzavrela Astrid. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Sobášili sa Pánu Bohu pod nosom i v štýle prvomájového sprievodu 
[29.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Jana Pisarčíková;Dominika 

Mariňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20748235/sobasili-sa-panu-bohu-pod-nosom-i-v-style-prvomajoveho-
sprievodu.html 

 
 

Záujem o svadby neobišiel ani Spiš. Nechýbala aj skutočná kreativita. 
Niektoré páry si okamihy vstupu do manželstva radi vyšperkujú. Na navliekanie snubných prsteňov volia 

miesta plné romantiky, tajomnosti či nevšednosti. 
Samozrejme, zanedbateľná nie je ani fantázia snúbencov. Viacero takýchto miest i príhod je aj na Spiši. 
Klasická svadba v kostole či na úrade a potom hostina až do rána je pre niektoré páry už ako z obohranej 

platne. Namiesto tradícií stavia na netradičnosť. 
Svadby v turistických topánkach, retro svadby. Aj napriek tomu, že oproti zahraničiu sú netradičné svadby u 

nás ešte iba v plienkach, aj na Spiši sa nájdu páry, ktoré sa snažili svoj najkrajší deň v živote nejako ozvláštniť. 
Lákadlami pre budúcich manželov sú hrady, hotely, súkromné záhrady, štíty Tatier. 
Socializmus vrátili pod Tatry 
Adriána, vtedy ešte Antošková, z Popradu a Rastislav Hudec z Piešťan si tento rok svoje áno povedali úplne 

netradične. Výnimočné bolo nielen všetko na svadbe, ale aj dátum, ktorý si mladomanželia vybrali. 
„Pôvodne sme chceli mať svadbu v piatok, lebo sa nám to zdalo fajn, mať pred sebou ešte celý víkend na 

oddych. Zároveň sme chceli mať svadbu na jar, tak sme spoločne pozerali v kalendári vhodné dátumy a keď sme 
si všimli, že piatok je aj 1. mája, boli sme rozhodnutí. Veď máj je lásky čas,“ povedala Adriána Hudecová. 

Keď 1. máj, tak poriadny 
S dátumom prišla aj výnimočná myšlienka. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20748235/sobasili-sa-panu-bohu-pod-nosom-i-v-style-prvomajoveho-sprievodu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20748235/sobasili-sa-panu-bohu-pod-nosom-i-v-style-prvomajoveho-sprievodu.html


„Napadlo nám, že by sme to mohli urobiť tak trochu v štýle prvomájového sprievodu,“ pokračovala Adriána. 
Zväzácke šatky, transparenty a prvomájové heslá. Svadba, ktorá v Poprade nemala páru. Originalite a tvorivosti 
sa medze nekládli. 

Ako nám Adriána prezradila, keď premýšľali o tom, čo položiť hosťom na svadobný stôl, v ich hlave vzniklo aj 
pár bizarných myšlienok. 

„Boli aj také nápady, že by sme si mohli miesto slávnostného menu opiecť špekáčiky, ale to sme radšej 
zavrhli,“ zasmiala sa Adriána. Stavili teda na niečo iné. 

„Vymysleli sme si červené srdiečkové mávadlá, urobili sme pár transparentov, babka mi ušila červené šatky a 
v svadobnej sále sme urobili stôl s fetišmi socializmu,“ povedala Adriána. 

Na svadbe teda nechýbala čokoládka Deva, arašidové chrumky, Pedro žuvačky či Slávia cukríky. 
„K tomu celému ešte prispeli veľkou mierou moje kamošky, ktoré si pripravili obrovský transparent, prišli s 

mávadlami a oblečené v modrých blúzkach s červenými šatkami. Jedna dokonca zohnala od mamy z pôjdu 
sieťkovanú tašku, do ktorej dala pomaranče,“ spomenula si Adriána. 

Ako povedala, ak by sa mala ešte raz rozhodnúť, ako svadbu zorganizovať, nič by na tej pôvodnej nemenila. 
„Bolo by to presne takto. Svadobčania to veľmi vítali, zdalo sa im to vtipné a zároveň také retro. No a dostali 

sme kopec červených karafiátov,“ povedala na záver. 
Na machom vystlanom srdiečku 
Miest na netradičné vyslovenie si svojho sľubu na východe nie je málo. 
Do pamäti Tatrancov sa zapísala aj svadba na Zamkovského chate. Práve nevesta bola jej majiteľkou. 
Sobáš sa konal pod limbou na machom vystlanom srdiečku, hrala melódia z Perinbaby. 
Iní manželia si svoje áno povedali na Zelenom plese. Namiesto lavíc v kostole tak musela agentúra, ktorá 

svadbu organizovala, zdobiť turistický chodník šiškami, jutovinou, pníkmi, kvetmi, ale nechýbali ani krásne biele 
látky. 

„Materiál sme si odniesli na chrbtoch, tak ako sme kráčali po chodníku, postupne sme zdobili jednotlivé miesta 
bielymi stuhami a kvetmi, aby svadobní hostia trafili na svadobné miesto,“ spomenula si v tom čase Jana 
Dutková, ktorá túto svadbu organizovala. 

Čo najviac k nebu 
Niekoľko odvážlivcov a milovníkov krásnych výhľadov si vymenilo svoje prstienky aj na Lomnickom štíte. Ide o 

komorné svadby. Väčšinou len za účasti predstaviteľov mesta. 
Na Lomnickom štíte si svoje áno zvykli povedať aj viacerí prominenti. Pred pár rokmi sa tu dokonca oddal 

jeden český pár pri teplote mínus 17 stupňov. 
Pri svadbe na Lomničáku ale musia byť mladí ostražití. Ak sa počasie zhorší, stačí aj silnejší vietor, hore sa 

lanovkou nedostanú. 
Mladí sa do svadieb hrnuli 
V Spišskej Novej Vsi aj v Poprade počet sobášov stúpol. Rezervácie na sály mladí, ktorí si chceli vymeniť v 

minulom roku prstienky, museli podávať minimálne rok dopredu. 
Z matriky v Spišskej Novej Vsi a aj v Poprade hlásia zvýšený počet svadieb. 

„V roku 2017 bolo 272 sobášov, z toho cirkevných 172 a civilných 100,“ uviedla popradská matrikárka Jana 
Holodová. 

V porovnaní s minulým rokom si tak v meste pod Tatrami svoje „áno“ povedalo presne o dvadsať párov viac. 
V Spišskej Novej Vsi si prstienky vymenilo o dvadsaťšesť párov viac. 

„V roku 2017 bolo uzavretých 301 sobášov, z toho občianskych sobášov 133 a cirkevných sobášov 168,“ 
uviedla Katarína Šmihulová, matrikárka zo Spišskej Novej Vsi.“ 

Svadby s cudzincami 
V oboch mestách sa svadby konali aj s ľuďmi mimo hraníc Slovenska. V Spišskej Novej Vsi boli aktérmi 

svadieb aj Poliaci, ľudia z Čínskej ľudovej republiky a tiež z Čiech. 
V Poprade bolo sedemnásť sobášov s cudzincami. 
Slováci sa sobášia najviac od deväťdesiatych rokov 
Sobášia sa starší a viac. Rozvádzajú sa stále menej. Takíto sú Slováci a Slovenky. 
Bola to sobota 17. septembra, pomaly sa končilo babie leto. V tento deň sa na Slovensku konalo 926 svadieb, 

najviac za celý rok 2016. 
Ucelené dáta za minulý rok Štatistický úrad Slovenskej republiky zatiaľ len sumarizuje. 
Historický rekord v roku 1977 
Chuť vstúpiť do manželstva však mali snúbenci a snúbenice aj v ďalších dňoch spomínaného roka 2016. 

Celkovo sa ich tak predvlani zosobášilo 29 897. 
Vyšší počet svadieb u nás bol naposledy v roku 1993. S novodobým historickým rekordom z roku 1977, kedy 

od oltára odišlo zosobášených hneď 44 474 párov, sa napriek tomu predminuloročné čísla nedajú príliš 
porovnávať. 

Čo sa však za posledné roky zmenilo? Do manželstva momentálne napríklad vstupujú oveľa starší snúbenci. 
Ženích má v priemere 31,4 roka, nevesta 28,8 roka. 

V roku vzniku samostatnej Slovenskej republiky, teda v spomenutom roku 1993, mali v priemere o sedem 
rokov menej. 

„To, že mladí odkladajú čas manželstva, súvisí aj s ekonomickou situáciou. Veľa ľudí chce mať nejaké istoty 
predtým, ako si založia rodinu,“ hovorí psychologička Mária Humeníková. 

Upozorňuje však, že s pribúdajúcim vekom prichádzajú problémy pri počatí dieťaťa. 
Stovky starších ženíchov 



Suché štatistiky ale ponúkajú aj ďalšie mnohé zaujímavé detaily o novomanželstvách uzatvorených v roku 
2016. 

Tak napríklad: v prípade 293 predvlaňajších svadieb bol muž o viac ako 20 rokov starší ako jeho nastávajúca. 
A tiež sa uskutočnilo 16 sobášov, keď bola o viac ako dve dekády staršia nevesta ako ženích. 

Že tá pravá láska môže prísť aj v neskoršom veku, ukazuje aj 34 svadieb, keď nevesta aj ženích mali viac ako 
55 rokov a pritom to pre oboch bol prvý sobáš. 

Vôbec najstarší ženích bol vdovec narodený v roku 1925. Najstaršie nevesta – a to dokonca slobodná – bola 
ročník 1930. 

Zaujímavé tiež je, odkiaľ si Slováci „dovážajú“ svoje manželky – najviac je Češiek (360), ale napríklad z 
ázijských krajín išlo o 88 dám (napríklad dvanásť Thajčaniek či jedenásť Filipínok). 

A medzi zahraničnými ženíchmi pre slovenské nevesty dominujú Česi pred Britmi a Nemcami. 
Rozdiely sa zmenšia 
Na Slovensku stúpol počet zosobášených párov a klesol počet tých rozvedených. Čo je za tým? 
Na otázky odpovedala psychologička Jana Ashford. 
V roku 2016 sme na Slovensku zaznamenali najviac sobášov za dlhé obdobie. Prečo? 
– Veľmi ťažká otázka. Môže to byť spôsobené tým, že ľudia sa vracajú k tradičným hodnotám, mohla tam 

nastať akási populačná explózia, silný ročník… 
Z psychologického hľadiska si však neviem vysvetliť, prečo to číslo tak narástlo. 
Za posledných 20 rokov sa pomerne dramaticky zvýšil aj vek sobášiacich sa snúbencov. Je to problém? 
– Myslím si, že ani nie. Keď idú do toho vzťahu zrelší, tak si možno viac vyberajú podľa svojich predstáv, viac 

vedia, čo chcú od života. Jediným vážnym problémom môže byť snaha založiť si rodinu. To je oveľa 
komplikovanejšie a neraz aj nemožné. Vnímam to aj medzi svojimi klientmi. 

Ak dlho čakali, potom už pre nich nie je ľahké otehotnieť, veľa detí prichádza na svet z umelého oplodnenia. 
Výber partnera v neskoršom veku neprekáža, ale založenie rodiny je náročnejšie. 

Od roku 2006 zároveň klesá počet rozvodov, prečo? 
– To je povzbudivé. Aj keď, trošku by som sa bála toho, že to nižšie číslo je spôsobené tým, že veľa párov 

nefunguje v manželstve, ale len v partnerskom vzťahu. Rozchody však na rozdiel od rozvodov nie sú nikde 
zaznamenané. Nemám pocit, že v súčasnosti by sa ľudia menej rozchádzali či rozvádzali, skôr naopak. Keď 
človeku na tom druhom niečo prekáža, pomerne ľahko sa rozhodne pre rozchod. Uvidíme, koľko z tých 
manželstiev vydrží aj po niekoľkých rokoch. 

Vyšší počet sobášov sa teda môže v budúcnosti odraziť na vyššom počte rozvodov? 
– Obávam sa, že áno. 
Index rozvodovosti zároveň stále ukazuje rozdiely medzi tradičnými regiónmi ako je Orava alebo východné 

Slovensko oproti juhozápadu Slovenska. Budú sa tieto rozdiely zmenšovať, alebo budú aj v budúcnosti? 
– Myslím si, že sa budú zmenšovať. Súvisí to s rozvojom spoločnosti smerom k väčšej liberalizácii. Odklon od 

tradičných kresťanských hodnôt sa deje rýchlejšie v mestách ako na vidieku či v týchto oblastiach, kde ľudia 
týmito hodnotami ešte stále žijú. Myslím si však, že rozdiel sa bude zmenšovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Neuveriteľné! Babičku dobili, kým na zemi zomrela, napísala list 
[29.01.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 
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Traja mladí vrahovia dostali spolu 32 rokov. 
KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal odvolaniami, ktoré podali dvaja muži zo Smolníka v okrese 

Gelnica. 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi ich vlani uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu vraždy i ďalších 

trestných činov. 
Verejného zasadnutia sa teraz zúčastnil iba Alexander B. (20), z väzby ho priviedla justičná stráž. 
Mário B. (23), ktorý je vo výkone staršieho trestu, požiadal o konanie v neprítomnosti. 
Rovnako ako prvého, i jeho zastupoval na súde obhajca. 
Vedeli, že je osamelá 
Podľa obvinení Mário, Alexander a Stanislav G. (17) v jednu októbrovú noc v roku 2015 vnikli do jedného z 

rodinných domov v Smolníku, o ktorom vedeli, že v ňom osamelo žije 84-ročná Eleonóra W. 
Najmladší z páchateľov mal rozbiť sklenú výplň okna vedľa vchodových dverí, vliezť dnu a otvoriť dvere 

zvnútra. 
Všetci traja potom vošli do spálne, kde pod hrozbou zabitia žiadali od dôchodkyne peniaze. 
Keďže im ich odmietla dať, Stanislav ju sotil a keď spadla, všetci traja ženu bili a kopali, najmä do hlavy a 

hrudníka. 
Po bitke dom prehľadali, vzali 48 eur, notebook a mobilný telefón. Spôsobili škodu vyše 270 eur. 
Ležiac na zemi napísala list! 
Dôchodkyňa ležiac na zemi a v bolestiach dokázala napísať list. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20748064/babicku-84-dobili-kym-doma-na-zemi-zomrela-napisala-list.html


Uviedla v ňom, že ju napadli traja Cigáni vo veku od 18 do 22 rokov, bili ju a hrozili, že ak im nedá peniaze, 
zabijú ju. 

Keďže jej vzali telefón a nikomu sa nemohla dovolať, rozhodla sa napísať list. Našiel sa vedľa jej nehybného 
tela… 

Nebohú objavili po upozornení poštárky, že pani Eleonóra má plnú schránku. 
Pitva odhalila, že zomrela dve hodiny po útoku na následky zranení, najmä zlyhania srdca po stresujúcom 

zážitku a opakovanom násilí na hlavu i trup. 
Ďalšia obeť prežila 
Polícia páchateľov pomerne rýchlo vypátrala a zistila, že okrem vraždy pani Eleonóry majú na svedomí aj 

vniknutie do ďalšieho domu v obci Smolník s osamelo žijúcou staršou ženou. 
Činu sa dopustili tiež v noci, no našťastie, 88-ročná Mária P. útok prežila. 
Po tom, ako vnikli do domu cez neuzamknuté vchodové dvere, vyrušila ich majiteľka. Na zlodejov začala 

kričať, preto ju umlčali ranou päsťou do nosa. 
Potom z domu vzali 15 eur, mobilný telefón a ručnú baterku. 
Dôchodkyňa si zlomeninu nosa a ľahký otras mozgu liečila vyše tri týždne. 
Mladíkov obvinili z prečinov krádeže, ublíženia na zdraví a porušovania domovej slobody. 
Dvaja vinu popierali 
Stanislav, Mário aj Alexander skončili vo väzbe. 
Najmladší z nich urobil na súde vyhlásenie, že je vinný. 
Komplici vinu popreli a vypovedať odmietli. Preto boli prečítané ich výpovede, ktoré urobili na polícii. 
Mário aj Alexander v prípade zavraždenej pani Eleonóry zvalili vinu na Stanislava, ktorý mal prvý začať 

Eleonóru biť, lebo mu nechcela dať dôchodok. Oni s tým údajne nechceli mať nič spoločné, preto z domu odišli. 
V dome pani Márie vraj nekradli. Mário tvrdil, že bol v tom čase na zabíjačke. Alexander stále opakoval, že u 

nej v osudnú noc nebol. 
Obaja konfrontáciu so Stanislavom buď odmietli alebo tvrdili, že nikoho nenapadli. 
Kozmetická zmena 
Okresný súd uznal vinných všetkých troch Smolníčanov. 
Stanislav ako mladistvý dostal 7, Alexander 12 a Mário 13 rokov. Obaja v ústave s maximálnym stupňom 

stráženia. 
Odvolali sa len Alexander s Máriom, no zmiernenie trestu na krajskom súde nedosiahli. Akurát prvému z nich 

zmenili najprísnejší ústav na stredný stupeň stráženia. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Kam za kultúrou - pondelok 29. januára 
[29.01.2018; 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 - Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 15.00, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.00, 

17.50, 20.40, 3D o 17.00, 19.50, S láskou Vincent o 20.10, Všetky prachy sveta o 17.40, 20.30, Jumanji: Vitajte v 
džungli 3D o 16.10, Coco o 15.30, Ferdinand o 15.20, Insidious: Posledný kľúč o 20.20, Jumanji: Vitajte v džungli 
o 18.00, Muž vo vlaku o 18.40, 20.50, Najtemnejšia hodina o 17.35, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 15.10, 
Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 18.30, 20.20 hod., STER CENTURY CINEMAS - Labyrint: Smrteľná liečba 
o 17.40, 3D o 20.10, S láskou Vincent o 16.00, Všetky prachy sveta o 20.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy 
kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 18.30, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, 
Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, 18.20 hod., ÚSMEV - Miesto splnených túžob o 18.00, S láskou Vincent o 
20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.10, 

Všetky prachy sveta o 20.00, S láskou Vincent o 16.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 
17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 18.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Maškaráda o 10.00, Spiaca krásavica o 19.00 hod., 

DOM UMENIA Malá sála - Karol o 19.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 
KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), 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.), 

https://korzar.sme.sk/c/20746686/kam-za-kulturou-pondelok-29-januara.html


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, Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter 
Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), 
MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, 
duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: 
Divadelný Spiš (do 31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM 
BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK 
DARDANELY - Keď drevo spieva, TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské 
bienále umenia 2017 (do 31. 1.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00, Queer café: Boj o 

manželstvo o 20.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Coco + Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom o 15.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 

18.00, 20.50, 3D o 15.40, Ferdinand o 15.30, S láskou Vincent o 17.50, Všetky prachy sveta o 20.00, Jumanji: 
Vitajte v džungli o 18.30, Muž vo vlaku o 21.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 18.40, 20.40, Bastardi o 
15.10, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.40, Insidous: Posledný kľúč o 20.20 hod., POPRAD: CINEMAX - 
Labyrint: Smrteľná liečba o 15.40, 20.50, 3D o 17.50, S láskou Vincent o 18.20, Všetky prachy sveta o 20.40, 
Coco o 15.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.50, Muž vo vlaku o 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; 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) - Norbert Kelecsényi, Milina Zimková - výber z tvorby (do 15. 
3.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Millefleur - Eva Končeková a Michaela Bednárová (do 4. 2.), ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 
30. 1.), TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov 
(do 28. 2.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 
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.), Ja pútnik (do 2. 3.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 
160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Od šijacích strojov k vlastnej značke športového oblečenia 
[29.01.2018; ekonomika.sme.sk; Ekonomika / Profit; 00:00; redakcia] 
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Začinali šiť na zakázky na pouzitom sijacomi stroje doma v spalni. Dnes manželia Bendíkovci vyrábajú 
originálne športové oblečenie značky Benesport. 

Predtým, ako začal podnikať pracoval Jan Bendik ako udrzbar na poliklinike v Spisskej Novej Vsi. Jeho 

manzelka Danka bola v odevnej spolocnosti sičkou vývojárkou 

https://ekonomika.sme.sk/c/20748262/od-sijacich-strojov-k-vlastnej-znacke-sportoveho-oblecenia.html


„Kedze po navrate z materskej dovolenky jej ponukali len miesto upratovacky, padlo definitivne rozhodnutie. 
Za 50-ti- sic korun sme kupili pouzity sijaci stroj, na ktorom bolo potrebne urobit mensie technicke upravy, a tiez 
latky na rozbehnutie malej vyroby,“ spomina na zaciatky J. Bendik. 

Vyrobu odstartovali priamo v ich byte, v spalni. Prvym produktom bolo oblecenie pre deti – kosielky, pyzamka, 
ako aj nohavice pre znamych. Neskor, ked sa obchod zacal rozbiehat, investovali do kupy niekolkych novych 
strojov a prijali prvych zamestnancov. 

S tym bolo, samozrejme, spojene viacnasobne stahovanie. Najprv firma fungovala u znamych v dome a 
potom nasli vhodne priestory na vyrobu a administrativu v Spisskych Tomasovciach. Tam posobia dodnes. 

„Nosnou myslienkou vzniku firmy bolo nieco tvorit, realizovat sa a mat z toho radost,“ konstatuje J. Bendik. 
Diftinove nohavice 
Zaciatkom devatdesiatych rokov sa Bendikovci zaoberali vyhradne zakazkovym sitim bez akejkolvek firemnej 

znacky. V roku 1999 si zalozili znacku Benesport a zacali sit diftinove nohavice. 
Pocas troch ci styroch rokov sa vypracovali do stavu, ze rocne usili 20- az 24-tisic kusov tohto odevu. 

Klucovym produktom firmy Benesport sa stali diftinove nohavice. 
„Zakaznici diftin poznali este z cias komunizmu ako velmi pohodlny, prirodny a prijemny material s dobrymi 

vlastnostami. Bol to produkt, ktory vtedy nevyrabal nikto iny,“ hovori J. Bendik. 
V ich nasej ponuke figurovali modely, s ktorymi boli stotozneni a doslova s materialom diftin zili. Dobre meno 

firmy sa zacalo sirit po celom Slovensku. 
Neskor, v roku 2004, prudko nastupila era technickych materialov a o diftin prestaval byt zaujem. Masivna 

reklama rychlo sa rozrastajuceho oblecenia z technickych materialov tento prirodny material prevalcovala. 
Na Slovensko prichadzali velke nadnarodne spolocnosti, ponukajuce taketo produkty masovo. „V nasej 

strategii vsak nebola vola zmenit vyrobu v prospech prudkych zmien na trhu, ktore v tom case znamenali 
obrovsky rast dopytu zo strany zakaznikov,“ opisuje prvu krizu J. Bendik. 

Dnes zakaznici firmy Benesport znovu objavuju vyhodnost prirodnych materialov. „V sucasnosti prave 
prichadza cas na novy, da sa povedat revolucny material, ktory v sebe spaja oboje. Je nim technovlna,“ 
vysvetluje zameranie firmy J. Bendik. 

Ide o akesi spojenie technickych a prirodnych materialov. „Prenesene povedane, akoby sa spojili dva 
rozhadane svety do jednej harmonie, ktora splna funkcnost technickeho a pohodlie prirodneho materialu vlny. 
Produkty z technovlny momentalne patria medzi nosne v nasom portfoliu," dodáva. 

Krízy 
„Raz sme sa vratili z vystavy ISPO v Mnichove inspirovani hnedou farbou. Vsetky outdoorove znacky mali 

vsetko od topanok az po ciapky v tejto farbe. My sme boli azda jedini, kto tam bol s inou farebnostou. Kedze 
vtedy sme vyrabali uz vo velkom, celu kolekciu sme nasledne dali vyrobit v hnedej. Na Slovensku vsak po tom ani 
pes nestekol." 

Tato farba sa u nas objavila az o tri- styri roky. „Podarilo sa nam predat len zhruba 30 percent vyroby, zvysok 
sme rozdali,“ spomina na straty v podnikani J. Bendik. 

Zasiahla ich aj svetova kriza v roku 2009, ktora im pozastavila odbyt vo vsetkych oblastiach. 
„Prispeli k tomu aj moje slabe skusenosti v obchode a nepripravenost na mozne turbulencie. Spatne to takto 

hodnotim. Nasi rodicia nas viedli k poctivej praci a mozno menej k podnikavosti a pripravenosti na podobne 
rizikove situacie. Takze ich zvladnutie bolo pre nas tazsie.“ 

Po krizach ich nakopli predovsetkym ludia, pretoze v Benesporte bola velmi dobra rodinna atmosfera a 
vyborny tim ludi. 

Zhruba 50 zamestnancov, a zaroven opat chut tvorit, nevzdat sa, vyrovnat sa s krizou a ist dalej. „Vzdy 
mozete ist dalej, kym dychate. Cesta sa urcite najde,“ tvrdi J. Bendik. 

„V nasom chapani to predstavuje doveryhodnost a dobre meno. Rodinnaú firmu sme zalozili s manzelkou, ale 
ide nam aj o to, aby sme mali v time ludi, ktori su podobneho zmyslania, hodnot, lojalnosti k firemnym hodnotam a 
produktu samemu,“ zhoduju sa manzelia. 

Výroba na Slovensku 
Na vrchole podnikania mali okolo 55 zamestnancov a momentalne zamestnavaju 23 ludi, z toho 10 krajcirok, 

cize vyrabaju vylucne vo vlastnej rezii. Ostatni pracuju na ekonomickom ci odbytovom oddeleni, vo vyvoji, v 
distribucii, v kontrole a na zakazkach. 

Specifikom ich oblecenia su tradicie. Odevy su zdobene originalnymi autorskymi vysivkami, ktore vychadzaju 
z motivov styroch zakladnych prirodnych zivlov – zeme, vody, vzduchu a ohna, ako aj styroch rocnych obdobi. 

Ich vyrobky nesu nazvy znamych i menej znamych slovenskych vrchov, riek a lokalit so strucnym opisom. Aj 
tymto sposobom zvysuju povedomie o krasach Slovenska. Bendikovci vnimaju Slovensko ako krajinu, kde textilna 
vyroba moze uzivit firmu aj jej zamestnancov. 

„Preto pre nas cesta sitia v Cine alebo inych krajinach Dalekeho vychodu nie je sposob udrzania firmy. Dosial 
sme sa touto myslienkou vobec nezaoberali, pretoze je pre nas klucovou vyroba na Slovensku, ktora nam dava 
pridanu hodnotu.“ 

Uvedomuju si, ze to dnes nie je vobec jednoduche. „Mam pocit, ze v minulosti sa udiala velka krivda v 
odevnom a textilnom priemysle, ked sa takmer vsetky fabriky pozatvarali. V sucasnosti vidime, ako tazko sa 
buduje nieco v tejto oblasti. Generacia siciek zostarla a nova generacia neprichadza. Nedostatok siciek je isto 
znamym problemom pre kazdeho, kto v tejto oblasti posobi.“ 

Oblecenie, ktore vyrabaju, sami aj vyuzivaju, a tak ho zaroven mozu testovat a hodnotit kvalitu vyhotovenia. 
Hlavnym zamerom je, aby boli spokojni so svojimi produktmi. 

J. Bendik vyzdvihuje aj specifickost odevov. Zakladom je kvalitny material, ktory je prijemny na dotyk a 
zaroven ma funkcne vlastnosti. 



Produkt musi podla neho strihovo vyhovovat a pacit sa. „Aj preto mame vlastne oddelenie vyvoja, pocitacovy 
system CUT, na ktorom sa realizuju navrhy nielen pre nasu znacku Benesport, ale aj pre ine zakazkove sitie. 
Sme schopni kompletne navrhnut vo vlastnej rezii pozadovany model. Povazujem to za velke plus a urcite 
bohatstvo. A prave tato vlastna cesta je v nasom ponimani vynimocna.“ 

Ako hovori, vsetci vo firme sa vzdelavaju za pochodu. „Ziadne skusenosti, len chut a radost z toho, co robime. 
Nasi sucasni manazeri a obchodnici vysli od sijacich strojov.“ 

Obchod a marketing 
Oblecenie z odevnej vyroby manzelov Bendikovcov sa predava najma v sportovych predajniach na 

Slovensku, ale aj v Ceskej republike. Taktiez funguje ich vlastna webova stranka s e-shopom. 
„Sitie na zakazku pre firmy, organizacie a kluby ma takisto vysoky podiel na obchode prevazne na domacom 

trhu, ale podla moznosti je jednym z nasich cielov uplatnit sa aj v zahranici,“ vysvetluje J. Bendik. 
V oblasti marketingu idu vlastnou cestou. Ostatne roky zacali navstevovat vystavy, veltrhy, folklorne festivaly i 

tradicne jarmoky. 
Na nich maju moznost presvedcit sa, ze ich ludia eviduju a zaroven sa trochu cuduju, ze sa na Slovensku 

stale vobec nieco take vyraba. 
„Ludia opat zacinaju objavovat silu slovenskeho produktu a je tu badať spoznavanie sa medzi vyrobcami a 

zakaznikmi." 
Je citit silny navrat k domacim vyrobkom a produkcii. Podla J. Bendika podpora prichadza od ludi pre to, aby 

nadalej existovali a tvorili. 
„Spominam si, ked jeden so zakaznikov povedal: ‚Nechcem zlavu, chcem, aby ste sili!‘ V jednej vete vyjadril 

nielen vela z nasej filozofie, ale aj podporu nasim produktom.“ 
V ramci marketingu vsak vyuzivaju aj urcity sposob priameho marketingu prostrednictvom e-shopu a 

registracii v klube. 
„Obstat v konkurencii nie je lahke, co si uvedomujeme kazdy den, ale ked dame energiu do veci, ktore nas 

spajaju, tak to bude len prispievat k pozitivnym vysledkom a dobrym vztahom, a nie k destrukcii." 
Sortiment sa snazia rozsirovat, modernizovat a v ramci svojich kapacit tak prichadzat na trh vzdy s niecim 

novym, co by mohlo zaujat nielen slovenskeho zakaznika. 
Vizia do budúcnosti 
Zakladatel Benesportu ma dnes 57 rokov a rozmysla, ci sa mu podari najst nasledovnikov dobre rozbehnutej 

myslienky. „Rozhodnutie deti, ci budu, alebo nebudu sucastou nasej firmy, bolo vzdy na ich vlastnej voli. 
Nechavam im volnu ruku." 

Dve zo starsich deti sa v sucasnosti ciastocne podielaju na pracovnych ulohach vo firme. Dalsie dve deti este 
navstevuju strednu skolu. „Len buducnost ukaze, ci sa k nam niekedy pridaju,“ uvazuje J. Bendik. 

Aj dnes povazuje za najvacsiu hodnotu tvorivost. „Ked clovek tvori a moze ho to zaroven uzivit, tak je to dar a 
pozehnanie. Pre mna je to radost, ktora sa neda nicim nahradit,“ dodava. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 29. januára 
[29.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20746674/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-29-januara.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 
TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 

https://korzar.sme.sk/c/20746674/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-29-januara.html


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 
Tilia, Banícka 28 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
MEDIA, Družstevná 1470/7 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
Lekáreň DANKA, Mudr. Pribulu 412/4 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Lekáreň Dr. Max, Študentská 1438/1 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
ALEXIS, J. Záborského 3777/1A 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
DECIMA, Kpt. Nálepku 35 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Na ľade trávim denne deväť hodín 
[28.01.2018; Nový Čas; Šport; s. 34,35; Marián Ragula] 

 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Pri hokeji zostal a každý deň je na korčuliach aj deväť hodín! Bývalý slovenský 
reprezentant Stanislav Jasečko (45) od ukončenia úspešnej kariéry žije v Českých Budějoviciach, odkiaľ má 
manželku, a svoje skúsenosti odovzdáva mládeži. V jeho šľapajach ide syn Sebastian, dcéra Nela zase hrá po 
vzore matky volejbal. 

Odchovanec Spišskej Novej Vsi, ktorý bol pri prvých krokoch slovenského národného tímu v ére 

samostatnosti a pomohol mu k postupu z C-kategórie MS až medzi elitu, pôsobil v mnohých krajinách. Viacero 
sezón strávil aj v Česku, kde sa napokon usadil. „Stále hovorím, že doma som na Slovensku, hoci bývam v 
Českých Budějoviciach. S rodinou sme tu zakotvili pred piatimi rokmi, keď som hral za druholigový Jindřichův 
Hradec,“ povedal bývalý obranca. Ešte ako hráča ho to ťahalo k trénovaniu. „Teraz robím šéftrénera vo Veselí 
nad Lužnicí plus trénera korčuľovania mládeže v Motore České Budějovice. Zároveň poskytujem individuálne 
tréningy a v lete organizujem kempy,“ vypočítal svoje povinnosti strieborný medailista z MS 2000. Z jeho slov je 
jasné, že hokeju venuje množstvo času. „Rozbehlo sa to, mám toho dosť v Česku a letné kempy už aj v 
Taliansku. Takže aj počas teplých mesiacov som často celé dni na zimáku. Baví ma to, hoci niekedy trávim aj 
deväť hodín denne na ľade. Zdá sa mi, že na štadiónoch som častejšie než doma. Je to však moje živobytie a 
hlavne robím to, čo viem,“ teší sa ostrieľaný odborník. Aj napriek dlhej kariére je ochotný na sebe pracovať a o 
jeho skúsenosti je záujem. „Okolo hokeja sa motám 40 rokov, no stále sledujem, ako sa veci vyvíjajú, aký dôležitý 
je každý detail pri korčuľovaní, držaní hokejky, brúsení korčúľ, čo sme kedysi vôbec neriešili. Človek sa neustále 
učí, lebo naozaj sa riešia drobnosti, materiály sú modernejšie a aj preto sa hra tak zrýchlila. Deťom sa snažím 
odovzdať čo viem a pritom sa zároveň aj zdokonaľovať,“ vysvetľuje Jasečko. 

ŠPORTOVÁ RODINA 



Trojnásobný majster slovenskej extraligy s Košicami sa teší, že športu sa aktívne venujú aj jeho deti. Syn 
Sebastian (14) síce začal v útoku, ale otec ho postupne prepracoval na obrancu a nedávno sa už o neho 
zaujímali aj z reprezentácie SR 15. „Volali mi zo Slovenska, aké má občianstvo. Rozhodnutie som nechal na ňom 
a povedal, že keď si to má vybojovať, tak už sa o to pokúsi v Česku, hoci konkurencia je tu silnejšia. Myslím si, že 
základy som mu dal dobré. Je pravák ako ja, postavu, hlavu i srdce pre hokej má. Už bude záležať len na ňom, či 
naplní predpoklady, alebo skončí v zabudnutí ako množstvo iných,“ zamyslel sa Stanislav Jasečko. Športové 
gény pre volejbal po matke Hanke zase zdedila dcéra Nela (11). „Vidíme, že má na to, snaží sa a aj ju motivujem, 
hoci sa do volejbalu nerozumiem a do tréningov jej preto vôbec nehovorím. Neviem totiž, čo je dobré a čo zlé. Ani 
v hokeji neuznávam, keď si rodičia myslia, že vedia všetko, no nemajú ani potuchy čo a ako treba robiť,“ 
posťažoval si bývalý tvrdý obranca, po ktorom dcéra zdedila fyzické parametre. „Nina je už teraz vysoká a aj pani 
doktorka mi povedala, aby sme sa pripravili, že bude mať na volejbal dobrú postavu,“ dodal Jasečko. 

Marián Ragula, foto SJ Defense Skills Coach, asj, Ján Súkup 
KDE VŠADE PÔSOBIL 
v reprezentácii: člen mužstva, ktoré vybojovalo prvú medailu pre Slovensko na MS 2000 
v československej lige debutoval v sezóne 1992/1993 v drese HK Poprad 
jeho ďalšie pôsobiská: Spišská Nová Ves HC Košice (dva tituly) IHL (Grand Rapids Griffins) HC České 

Budějovice Ässät Pori (Fín.) HV71 Jönköping (Švéd.) Nižnekamsk (KHL) HKm Zvolen HC Vítkovice (ČR) HC 
Plzeň (ČR) EV Duisburg (Nem.) HK Poprad EV Bozen 84 (Tal.) Frederikshaven (Dán.) Dresdner Eislöwen (Nem.) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Radšej počkať, ako zomrieť… 
[28.01.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Na koľajniciach pri sídlisku v Spišskej Novej Vsi pred časom vlak zachytil muža. 

Táto zrážka sa skončila tragicky pre tridsaťštyriročného Mareka. Po nehode sa spustila lavína kritiky na to, že 
železničné závory sú na tomto mieste zatvorené neprimerane dlhú dobu.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Bola piatková noc, keď Martin išiel zo sídliska Západ na druhú stranu. Závory boli 
spustené, blikalo červené výstražné svetlo. Spolu s kamarátmi prebiehali cez koľajnice. Po nich sa rútil 
medzištátny expres. Dvaja to stihli, tridsaťštyriročný Novovešťan už nie.“ 

Obyvateľ sídliska: „Je to sprosto nastavené v tom zmysle, že vlak stojí v stanici v Spišskej, stojí tam desať 
minút a rampy sú už dole, takže ľudia tu stoja dvadsať minút a nič sa nedeje.“ 

Matúš Gavlák: „Pre Novovešťanov je nepochopiteľné, prečo sa rampy na tomto priecestí spúšťajú, už keď 
vlak vchádza do spišskonovoveskej stanice, tá je vzdialená od priecestia približne kilometer.“ 

Obyvateľ sídliska: „Moja osobná skúsenosť, poviem to rovno, aj ja prechádzam cez tie rampy, lebo ak on tu 
čaká dvadsať minút a neprejde jeden vlak, tak risknem to.“ 

Matúš Gavlák: „Podľa železníc je však toto priecestie v poriadku. Aj keď už má desaťročia, vraj spĺňa 
legislatívu, aj platné technické normy.“ 

Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR: „Je ovládané automaticky jazdou vlaku. V prípade, že po jednej koľaji 
prechádza vlak a tento vlak nezastavuje, je výstraha samozrejme dávaná kratší čas, ako keď prechádzajú 
napríklad paralelne alebo za sebou viaceré vlaky.“ 

Matúš Gavlák: „Vtedy podľa hovorkyne železníc môžu byť závory spustené aj desať minút. To je spôsobené 
automatickým ovládaním podľa jazdy vlaku v koľajovom obvode. Priecestie monitorujú aj hliadky železničnej 
polície. Za prechádzanie na červenú účtujú mastné pokuty.“ 

Martina Pavliková: „V prípade, že sa začne dávať výstraha červenými striedavo blikajúcimi svetlami, žiadny 
vodič, cyklista ani chodec nesmie vstupovať na železničné priecestie.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): „V prípade porušenia zákona o cestnej premávke môže 
byť účastníkom cestnej premávky uložená bloková pokuta vo výške stopäťdesiat eur.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. „Stretnime še itečkare!“ pre študentov stredných škôl 
[28.01.2018; teraz.sk; Školský servis; 14:10; Školský servis] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/stretnime-se-iteckare-pre-stud/39751-clanok.html 

 
 

Spišská Nová Ves 28. januára (SkolskyServis.sk) - Mládežnícky parlament v Spišskej Novej Vsi organizuje 

IT developerskú konferenciu s názvom „Stretnime še itečkare!“ pre študentov stredných škôl (nielen) z regiónu. 
Konceptom a lokáciou je tento event unikátnym a v meste dokonca i prvým svojho druhu.Cieľom je vytvoriť 

regionálnu IT komunitu, ktorá dokáže motivovať ďalších záujemcov o IT technológie a poskytovať si vzájomnú 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/stretnime-se-iteckare-pre-stud/39751-clanok.html


pomoc a spoluprácu na nových alebo už započatých projektoch. Druhým, nie menej dôležitým zámerom je spojiť 
záujemcov o IT s profesnou sférou, a teda s už existujúcimi firmami a takýmto spôsobom naštartovať kooperáciu 
medzi ITčkármi a lokálnymi slovenskými firmami, z ktorej môžu v budúcnosti veľmi aktívne ťažiť obe strany. 

Témou samotnej konferencie je mobilný vývoj a online marketing. K týmto témam budú viazané aj prednášky 
a workshopy usporiadané v rámci samotnej akcie. 

Dátum a čas udalosti: streda, 31. január 9:00 – 13:00 
Konferencia sa bude konať v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi (Štefánikovo námestie 1). 

Udalosť na Eventbrite: stretnimeseiteckare.eventbrite.com 
Štefan Pružinský 
Volunteer software developer & designer, Pravoslávna cirkevná obec v Spišskej Novej Vsi 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Volejbalistky Nitry jednoznačne zvíťazili nad Prešovom 
[28.01.2018; dobrenoviny.sk; 13:00; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/123091/volejbalistky-nitry-jednoznacne-zvitazili-nad-presovom 

 
 

Vyhrali hladko 3:0. 
Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 
Prešov 27. januára (TASR) - 
3. kolo skupiny o 1.-4. miesto: 
Volley project UKF Nitra - VK Eperia Prešov 3:0 (11, 17, 16) 
61 minút, rozhodovali: Kováč, Sluk 
3. kolo skupiny o 5.- 10. miesto: 
VK Nové Mesto nad Váhom - KV MŠK Oktan Kežmarok 0:3 (-16, -15, -20) 
73 minút, rozhodovali: Malík, Čuntala 
COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 0:3 (-22, -20, -16) 

74 minút, rozhodovali: Moravčík, Kohút 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Basketbalisti Žiliny prehrali s Karlovkou 
[28.01.2018; dobrenoviny.sk; 12:59; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/123090/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovkou 

 
 

Hralo sa 28. kolo Eurovie SBL. 
Ilustračný záber. — Foto: TASR/Michal Svítok 
Žilina 27. januára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe zápasy 28. kola. 
PP TV Raj Žilina - VŠEMvs Karlovka Bratislava 62:86 (30:53) 
Najviac bodov: Rožánek 17, Holcomb 15, Merešš 13 - Abrhám 17, Kuffa 16, Vido 14 
BK Inter Bratislava - BC Prievidza 97:68 (41:23) 
Najviac bodov: Rančík 29, Barač 20, Vlahovič 14 - Voss 15, Glasgow 9, Bílik 8, 1200 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 100:64 (59:28) 

Najviac bodov: V. Djordjevič 22, Tomič 21, Bowman 16 - Antoni 11, Krajňák, Majerčák po 10 
MBK Handlová - KB Košice 82:101 (32:49) 
Najviac bodov: Tresač 30, J. Djordjevič 18, Stanojevič 10 - Sedmák 23, Pilčevič, Marič, Körner po 19 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:89 (45:51) 
Najviac bodov: Avramovič 27, Lošonský 18, Jackson 15 - Krajčovič 13, Sims 12, Vašl, Kurbas, Diabate, Žiak 

po 9 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Bronzový medailista z Petrohradu: Na ľade trávim 9 hodín! 
[28.01.2018; cas.sk; Šport; 12:30; Marián Ragula] 

https://www.dobrenoviny.sk/c/123091/volejbalistky-nitry-jednoznacne-zvitazili-nad-presovom
https://www.dobrenoviny.sk/c/123090/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovkou


 
https://www.cas.sk/clanok/649517/bronzovy-medailista-z-petrohradu-na-lade-travim-9-hodin/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Pri hokeji zostal a každý deň je na korčuliach aj deväť hodín! Bývalý slovenský reprezentant Stanislav 

Jasečko (45) od ukončenia úspešnej kariéry žije v Českých Budějoviciach, odkiaľ má manželku, a svoje 
skúsenosti odovzdáva mládeži. V jeho šľapajach ide syn Sebastian, dcéra Nela zase hrá po vzore matky volejbal. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Odchovanec Spišskej Novej Vsi, ktorý bol pri prvých krokoch slovenského národného tímu v ére 

samostatnosti a pomohol mu k postupu z C-kategórie MS až medzi elitu, pôsobil v mnohých krajinách. Viacero 
sezón strávil aj v Česku, kde sa napokon usadil. „Stále hovorím, že doma som na Slovensku, hoci bývam v 
Českých Budějoviciach. S rodinou sme tu zakotvili pred piatimi rokmi, keď som hral za druholigový Jindřichův 
Hradec,“ povedal bývalý obranca. Ešte ako hráča ho to ťahalo k trénovaniu. „Teraz robím šéftrénera vo Veselí 
nad Lužnicí plus trénera korčuľovania mládeže v Motore České Budějovice. Zároveň poskytujem individuálne 
tréningy a v lete organizujem kempy,“ vypočítal svoje povinnosti strieborný medailista z MS 2000. 

Z jeho slov je jasné, že hokeju venuje množstvo času. „Rozbehlo sa to, mám toho dosť v Česku a letné kempy 
už aj v Taliansku. Takže aj počas teplých mesiacov som často celé dni na zimáku. Baví ma to, hoci niekedy 
trávim aj deväť hodín denne na ľade. Zdá sa mi, že na štadiónoch som častejšie než doma. Je to však moje 
živobytie a hlavne - robím to, čo viem,“ teší sa ostrieľaný odborník. Aj napriek dlhej kariére je ochotný na sebe 
pracovať a o jeho skúsenosti je záujem. „Okolo hokeja sa motám 40 rokov, no stále sledujem, ako sa veci 
vyvíjajú, aký dôležitý je každý detail pri korčuľovaní, držaní hokejky, brúsení korčúľ, čo sme kedysi vôbec neriešili. 
Človek sa neustále učí, lebo naozaj sa riešia drobnosti, materiály sú modernejšie a aj preto sa hra tak zrýchlila. 
Deťom sa snažím odovzdať čo viem a pritom sa zároveň aj zdokonaľovať,“ vysvetľuje Jasečko. 

Športová rodina 
Trojnásobný majster slovenskej extraligy s Košicami sa teší, že športu sa aktívne venujú aj jeho deti. Syn 

Sebastian (14) síce začal v útoku, ale otec ho postupne prepracoval na obrancu a nedávno sa už o neho 
zaujímali aj z reprezentácie SR 15. „Volali mi zo Slovenska, aké má občianstvo. Rozhodnutie som nechal na ňom 
a povedal, že keď si to má vybojovať, tak už sa o to pokúsi v Česku, hoci konkurencia je tu silnejšia. Myslím si, že 
základy som mu dal dobré. Je pravák ako ja, postavu, hlavu i srdce pre hokej má. Už bude záležať len na ňom, či 
naplní predpoklady, alebo skončí v zabudnutí ako množstvo iných,“ zamyslel sa Stanislav Jasečko. 

Športové gény pre volejbal po matke Hanke zase zdedila dcéra Nela (11). „Vidíme, že má na to, snaží sa a aj 
ju motivujem, hoci sa do volejbalu nerozumiem a do tréningov jej preto vôbec nehovorím. Neviem totiž, čo je 
dobré a čo zlé. Ani v hokeji neuznávam, keď si rodičia myslia, že vedia všetko, no nemajú ani potuchy čo a ako 
treba robiť,“ posťažoval si bývalý tvrdý obranca, po ktorom dcéra zdedila fyzické parametre. „Nina je už teraz 
vysoká a aj pani doktorka mi povedala, aby sme sa pripravili, že bude mať na volejbal dobrú postavu,“ dodal 
Jasečko. 

Foto: 
Z 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Pozrite si lyžovačku v stredisku Plejsy pri Krompachoch 
[28.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20747886/pozrite-si-lyzovacku-v-stredisku-plejsy-pri-krompachoch.html 

 
 

Tento víkend sa na tam koná aj akcia Pankuškové fašiangy. 
PLEJSY. Napriek ďalšej vlne otepľovania sa na východe okrem Vysokých Tatier nájde niekoľko miest, kde sa 

dá lyžovať. Jedným z takých je aj lyžiarske stredisko Plejsy pri Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Tento 

víkend lyžovačku dopĺňa akcia Pankuškové fašiangy. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov [akt.20:05] 
[28.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;SITA;TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20747509/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 

https://www.cas.sk/clanok/649517/bronzovy-medailista-z-petrohradu-na-lade-travim-9-hodin/
https://spis.korzar.sme.sk/c/20747886/pozrite-si-lyzovacku-v-stredisku-plejsy-pri-krompachoch.html
https://korzar.sme.sk/c/20747509/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html


 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas soboty 

27. a nedele 28. januára 2018. 
NEDEĽAHokej 
Tipsport liga, 41. kolo: 
HKM Zvolen - HK Poprad 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) 
HC Košice - MsHK DOXXbet Žilina 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) 
SOBOTAFutbal 
Príprava na jarnú časť Fortuna ligy: 
1. FC Tatran Prešov - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (II. liga) 2:0 (0:0), 
Góly: Špyrka, Gatarič (z pok. kopu) 
Volejbal 
Extraliga mužov, 4. kolo skupiny o 1.-4. miesto: 
VK Mirad PU Prešov - VK Prievidza 1:3 (-18, -21, 23, -25), 
111 minút, rozhodovali: Porvazník, Mokrý 
Skupina o 5. - 9. miesto - 6. kolo: 
MVK Zvolen - VKM Stará Ľubovňa 3:0 (22, 22, 18), 
rozhodovali: Andrejčák a Henček 
Extraliga žien, 3. kolo skupiny o 1.-4. miesto: 
Volley project UKF Nitra - VK Eperia Prešov 3:0 (11, 17, 16), 
61 minút, rozhodovali: Kováč, Sluk 
3. kolo skupiny o 5.- 10. miesto: 
VK Nové Mesto nad Váhom - KV MŠK Oktan Kežmarok 0:3 (-16, -15, -20), 
73 minút, rozhodovali: Malík, Čuntala 
COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 0:3 (-22, -20, -16), 

74 minút, rozhodovali: Moravčík, Kohút 
Hádzaná 
Slovnaft handball extraliga, 16. kolo: 
HKM Šaľa - Tatran Prešov 29:27 (15:11), 
Najviac gólov: F. Šulc ml. 10/1, Guzy 8/1, Polakovič a Dudáš po 3 - Číp 7, Hrstka 6/1, Butorac 4 pok. hody: 

2/2 - 2/1, vylúčení: 3 - 4, rozhodovali: Beňo a Bednár, 650 divákov 
Basketbal 
Extraliga žien, zápasy 1. kola A-skupiny o 1.-4. miesto: 
Good Angels Košice - BAM Poprad 91:51 (51:22), 
najviac bodov: Morrisová 13, Šauskaiteová 12, Páleníková, Deptová po 10 - Filičková 10, Kudličková 9, 

Hadačová 8 
Eurovia SBL, 28. kolo: 
MBK Handlová - KB Košice 82:101 (32:49), 
najviac bodov: Tresač 30, J. Djordjevič 18, Stanojevič 10 - Sedmák 23, Pilčevič, Marič, K”rner po 19 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 100:64 (59:28), 

najviac bodov: V. Djordjevič 22, Tomič 21, Bowman 16 - Antoni 11, Krajňák, Majerčák po 10 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:89 (45:51), 
najviac bodov: Avramovič 27, Lošonský 18, Jackson 15 - Krajčovič 13, Sims 12, Vašl, Kurbas, Diabate, Žiak 

po 9 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Humor od vás, pre vás 
[28.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Zaujímavosti; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20745813/humor-od-vas-pre-vas.html 

 
 

Zopár vtipov pre lepšiu náladu. 
Vdova horekuje nad hrobom: 
- Ach, ten môj muž bol veľmi dobrý človek, on mi neublížil ani keď sme sa bili! 
František Solák, Spišská Nová Ves 

Muž sa posmieva manželke: 
- Teda, miláčik, keď ťa vidím v tom novom klobúku, je mi do smiechu. 
- Hahaha, len sa smej! Keď ti poviem koľko stál, bude ti aj do plaču! 
Marek Seliga, Prešov 
- Aký kameň vás ochraňuje? 

https://korzar.sme.sk/c/20745813/humor-od-vas-pre-vas.html


- Taký, aký mám poruke. 
Manželka: 
- Ja tu periem, žehlím, varím… Cítim sa ako nejaká Popoluška! 
Manžel: 
- A či som ti nepovedal, že so mnou si budeš žiť ako v rozprávke? 
Keby dakto pochyboval o našom humanizme, zaživa ho zderieme z kože! 
Drahoslav Mika, Poprad 
Blondínka píše SMS manželovi: 
- Drahý, zabudol si si doma mobil. 
Júlia Baranová, Poprad 
Riaditeľ väznice hovorí prepúšťanému väzňovi: 
- Je mi ľúto, ale omylom sme vás držali o mesiac dlhšie… 
- Nevadí! Nabudúce mi to odrátate. 
Pavol Soľak, Spišská Nová Ves 

Dve najhoršie veci, ktoré môžeš urobiť, keď je žena nasrdená: 
1. Opýtať sa jej, čo jej je. 
2. Nespýtať sa, čo jej je. 
Štefan Dovica, Gemerská Poloma 

[Späť na obsah] 

 
 

17. SÚHRN: Pozrite si témy, ktoré cez týždeň strhli najväčšiu pozornosť 
[28.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/suhrn-pozrite-si-temy-ktore-cez-tyzden-strhli-najvacsiu-pozornost-289981 

 
 

Obzrite sa spolu s nami za končiacim sa týždňom. Tu je súhrn troch najčítanejších tém nášho spravodajského 
webu z tohto týždňa. 

Koniec štrajkovej pohotovosti 
Vedenie spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi a miestna odborová organizácia OZ KOVO 

podpísali v pondelok 22. januára kolektívnu zmluvu na štyri roky. Tu sú podrobnosti. 
TOP 5 podujatí v Spišskej 
Tento rok sa bude v Spišskej Novej Vsi niesť v znamení osláv 750. výročia. Počas týždňa sme vám priniesli 

výber naj podujatí, ktoré sa v našom meste počas neho uskutočnia. 
Rady pre psíčkarov 
Zimné obdobie a chlad môže spôsobiť vašim štvornohým miláčikom nemalé problémy. Známy 

spišskonovoveský veterinár Ján Korim nám poskytol hneď viacero informácií a rád, ktoré sa psíčkarom počas 
zimy zídu. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Výhercovia súťaže SME 25 rokov 
[27.01.2018; Sme; Spravodajstvo; s. 4; Redakcia] 

 
 

Do súťaže o ročné predplatné sa zapojilo 661 čitateľov. 
Pri príležitosti svojho 25. výročia denník SME pripravil pre svojich čitateľov súťaž o 25 ročných predplatných. 

Do súťaže SME 25 rokov Slovenska sa zapojilo 661 čitateľov, ktorí poslali do redakcie výherné kupóny. Vo 
štvrtok 25. januára šéfredaktorka SME vyžrebovala 25 výhercov: Helena Piknová, Trenčín; Dušan Marinič, Snina; 
Kornélia Standtová, Nové Zámky; Ladislav Horváth, Bratislava; Jozef Šabo, Machulince; Mária Bašová, 
Bratislava; Viliam Kadlec, Trnava; Peter Turan, Bratislava; Alexander Šimko, Poprad; Stanislav Trnovský, 
Liptovská Teplá; Vladimír Vaško, Vlčkovce; Vojtech Kriak, Krásnohorská Dlhá Lúka; Jozef Syrný, Púchov; 
Ľudmila Treflíková, Trnava; Albín Marko, Istebné; Pavol Raninec, Trenčianska Turná; Tibor Korbačka, Košice; 
Mária Pekárová, Prievidza; Oto Augustín, Podolie; Martin Balla, Hlohovec; Jarmila Prasensová, Bratislava; Mária 
Hatalová, Ružomberok – Černová; Andrej Svitanič, Krompachy; Anna Bajtošová, Spišská Nová Ves; V ladimír 

Rosa, Bratislava. Výhercom gratulujeme. (r) 
[Späť na obsah] 
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19. Ruky a zlato v službe ducha 
[27.01.2018; Slovenské Národné Noviny; KULTÚRA; s. 9; Maroš M. BANČEJ] 

 
 

Slovenské národné múzeum pripravilo výstavu Majstra Pavla z Levoče 
Klenotom medzi stredovekými slovenskými mestami je nesporne Levoča. Jedinečná architektúra, zvláštna 

uhrančivá atmosféra, množstvo pamiatok vrátane turisticky príťažlivej klietky hanby, no najmä unikátny oltár v 
Chráme sv. Jakuba, ktorý nám závidí celý svet. Slovenské národné múzeum sa rozhodlo bližšie upriamiť 
pozornosť na tvorcu tohto nádherného diela - na Majstra Pavla z Levoče. Výstava má príhodný názov Ruky a 
zlato v službách ducha. 

Výstava v Historickom múzeu SNM je zavŕšením kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť v minulom roku 
pripomínala päťsté výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v Chráme sv. Jakuba v Levoči. Predstavuje 
osobnosť Majstra Pavla z Levoče a jeho tvorbu v širšom dobovom kontexte. Je rozdelená do troch sekcií a 
ponúka prierez Pavlovým dielom počnúc prácami, ktoré majú korene v neskorostredovekej zbožnosti, ďalšie 
poukazujú na jeho stretnutie s humanizmom a renesanciou a v závere aj s myšlienkami reformácie. Prezentované 
sú aj vzácne archiválie viažuce sa k Pavlovej práci a nábožensko-spoločenskej situácii. 

* Z VIACERÝCH MIEST 
Výstava Ruky a zlato v službe ducha obsahuje jedenásť diel Majstra Pavla a dopĺňajú ju tri tabuľové maľby, z 

toho dve z dielne jeho spolupracovníkov, a kolekcia umelecko-remeselných predmetov prevažne liturgického 
charakteru, ktoré približujú pôvodnú funkciu vystavených diel v závere stredoveku. Prezentované diela na výstavu 
požičalo dvadsať-sedem farností, Šarišské múzeum v Bardejove, SNG a SNM, Arcibiskupský archív v Košiciach, 
archívy Evanjelických cirkevných zborov a. v. v Levoči a Kežmarku, štátne a oblastné archívy v Banskej Bystrici, 
Prešove, Levoči i Bardejove. Hlavným lákadlom pre návštevníkov je príležitosť vidieť viaceré zo spomínaných diel 
zreštaurované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Prostredníctvom programu Nadácie VÚB bolo 
taktiež obnovené súsošie Kalvária zo Spišskej Novej Vsi a socha sv. Márie Magdalény zo Stratenej - všetko 

diela Majstra Pavla z Levoče (vytvorené po roku 1520), ktoré sa pôvodne nachádzali vo farskom kostole v 
Spišskej Novej Vsi. Počas stavebných úprav kostola v roku 1771 - 1772 bolo súsošie odstránené a rozdelené a 

po dlhých dvesto štyridsiatich piatich rokoch sa opäť stretáva na pôde Bratislavského hradu. 
* MAJSTER REZBÁR 
Majstra Pavla z Levoče zaraďujeme k neskorogotickým rezbárom a sochárom, pričom encyklopédie ho 

uvádzajú ako tvorcu najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v levočskom Chráme sv. Jakuba. 
Majster Pavol sa po roku 1500 usadil v Levoči, kde mal rezbársku a zrejme aj maliarsku dielňu, ktorou dovŕšil 
vyše dvestoročnú rezbársku tradíciu Spiša a Slovenska. Pracoval pre Levoču a oblasť Spiša a jeho diela sa 
nachádzajú v Šariši, Gemeri a Liptove. Na diele levočského rezbára Pavla je obdivuhodná nielen kvalita, ale aj 
zachovaný rozsah diel. Jeho dielňa pracovala veľmi intenzívne, preto sa z nej dodnes zachovalo veľké množstvo 
plastík a sôch na východnom a strednom Slovensku, ktoré vznikli tesne za sebou. Jeho pôsobenie umelecky 
stvárnil v roku 1956 Ľudo Zúbek v historicko-životopisnej próze Skrytý prameň, ktorá sa v roku 1973 stala 
predlohou rovnomenného filmového spracovania. Najpravdepodobnejšie je, že Majster Pavol začal svoju kariéru 
v Krakove. Remeslu sa mohol začať učiť ako desať- až pätnásťročný, čo pri zložitosti umeleckého remesla – 
rezbárstva - iste trvalo najmenej päť až sedem rokov, potom musel absolvovať vandrovku a napokon iste 
pracoval ako tovariš v niektorej významnej rezbárskej dielni. Isté je, že pracoval v niektorej z juhonemeckých 
rezbárskych dielní v okruhu Norimbergu alebo Pasova. Na územie Slovenska prišiel okolo roku 1500, pracoval v 
Sabinove, potom v Banskej Bystrici a po roku 1500 sa natrvalo usadil v Levoči, kde ostal po celý svoj život. V 
Levoči prežil minimálne tridsať rokov života a jeho pôsobnosť v tomto meste je doložená v rokoch 1506 - 1537. 
To, že sa usadil práve v Levoči, nie je náhoda. Našiel tu hospodársky silné a vysoko kultúrne prostredie, ktoré mu 
svojimi objednávkami umožnilo pracovať, prostredie, ktoré malo vysoké požiadavky aj na umeleckú úroveň jeho 
diel. 

* LEVOČSKÝ KLENOT 
Z nich najcennejšie tvoria väčšiu časť interiéru Chrámu sv. Jakuba a sú zaradené medzi národné kultúrne 

pamiatky. Ide predovšetkým o hlavný oltár sv. Jakuba s výjavom Poslednej večere a so sochami Madony, sv. 
Jána a sv. Jakuba. Ďalej je to oltár Narodenia (Madona, sv. Jozef, dvaja pastieri, traja anjeli), oltár sv. Mikuláša 
(okrem hlavnej sochy), oltáre štyroch Jánov, oltár sv. Anny, jazdecká socha sv. Juraja v bočnej kaplnke a 
Ukrižovaný zo skupiny Ukrižovanie. 

Výstava Ruky a zlato v službe ducha je obohatená o dotykovú (haptickú) a interaktívnu zónu a v tejto časti sa 
napríklad nevidiaci návštevníci budú môcť zoznámiť s dielom Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom publikácie, 
ktorú vydala Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. K výstave počas jej trvania pripravilo 
SNM-HM sprievodné programy a komentované prehliadky, a to počas februára a marca. Jedným z programov 
bude aj prezentácia spomínanej vzácnej publikácie, ako i celkovej práce Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. 
Hrebendu v Levoči 25. 1. 2018 v priestoroch SNM-His-torického múzea na Bratislavskom hrade. Samotná 
výstava približujúca jedinečnú osobnosť Majstra Pavla z Levoče potrvá do 18. marca 2018. 

Foto: Plastiky z oltárov, ktoré vytvoril Majster Pavol a jeho dielňa, vynikajú na čas svojho vzniku 
prekvapujúcou kompozičnou odvahou a presvedčivosťou stvárnenia. 
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20. Volejbalistky Nitry jednoznačne zvíťazili nad Prešovom 
[27.01.2018; teraz.sk; .SK; 20:33; TASR;Jaroslav Taldík] 

 
http://www.teraz.sk/sport/volejbalistky-nitry-jednoznacne-zvita/305280-clanok.html 

 
 

Vyhrali hladko 3:0. 
Prešov 27. januára (TASR) - 
3. kolo skupiny o 1.-4. miesto: 
Volley project UKF Nitra - VK Eperia Prešov 3:0 (11, 17, 16) 
61 minút, rozhodovali: Kováč, Sluk 
3. kolo skupiny o 5.- 10. miesto: 
VK Nové Mesto nad Váhom - KV MŠK Oktan Kežmarok 0:3 (-16, -15, -20) 
73 minút, rozhodovali: Malík, Čuntala 
COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 0:3 (-22, -20, -16) 

74 minút, rozhodovali: Moravčík, Kohút 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Basketbalisti Žiliny prehrali s Karlovkou 
[27.01.2018; teraz.sk; .SK; 20:10; TASR;Jaroslav Taldík] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovk/305275-clanok.html 

 
 

Hralo sa 28. kolo Eurovie SBL. 
Žilina 27. januára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe zápasy 28. kola. 
PP TV Raj Žilina - VŠEMvs Karlovka Bratislava 62:86 (30:53) 
Najviac bodov: Rožánek 17, Holcomb 15, Merešš 13 - Abrhám 17, Kuffa 16, Vido 14 
BK Inter Bratislava - BC Prievidza 97:68 (41:23) 
Najviac bodov: Rančík 29, Barač 20, Vlahovič 14 - Voss 15, Glasgow 9, Bílik 8, 1200 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 100:64 (59:28) 

Najviac bodov: V. Djordjevič 22, Tomič 21, Bowman 16 - Antoni 11, Krajňák, Majerčák po 10 
MBK Handlová - KB Košice 82:101 (32:49) 
Najviac bodov: Tresač 30, J. Djordjevič 18, Stanojevič 10 - Sedmák 23, Pilčevič, Marič, Körner po 19 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:89 (45:51) 
Najviac bodov: Avramovič 27, Lošonský 18, Jackson 15 - Krajčovič 13, Sims 12, Vašl, Kurbas, Diabate, Žiak 

po 9 
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22. Pre chorobnosť zatvorili počas týždňa v Košickom kraji 24 škôl 
[27.01.2018; teraz.sk; .SK; 11:24; TASR;Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-pre-chorobnost-zatvorili-poca/305195-clanok.html 

 
 

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. 
Košice 27. januára (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto 

týždni stúpla v porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 
školách. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky 
a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových 
dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 

Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 
Košice I - IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. Košice-

okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. Košice IV). 

http://www.teraz.sk/sport/volejbalistky-nitry-jednoznacne-zvita/305280-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovk/305275-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/kosice-pre-chorobnost-zatvorili-poca/305195-clanok.html


Chrípka v Trnavskom kraji zatvárala základné i materské školy 
Počet chorých na chrípku vzrástol vo 4. kalendárnom týždni v Trnavskom kraji o 40,5 percenta v porovnaní s 

predchádzajúcim obdobím a dosiahol úroveň 1378 pacientov. Celkovo bolo v kraji evidovaných 8795 prípadov 
akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je nárast o 21 percent. Pre zvýšený počet chorých bolo uzatvorených 
24 školských zariadení. 

Podľa Dagmar Kollárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave mimoriadne voľno mali deti 
v ôsmich základných školách (ZŠ) a šiestich materských školách (MŠ) v okrese Galanta, po jednej materskej a 
základnej škole v okresoch Dunajská Streda, Senica a Skalica, v okrese Piešťany zatvorili jednu MŠ a v okrese 
Trnava tri materské školy. 

"Najvyššia chorobnosť bola v okrese Dunajská Streda a vo vekovej kategórii detí do päť rokov,“ konštatovala 
Kollárová. Z celkového počtu ARO bol u 2,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápal 
stredného ucha. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Tip na víkend: Kam vyraziť na verejné korčuľovanie (prehľad) 
[27.01.2018; aktuality.sk; Cestovanie; 09:00; Jana Kubisová] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/556594/tip-na-vikend-kam-vyrazit-na-verejne-korculovanie-prehlad/ 

 
 

Miestne klziská sú vyhľadávaným miestom najmä počas víkendov. Pozrite si prehľad dostupných ľadových 
plôch v niektorých mestách. 

Očarilo vás verejné korčuľovanie počas vianočných trhov a chcete v tom pokračovať?  
V každom väčšom meste využíva ľadovú plochu nielen miestny hokejový klub či školáci, ale aj verejnosť. 
Zisťovali sme, v ktorých hodinách sú klziská otvorené aj pre verejnosť, koľko to stojí a či sa dajú požičať aj 

korčule.  
Bratislava 
V hlavnom meste je na výber viacero klzísk. Okrem klzísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú k dispozícii 

aj tie pri obchodných centrách. Ak máte Bratislavskú mestskú kartu, môžete pri kúpe vstupného na mestské 
klziská využiť 20-percentnú zľavu. 

Zimný štadión Ondreja Nepelu 
Kedy: v stredu a piatok od 17.00 - 18.30, v sobotu a nedeľu od 10.00 do 12.h, od 14.00 do 16.00 h. 
Vstupné: 1,5 hodinový vstup - dospelí 2 eurá, deti do 15 rokov 1,60 eur, 2-hodinový vstup - dospelí platia 2,20 

eur, deti do 15 rokov 1,76 eur 
Zimný štadión Harmincova 
Kedy: utorok od 16.00 do 17.30, v sobotu od 16.15 do 17.45, od 18.30 do 20.00, v nedeľu od 9.45 do 11.15, 

od 17.30 do 19.00 h. 
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1,60 eur (deti od 3 do 15 rokov a seniori nad 62 rokov, ZŤP, ZŤPS) 
Klzisko v River Parku 
Kedy: od 10.00 do 21.00 h. každý deň v týždni, otvorené až do 31. marca 2018 
Vstupné: zadarmo 
Požičovňa: požičovňa korčulí (3 eurá na 2 hodiny), záloha za požičanie korčúľ 36 eur 
Avion Klzisko 
Kedy: pre verejnosť celý týždeň, v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 17.00 do 19.00 h., v stredu od 10.00 

h. do 12.00 h., od 17.00 do 19.00 h., v sobotu a nedeľu od 10.00 do 19.00 h. 
Vstupné: 1 euro (pre deti do 12 rokov na 2 hodiny),  1,50 eur (deti od 12 rokov na 2 hodiny) 
Požičovňa: požičanie korčúľ a záloha (30 + 3 eurá), 
Ružinovský športový klub, Bratislava - Ružinov 
Kedy: nedeľa 21. januára od 15.00 do 16.45 h. 
Vstupné: zdarma 
Požičovňa: korčule nepožičiavajú 
ONLINE: Česi si volia prezidenta 
Nitra 
Hokejová Hala Nitra 
Kedy: nedeľa od 9.00 do 11.00 h., od 13.00 do 15.00 h. 
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1 euro (deti do 15 rokov) 
Hlohovec 
Klzisko Hlohovec 
Kedy: každý pracovný deň v čase od 13.00 h. do 16.30 h., počas víkendov od 9.00 h. do 11.30 h. a od 13.30 

h. do 17.00 h. 
Vstupné: 1 eur 
Banská Bystrica 
Zimný štadión Banská Bystrica - Hala „B“ 
Kedy: každú stredu od 17.30 h do 19.00 h., sobota od 17.00 h. do 18.30 h. a nedeľa od 16.00 h. do 17.30 h. 

https://www.aktuality.sk/clanok/556594/tip-na-vikend-kam-vyrazit-na-verejne-korculovanie-prehlad/


Vstupné:  2 eurá (dospelí a deti nad 15 rokov), 1 euro (deti do 15 rokov a držitelia ZŤP) 
Martin 
Zimný štadión  
Kedy: v čase play - off a nadstavbových častí hokejových súťaží býva korčuľovanie pre verejnosť veľmi 

nepravidelne. Najbližšie bude 4. februára od 15.30 do 16.30 h., aktuálne termíny treba overiť na stránke 
Vstupné: 1,40 eur 
Zľava: držitelia Mestskej karty majú vstup zadarmo 
Trebišov 
Ľadová plocha v Trebišove 
Kedy: nedeľa 21. januára od 17. 30 do 19.30 h. 
Vstupné: zadarmo 
Prešov 
Prešovská aréna 
Kedy: utorok a streda od 21.35 a 22.35 h., v piatok od 16.20 a 17.20 h., v sobotu a nedeľu sa počas celého 

dňa strieda korčuľovanie pre detskú verejnosť, MIX a Hokejka a puk, konkrétne časy si môžete pozrieť na ich 
stránke.  

Vstupné: 2,50 eur (dospelí a deti od 12 rokov), 1,50 eur (deti do 12 rokov) 
Zľava: zamestnanci prešovskej župy a Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako aj obyvatelia ulice 

Pavla Horova platia iba 1 euro. 
Košice 
T-Systems Športovo zábavný areál 
Kedy: streda a piatok od 13.15 do 15.15 h., od 16.00 h. do 18.00 h., v sobotu a nedeľu od 10.00 do 12.00 h., 

od 13.00 h. do 15.00 h., od 16.00 h. do 18.00 h., v sobotu 20. januára je však verejné korčuľovanie zrušené 
Vstupné: 2 eurá na 2 hodiny, doprovod 0,50 eur. 
CROW Aréna 
Kedy: každú sobotu a nedeľu od 15.30 do 16.45 h., 
Vstupné: 2 eurá (dospelí), 1 euro (deti do 140 cm), 
Požičovňa: korčule 2 eurá 
Aréna Sršňov 
Kedy: každú sobotu od 17. 45 do 18.45 h., každú nedeľu od 14.45 do 16.h  
Vstupné: 3 eurá na hodinu 
Požičovňa: korčule 
Sabinov 
Zimný štadión Sabinov 
Kedy: od pondelka do štvrtka medzi 12.30 a 14.45 h., v piatok medzi 14.15 a 17.00 h., v sobotu od 14.30 do 

17.15 h. a v nedeľu medzi 13.00 a 16.00 h. Obsadenosť plochy si však treba skontrolovať na stránke. 
Spišská Nová Ves 
Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi 

Kedy: každú nedeľu od 17.30 do 19.30 h., aj iné dni počas školských prázdnin (s výnimkou dní, keď sú 
zápasy) 

Vstupné: 2 eurá 
Humenné 
Mládežnícky hokejový klub Humenné 
Kedy: vždy počas víkendu, presné časy si však treba overiť vždy pred víkendom na stránke klubu.  Najbližšie 

je verejné korčuľovanie v sobotu 20. januára od 16.00 do 18.00 h. 
Vstupné: 2 eurá na 2 hodiny 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Kam na výlet, Zimná dovolenka 
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24. Investície v odpadovom hospodárstve | DECEMBER 2017 
[27.01.2018; odpady-portal.sk; Servisné témy; 00:00; (rak)] 

 
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103916/investicie-v-odpadovom-hospodarstve-december-
2017.aspx 

 
 

Súhrnný prehľad ohlásených investícií za mesiac december 2017. 
Prehľad môžete získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim PREDPLATITEĽOM. 
MONITORING | 01.12. - 03.12.2017 
Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Tomáš Machara – SCRAP – MARKET, Pobedim | Zariadenie na zber 

odpadov – SCRAP – MARKET, v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom (bývalý 
Milex) | Zriadenie zriadenia na zber, zhromažďovanie, triedenie a skladovanie odpadov zo železných a 
neželezných kovov, ktoré budú po výkupe dočasne skladované v kontajneroch. Po naplnení kapacity kontajnerov 

http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103916/investicie-v-odpadovom-hospodarstve-december-2017.aspx
http://www.odpady-portal.sk/Dokument/103916/investicie-v-odpadovom-hospodarstve-december-2017.aspx


budú odpady odovzdané oprávneným zmluvným subjektom a autorizovaným spracovateľom odpadov. Činnosť sa 
bude vykonávať v prenajatých priestoroch v areáli Savencia Fromage&Dairy SK, a.s., Nové Mesto nad Váhom 
(bývalý Milex) v meste Nové Mesto nad Váhom. 

MONITORING | 29.11.2017 
Zámer | Zberné suroviny Žilina a.s., Žilina | Zariadenie na zber a výkup odpadov Palárikovo | Predmetom 

zberu a výkupu v existujúcej prevádzke sú v súčasnosti papier, plasty, drevo, sklo, kovy a odpady zo železných a 
neželezných kovov. Tento zámer rozširuje zoznam druhov, ktoré budú predmetom zberu a výkupu o ostatné 
odpady, elektroodpad, batérie a akumulátory, ktoré sa budú prijímať do existujúcej prevádzky. 

Zámer | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov Žilina – Mojšova Lúčka | 
zhodnocovanie odpadov – pridávanie studeného asfaltového granulátu zo starých asfaltových zmesí do výroby 
nových asfaltových zmesí na obaľovacej súprave asfaltových zmesí typu AMMANN GLOBAL 160 

MONITORING | 28.11.2017 
Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- posudovať | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, 

Rajec | Skládka odpadov Rajec - Šuja, 4. etapa | Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečiť nové – voľné 
kapacity na skládkovanie v rámci pôvodne vymedzeného priestoru skládky výstavbou 4. etapy, ktorá by 
priestorovo nadväzovala na 3. etapu. 

Akcia je ukončená | DS Smith Slovakia, s. r. o., Nitra | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Hurbanovo | 
Účelom navrhovanej činnosti je realizovať zhodnocovanie polypropylénových plastových odpadov v rámci 
prevádzky navrhovateľa, tak aby vznikla surovina (regranulát) pre potreby výroby polypropylénových hárkov a 
obalov, ktoré sa vyrábajú v rámci areálu navrhovateľa v prevádzke v Hurbanove. 

Zámer | TASTA, spol. s.r.o., Bratislava | Zariadenie na zber odpadov – Bernolákovo | Základnou funkciou 
zariadenia bude zber a zhromažďovanie odpadov - druhotných surovín, ako kovový šrot a frebné kovy, paier, 
plasty. ďalšou funkcou zariadenia bude zber batérií pre spracovateľa Mach Trade s.r.o., ktorý umiestni 
certifikované kontajnery na zber uvedeného odpadu a zber elektroodpadov a zber starých vozidiel. 

MONITORING | 06.12.2017 
Zámer | Mesto Fiľakovo | Rozšírenie činnosti zberného dvora vo Fiľakove | Účelom spracovania zámeru je 

rozšírenie činnosti existujúceho zberného dvoru vo Fiľakove, na Družstevnej ulici 50D v k.ú. Fiľakovo a to o zber 
a zhodnocovanie nových druhov odpadov. Navrhovaná činnosť bude prevádzkovaná v existujúcom zbernom 
dvore s existujúcim vyhovujúcim stavebným a technologickým vybavením pre predmetnú činnosť. Realizáciou 
navrhovanej činnosti nedôjde k novým stavebným alebo technologickým úpravám zberného dvora. 

MONITORING | 04.12.2017 
Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a.s., Martin | Zariadenie na zber, výkup a úpravu odpadov – Trenčín | 

Prevádzkovanie výkupu kovových a ostatných odpadov, úprava ostatných odpadov, zber starých vozidiel a zber 
elektroodpadov. 

Zámer | CVIK, s. r. o., Bratislava | Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava | Účelom navrhovanej 
činnosti je rozšírenie areálu prevádzkovaného na zber kovového šrotu a batérií, pre zber starých vozidiel a ich 
následný odvoz autorizovanému spracovateľovi. Zariadenie bude prispievať k odstraňovaniu prebytočných 
starých automobilov, ktoré znehodnocujú prostredie mesta Bratislavy a tak prispeje k skvalitneniu životného 
prostredia, odbúraniu negatívnych javov a k ďalšej možnosti spracovania kovov obsiahnutých v starých 
autovrakoch. 

MONITORING | 14.12. - 17.12.2017 
Verejné prerokovanie | Okresný úrad Košice | Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 

2016-2020 | Strategický dokument pre oblasť odpadového hospodárstva Košického kraja podľa § 3 písm. c) a § 4 
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorý určuje smerovanie v tejto oblasti do roku 2020. Hlavným cieľom POH KK na 
roky 2016-2020 je vypracovať ciele a opatrenia pre komunálne odpady a pre odpady vyhradených výrobkov 
vznikajúce v Košickom kraji, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva t.j.: a) predchádzanie vzniku 
odpadov, b) príprava na ich opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napr. energetické 
zhodnocovanie odpadov, e) zneškodňovanie odpadov 

Zámer | Metmax s.r.o., Bratislava | Zberňa druhotných surovín | Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie 
dočasného zariadenia na zber druhotných surovín pre výkup druhotných surovín od občanov, firiem a organizácií, 
ktoré sú určené na ďalšie zhodnocovanie u koncových spracovateľov. (Bratislava- Ružinov) 

Verejné prerokovanie | VPP servis, s.r.o., Holíč | Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite 
Holíč – Bresty, kazeta č. 2 | Rozdelenie kapacity jestvujúcej vybudovanej skládky nie nebezpečných odpadov 
Holíč – Bresty na dve samostatné kazety, ktoré sú oddelené tesniacimi, drenážnymi a ochrannými vrstvami. 

Rozsah hodnotenia | Brantner Nova, s.r.o., Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves Regionálna skládka 

odpadov Kúdelník II. rozšírenie skládky 4. a 5. etapa | Rozšírením sa vybudujú nové skládkovacie priestory a 
objekty potrebné pre zabezpečenie potreby obsluhy a prevádzky skládky. Pre rozšírenie sa uvažuje s využitím 
existujúcich objektov skládky a ich prepojením na novú budovanú prevádzku. 

MONITORING | 11.12.2017 
Zámer | V & Z, s. r. o., Macov 35, Blatná na Ostrove | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných 

odpadov RESTA 900x600 | Účelom posudzovaného investičného zámeru je prevádzkovanie mobilného 
zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov v katastrálnom území Trnávka. Na zhodnocovanie odpadov 
sa bude využívať mobilné zariadenie, ktoré sa bude pohybovať po viacerých miestach Slovenska. 

MONITORING | 22.12. - 28.12.2017 
Zámer | Obec Breza | Zberný dvor obce Breza | Účelom navrhovateľa je zosúladenie zariadenia na zber 

odpadov v zmysle platnej legislatívy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 



zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom zberu sú odpady: papier a 
lepenka, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad - kategórie ostatný odpad, elektroodpad z domácností a 
použité batérie a akumulátory. Predmetom zberu budú aj odpady: kovy, kompozitné obaly a jedlé oleje a tuky. 

Správa o hodnotení | Okresný úrad Bratislava | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na 
roky 2016 – 2020 | Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 je strategickým 
dokumentom, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na vytýčené obdobie. Vzťahuje sa na celé 
územie Bratislavského kraja. 

MONITORING | 21.12.2017 
Oznámenie o zmene | ECOREC Slovensko s.r.o., Pezinok | Optimalizácia výrobného procesu linky na výrobu 

odpadových palív | Navrhovaná zmena spočíva vo výmene a rozšírení technologických zariadení vo výrobnej 
hale SO 202. Nové technologické zariadenia zabezpečia lepšie vytriedenie zložiek nevhodných na úpravu a 
zároveň budú výkonnejšie a tým vzniká možnosť zvýšenia kapacity spracovania odpadov. Súčasná kapacita 
prevádzky je maximálne 66 000 t/rok ostatných odpadov, za účelom výroby 55 000 tuhých odpadových palív. 
Navrhovanou zmenou sa zvýši kapacita vstupu ostatných odpadov na 85 000 t/rok, pričom využiteľnosť bude 75 
000 t/rok. 

MONITORING | 20.12.2017 
Zámer | R&TN s.r.o. | Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu - Pri hati 1, Košice | Účelom 

navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie nového zariadenia na zber a spracovanie elektroodpadu 
kategórie č. 3 uvedené v prílohe č. 7 vyhlášky MŽP SR 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
vyhláška o RZV) 

Zámer | GBSgroup, s.r.o., Lučenec | Úprava odpadov na mobilnom drviacom zariadení | Zámer posudzuje 
kapacitné rozšírenie činnosti - zhodnocovanie odpadov kategórie “O” na jestvujúcom mobilnom zriadení 

Rozsah hodnotenia | TOPECO s.r.o., Giraltovce v zastúpení EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o., Bratislava | 
Zhodnocovanie plastového odpadu inovatívnou technológiou v obci Nižná Jedľová | Základom navrhovanej 
činnosti je triedenie, spracovanie a zhodnocovanie plastových odpadov nízkotepelnou depolymerizáciou. 

MONITORING | 19.12.2017 
Zámer | KOVOZBER s.r.o., Spišská Nová Ves | Logistické centrum pre potreby nakladania s kovovými 

odpadmi zo závodu Kia | Zber zhromažďovanie a nakladanie kovového odpadu zo železných a neželezných 
kovov 

MONITORING | 18.12.2017 
Zámer | Technické služby mesta Prešov, a.s. | Zberné dvory mesta Prešov na ulici Bajkalskej 33 a Jesennej 3 

| Intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov odpadov v meste Prešov na jestvujúcich zberných dvoroch 
na ul. Bajkalskej a Jesennej. 

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Chorobnosť v Košickom kraji rastie: Počas týždňa zatvorili 24 škôl 
[27.01.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Lenka Fedorová] 

 
http://roznava.dnes24.sk/chorobnost-v-kosickom-kraji-rastie-pocas-tyzdna-zatvorili-24-skol-290078 

 
 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v našom kraji v priebehu tohto týždňa rapídne vzrástla. Aký je 
aktuálny stav? 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v porovnaní s 
predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. Informoval o tom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky 
a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových 
dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 

Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 
Košice I – IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. 

Košice-okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. 
Košice IV). 

Foto: Ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

26. V Košiciach pre chorobnosť zatvorili počas týždňa v kraji 24 škôl 
[27.01.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa] 
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https://www.hlavnespravy.sk/v-kosiciach-pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kraji-24-skol/1290462 

 
 

Košice 27. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa ) 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v porovnaní s 

predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. Informoval o tom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 

Ilustračné foto 
Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky 

a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových 
dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 

Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 
Košice I – IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. 

Košice-okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. 
Košice IV). 

Chrípka v Trnavskom kraji zatvárala základné i materské školy 
Počet chorých na chrípku vzrástol vo 4. kalendárnom týždni v Trnavskom kraji o 40,5 percenta v porovnaní s 

predchádzajúcim obdobím a dosiahol úroveň 1378 pacientov. Celkovo bolo v kraji evidovaných 8795 prípadov 
akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je nárast o 21 percent. Pre zvýšený počet chorých bolo uzatvorených 
24 školských zariadení. 

Podľa Dagmar Kollárovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave mimoriadne voľno mali deti 
v ôsmich základných školách (ZŠ) a šiestich materských školách (MŠ) v okrese Galanta, po jednej materskej a 
základnej škole v okresoch Dunajská Streda, Senica a Skalica, v okrese Piešťany zatvorili jednu MŠ a v okrese 
Trnava tri materské školy. 

“Najvyššia chorobnosť bola v okrese Dunajská Streda a vo vekovej kategórii detí do päť rokov,“ konštatovala 
Kollárová. Z celkového počtu ARO bol u 2,9 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápal 
stredného ucha. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Chorobnosť v Košickom kraji rastie: Počas týždňa zatvorili 24 škôl 
[27.01.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; Lenka Fedorová] 

 
http://kosice.dnes24.sk/chorobnost-v-kosickom-kraji-rastie-pocas-tyzdna-zatvorili-24-skol-290078 

 
 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v našom kraji v priebehu tohto týždňa rapídne vzrástla. Aký je 
aktuálny stav? 

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v porovnaní s 
predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. Informoval o tom 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky 
a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových 
dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 

Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 
Košice I – IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. 

Košice-okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. 
Košice IV). 

Foto: Ilustračné 
Zdroj: TASR 
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28. Vyberajte spolu s nami: Kam za relaxom cez tento víkend v Spišskej? 
[27.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Víkend a oddych, to jednoducho ide k sebe. Kam sa počas neho vybrať za relaxom v Spišskej? Pozrite si tipy 
našej redakcie na zaujímavé akcie. 

Ferdinand 
27. a 28. januára 2018 o 15:30, Kino Mier 
Počas víkendu si prídu na svoje aj deti. V kine Mier je pre ne pripravená pekná rozprávka. Nina a Ferdinand 

sú najväčší kamaráti pod španielskym slnkom. To by nebolo až také zvláštne, keby Nina nebola malé dievčatko a 
Ferdinand veľký býk. Narodil sa síce ako malé, roztomilé teliatko, ale časom podrástol o poriadny kus nielen do 
výšky, ale aj do dĺžky a šírky. 

Dámsky krajčír 
27. januára 2018 o 19:00 , Spišské divadlo 
Francúzsku situačnú komédiu plnú komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich uvedie v 

sobotu večer Spišské divadlo. Divadelná hra Dámsky krajčír je o klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s 
neobyčajným dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o neveru pred dôverčivou manželkou a podozrievavou 
svokrou až do chvíle, kedy si prenajme bývalú krajčírsku dielňu. Okolnosti ho prinútia predstierať, že je dámskym 
krajčírom. 

Farský ples 
27. január 2018 o 19:00, koncertná sála Reduty 
Rímsko-katolícka farnosť v Spišskej Novej Vsi a farské spoločenstvá srdečne pozývajú na XVI. farský ples, 

ktorý sa bude konať v sobotu v koncertnej sále Reduty. Do tanca bude hrať skupina Romana Barabasa. 
Metropolitný ples 
27. januára 2018 o 19:00, hotel Metropol 
Plesať sa bude aj v hoteli Metropol. 3. Metropolitný ples bude mať aj charitatívny rozmer a ambíciu finančne 

pomôcť deťom z detského domova Domu Charitas Spišskej charity. Exkluzívnymi hosťami plesu sú Barbora 
Švidraňová s hudobným doprovodom, kubánsky spevák Lazaro a latino tanečnice a do tanca zahrá Abracadabra 
a DJ Vili. 

Baltazár Banán 
28. januára 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Baltazár Banán, napriek tomu, že je veľký lenivec, zahryzne sa do sveta a spolu s novými a malými 

kamarátmi, čiže s Včielkou Médeou, Mravcom Jožom a Pavúkom Zdenom pocíti, ako chutí svet plný kradnutia a 
klamania, ale i veselých pesničiek, lietania a medových týždňov. Rozprávkovú komédiu s pesničkami si môžete 
vychutnať v Spišskom divadle. 

Verejné korčuľovanie 
28. januára 2018 od 17:30, Zimný štadión 
Pred pracovným týždňom môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej 

Novej Vsi pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu od 17:30. 

Druhá šanca 
28. januára 2018 o 19:00, kino Mier 
Posledný film filmového festivalu Scandi bude o svedomí a krehkej spravodlivosti, ktorú v hraničnej situácii 

vezme do vlastných rúk zúfalý detektív. 
Foto: ilustračné 
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29. Pre chorobnosť zatvorili počas týždňa v Košickom kraji 24 škôl 
[27.01.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kosickom-kraji-24-skol-cl563626.html 

 
 

llustračné foto. Foto: TASR - Dano VeselskýKošice 27. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné 
ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. 
chrípkové … 

Košice 27. januára (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto 
týždni stúpla v porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 
školách. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 

Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky 
a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových 
dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 

Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 
Košice I - IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. Košice-

okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. Košice IV). 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

http://www.24hod.sk/pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kosickom-kraji-24-skol-cl563626.html


 
 

30. Pre chorobnosť zatvorili v Košickom kraji 24 škôl 
[27.01.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20747473/pre-chorobnost-zatvorili-v-kosickom-kraji-24-skol.html 

 
 

Počet chorých na akútne respiračné ochorenia vzrástol o 28,4 percenta. 
KOŠICE. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v 

porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. 
Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. 
Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice. 
Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 10 707 ochorení. 
Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. 
Komplikovaný priebeh chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových dutín. 
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. 
Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách (v okresoch 

Košice I - IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách (okr. Košice-

okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole (okr. Košice IV). 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Košice: Pre chorobnosť zatvorili počas týždňa v kraji 24 škôl 
[27.01.2018; lekari.sk; 00:00; TASR] 

 
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Kosice-Pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kraji-24-skol-
19136.html 

 
 

Košice - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v tomto týždni stúpla v 
porovnaní s predchádzajúcim o 28,4 percenta. Tzv. chrípkové prázdniny mali celkovo na 24 školách. Informoval o 
tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Košice.Lekári v kraji hlásili v 4. kalendárnom týždni celkovo 
10.707 ochorení. Z tohto počtu bolo 947 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh 
chorôb malo 181 ľudí, najčastejšie to boli zápaly prínosových dutín. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola 
u detí do päť rokov.Výchovno-vzdelávací proces počas týždňa pre chorobnosť prerušili v 13 materských školách 
(v okresoch Košice I - IV, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Spišská Nová Ves) desiatich základných školách 

(okr. Košice-okolie, Košice II, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves) a na jednej strednej škole 
(okr. Košice IV). 

https://www.lekari.sk/denna-sprava/Kosice-Pre-chorobnost-zatvorili-poc as-tyzdna-v-kraji-24-skol-19136.html 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Pankuškové fašiangy ponúkajú zábavu a tradičné pochúťky 
[27.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20747589/pankuskove-fasiangy-ponukaju-zabavu-a-tradicne-pochutky.html 

 
 

Festival sa v sobotu a nedeľu koná v rekreačnom stredisku Krompachy - Plejsy. 
KROMPACHY. Fašiangovú tradíciu priamo na lyžiarskom svahu ponúka festival Pankuškové fašiangy, ktorý 

sa v sobotu a nedeľu koná v rekreačnom stredisku Krompachy - Plejsy, okres Spišská Nová Ves. 

Na návštevníkov čakali folklórne vystúpenia, tradičné jedlá a domáce špeciality, zábavné súťaže či prehliadka 
fašiangových masiek. 

Na festivale nesmeli chýbať zlato-hnedé šišky, ktoré v Krompachoch nazývajú pankušky. 
Práve gastronómia je hlavnou témou festivalu, prvého tohtoročného Top podujatia programu Terra Incognita. 
Kto zje viac? 
“Najväčší jedáci sa dokonca môžu predviesť v súťaži v jedení pankušiek. Ten, kto ich zje najviac alebo za 

najkratší čas, sa nielen dosýta naje, ale získa aj odmenu,” povedala primátorka Krompách Iveta Rušinová. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20747473/pre-chorobnost-zatvorili-v-kosickom-kraji-24-skol.html
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Kosice-Pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kraji-24-skol-19136.html
https://www.lekari.sk/denna-sprava/Kosice-Pre-chorobnost-zatvorili-pocas-tyzdna-v-kraji-24-skol-19136.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20747589/pankuskove-fasiangy-ponukaju-zabavu-a-tradicne-pochutky.html


Typickú zabíjačku a výrobu mäsových špecialít ponúkajú hostia z Rumunska a česko-slovenský tím zložený 
zo zástupcov partnerských miest Rýmařov a Krompachy. 

V programe sú početné folklórne a hudobné skupiny, medzi ktorými sú aj finalisti televíznej šou Zem spieva - 
spevácka skupina Šafolka. 

Dostupnosť dejiska podujatia v sobotu zabezpečuje obojsmerná kyvadlová autobusová doprava z 
krompašskej železničnej stanice. 

Gastronómia i šport 
Podľa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku podujatia programu Terra Incognita 

sú pestrým žánrovým mixom a návratom k tradíciám predkov, ktoré už často môžu upadať do zabudnutia. 
“So zimou sa mnohým z nás neodmysliteľne spájajú fašiangy, ale aj zabíjačka a sladké šišky pripomínajúce 

bezstarostné detské časy. Mňa ako nadšenca snowboardingu osobitne teší, že Pankuškové fašiangy spájajú tieto 
gastronomické zvyky so športom na snehu,” uviedol. 

Vo výbere Top akcií regiónu 
Lyžiarske trate v Plejsoch sú homologizované pre slalom, obrovský slalom a super obrovský slalom a 

niekoľkokrát boli dejiskom pretekov Európskeho pohára. 
Okrem toho sa stredisko nachádza blízko dvoch turistických atraktivít Svetového dedičstva UNESCO - 

Spišského hradu a Kostola Ducha Svätého v Žehre. 
Práve spojenie týchto faktorov a fašiangových tradícií je dôvodom, pre ktorý je podujatie aj v roku 2018 vo 

výbere Top podujatí regiónu. 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Basketbalisti Žiliny prehrali s Karlovkou 
[27.01.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovkou-cl563719.html 

 
 

Ilustračný záber. 
Žilina 27. januára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe zápasy 28. kola. 
PP TV Raj Žilina - VŠEMvs Karlovka Bratislava 62:86 (30:53) 
Najviac bodov: Rožánek 17, Holcomb 15, Merešš 13 - Abrhám 17, Kuffa 16, Vido 14 
BK Inter Bratislava - BC Prievidza 97:68 (41:23) 
Najviac bodov: Rančík 29, Barač 20, Vlahovič 14 - Voss 15, Glasgow 9, Bílik 8, 1200 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 100:64 (59:28) 

Najviac bodov: V. Djordjevič 22, Tomič 21, Bowman 16 - Antoni 11, Krajňák, Majerčák po 10 
MBK Handlová - KB Košice 82:101 (32:49) 
Najviac bodov: Tresač 30, J. Djordjevič 18, Stanojevič 10 - Sedmák 23, Pilčevič, Marič, Körner po 19 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 86:89 (45:51) 
Najviac bodov: Avramovič 27, Lošonský 18, Jackson 15 - Krajčovič 13, Sims 12, Vašl, Kurbas, Diabate, Žiak 

po 9 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Ceste na Poráč hrozí zrútenie 
[26.01.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová-Melníková / Stanislav Lažo] 

 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „Cesta medzi obcami Rudňany a Poráč v okrese Spišská Nová Ves je v 

havarijnom stave, vedie závalovým pásmom a neustále sa prepadáva. O vážnej hrozbe hovoria všetci, ktorí ňou 
jazdia.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „Havarijný stav cesty spôsobil už viacero dopravných nehôd.“ 
Peter Volčko, starosta Poráča (Smer-SD): „Táto cesta je v katastrofálnom stave, je staticky narušená, je 

staticky narušený oporný múr.“ 
Ivan Liška, vodič autobusu: „Ja tam jazdím šesť rokov a vidím ten zosuv pokračuje a bude pokračovať. Tá 

cesta sa láme z roka na rok je horšia.“ 
Štefan Macala, obyvateľ Poráča: „Jednak tie zosuvy pôdy, čo tu už bolo rozprávané, jednak tá údržba v 

zimnom období zlá.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Táto cesta je v závalovom pásme, postavili ju ako dočasné riešenie ešte v 

minulom storočí, vodiči ju dnes používajú takmer päťdesiat rokov.“ 
Peter Volčko: „Reálne tu ohrozí zosunutie, respektíve zbortenie oporného múru, čo môže viesť aj k nešťastiu.“ 

http://www.24hod.sk/basketbalisti-ziliny-prehrali-s-karlovkou-cl563719.html


Marie Balážová-Melníková: „Správcom cesty je Košický samosprávny kraj, minulý rok ju začal rekonštruovať, 
ale práce nedokončil.“ 

Zuzana Bobríková, hovorkyňa KSK: „Dlhodobo kraj vie o tomto probléme, žiaľ, doteraz sa nenašli finančné 
prostriedky na riešenie tejto situácie.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Podľa miestnych by bolo najlepším riešením postavenie novej cesty a nie 
neustále rekonštrukcie tej súčasnej.“ 

Štefan Macala: „Lepšie by bolo urobiť skratku z Poráča cez Matejovce a čistá robota.“ 
Peter Volčko: „Najrozumnejšie riešenie by bola preložka tejto cesty.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Rovnaké riešenie navrhuje aj člen dopravnej komisie Košického samosprávneho 

kraja.“ 
Rastislav Javorský, dopravná komisia KSK: „Sprístupniť obec Poráč z druhej strany, to znamená postaviť 

novú cestu.“ 
Zuzana Bobríková: „Ak by sa mala robiť nová cesta, vyžadovalo by si to množstvo iných nákladov na nové 

vedenie cesty, na trasovanie, na výkup pozemkov, čiže s touto alternatívou samosprávny kraj doteraz ani 
neuvažoval.“ 

Rastislav Javorský: „Rozpočet na rekonštrukciu tej cesty bol približne jedna celá šesť milióna eur a niečo viac 
ako tri milióny by stála nová cesta. Nech sa takýto zával, takéto prepadnutie cesty spraví ešte raz a už sme 
niekde na tej istej sume.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Možnosti sa núkajú dve, pre ktorú z nich sa rozhodnú poslanci Košického kraja, 
ukáže až schválený nový rozpočet.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Niečo pre milovníkov zimných športov: Na Grajnári sa chystajú lyžiarske 

preteky 
[26.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-zimnych-sportov-na-grajnari-sa-chystaju-lyziarske-preteky-
289974 

 
 

Už čoskoro si môžu všetky vekové kategórie zmerať sily v behu na lyžiach. Dvojdňové preteky budú prebiehať 
na Grajnári. 

Príležitosť zalyžovať si a zmerať sily s inými lyžiarmi. Centrum voľného času Adam v spolupráci s našim 
mestom a Lesmi mesta Spišská Nová Ves pripravujú pre milovníkov snehu a lyží verejné preteky v behu na 

lyžiach Grajnár 2018. 
Preteky sa uskutočnia 9. a 10. februára na Grajnári a prihlásiť sa môžu všetky vekové kategórie. 
V piatok 9. februára budú pretekať žiacke a mládežnícke kategórie od 9:00 hodiny. Dĺžka trate je určená podľa 

veku. Mladší žiaci musia zdolať trojkilometrovú trať, pre starších bude pripravených 5 kilometrov. 
Sobota je určená zase pre mužov a ženy. Ženy do 40 rokov budú musieť zdolať trať dlhú 6 kilometrov, staršie 

o kilometer menej. Desaťkilometrová trať čaká zase na mužov do 60 rokov. Prví traja pretekári dostanú diplom, 
medailu a malú vecnú cenu za predpokladu, že budú klasifikovaní aspoň traja pretekári v kategórii. Prihlášky 
treba odovzdať do 7. februára do 13.00 v Centre voľného času. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Tipy na víkend sobota 27. a nedeľa 28. januára 
[26.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20741546/tipy-na-vikend-sobota-27-a-nedela-28-januara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 27. 1. 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 27.1. na Pankuškové fašiangy do Krompách po trase Krompachy – 

Bačov vŕšok – hotel Plejsy (6 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 9.27 hod. Vedie I. Lipták. 
25. Český ples 
KOŠICE. V sobotu sa v Dome umenia v Košiciach o 19.00 hod. začína 25. český ples. 

http://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-zimnych-sportov-na-grajnari-sa-chystaju-lyziarske-preteky-289974
http://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-zimnych-sportov-na-grajnari-sa-chystaju-lyziarske-preteky-289974
https://korzar.sme.sk/c/20741546/tipy-na-vikend-sobota-27-a-nedela-28-januara.html


CINEMAX 
KOŠICE. Coco o 15.30, Ferdinand o 15.20, Insidious: Posledný kľúč o 20.20, Jumanji: Vitajte v džungli o 

18.00, 3D o 16.10, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.00, 17.50, 20.40, 3D o 17.00, 19.50, Muž vo vlaku o 18.40, 
20.50, Najtemnejšia hodina o 17.35, S láskou Vincent o 20.10, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 15.15, Všetky 
prachy sveta o 17.40, 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 18.30, 20.20 hod., Bastardi o 13.00, Coco 3D 
o 13.50, Ferdinand o 13.10, 3D o 14.40, Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 13.00, Labyrint: Smrteľná liečba 
o 13.30, Paddington 2 o 13.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.10, S láskou Vincent o 16.00, Všetky prachy sveta o 

20.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 
18.30, Coco o 13.30, 15.50, 3D o 14.00, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Ferdinand o 13.50, Jumanji: Vitajte v 
džungli o 16.20, 18.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Scandi: Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 16.30, S láskou Vincent o 18.15, Scandi: Darkland 

o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - La Traviata o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Let’s connect: Aj ty môžeš rozumieť o 17.00 hod. 
Podvodníčky 
PREŠOV. Komédiu Podvodníčky uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v sobotu o 19.00 hod. 
Bulp a Purist 
PREŠOV. Spojenie Bulp a Purist sa predstaví v sobotu o 21.00 hod. vo Wave klube. 
Kryder – Encore clubbing 
PREŠOV. Tanečná párty odštartuje v Encore v sobotu o 22.00 hod. s DJ a producentom Kryderom. 
O strašidle Kurupira 
PREŠOV. Hudobné divadlo pre deti s deťmi a workshop sú pripravené v sobotu o 16.00 hod. v Literárnej 

kaviarni Viola. Interaktívne predstavenie je venované deťom aj ich rodičom. 
Robert Pospiš a Martin Sillay 
PREŠOV. Hudobná dvojica Pospiš a Sillay sa predstavia v Christianii v sobotu o 20.30 hod. 
Smejko a Tanculienka 
PREŠOV. Smejko a Tanculienka prídu deti do Prešova zabaviť v sobotu o 10.00 hod. v Kine Scala. 
Zatúlané húsatko 
SABINOV.Popoludnie s bábkovou rozprávkou, hrami a tvorivou dielňou začne v KC Na korze v sobotu o 

16.00 hod. 
Lyže, folklór a pár šišiek 
KROMPACHY. Fašiangy sa na Slovensku spájajú najmä s tradičnými gastronomickými dobrotami. A práve 

gastronómia je hlavnou témou Pankuškových fašiangov, ktorých dejiskom je svah v stredisku Krompachy – 
Plejsy. Už názov napovedá, že všetkým návštevníkom sa budú zbiehať sliny najmä pri pohľade na čerstvé, zlato-
hnedé šišky. V Krompachoch a okolí im nepovedia inak ako pankušky. Typickú zabíjačku a výrobu mäsových 
špecialít zas ponúknu hostia z Rumunska a česko-slovenský tím zložený zo zástupcov partnerských miest 
Rýmařov a Krompachy. Pankuškové fašiangy sprevádza okrem dobrého programu, o ktorý sa starajú folkloristi aj 
karnevalová nálada. Každý návštevník, ktorý príde v sobotu na Plejsy v maske, sa môže od 13:00 do 14:00 hod. 
lyžovať zadarmo. Kvôli zabezpečeniu pohodlnej dostupnosti dejiska podujatia bude v sobotu od rána fungovať aj 
obojsmerná kyvadlová autobusová doprava, priamo z krompašskej železničnej stanice. 

Živé planetárium 
MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň pozýva na špeciálne astronomické pozorovanie pre verejnosť, ktoré 

nesie názov Živé planetárium, so začiatkom o 17.30 hod. 
NEDEĽA 28. 1. 
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
KOŠICE. V synagóge a Galérii Ľudovíta Felda sa v nedeľu 28. januára o 14.30 hod. uskutoční Medzinárodný 

deň pamiatky obetí holokaustu. 
Babadlo 
KOŠICE. Prešovské bábkové divadlo Babadlo poteší detského diváka rozprávkou Palculienka. Bábkoherci 

zavítajú do Kulturparku v nedeľu o 14.00 hod. 
To najlepšie zo SĽUK-u 
KOŠICE. Slovenský umelecký kolektív vyráža na svoje veľkolepé turné. V galaprograme predstavuje pestrú 

mozaiku ľudových tancov a piesní a v Košiciach si ich môžete vychutnať v nedeľu od 19. 00 hod. v Angels aréne. 
CINEMAX 
KOŠICE. Coco o 15.30, Ferdinand o 15.20, Insidious: Posledný kľúč o 20.20, Jumanji: Vitajte v džungli o 

18.00, 3D o 16.10, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.00, 17.50, 20.40, 3D o 17.00, 19.50, Muž vo vlaku o 18.40, 
20.50, Najtemnejšia hodina o 17.35, S láskou Vincent o 20.10, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 15.15, Všetky 
prachy sveta o 17.40, 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 18.30, 20.20 hod., Bastardi o 13.00, Coco 3D 
o 13.50, Ferdinand o 13.10, 3D o 14.40, Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 13.00, Labyrint: Smrteľná liečba 
o 13.30, Paddington 2 o 13.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 



KOŠICE. Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.10, S láskou Vincent o 16.00, Všetky prachy sveta o 
20.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 
18.30, Coco o 13.30, 15.50, 3D o 14.00, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Ferdinand o 13.50, Jumanji: Vitajte v 
džungli o 16.20, 18.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Scandi: Jo Nesb?: Časovaňa doktora Proktora o 16.30, S láskou Vincent o 18.15, Scandi: Darkland 

o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Maškaráda o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - Moje baby o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Tajovského 4 - Janko Hraško a iné hraškoviny o 14.30 a 16.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Kváskovanie o 16.00, Kizomba o o 19.00, Filmový klub: Western o 19.00 hod. 
Zlatý kľúčik 
PREŠOV. Rozprávka Zlatý kľúčik začne na scéne DAD-u v nedeľu o 16.00 hod. 
Pochod Slánskym pohorím 
PREŠOV. Pochod Slánskym pohorím je pripravený v nedeľu od 9.15 hod., zraz bude pred Obecným úradom 

v Podhradíku (okr. Prešov). Pripravený bude tiež chutný guláš. 
O deduškovi mrázikovi 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h. divadlo Bum Bác z Bratislavy zahrá rozprávku podľa 

ruského námetu: O deduškovi Mrázikovi. 
Lyže, folklór a pár šišiek 
KROMPACHY. Gastronómia je hlavnou témou Pankuškových fašiangov, ktorých dejiskom je svah v stredisku 

Krompachy – Plejsy. Pankuškové fašiangy sprevádza aj v nedeľu okrem dobrého programu, o ktorý sa starajú 
folkloristi, aj karnevalová nálada. 

Baltazár banán 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle si o 16.00 h. môžete pozrieť divadelnú hru s názvom Baltazár 

banán. 
Chrámový zbor sv. Cecílie 
HREBIENOK. O 15.30 h. v Tatranskom ľadovom Dóme si môžete vypočuť koncert skvostov sakrálnej tvorby. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Spišská nepochodila, v Skalici sa pokúsi uspieť Bratislava 
[26.01.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20746746/spisska-nepochodila-v-skalici-sa-pokusi-uspiet-bratislava.html 

 
 

Skalických hokejistov delí od triumfu v 1. lige po základnej časti päť kôl. 
40. KOLOSkalica – Spišská Nová Ves 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) 

V prvej časti mali Skaličania navrch, ale nevedeli sa strelecky presadiť. Na dva góly Jarolína hostia zo Spiša 
okamžite odpovedali, a tak sa išlo na prvú prestávku za nerozhodného stavu 2:2. V druhej tretine domáci hokejisti 
ešte viac zvýšili aktivitu a zvýraznili svoju prevahu. Tú korunoval v 26. minúte delovkou Hluch – 3:2. V 33. minúte 
zakončil peknú kombináciu Jurák a bolo 4:2. Následne Skaličania ustáli dôležité oslabenie a na druhú prestávku 
tak mohli ísť s dvojgólovým vedením. V poslednej časti aktivita Skaličanov mierne ustala, pretože hneď v úvode 
využil presilovku Janáč – 5:2. Aj tak boli domáci aktívnejším mužstvom, ale ďalší gól už nepridali a tešili sa zo 
zaslúženého triumfu 5:2. Od prvenstva po základnej časti ich tak delí už iba päť kôl. 

Góly: 6. a 8. Jarolín, 26. Hluch, 33. Jurák, 41. Janáč – 7. Findura, 20. Findura. 
Vylúčení: 2.4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 48:33. Divákov: 714. 
SKALICA: Košút – Škápik, Horváth, Sloboda, Mikéska, Janík, Straka, Kukliš – Vaškovič, Vereš, Hujsa – Jurák, 

Jarolín, Janáč – Hluch, Kučera, Kňazev – Kotzman, Dufek, Okoličány. 
Ostatné výsledky 40. kola: Prešov – Nové Zámky B 7:4 (4:1, 2:2, 1:1), Michalovce – Trnava 12:1 (5:0, 3:0, 

4:1), Považská Bystrica – Dubnica 5:2 (3:1, 1:1, 1:0), Topoľčany – HC Bratislava 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). 
Tabuľka: 
1. Skalica 41 28 5 1 7 175:95 95 
2. Michalovce 41 27 5 3 6 204:80 94 
3. Prešov 41 25 5 2 9 166:103 87 
4. Topoľčany 41 21 7 3 10 133:91 80 
5. Dubnica 41 17 3 6 15 141:130 63 
6. Bratislava 41 17 2 4 18 135:137 59 
7. Spiš. N. Ves 41 11 3 6 21 132:173 45 
8. P. Bystrica 40 8 4 4 24 107:181 36 
9. Trnava 41 8 1 2 30 110:184 28 
10. N. Zámky B 41 8 0 3 30 94:237 27 

https://myzahorie.sme.sk/c/20746746/spisska-nepochodila-v-skalici-sa-pokusi-uspiet-bratislava.html
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38. V Spišskej Novej Vsi sa otvára nový obchod FARMFOODS: Čo všetko tu 

kúpime? FOTO 
[26.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; FARMFODS] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-novej-vsi-sa-otvara-novy-obchod-farmfoods-co-vsetko-tu-kupime-
foto-289869 

 
 

Nový slovenský potravinársky reťazec FARMFOODS – Výnimočné potraviny otvára ďalšiu kamennú predajňu 
v Spišskej Novej Vsi, pri OC MADARAS. Pozrite FOTO. 

Jedinečnosť jeho konceptu spočíva v predaji kvalitných výrobkov, ktoré sú bez konzervantov, chémie, 
geneticky modifikovaných organizmov a pochádzajú výlučne z vlastných polí, fariem a výrobných prevádzok. 

FARMFOODS sú slovenskí poľnohospodári, ktorí sa po rokoch znepokojujúceho vývoja na slovenskom trhu s 
potravinami rozhodli konať. 

Trápilo ich, že čoraz viac zahraničných a zároveň nekvalitných výrobkov, plných lacných náhrad, umelých 
prídavných látok a skrytej chémie sa ocitá na pultoch našich obchodov. 

Kvalitné produkty zo slovenských fariem pritom už dlhé roky končia na pultoch v zahraničí. Spracovávané sú u 
veľkých zahraničných producentov a počas cesty, ktorú musia prekonať, strácajú hodnotu. Súčasná situácia na 
trhu s potravinami kvôli nekalým obchodným praktikám dokonca vyústila do krachu mnohých poctivých výrobcov. 

Preto sa poľnohospodári vo FARMFOODS rozhodli robiť veci inak, spojiť svoje sily a urobiť všetko preto, aby 
priniesli naozaj výnimočné slovenské potraviny z vlastných fariem priamo na zákazníkov tanier. 

Od začiatku budovania krátkeho farmárskeho reťazca FARMFOODS sa dbá na široký rozsah detailov a 
jedinečnosť vlastných výrobných postupov nad rámec platných noriem. Tie sa premietajú do starostlivosti o pôdu, 
pestovania rastlín, kŕmenia a welfare zvierat, hygieny a technológie výroby. Vďaka nim získavajú potraviny 
FARMFOODS svoju výnimočnosť. 

Poctivé farmárske potraviny FARMFOODS výlučne zo slovenských výrobných prevádzok nájdete odteraz aj v 
kamennej predajni na Mlynskej 39 pri OC MADARAS. 

Predajňa je otvorená od pondelka do soboty od 8:00 do 20:00. Viac nájdete na www.farmfoods.sk a 
FARMFOODS – výnimočné potraviny. 

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy. 
Zdroj: FARMFOODS 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Kamenná predajňa FARMFOODS od 26.1. aj v Spišskej Novej Vsi 
[26.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; FARMFODS] 

 
http://spisska.dnes24.sk/kamenna-predajna-farmfoods-od-26-1-aj-v-spisskej-novej-vsi-289869 

 
 

Nový slovenský potravinársky reťazec FARMFOODS – Výnimočné potraviny otvára ďalšiu kamennú predajňu 
v Spišskej Novej Vsi, pri OC MADARAS. Pozrite FOTO. 

Jedinečnosť jeho konceptu spočíva v predaji kvalitných výrobkov, ktoré sú bez konzervantov, chémie, 
geneticky modifikovaných organizmov a pochádzajú výlučne z vlastných polí, fariem a výrobných prevádzok. 

FARMFOODS sú slovenskí poľnohospodári, ktorí sa po rokoch znepokojujúceho vývoja na slovenskom trhu s 
potravinami rozhodli konať. 

Trápilo ich, že čoraz viac zahraničných a zároveň nekvalitných výrobkov, plných lacných náhrad, umelých 
prídavných látok a skrytej chémie sa ocitá na pultoch našich obchodov. 

Kvalitné produkty zo slovenských fariem pritom už dlhé roky končia na pultoch v zahraničí. Spracovávané sú u 
veľkých zahraničných producentov a počas cesty, ktorú musia prekonať, strácajú hodnotu. Súčasná situácia na 
trhu s potravinami kvôli nekalým obchodným praktikám dokonca vyústila do krachu mnohých poctivých výrobcov. 

Preto sa poľnohospodári vo FARMFOODS rozhodli robiť veci inak, spojiť svoje sily a urobiť všetko preto, aby 
priniesli naozaj výnimočné slovenské potraviny z vlastných fariem priamo na zákazníkov tanier. 

Od začiatku budovania krátkeho farmárskeho reťazca FARMFOODS sa dbá na široký rozsah detailov a 
jedinečnosť vlastných výrobných postupov nad rámec platných noriem. Tie sa premietajú do starostlivosti o pôdu, 
pestovania rastlín, kŕmenia a welfare zvierat, hygieny a technológie výroby. Vďaka nim získavajú potraviny 
FARMFOODS svoju výnimočnosť. 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-novej-vsi-sa-otvara-novy-obchod-farmfoods-co-vsetko-tu-kupime-foto-289869
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-novej-vsi-sa-otvara-novy-obchod-farmfoods-co-vsetko-tu-kupime-foto-289869
http://spisska.dnes24.sk/kamenna-predajna-farmfoods-od-26-1-aj-v-spisskej-novej-vsi-289869


Poctivé farmárske potraviny FARMFOODS výlučne zo slovenských výrobných prevádzok nájdete odteraz aj v 
kamennej predajni na Mlynskej 39 pri OC MADARAS. 

Predajňa je otvorená od pondelka do soboty od 8:00 do 20:00. Viac nájdete na www.farmfoods.sk a 
FARMFOODS – výnimočné potraviny. 

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy. 
Zdroj: FARMFOODS 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Štyri obce na východe Slovenska ostávajú bez starostov. O funkciu nie je 

záujem 
[26.01.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/styri-obce-vychode-slovenska-ostavaju-bez-starostov-
funkciu-nie-je-zaujem.html 

 
 

KAĽAVA – Na sobotu 27. januára boli vyhlásené doplňovacie voľby starostov v štyroch obciach na východe 
Slovenska. Pre nezáujem o kandidatúru sa však nebudú konať ani v jednej. 

Nových starostov si mali zvoliť v obciach Kaľava v okrese Spišská Nová Ves, Opátka v okrese Košice-okolie, 

Korejovce v okrese Svidník a Ondavka v okrese Bardejov. Ilustračné foto Zdroj:TASR/AP 
Nových starostov si mali zvoliť v obciach Kaľava v okrese Spišská Nová Ves, Opátka v okrese Košice-okolie, 

Korejovce v okrese Svidník a Ondavka v okrese Bardejov. V Kaľave vlani v auguste zomrel starosta Stanislav 
Čurilla. “Nemáme žiadnych kandidátov. Jeden, čo bol, tak sa vzdal, takže voľby teraz nebudú,” potvrdili v piatok z 
obecného úradu. 

V obciach Korejovce, Opátka a Ondavka sa predchádzajúci starostovia vzdali svojich funkcií, nových tam 
zatiaľ nebudú mať. V Ondavke s necelými 20 obyvateľmi dlhodobo nikto nemá záujem o post starostu ani 
poslanca. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. K atraktívnym cieľom nasmerujú turistov hnedé tabule 
[26.01.2018; vucke.sk; 00:00; Zuzana Bobriková] 

 
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/k-atraktivnym-cielom-nasmeruju-turistov-
hnede-tabule.html 

 
 

Koncom minulého roka pribudlo na území Košického kraja 103 zvislých dopravných značiek, tzv. hnedých 
tabúľ. Osadenie návestného a smerového dopravného značenia zlepší orientáciu k turistickým cieľom na území 
kraja. 

Nové dopravné značky doplnili už existujúci navigačný systém na pozemných komunikáciách, ktorý začal 
budovať Košický samosprávny kraj v roku 2012. V tom čase bolo osadených spolu 305 zvislých dopravných 
značiek k 48 vybraným kultúrnym a turistickým cieľom na území kraja. V uplynulom roku bol systém doplnený o 
navigáciu k ďalším 17 turistickým cieľom. 

Nové hnedé tabule upozorňujú na tieto ciele: Detská železnica, Botanická záhrada a Vyhliadková veža 
Hradbová v Košiciach, Hrad Slanec a Kúpele Štós, Rímskokatolícky kostol Gelnica, Drevený krytý most a Kaštieľ 
v Kluknave, Rímskokatolícky kostol v Spišskej Novej Vsi, lokalita UNESCO Dreveník a Kaštieľ Hodkovce, 

Kaštieľ Borša a Tufové vínne pivnice Malý Horeš, Granárium – Esterházyovská panská sýpka Jablonov nad 
Turňou, Kláštor Bazilika Minor Michalovce, Pútnické miesto Klokočov a Gitarové múzeum Sobrance. 

„V infraštruktúre cestovného ruchu má toto značenie mimoriadny význam. Hnedé tabule nielen pomáhajú v 
orientácii turistom, ale veľmi pozitívne ovplyvňujú aj povedomie miestnych obyvateľov, ich vzťah k regionálnym 
hodnotám a hrdosť na domáce prírodné i historické zaujímavosti. Je to jeden z krokov, ktoré môžeme urobiť 
smerom k zviditeľneniu našich regionálnych jedinečností. Na ne by mali nadviazať ďalšie aktivity, ktorých 
výsledkom bude lepší marketing nášho kraja, ktorý na toto územie pritiahne domácich i zahraničných turistov,“ 
skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka. 

Hnedé tabule označujú a zároveň propagujú turistické atraktivity na pozemných komunikáciách v regióne, 
usmerňujú toky návštevníkov k atraktivitám a zdôrazňujú regionálne hodnoty. V súlade s legislatívou sú návestné 
a smerové tabule v slovenskom jazyku, ich súčasťou sú medzinárodne uznávané piktogramy, ktoré pomáhajú pri 
orientácii návštevníkom z akejkoľvek časti sveta. 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/styri-obce-vychode-slovenska-ostavaju-bez-starostov-funkciu-nie-je-zaujem.html
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/styri-obce-vychode-slovenska-ostavaju-bez-starostov-funkciu-nie-je-zaujem.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/k-atraktivnym-cielom-nasmeruju-turistov-hnede-tabule.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/k-atraktivnym-cielom-nasmeruju-turistov-hnede-tabule.html


Prvé hnedé tabule sa na cestách v Košickom kraji objavili vďaka medzinárodnému projektu INFOTOUR 
(Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách - A Kulturális és 
turisztikai helyszínek kijelölése az úthálózaton illetve a tematikus útvonalokon), ktorý realizoval Košický 
samosprávny kraj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-
2013 s partnermi z maďarskej župy Borsód – Abaúj – Zemplén. 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková 
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 
Vytvorené: 26.01.2018 15:13 
Upravené: 26.01.2018 15:16 
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42. Štyri obce na východe Slovenska ostávajú bez starostov 
[26.01.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20746997/styri-obce-na-vychode-slovenska-ostavaju-bez-starostov.html 

 
 

Pre nezáujem o kandidatúru sa v sobotu nebudú konať voľby ani v jednej z nich. 
KOŠICE. Na sobotu 27. januára boli vyhlásené doplňovacie voľby starostov v štyroch obciach na východe 

Slovenska. 
Pre nezáujem o kandidatúru sa však nebudú konať ani v jednej. 
Nových starostov si mali zvoliť v obciach Kaľava v okrese Spišská Nová Ves, Opátka v okrese Košice-okolie, 

Korejovce v okrese Svidník a Ondavka v okrese Bardejov. 
V Kaľave vlani v auguste zomrel starosta Stanislav Čurilla. 
“Nemáme žiadnych kandidátov. Jeden, čo bol, tak sa vzdal, takže voľby teraz nebudú,” potvrdili v piatok z 

obecného úradu. 
V obciach Korejovce, Opátka a Ondavka sa predchádzajúci starostovia vzdali svojich funkcií, nových tam 

zatiaľ nebudú mať. 
V Ondavke s necelými 20 obyvateľmi dlhodobo nikto nemá záujem o post starostu ani poslanca. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Boj o mesto trval dva dni, o život prišlo 78 sovietskych vojakov 
[26.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20746621/boj-o-mesto-trval-dva-dni-o-zivot-prislo-78-sovietskych-
vojakov.html 

 
 

Spomienkovou slávnosťou si Spišská Nová Ves pripomenie 73. výročie svojho oslobodenia. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spomienkovou slávnosťou spojenou s kladením vencov si v piatok mesto Spišská 

Nová Ves pripomenie 73. výročie svojho oslobodenia. 

Pietny akt sa uskutoční na mestskom cintoríne o 13:30. 
Mená dlho neboli známe 
O vstup do mesta bojovala Červená armáda dva dni, napokon doň prvé hliadky vstúpili v ranných hodinách 

27. januára. 
„Pri oslobodzovaní mesta sa rozhodovalo o celom Spiši, podtatranskom regióne i Vysokých Tatrách. Po 

oslobodení Košíc dostala totiž sovietska 18. armáda rozkaz oslobodiť Poprad a Kežmarok, v ceste im však stála 
práve Spišská Nová Ves, kde mali Nemci vybudovanú silnú obranu. Pri oslobodzovaní mesta prišlo o život 78 

vojakov Červenej armády,“ uviedol regionálny historik Marcel Maniak, ktorému sa ako prvému podarilo 
skompletizovať ich zoznam. 

Celých 73 rokov neboli mená niektorých známe. 
Najviac v okrese 
Pri oslobodzovaní mesta zahynulo koncom januára viac vojakov ako v celom okrese. 
„Bolo ich 78, kým pri oslobodzovaní ostatných miest a obcí okresu ich padlo 40,“ vysvetlil Maniak. 
Regionálny historik v minulosti vypracoval podobný zoznam padlých aj v okresoch Poprad a Kežmarok. 

„Motivovali ma aj články, ktoré vychádzali pri príležitosti výročia oslobodenia mesta. Stále sa tam uvádzali rôzne 
počty padlých vojakov, preto som sa rozhodol, že ich skompletizujem,“ uviedol. 

Vo všetkých dostupných materiáloch a záznamoch dovtedy podľa jeho slov figurovalo trinásť mien padlých 
vojakov Červenej armády, hoci v skutočnosti ich bolo oveľa viac. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20746997/styri-obce-na-vychode-slovenska-ostavaju-bez-starostov.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20746621/boj-o-mesto-trval-dva-dni-o-zivot-prislo-78-sovietskych-vojakov.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20746621/boj-o-mesto-trval-dva-dni-o-zivot-prislo-78-sovietskych-vojakov.html


Osem vojakov bolo zapísaných ako neznámi. Maniak pátral na matrike, v archíve, najviac záznamov sa mu 
však podarilo získať až z Centrálneho archívu Ministerstva obrany Ruskej federácie. 

„Na Slovensku, žiaľ, žiadne podrobné záznamy neboli,“ povedal. 
Spracuje dejiny oslobodenia okresu 
Pri väčšine mien padlých vojakov v Spišskej Novej Vsi sú dnes vďaka práci regionálneho historika aj dátumy 

narodenia. 
„Boli starší aj mladší, najviac ich bolo narodených v rokoch 1898 až 1919, ostatní boli ročníky 1920 až 1926,“ 

priblížil. 
Pôvodne bolo 21 z nich pochovaných na mestskom cintoríne v Spišskej Novej Vsi, iní zase na ďalších 

miestach, napríklad pri kostoloch na námestí. 
„V roku 1946 v marci boli exhumovaní a v súčasnosti sú pochovaní na Verejnom cintoríne v Košiciach spolu s 

ostatnými vojakmi, ktorí padli na Spiši,“ dodal historik. 
Po okresoch Poprad a Kežmarok plánuje spracovať aj dejiny oslobodenia Spišskonovoveského okresu, ich 

súčasťou by bol aj vypracovaný zoznam padlých. 
[Späť na obsah] 
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V Rusku sa dnes začína hovoriť (naformuloval to politológ Sergej Michejev), že ak by Hitler nepáchal 
holokaust, tak Európa by ho už dávno rehabilitovala ako bojovníka s boľševizmom, so strašným totalitným 
Sovietskym zväzom, ako bojovníka za európsky národ a civilizáciu… A zdôvodnením by možno boli aj priame 
Hitlerove slová, že „ja zachraňujem európsku kultúru od boľševizmu". Čiže, ak by nebolo holokaustu, Hitler by bol 
už dávno európskym národným hrdinom! Majú Rusi pravdu? 

Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava: 
- Myslím si, že toto vyjadrenie je trefné. Svet ovládajú dnes tí, ktorých bežní predkovia skončili v rukách Hitlera 

a jeho prívržencov. To, že nás vedú do záhuby, ako ich predchodcov pešiakov, im vôbec neprekáža. Dnes 
nevládnu v Rusku boľševici, no Rusko a Putin im stále prekážajú. Prečo asi? Pre nerastné bohatstvo?! Alebo im 
bránia v našom zotročení?! 

Michal Kuchár, tajomník OblV SZPB, Spišská Nová Ves: - V žiadnom prípade nesúhlasím. Zasa chce niekto 

prekrúcať dejiny, nesmieme to dovoliť v žiadnom prípade. Tie milióny padlých si to nezaslúžia. 
Igor Kovačka, predseda ZO SZPB Sklabina: - Tu nejde o to, či majú Rusi pravdu. Normálni ľudia takto ani 

nerozmýšľajú. Ide o to, že propaganda sa stala súčasťou politiky a tak to funguje počas celej histórie ľudstva. 
V Rusku možno chce niekto naladiť verejnú mienku proti občanom ostatnej Európy a vymýšľa takéto fígle na 

psychiku ľudí. To isté sa deje aj na druhej strane, keď sa aj na nás hrnú informácie o hrozbách zo strany Ruska. 
Podľa môjho názoru práve teraz v Rusku nasadli ich manipulátori na tú najcitlivejšiu tému pre nich samotných a 
tým je imaginárne bagatelizovanie obetí vojny na strane Sovietskeho zväzu ostatnou Európou. Ja si myslím, že 
holokaust bol iba jedným zo zvrhlých cieľov Hitlera a žiadny súdny človek, či demokratický politik na celej 
zemeguli a hlavne v Európe, by nemohol schvaľovať činy Hitlera a rehabilitovať nacistický režim za to, čo spôsobil 
svetu v 2. svetovej vojne. 

(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Karol Glamoš, predseda ZO SZPB, Trenčianske Teplice: - Za čo by rehabilitovala Európa Hitlera? Za to, že 

napadol Poľsko a pokračoval v násilnom podmaňovaní ďalších krajín, aj krajín západnej Európy? Holokaust sa 
týkal židovského a rómskeho etnika, teda tých, ku ktorým cítil Hitler najväčšiu nenávisť. On však nenávidel aj 
Slovanov a Slovania tvoria podstatnú časť Európy. Hádam za to, že bol „bojovníkom za čistú rasu". 

Václav Homišan, predseda ObIVSZPB, Stará Ľubovňa: - Ospevovali by ho na územiach, kde by sa bol zhostil 
a zakorenil fašizmus. Neverím, že ostatné národy by zabudli na zverstvá páchané na slovanských národoch, na 
ich zotročovaní, na potláčaní ich identity. Veď komunisti neboli len v Sovietskom zväze, oni totiž boli a sú po 
celom svete. 

Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: - Chcel by som veriť, že pravdu nemajú. Ale iné činy, 
ktoré sa odohrávajú v medzinárodnej politike ma postupne utvrdzujú v názore, že majú asi pravdu. Vychádzam aj 
z toho, že Valné zhromaždenie OSN 19. 12. 2017 hlasovalo za ruský návrh rezolúcie, kde v spoluautorstve 49 
štátov sa odsudzoval rasizmus, rasová diskriminácia a velebenie nacizmu. Tento návrh bol prijatý väčšinou 133 
hlasov. Už tradične sa proti tejto rezolúcii postavilo USA a Ukrajina. Zdržala sa väčšina členov EU spolu so 
Slovenskom, ale aj Turecko, Kanada, Gruzínsko, Moldavsko a ďalšie štáty. 

Nerád počúvam, ako sa na Ukrajine a v pobaltských republikách (v Estónsku, Lotyšsku a Litve) stavajú 
pomníky a vyrábajú hrdinovia. Títo spoločne s Hitlerom bojovali bok po boku proti svojej vlasti. Spomienky na 
tých, ktorí bojovali proti fašizmu a niesli najväčší diel víťazstva v druhej svetovej vojny sú týmto potláčané. 

[Späť na obsah] 
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