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1. Má 81 a stále robí starostu! 
[30.01.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 11; kz] 

 
 

Autor: kz I Foto: autor, anc 
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RUDŇANY - Prvýkrát ho zvolili za starostu, keď mal 53. Teraz mu ťahá na 82 a na čele Rudnian pri Spišskej 
Novej Vsi je nepretržite už siedme obdobie. Miroslav Blišťan je síce rodeným Liptákom, ale na Spiši zapustil 

korene, a to doslova. Hoci s počítačom sa neskamarátil, tento bývalý baník, skúsený chlap a najmä autorita vo 
svojej obci právom požíva úctu i obdiv. Blízke mu je láskavé slovo, no nebojí sa zakričať, lebo gazda je iba jeden. 

Starosta Rudnian sa do obce dostal ešte v roku 1955 ako bývalý baník a svoje povolanie si vždy vážil. 
„Pochádzam z Dovalova, no cítim sa už viac Spišiakom. Prešiel som viacerými funkciami až po vedúceho výroby 
v úpravovni i ortuťovni. Mládež v roku 1990 chcela, aby som kandidoval. S mojím vedúcim som si hodil 
päťkorunáčku a padlo na mňa, aby som zachránil dedinu. Z 1 600 hlasov som dostal vyše 1 400,“ spomína 
Miroslav Blišťan. „Ľudia ma poznali, vedeli, čo chcem a viem robiť, skúseností som mal dosť, takže bolo na čom 
stavať. Aj keď asi všetko nevyšlo, nemám sa za čo hanbiť. Obec sa rozvíja, hoci som už o 28 rokov starší 
a zdravie mi veru neslúži,“ spomenul starosta, ktorý už vo funkcii určite končí, lebo po ťažkej chorobe maróduje. V 
obci s vyše 4 670 obyvateľmi sa na jeho pôsobenie pozerajú s rešpektom. Vie aj ako na problémových občanov. 
„Nie je to len o biči, ale aj o cukre. Mám len strednú školu, ale zvládam svoju robotu. Prvoradá je vždy 
zodpovednosť za dedinu,“ spomenul Blišťan, ktorého teší, že ekonomiku v obci majú dobre pod palcom a gazdujú 
v pluse. Miestny koordinátor Ján Stanislav (55) Novému Času potvrdil, že Rudňany ich dlhoročný starosta 
pozdvihol a ľuďom sa žije ľahšie: „Pribudli nové budovy, škola, byty, štadión.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Pohotovosť v lekárňach - utorok 30. januára 
[30.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20746752/pohotovost-v-lekarnach-utorok-30-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 
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 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Dr. Max, Dlhé hony 1 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
BENU, Družstevná 39 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
Lekáreň DANKA, Mudr. Pribulu 412/4 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
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 
TILIA, Komenského 2137/65 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Patrik Kupčo obhájil vlaňajšie prvenstvo na Lopuška Cupe 
[30.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Danica Božová] 
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V Lopušnej doline pri Svite sa stretli vyznávači zimných športov. 
SVIT . Tretia januárová sobota v Lopušnej doline pri Svite patrila vyznávačom zimných športov z rôznych 

oblastí Slovenska. 
Organizátori privítali 140 pretekárov rôznych vekových a výkonnostných kategórií. Na rozdiel od minulých 

rokov, keď prebiehali iba súťaže v obrovskom slalome, teraz dostali možnosť i snoubordisti. 
Zastúpenie mal vzdialený Pezinok, Bratislava, Žilina, Soblahov, Sliač, Čaňa, Lehota pod Vtáčnikom, Prešov, 

Nitra, Košice, Lipovce, Divina i Liptovský Mikuláš. 
Región reprezentovali lyžiari zo Spišskej Teplice, Svitu, Popradu, Kežmarku, Ľubice, Batizoviec, Spišskej 

Novej Vsi, Spišských Hanušoviec, Vyšných Hágov, Šuňavy, Veľkej Lomnice, Pribyliny a Lučivnej. 

Registrovaní i neregistrovaní vyznávači zjazdového lyžovania a snoubordingu sa postavili na štart 4. ročníka 
verejných pretekov „O pohár Lopušnej doliny“ – Lopuška Cup. Čakalo ich 23 bránok a výškový rozdiel 130 m. 
Výborná organizácia, príjemná atmosféra, dobre upravený lyžiarsky svah, ochota a ústretovosť organizátorov. 

Najrýchlejší čas – 32,83 sek – dosiahol 23-ročný Patrik Kupčo zo Spišskej Teplice, ktorý dokázal obhájiť 
víťazstvo z minulého ročníka. 

Značná časť prvenstiev zostala v regióne, domáci pretekári ukázali vysokú športovú úroveň a v konkurencii s 
lyžiarmi z iných oblastí dokázali tiež využiť znalosť svahu. 

V jednotlivých vekových a výkonnostných kategóriách lyžiarov zvíťazili: 
Super Baby – dievčatá nar. 2010 a mladšie: 1. Ema Feková – rešov – 1:26,33 min 
Super Baby – chlapci nar. 2010 a mladší: 1. Erik Chorvát – 1:01, 17 min 
Predžiaci nar. 2006 – 2009 neregistrovaní: 1. Martin Uhlár – Pezinok – 38,76 sek 
Predžiaci nar. 2006 – 2009 registrovaní: 1. Adrián Marhefka – Spišské Hanušovce – 47,43 sek 
Predžiačky nar. 2006 – 2009 neregistrovaé: 1. Ela Zora Čížiková – Svit – 45,04 sek 
Predžiačky nar. 2005 -2008 registrované: 1. Lívia Marton – Bratislava – 35,58 sek 
Žiaci nar. 2002 – 2005 neregistrovaní: 1. Lukáš Ceizel – Pezinok – 38,23 sek 
Žiačky nar. 2002 – 2005 neregistrované: 1. Denisa Ceizelová – Pezinok – 39,38 sek 
Žiačky nar. 2002 – 2005 registrované: 1. Tereza Červeňová – Poprad – 35,75 sek 
Juniori nar. 1998 – 2001 neregistrovaní: 1. Lukáš Pačew – Žilina – 39,27 sek 
Juniori nar. 1998 – 2001 registrovaní: 1. Rastislav Marhefka – Spišské Hanušovce – 34,51 sek 
Juniorky nar. 1998 – 2001: 1. Zuzana Šebestová – Spišská Teplica – 41,73 sek 
Muži nar. 1978 – 1997 neregistrovaní: 1. Patrik Kupčo – Spišská Teplica – 32,83 sek (zároveň absolútny 

víťaz) 
Muži nar. 1978 – 1997 registrovaní: 1. Beňadik Plecnér – Spišská Nová Ves – 33,48 sek 

Ženy 1978 – 1997 neregistrované: 1. Dominika Joppová – Svit – 40,03 sek 
Starší muži nar. 1968 – 1976 neregistrovaní: 1. Stanislav Joppa – Svit – 34,38 
Starší muži nar. 1968 – 1977 registrovaní: 1. Boris Senderák – Svit – 49,79 sek 
Staršie ženy nar. 1968 – 1977: 1. Janka Plecnér – Spišská Nová Ves – 39,56 sek 

Seniori muži nar. 1967 a starší: 1. Vladimír Siráň – Svit – 35,11 sek 
Seniorky nar. 1967 a staršie: 1. Mária Povrazníková – Svit 
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Medzi snowboardistami zvíťazil Marek Debre a Lea Nora Čížiková zo Svitu. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Vzor pre šampióna Michalka je Usain Bolt 
[30.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Danica Božová] 
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Konali sa majstrovstvá východného Slovenska v atletike v hale. 
SVIT. Atletická hala Elán v Bratislave bola počas tretej januárovej nedele dejiskom Majstrovstiev 

Východoslovenského atletického zväzu v atletike všetkých mládežníckych kategórií i mužov a žien. 
Vzhľadom na to, že na východe Slovenska sa nenachádza atletická hala, museli pretekári z Prešovského a 

Košického kraja absolvovať svoj šampionát v metropole Slovenska. 
Napriek obmedzeným podmienkam, ktoré majú na prípravu v zimných mesiacoch, niektorí z nich dosiahli 

excelentné výkony. 
Najúspešnejším pretekárom celého šampionátu bol 15-ročný Podtatranec Samuel Michalko z Batizoviec, žiak 

deviateho ročníka Spojenej školy Mierová vo Svite, člen Atletického oddielu Svit. V kategórii starších žiakov 
vybojoval tri tituly. 

„Z môjho vystúpenia mám dobrý pocit, pretože vybojovať tri prvé miesta na jednom šampionáte sa mi ešte 
nikdy nepodarilo. Som nadšený,“ dodal skromný športovec po návrate pod Tatry. 

Vrátil sa s troma zlatými medailami a dvoma diplomami. „Tretí diplom mi organizátori nestihli vypísať, lebo 
sme už cestovali domov,“ spresnil. 

V ktorých disciplínach ste súťažili? 
„Absolvoval som beh na 60 m, beh na 150 m a skok do diaľky.“ 
Ktorá z týchto disciplín sa vám zdala najťažšia a ktorú máte najradšej? 
SM: „Najradšej mám šprint na 60 m. Táto disciplína bola zároveň pre mňa najťažšia. Jednak bola početne 

obsadená – 28 pretekárov – absolvovali sme najskôr rozbehy a potom finále. A tiež ju v zime nemáme kde 
kvalitne trénovať. Pripravujeme sa v telocvični.“ 

Nemali ste pred štartom obavu a stres v súvislosti s možnosťami na prípravu? 
„Mal som prirodzený stres, pretože stať sa môže všeličo. Ale podľa mňa je základom dosiahnutia dobrého 

výkonu byť pokojný pred štartom.“ 
Ako dlho ste sa pripravovali na túto súťaž? 
„Moja príprava na tieto majstrovstvá trvala približne päť mesiacov. Tréningy boli ťažké, ale zvládol som to. Mal 

som podporu dobrého kolektívu a nášho trénera Ladislava Potočného.“ 
Kedy ste sa dostali k atletickým tréningom? Ako dlho sa už venujete atletike? 
„Trénujem od konca siedmeho ročníka. Naplno som začal na začiatku ôsmej triedy, teda kvalitné tréningy 

absolvujem už rok a pol.“ 
Kto je váš vzor? Motivoval vás k atletickým tréningom? 
„Mojím vzorom je Usain Bolt, ktorý je podľa mňa, a nielen podľa mňa, najlepší šprintér na celom svete. K 

atletike som sa dostal vďaka môjmu trénerovi a učiteľovi telesnej výchovy Ladislavovi Potočnému. Videl vo mne 
skrytý talent.“ 

Váš talent si učiteľ a tréner všimol na telesnej výchove? Alebo inde? Kde? 
„Objavil ho, keď sme boli v Poprade na mojich prvých pretekoch pred takmer dvoma rokmi. Koncom siedmeho 

ročníka som školu reprezentoval v skoku do diaľky. Vtedy mi nevyšiel ani jeden pokus, ale učiteľ mi povedal, že 
mám perfektné odrazové schopnosti a mohol by som ich neskôr využiť. Tak som začal chodiť na atletické 
tréningy.“ 

Medailové umiestnenia ďalších atlétov zo Spiša 
Muži 
Beh na 200 m: 1. Matej Baluch, AŠK Spišská Nová Ves – 23,14 s 
Beh na 400 m: 1. Lucián Jančár, Tatran Spišská Nová Ves – 55,36 s; 2. Tomáš Palušák, AŠK Spišská Nová 

Ves – 57,62 s 
Beh na 800 m: 1. Samuel Lazar, AŠK Spišská Nová Ves – 2:14,40 min. 
Beh na 1 500 m: 2. Lukáš Koperdák, AŠK Spišská Nová Ves – 4:46,95 min. 

Juniori 
Beh na 60 m: 1. Matej Baluch, AŠK Spišská Nová Ves – 7,28 s 

Dorastenci 
Beh na 400 m: 1. Erik Révai, AŠK Spišská Nová Ves – 54,60 s 
Beh na 1 500 m: 2. Matej Bartoš, Tatran Spišská Nová Ves – 4:48,36 min. 
Vrh guľou 5 kg: 1. Bernard Legnavský, AŠK Spišská Nová Ves – 11,40 m 

Starší žiaci 
Beh na 60 m: 1. Samuel Michalko, AO Svit – 7,66 s ;3. Tomáš Štinčík, AO Svit – 7,88 s 
Beh na 150 m: 1. Samuel Michalko, AO Svit – 18, 42 s 
Skok do diaľky: 1. Samuel Michalko, AO Svit – 562 cm 
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Ženy 
Beh na 200 m: 3. Diana Gorelová, AK Elán pri ZSŠ Kežmarok – 28,62 s 
Beh na 1 500 m: 1. Aneta Fričová, AŠK Spišská Nová Ves – 6:06,57 min. 

Juniorky 
Beh na 60 m prekážok: 1. Barbora Chybová, AO Svit – 11,66 s 
Dorastenky 
Beh na 400 m: 2. Ľubomíra Dovjaková, AK Elán pri ZSŠ Kežmarok – 71,06 s 
Beh na 60 m prekážok: 1. Natália Gyomraiová, TJ Tatran Spišská Nová Ves – 9,38 s 

Beh na 800 m: 1. Kristína Špitková, MŠK 1895 Kežmarok – 2:48,54 min. 
Skok do diaľky: 1. Alexandra Bartková, AO Svit – 479 cm 
Staršie žiačky 
Beh na 800 m: 3. Barbora Spišáková, AŠK Spišská Nová Ves – 2: 55,05 min. 
Vrh guľou 3 kg: 2. Ľuboslava Olejníková, AŠK Spišská Nová Ves – 9,45 m 

Mladšie žiačky 
Beh na 60 m prekážok: 2. Šarlota Grečková, TJ Tatran Spišská Nová Ves – 12,08 min. 

[Späť na obsah] 
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Atléti Voľanský, Tokarčík aj Guth priniesli zlato. 
BRATISLAVA/BARDEJOV. Na majstrovstvách Východoslovenského atletického zväzu v hlavnom meste 

Slovenska sa zišla nečakane početná rodina pretekárov z oboch našich krajov. 
Nechýbala najmä talentovaná mládež z ŠŠK Bardejov, Junior Prešov, Slávia TU Košice, ATU Košice, Svit, 

Michalovce, Moldava, Revúca, Kežmarok, Slávia a Tatran Spišská Nová Ves. Súťaž v piatich vekových 

kategóriách prebehla v jeden deň 21. januára v hale Elán. 
Talentov nikdy nie je dostatok 
Po titul si zabehla dorastenka Erika Brehuvová z ŠŠK JAK Bardejov, ktorej na 60 m namerali čas 8,32 s, na 

vzdialenosti 200 m bola druhá za 27,32 s. 
Víťazná Karolína Kánassyová zo Slávie TU mala čas 27,29 s. Najkratší šprint vyhral Tomáš Matuščák z 

Humenného časom 7,01 s, druhý bol Rastislav Jelínek zo Slávie TU za 7,32 s a tretí Radoslav Voľanský z 
Bardejova mal čas 7,66 s. 

Matuščák vyhral aj beh na 200 m za 23,06 s. Beh na 60 m cez prekážky vyhral Voľanský za 10,29 s, a bol 
prvý aj v skoku do výšky, prekonal 178 cm. Druhý bol Samuel Dzurišin so 175 cm. 

V kategórii mladšieho žiactva si po titul zašprintoval ďalší Bardejovčan na 60 m Michal Tokarčík časom 8,38 s, 
v skoku do diaľky bol prvý s 446 cm. Richard Guth vyhral beh na 60 m cez prekážky za 11,23 s. 

Dávid Bujdoš z Michaloviec vyhral beh na 600 m časom 1:51,57 min. a Michaela Ivancová z Humenného 
časom 1:56,33 min. Medzi starším žiactvom Slávka Ratvajská z ŠŠK JAK bola tretia v behu na 60 m časom 8,62 
s a druhá na 150 m za 20,94 s. 

Prvý medzi chlapcami Samuel Michalko zo Svitu zabehol čas 7,66 s. V behu na 400 m Patrik Revaj zo Sp. 
Novej Vsi bol prvý v cieli za 54,60 s, Marek Vašičkanin z ŠŠK Bardejov dobehol druhý časom 56,32 s. 

Medzi dievčatami vyhrala Žofia Juričova z Prešova za 70,61 s. Dorastenec Denis Fridmanský z Moldavy n/B 
bol prvý v cieli na 800 m za 2:12,65 min. 

Juniorov a dospelých je menej 
V juniorskej kategórii Diana Gorelová z Kežmarku vyhrala krátky šprint za 8,40 s a medzi ženami Martine 

Nagyovej z ATU namerali 8,04 s. 
Maté Kiss zo Slávie TU vyhral 60 m za 7,15 s a Matej Baluch zo Sp. Novej Vsi 200 m za 23,14 s. 
Patrik Megela z Humenného skočil najviac 631 cm do diaľky, Adrián Baran z Vranova vrhol 6 kg guľu na 

víťaznú značku 17,69 cm. Zabezpečil si postup na majstrovstvá sveta juniorov. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Kam za kultúrou - utorok 30. januára 
[30.01.2018; 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, ARTMAX FILMY - Beatrice o 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 - S láskou Vincent o 16.30 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 - Rigoletto o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Otec o 19.00 

hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 9.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990); Július Hegyesy: SILENTIUM a Zuzana Uhrinová Hegyesyová : SILENTIUM FEMINA (do 25. 2.), 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický 
zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), 
(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; MaJel 
CENTRUM (Alžbetina 42, ut, št 14 - 18) - Zmiznutá židovská stopa (do 6. 2.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - 
ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická 
expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 
písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 
výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Autorská výstava János Sütő - Krása Slovenska (do 4. 3.), 
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.), 
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 
FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych 
amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny 
a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 
tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA 

UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, 
Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner 
spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3. ), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 
- 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 
PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami 
Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 
nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - BANÍCKO-ENERGETICKÉ 
CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása 
v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Industriálny motív v kresbe Jana Rastislava Stehlíka a Ľudovíta Felda 
(do 31. 1.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ 
MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále 
umenia 2017 (do 31. 1.), ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Námestie baníkov 25) - eNRA 2017 - vernisáž o 18.00 
hod. (do 26. 3.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00, Rýchle rande o 18.30, 

Filmový klub: Na konci sveta o 19.00 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, Artmax film - Beatrice o 20.20 hod., POPRAD: CINEMAX - 
Labyrint: Smrteľná liečba o 15.40, 21.00, 3D o 18.10, S láskou Vincent o 18.20, Všetky prachy sveta o 20.40, 
Coco o 15.50, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40, ARTMAX FILMY - Dvojitý 
milenec o 20.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - Všetky prachy sveta o 19.30 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; CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) 
- Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, 
št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia maľby (do 25. 3.), 
HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017 - Reflexia rozprávky v súčasnom 
umení (do 7. 1.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - 
Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia chovu 
koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU - Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 
fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, HRAD 
ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - 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] 

 
 

7. Mňačkov Engelchen je ťažká výzva 
[29.01.2018; Týždeň; .kultúra.divadlo; s. 42; eva Čobejová] 

 
 

V Mestskom divadle v Žiline majú tvorcovia často vysoké ambície a skúšajú neprebádané chodníčky, hoci by 
pokojne mohli žiť iba ako scéna s nenáročnými konverzačkami či celebritnými tolkšou. 

.žilina bola v istom zmysle dlho diskrimininovaná, lebo profesionálna divadelná scéna tu zanikla v roku 1969 a 
na vyše dvadsať rokov sa divadlo z mesta vytratilo. Štátom platenú divadelnú scénu mal pritom aj menší Zvolen, 
Spišská Nová Ves či Martin. Zlom prišiel v roku 1992 za primátorovania Jána Slotu, ktorý si takto uhral jeden 

dobrý bod. V januári 1992 vzniklo v Žiline prvé neštátne profesionálne divadlo na Slovensku. A napriek 
skromnému rozpočtu úspešne lavíruje medzi ľahšími žánrami a ambicióznymi projektmi, ktoré vzbudzujú v 
divadelnom svete rešpekt. Iste za to môže vedenie divadla, teda Anton Šulík s Eduardom Kudláčom, ktorí 
preferujú súčasné divadelné texty aj slovenskú drámu. 

V niečom však mala Žilina aj šťastie. V jej historickom centre je reprezentačný dom s pôsobivou divadelnou 
scénou. Bol by hriech nechať ju ležať ladom, alebo ju využívať len príležitostne. Mimochodom, túto budovu 
postavil v roku 1942, za slovenského štátu, architekt Otto Reicher, ktorý bol obdivovateľom pompéznej 
architektúry Musolliniho Talianska. Vstupujeme teda do budovy inšpirovanej fašistickou estetikou, míňame bustu 
Petra Jilemnického (podľa neho sa kedysi toto divadlo volalo), komunistu, ktorý napísal v roku 1947 oslavný 
román o Povstaní. Ale my mierime na prvú reprízu celkom iného diela o protifašistickom boji. Tiež ho síce napísal 
komunista, ale trošku komplikovanejší – Ladislav Mňačko. 

Pôvodne bol vraj jeho román Smrť sa volá Engelchen divadelnou hrou, ktorú už v roku 1945 za tri dni napísal 
pre divadlo v Jihlave. Ale to bol asi dosť nezrelý pokus. Mňačko musel ešte autorsky aj ľudsky dozrieť, aby mohol 
napísať silný román o svojom krátkom, no dramatickom partizánskom období. Jeho súčasťou bolo vypálenie a 
zmasakrovanie moravskej osady Ploština. Samozrejme, za smrť 27 ploštinských mužov môžu najmä 
sfanatizovaní Hitlerovi bojovníci, bojujúci do poslednej chvíle. Ale boli tu aj miestni zradcovia a časť viny leží 
zaiste aj na partizánoch, ktorí si z Ploštiny urobili základňu, využili pohostinnosť kopaničiarov, a potom ich nechali 
napospas vrahom. A aby to nebolo jednoduché: po vojne dvaja partizáni z brigády operujúcej v tomto priestore 
pokračovali v boji proti komunistom, potom boli odsúdení, a tak sa o Ploštine a jej tragédii radšej nehovorilo. 

Víťazov tu bolo málo, porazených veľa. Aj Mňačko sa s Ploštinou musel osobne vyrovnať a vo svojej knihe 
potom presvedčivo ukázal, aké komplikované dilemy riešia ľudia vo vojne. Jeho kniha mala v čase vyjdenia, teda 
v roku 1959, obrovský úspech na Slovensku aj v Česku. Bola to kniha so silnou katarziou, o vine aj o odpustení, 
hoci ju napísal kovaný komunista. 

.engelchen na scéne 



Mestské divadlo v Žiline si nedalo jednoduchú úlohu: Urobiť z Mňačkovho románu divadelnú drámu. Kedysi v 
60. rokoch sa o filmové spracovanie pokúsila talentovaná autorská dvojica Kadár-Klos, no oveľa väčší úspech 
zažila neskôr s Obchodom na korze. 

Uviesť Engelchena je naozaj veľkou výzvou pre divadlo, ktoré má obmedzené možnosti, a to nielen finančné. 
Zdá sa, že aj diváci to pochopili a ocenili odvahu a hľadačský elán tvorcov. Sála bola počas prvej reprízy úplne 
plná a dominovali v nej mladí ľudia. Na konci spokojne tlieskali a viacerí potom v neďalekých kaviarňach ešte 
rozoberali svoj divadelný zážitok (ako to autorka mohla s radosťou zaregistrovať). 

Takže výsledok zaiste nebol prehrou, no určite to nebola ani jednoznačná výhra. Najmä prvá časť 
predstavenia pripomínala skôr dramatizované čítanie, bolo tu veľa rozprávania, vysvetľovania a reč postáv bola 
príliš kvetnatá, literátska. Emócie diváka ostali dlho takmer nedo tknuté a pocit katarzie bol trochu banálny. 
Zrejme to chcelo odvážnejší prístup k Mňačkovej látke, ako zvolila dramatizátorka a dramaturgička v jednej osobe 
Lenka Garajová. 

.chladná inscenácia? 
Priznám sa, neviem celkom dobre odhadnúť, ako celému príbehu v divadle rozumeli ľudia, ktorí nepoznajú 

Mňačkov román. Mám však dojem, že ten najsilnejší motív – pocit zodpovednosti mladého partizána za osud 
vypálenej dediny – je v hre nevýrazný, nevidno ho príliš ani v prežívaní hlavného hrdinu. Pritom práve toto bolo v 
Mňačkovom románe úplne kľúčové, to mu dodávalo silu a vytváralo drámu. Hlavný hrdina v podaní herca Michala 
Kolejáka, ktorý sa typovo do tejto úlohy hodil, však ani nemá možnosti ukázať hrdinovo trápenie. Má priestor iba 
na deklamáciu svojho pocitu viny, čo, samozrejme, nestačí. Divadelne silnejšie sú tu iné motívy, napríklad vzťah s 
Martou či prekvapivá konfrontácia s nemeckým vojakom a jeho vojenskou cťou. 

Divadelná kritička Martina Mašlárová pre .týždeň skonštatovala: „Napriek snahe režiséra Tomáša Procházku, 
prostredníctvom hudby či projekcie podporiť skľučujúcu atmosféru, z javiska necítiť nástojčivé otázky pohľadu do 
minulosti ani napätie vo vyhrotených situáciách. Procházka, ktorý je v slovenskom divadelnom kontexte známy 
ako radikálny experimentátor, sa tentoraz pokúsil o konzervatívnejší (ne)experiment, ktorého výsledkom je na 
jeho pomery nezvyčajne konvenčná a chladná inscenácia.“ Napriek kritike sa však tento pokus o Mňačkovho 
Engelchena v Žiline počíta. Bol to užitočne aj príjemne strávený večer. 

—- 
Foto: David Uzsák a Ján Dobrík v divadelnom predstavení Smrť sa volá Engelchen 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Cesta medzi Rudňanmi a Poráčom sa rozpadáva 
[29.01.2018; Rádio Regina BA; Žurnál Rádia Regina; 12:00; Marie Balážová-Melníková / Daniela Matejovičová] 

 
 

Daniela Matejovičová, moderátorka: „Bez preháňania ju možno nazvať aj cestou smrti. Taká je cesta medzi 
obcami Rudňany a Poráč v okrese Spišská Nová Ves. Vedie závalovým pásmom a neustále sa prepadáva. Je aj 

častým miestom havárií. Miestni obyvatelia aj odborníci hovoria, že situáciu by vyriešila nová cesta z Poráča cez 
Matejovce. Košický samosprávny kraj zatiaľ nad touto možnosťou neuvažoval.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „Ceste, ktorá spája Poráč s ostatným svetom hrozí, že sa reálne zrúti. 
Vodič autobusu Ivan Liška po nej jazdí šesť rokov.“ 

Ivan Liška, vodič autobusu: „Zosuv pokračuje, tá cesta sa láme, z roka na rok je horšia.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Postavili ju ako dočasné riešenie ešte v minulom storočí. Vodiči ju používajú 

takmer 50 rokov. Na jej katastrofálny stav upozorňuje aj starosta obce Peter Volčko.“ 
Peter Volčko, starosta obce Poráč: „Reálne hrozí zosunutie, respektíve zbortenie oporného múru, čo môže 

viesť aj k nešťastiu.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Správcom cesty je Košický samosprávny kraj. Minulý rok ju začal rekonštruovať, 

ale práce nedokončil. Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková.“ 
Zuzana Bobríková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja: „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 vedúcej 

mimo závalového pásma.“ 
Obyvateľ Poráča: „Lepšie by bolo urobiť skratku z Poráča cez Matejovce.“ 
Obyvateľ Poráča: „Najrozumnejšie riešenie by bola preložka tejto cesty.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Túto myšlienku podporuje aj člen dopravnej komisie Košického samosprávneho 

kraja Rastislav Javorský.“ 
Rastislav Javorský, člen dopravnej komisie Košického samosprávneho kraja: „Sprístupniť obec Poráč z druhej 

strany, to znamená postaviť novú cestu.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Hovorkyňa Košického samosprávneho kraja upozorňuje, že s touto alternatívou 

doteraz samosprávny kraj nerátal.“ 
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.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Či sa teda bude cesta medzi Rudňanmi a Poráčom rekonštruovať alebo sa bude 

stavať úplne nová cesta, rozhodnú poslanci košickej župy po schválení nového rozpočtu.“ 
[Späť na obsah] 



 
 

9. Nepriaznivé obdobie novoveských hokejistov: Našich chlapcov čakala ďalšia 

prehra 
[29.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nepriaznive-obdobie-novoveskych-hokejistov-nasich-chlapcov-cakala-dalsia-
prehra-290140 

 
 

Hokejisti Spišskej Novej Vsi vycestovali na zápas do Dubnice nad Váhom. Zdolať súpera však bolo žiaľ nad 

ich sily. 
Ani v 41. kole 1. hokejovej ligy sa hokejistom Spišskej Novej Vsi nepodarilo obrátiť kartu. Opäť totiž prehrali. 

Tentoraz vycestovali naši chlapci do Dubnice nad Váhom, kde si s momentálne piatym mužstvom v tabuľke 
nedokázali poradiť a po tretinách (0:1, 4:1, 3:0) sa tak z víťazstva tešili súperi. 

Do konca základnej časti zostávajú už iba štyri kolá. Najbližšie môžeme spišskonovoveských hokejistov 
podporiť na domácom ľade v posledný januárový deň, keď sa postavia proti Trnave. 

Začiatkom februára ich čakajú posledné tri zápasy. 2. februára je pripravené východniarske derby s 
Prešovom, siedmeho si doma zmerajú sily s Michalovcami a základné kolo ukončia 9. februára zápasom s 
Považskou Bystricou. 

Góly: 26. Berák (Kanaet), 34. Ďuriš (Krajči), 35. Kokavec (Krajči, Rehák), 40. Trenčan (Briestenský, Jakubík), 
51. Jakubík (Krajči, Briestenský), 55. Briestenský (Habšuda), 59. Ďuriš (Krajči, Kokavec) – 1. Koky (Zwick), 34. 
Lištiak (Lesňák). 

MHK Dubnica nad Váhom – HK Spišská Nová Ves 7:2 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. MY Noviny Spiša o svadbách i doprave 
[29.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; Mária Pihuličová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20748919/my-noviny-spisa-o-svadbach-i-doprave.html 

 
 

Od utorka 30. 1. je na pultoch nové číslo týždenníka so zaujímavou prílohou. 
Aktuálne číslo Novín Spiša poteší čitateľov veľkou témou svadieb. 
V nej sa dozviete, aké trendy sú v svadbách pod Tatrami i to, či sa viac párov berie, alebo naopak, rozchádza. 
Týždenník však pozorne mapuje aj témy regióna. 
Čo bude s križovatkou pri popradskej nemocnici, kde je to každodenný boj so zápchami? 
Sídlisko Mier v Spišskej Novej Vsi čaká miliónová investícia. Postavia tu novú lávku. 

Gelnica má miestnu poriadkovú službu. 
Kežmarok uvažuje, čo s priestormi bývalých kasární a budúcnosťou študentského miestečka. 
Poprad má ako prvý na Slovensku elektrobus, práve ho testujú. 
Príbeh z Tatier tentoraz prinesie osobnosť Martina Murára, ktorý je inštruktorom skialpinizmu a horolezectva 

už takmer dve desaťročia. Ako hovorí - lavína odborníkov nerozoznáva. 
Aké boli tohtoročné fašiangy v Brutovciach pri Levoči? Aj o tom ste nám napísali. 
Noviny Spiša vám v aktuálnom čísle prinášajú prílohu vysokých škôl, nechýba ďalšie pokračovanie seriálu o 

dramatickej medicíne aj čítanie o údajnom zákaze igelitiek. 
Na svoje si prídu aj športoví fanúšikovia. 
Tréner HK Poprad Marcel Ozimák porozprával o klube a jeho úspechoch. 
Dočítate sa o prestupe aj plánoch futbalistu Tomáša Kubíka. Nechýba bohatý športový a kultúrny servis. 
Nové číslo Novín Spiša bude v predaji do 5. januára. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Hokejistom sa darilo: Na domácom ľade rozstrieľali rezervu Nových 

Zámkov 
[29.01.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

http://spisska.dnes24.sk/nepriaznive-obdobie-novoveskych-hokejistov-nasich-chlapcov-cakala-dalsia-prehra-290140
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http://topolcany.dnes24.sk/hokejistom-sa-darilo-na-domacom-lade-rozstrielali-rezervu-novych-zamkov-
290202 

 
 

Topoľčianski hokejisti majú za sebou ďalší vydarený zápas. Pred domácim publikom si poľahky poradili s 
celkom Nových Zámkov. 

Hokejisti Topoľčian privítali počas 41. kola I. ligy na domácom ľade outsidera z Nových Zámkov. Papierové 
predpoklady sa naplnili a Topoľčany si poriadne zastrieľali. „Som rád, že sme na domácom ľade strelili veľa 
pekných gólov, i keď sme sa nevyhli aj hluchým minútam. Sám dobre viem, že takéto zápasy sa nehrajú ľahko a 
navyše za takéhoto stavu sa ťažko ešte dá sústrediť na každú akciu. Do konca základnej časti nás čakajú ešte 
štyri zápasy a pevne dúfam, že opäť sa naštartujeme k našim výkonom z predchádzajúceho obdobia, pretože 
sledujem, že táto domáca séria nám príliš nepasuje a už na niektorých hráčoch je bádať, že výkonnostne idú 
dole. Pevne však verím, že počas najbližšieho týždňa, kedy nás čakajú dvaja ťažší súperi, sa opäť naštartujeme a 
zodpovedne pripravíme do play-off,“ povedal pre klubový web topoľčiansky tréner Ľubomír Hurtaj. 

HC Topoľčany – HC Nové Zámky B 12:2 (4:0, 4:1, 4:1) 
Góly: 2., 28. Minárik, 10., 36. Novák, 43., 47. Tábi, 45., 49. F. Hudec, 12. Uhnák, 17. Pätoprstý, 35. J. Hudec, 

36. Grman – 22. Kudrna, 53. Murašov. Rozhodovali: Mňlkvy – Frimmel, Valo, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, 
oslabenia: 0:0, 715 divákov 

Tabuľka po 41. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Skalica 9

8 
2. Michalovce 9

4 
3. Prešov 9

0 
4. Topoľčany 8

3 
5. Dubnica nad 

Váhom 
6

6 
6. Bratislava 5

9 
7. Spišská Nová 

Ves 
4

5 
8. Považská 

Bystrica 
3

8 
9. Trnava 2

9 
10. Nové Zámky „B“ 2

7 
– HK Orange 20 1

3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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12. Vodičov preverila Vlachovská jazda zručnosti: Parádne FOTO z trate! 
[29.01.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
http://roznava.dnes24.sk/vodicov-preverila-vlachovska-jazda-zrucnosti-paradne-foto-z-trate-290215 

 
 

Neďaleko obce Vlachovo sa zišli priaznivci motoristického športu, aby si vyskúšali jazdu na snehu a ľade. 
Konal sa tam už 7. ročník čoraz populárnejšieho podujatia pod názvom Vlachovská jazda zručnosti. 

V sobotu, 27. januára sa od ranných hodín priestor za obcou Vlachovo premenil na pretekársku trať. Svoje 
zručnosti v jazde na snehu a ľade si prišli vyskúšať desiatky nadšencov motoristického športu. 

Od organizátora sme sa dozvedeli, že toto podujatie malo byť určené na začiatku skôr len pre amatérskych 
jazdcov, no stále je populárnejšie a láka aj skúsených pretekárov. Tento rok sa súťaž organizovala pod záštitou L 
Racing klubu, ktorý je známy z popredných domácich aj zahraničných súťaží v rally a pav. 

Ďalšie fotky, ktoré sme pre vás pripravili si môžete pozrieť TU: Pozrite si Vlachovskú jazdu zručnosti na 
fotkách 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejistom-sa-darilo-na-domacom-lade-rozstrielali-rezervu-novych-zamkov-290202
http://topolcany.dnes24.sk/hokejistom-sa-darilo-na-domacom-lade-rozstrielali-rezervu-novych-zamkov-290202
http://roznava.dnes24.sk/vodicov-preverila-vlachovska-jazda-zrucnosti-paradne-foto-z-trate-290215


Ako pre náš web prezradil riaditeľ pretekov Ľuboš Gál, termín organizovania tohto obľúbeného preteku sa 
musel raz preložiť, keďže sa má jazdiť na snehu a ten absentoval, tak zvolili náhradný termín, počas ktorého mali 
aspoň akú-takú snehovú nádielku. 

„Pre nás je veľmi potešujúce, že si táto akcia našla priaznivcov nie len z okresu Rožňava ale aj širšieho okolia. 
Máme tu veľa zástupcov od Košíc, Spišskej Novej Vsi, z okolia Banskej Bystrice aj Brezna, takže toto je v 

podstate pre nás taká novinka, že máme jazdcov aj z iných kútov Slovenska, nie len z Gemera, a tým pádom sme 
sa snažili laťku postaviť ešte vyššie,“ hovorí Gál. 

Pozrite si v našej galérii presnú stovku fotiek ;) 
Na štart sa postavilo 48 posádok, medzi ktorými nechýbali aj staré škodovky, ktoré sa popasovali so zimnými 

podmienkami. „Oko diváka však určite zaujali aj ostré pretekárske špeciály, či bugina súťažiaca o najlepší 
dosiahnutý čas,“ spresnil pre Rožňavu 24 riaditeľ podujatia. 

Súťažilo sa v rôznych kategóriách ako juniori, ženy, vozidlá s predným alebo zadným náhonom, a napokon 
vozidlá poháňané oboma nápravami tzv. „štvorkolky“. Pre divákov bolo pripravené teplé občerstvenie a nechýbal 
ani dobrý guláš a párky. Počas prestávky sa losovala tombola o hodnotné ceny. Po dvoch odjazdených kolách sa 
napokon absolútnym víťazom stal Maroš a Katka Kysucký na vozidle Mitsubishi Lancer EVO 6. 

Výsledky jednotlivých tried 
Trieda J -Junior 
- 1. Denis Pavlík, Peugeot 205 Gti (Betliar) 
- 2. Matej Lábaj – Marián Lábaj, Lada 2107 (Revúca) 
Trieda Z -Ženy 
- 1. Frederika Banyászová – František Banyász, SUBARU Impreza (Rožňava) 
- 2. Veronika Štarková – Slavomír Štark, Škoda 130GL (Vyšný Medzev) 
3. Adela Dókušová – Nikoleta Bukovičová, Škoda Felicia (Rožňava) 
Trieda A – predný náhon 
- 1. Branislav Hudák – Ján Vido, Škoda Fabia (Dobšiná) 
- 1. Milan Spišák – Branislav Chochol, Opel Corsa (Dobšiná) 
- 3. Roland Zeťák – Evuci Vanyova, Opel Corsa (Rožňava) 
Trieda B – zadný náhon 
- 1. Slavomír Štark – Veronika Štarková, Škoda 130GL(Poproč) 
- 2. Branislav Kováč – Marek Kováč, Škoda 100 (Moldava nad Bodvou) 
- 3. Ondrej Rolik, Škoda 130 (Turňa nad Bodvou) 
Trieda C – 4×4 
- 1. František Banyász – Frederika Banyászová, SUBARU Impreza (Rožňava) 
- 2. Filip Cupra – Jakub Molčan, Subaru Impreza WRX Sti (Dobšina) 
- 3. Vladimír Čillík- Ladislav Švajko, Subaru Forester 
Trieda S – špeciály 
- 1. Maroš Kysucký – Katka Kysucká, Mitsubishi Lancer EVO 6 (LRacing s.r.o.) 
- 2. Gabriel Tamáš – Tibor Trenčanský, Suzuki 
- 3. Štefan Kubačka – Halčinová, Honda CRX 
Absolútne poradie nájdete TU! 
Zdroj: Dnes24.sk 
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13. Dobré o nich vedieť: 10 akcií najbližších dní v Spišskej a okolí, ktoré radíme 

zažiť 
[29.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/dobre-o-nich-vediet-10-akcii-najblizsich-dni-v-spisskej-a-okoli-ktore-radime-
zazit-290151 

 
 

Je dobré o nich vedieť ešte vopred. Prinášame vám desať podujatí, ktoré sa v Spišskej a okolí uskutočnia 
tento týždeň a ktoré radíme zažiť. 

Štvrťstoročie samostatnej Slovenskej republiky 
Múzeum Spiša 
Výstava, ktorá je komorne ladená, je venovaná 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Môžete 

si ju pozrieť počas celého roka v múzeu Spiša. Pojednáva o okolnostiach, ktoré predchádzali rozpadu 
Československa, o vzniku Slovenskej republiky, o etablovaní tohto nového štátu, o jeho ústave a štátnych 
symboloch. 

Filmový klub: S láskou Vincent 
30. januára 2018 o 19:00, kino Mier 
Jeden z najvplyvnejších maliarov histórie dostal vlastný film. Ten si môžete pozrieť v rámci filmového klubu aj 

v našom kine. Autorka vyrozprávala životný príbeh Van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel. Na každé si 

http://spisska.dnes24.sk/dobre-o-nich-vediet-10-akcii-najblizsich-dni-v-spisskej-a-okoli-ktore-radime-zazit-290151
http://spisska.dnes24.sk/dobre-o-nich-vediet-10-akcii-najblizsich-dni-v-spisskej-a-okoli-ktore-radime-zazit-290151


povolala vyše 100-člennú skupinu výtvarníkov, aby ho prekreslili do dynamickej podoby. Výsledkom je 12 
olejomalieb za sekundu a dohromady 62 450 ručne kreslených obrázkov, ktoré splynú do dlhometrážneho 
filmu… 

HK SNV – HK Trnava 
31. januára 2018 o 17:00, Zimný štadión 
Posledný januárový deň si prídu na svoje aj priaznivci hokeja. Naši hokejisti odohrajú na domácom ľade 

ďalšie kolo prvej hokejovej ligy, v ktorom si zmerajú sily so súpermi s Trnavy. 
Balalajka tour 2018 
31. januára 2018 o 18:00, divadelná sála Levoča 
Stred pracovného týždňa si môžete spestriť aj v susednej Levoči. Práve tu sa predstavia a svoje umenie 

predvedú sólisti donského kozáckeho chóru Volnij a Don Rusko. 
Dámsky krajčír 
1. februára 2018 o 10:00, Spišské divadlo 
Francúzsku situačnú komédiu plnú komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich uvedie vo 

štvrtok 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. 

Karneval na ľade 
1. februára 2018 o 13:30, Zimný štadión 
Pre malých aj veľkých je vo štvrtok popoludní pripravená akcia plná masiek, súťaží a zábavy. Na zimnom 

štadióne v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční Karneval na ľade. Po skončení karnevalu nasleduje pre všetkých 

účastníkov podujatia voľné korčuľovanie. 
Ja si poskočím, ja si vyskočím 
2. februára 2018 o 16:30, materské centrum Dietka 
Koncom týždňa sa môžete prísť so svojimi ratolesťami zabaviť aj na sídlisko Mier. Materské centrum Dietka 

pripravilo pre deti do 6 rokov podujatie, kde bude mať prím hudba a dobrá nálada. Bude sa spievať, tancovať a 
bude to veľká zábava pre všetkých. 

Spišský Rifľový Bál 
2. februára 2018 o 18:00, hotel Čingov Slovenský raj 
Pracovný týždeň môžete ukončiť aj na netradičnom plese. Ak radi plesáte, ale nevonia vám garderóba, na 

skok od Spišskej sa chystá Spišský Rifľový Bál. Jeho piaty ročník sa bude konať na Čingove a tešiť sa môžete na 
tanečné vystúpenie FS Čačina aj na hudobného hosťa, ktorým bude Peter Cmorík. Nebude chýbať ani bohatá 
tombola a o zábavu počas celej noci sa postará DJ Marek. 

Rysavá jalovica 
2. februára 2017 o 19:00, Spišské divadlo 
Pre milovníkov klasiky a dobrej nálady si herci Spišského divadla pripravili nezabudnuteľnú klasickú slovenskú 

komédiu, v ktorej dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka sa v čase vianočných sviatkov stretnú na 
mrhanovskom jarmoku. Humorne ladený príbeh s názvom Rysavá jalovica mnohí poznajú vďaka jeho filmovej 
podobe, v ktorej zažiaril Jozef Króner. 

Tri zlaté vlasy deda vševeda 
4. februára 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Príbeh o chudobnom Plavčíkovi, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, 

aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou si môžu vychutnať v nedeľu popoludní tí 
najmenší. Príďte sa pozrieť, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek prekoná nástrahy a prekážky zlého kráľa. 
Dozviete sa, že vytrvalosť, dobré srdce a láska, sú tou najmocnejšou zbraňou proti zlu a pýche. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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14. Hit UCM Trnava v Pezinku bez bodu 
[29.01.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka;SVF.SK] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/20748776/hit-ucm-trnava-v-pezinku-bez-bodu.html 

 
 

Ženská volejbalová extraliga pokračovala ďalším kolom nadstavby. Trnavčanky opäť bodovo neuspeli a play 
off sa im začína vzďaľovať. 

5. KOLOVTC Pezinok-Bilíkova – Hit UCM Trnava 3:0 (13, 22, 14) 
Trnavčankám zápas v Pezinku absolútne nevyšiel. Pezinčanky išli do vedenia 3:0 a svoj náskok navyšovali 

najmä po chybách Trnvčaniek. Tak aj prvý set vyzeral a Pezinok v ňom zvíťazil poľahky 25:13. Druhý set už bol z 
pohľadu hostiek lepší a išli do vedenia, ale Peznčanky rýchlo zvrátili na 8:3. Trnava sa snažila vrátiť do zápasu a 
podarilo sa jej to sériou štyroch bodov, keď sa dotiahla na 18:16. Ibaže rovnakou šnúrou odpovedali aj domáce 

https://mytrnava.sme.sk/c/20748776/hit-ucm-trnava-v-pezinku-bez-bodu.html


hráčky a nakoniec zvíťazili 25:22. Tretí set už bol vernou kópiou prvého, Pezinok utiekol na 7:1 a dosiahnutý 
náskok pomaličky navyšoval, aby zaslúžene zvíťazil. 

Rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 70 divákov. 
TRNAVA: Lukáčová 3, Behúnová 4, Režná 7, Vasková 8, Doluda 8, Melišová 5, libero Slezáková (Gondeková 

0, Schvábová 1, Kočišová 0). Tréner P. Bernáth. 
Najlepšia hráčka zápasu (MVP): Simona Jelínková (Pezinok). 
Pavel Bernáth, tréner Trnavy: „Hrali sme slabo a bez života. Prehrali sme zaslúžene.“ 
Ostatné výsledky 5. kola nadstavby o 5. a ž 10. miesto: Nové Mesto – Kežmarok 0:3 (-16, -15, -20), COP Nitra 

– Spišská Nová Ves 0:3 (-22, -20, -16). 

Ostatné výsledky 6. kola nadstavby o 5. a ž 10. miesto: COP Nitra - Kežmarok 0:3 (-19, -20, -17), Nové Mesto 
- Spišská Nová Ves 3:1 (22, -18, 25, 15) 

Tabuľka: 
5. Kežmarok 23 13 10 46:42 36 
6. Pezinok 23 11 12 44:45 36 
7. Spiš. N. Ves 23 8 15 33:52 23 
8. N. Mesto 23 8 15 34:56 22 
9. Trnava 23 5 18 25:62 15 
10. COP Nitra 23 3 20 26:65 13 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Gladiátori zrejme bez play off 
[29.01.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 
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Trnavskí hokejisti majú na play off už iba teoretickú šancu. Na ôsmu Považskú Bystricu strácajú deväť bodov 
a v hre ich je ešte dvanásť. 

41. KOLOTrnava – P. Bystrica 4:5sn (3:1, 0:2, 1:1 – 0:0, 0:1) 
V súčasnej situácii išlo pre trnavských hokejistov o zápas sezóny a začali ho najlepšie, ako len mohli. V 

desiatej minúte už vyhrávali po góloch Hrbáčik a Andrísika 2:0 a hoci hostia onedlho znížili, Mihalko upravil ešte v 
prvej časti na 3:1. Lenže v druhej tretine herne sa zlepšujúci Považania znížili a dokonca sa im podarilo vyrovnať 
a po dvoch tretinách bolo všetko otvorené - 3:3. Hororový scenár sa začal pre Trnavčanov napĺňať po pár 
sekundách tretej časti, keď zlyhali v presilovke a Hrušík v uniku dokonal obrat - 3:4. Ibaže domáci ešte dokázali 
prevahu o jedného muža využiť a rýchlo vyrovnali - 4:4. V napínavej koncovke ani v predĺžení sa nerozhodlo, hoci 
trnavskí hokejisti svojho súpera poriadne zatlačili, a tak prišlo na nájazdy, kde domáci v dvoch prípadoch 
neuspeli, zatia čo hostia áno a tešili sa už ˇzrejme z definitívneho postupu do play off. 

Góly: 5. Hrbáčik, 9. Andrisík, 15. Mihalko, 41. Mišura – 12. Koleda, 28. a 41. Hrušík, 34. Nahálka, rozh. náj. 
Hrušík. 

Vylúčení: 4:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1. Strely na bránu: 37:27. Divákov: 155. 
TRNAVA: Brucháč (Juríček) – Poláček, D. Schmidt, Keleši, Mihalko, Žilinský, Burian, D. Kuna, Brzák – 

Szalay, Čunderlík, Mrava – Hrbáčik, M. Mišura, Kamenický – Róth, Valent, Andrisík – Mikeš, Klema, M. 
Lukačovič. 

Ostatné výsledky 41. kola: Topoľčany – Nové Zámky B 12:2 (4:0, 4:1, 4:1), Dubnica – Spišská Nová Ves 7:2 

(0:1, 4:1, 3:0), Prešov – Michalovce 4:2 (0:0, 2:1, 2:1), Skalica – HC Bratislava 5:2 (1:0, 4:1, 0:1). 
Tabuľka: 
1. Skalica 42 29 5 1 7 180:97 98 
2. Michalovce 42 27 5 3 7 206:84 94 
3. Prešov 42 26 5 2 9 170:105 90 
4. Topoľčany 42 22 7 3 10 145:93 83 
5. Dubnica 42 18 3 6 15 148:132 66 
6. Bratislava 42 17 2 4 19 137:142 59 
7. Spiš. N. Ves 42 11 3 6 22 134:180 45 
8. P. Bystrica 41 8 5 4 24 112:185 38 
9. Trnava 42 8 1 3 30 114:189 29 
10. N. Zámky B 42 8 0 3 31 96:249 27 

[Späť na obsah] 
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