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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Vrah dostal 23 ROKOV 
[31.01.2018; Košice Dnes; V MESTE; s. 7; tasr] 

 
 

Bývalý policajt brutálne zavraždil snúbenicu deň pred plánovanou svadbou, telo nebohej zapálil 
Krajský súd v Košiciach včera potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice. K tragédii došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. Odsúdený si odsedí trest vo väzení s maximálnym stupňom 
stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej 
nemajetkovú ujmu po 15-tisíc eur. V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. 
Podľa súdu dňa 30. septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej 

hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, 
ktorým na mieste podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho 
polial benzínom a zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v 
partnerskom vzťahu deväť rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. Rodina nebohej sa chcela 
na pojednávaniach dozvedieť, prečo k skutku došlo, mnoho otázok však pre ňu ostáva stále nezodpovedaných. 
„Dnes je to 16 mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin. Pre našu rodinu a všetkých blízkych to 



bude doživotnou traumou a žiadna výška trestu a odškodnenie nevyrovná našu bolesť,“ povedal novinárom otec 
zavraždenej. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Rýchlokorčuliari Akademiku Prešov najúspešnejší na Špiši 
[31.01.2018; Prešovský večerník; Šport; s. 15; vz] 

 
 

(vz) - Na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi bolo tretie kolo Slovenského pohára v rýchlokorčuľovaní – 

short track. Štartovalo na ňom 53 pretekárov z troch prešovských oddielov ŠKM Akademik, ŠK Elba a PRK ako aj 
členovia domáceho STEZ Spišská Nová Ves. Rýchlokorčuliari Akademiku Prešov, na štart sa ich postavilo 34, 

vytvorili 31 osobných rekordov a získali 4 zlaté, tri strieborné a šesť bronzových medailí. Z prvého miesta sa tešili 
Adam Gubač, Ema Baricová, Emma Hympánová a Jakub Feňuš. 

Foto: archív klubu 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Expolicajtovi za vraždu snúbenice POTVRDILI 23-ROČNÝ TREST 
[31.01.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

KRAJSKÝ SÚD VČERA ODVOLANIA ZAMIETOL 
Mala sa vydávať, namiesto toho mala pohreb. Expolicajt, ktorý deň pred svadbou zavraždil svoju snúbenicu, 

vyjde spoza mreží v roku 2039 ako 50ročný. 
KOŠICE. Krajský súd sa včera zaoberal prípadom dnes už bývalého policajta Mareka B. (28), obvineného z 

obzvlášť závažného zločinu vraždy. Dôvodom konania verejného zasadnutia bolo odvolanie, ktoré Marek podal 
voči októbrovému rozsudku Okresného súdu Košice I. Ten ho za vraždu snúbenice Alexandry O. († 26) poslal na 
23 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, zároveň mu po prepustení na slobodu uložil dvojročný 
ochranný dohľad. Marek dostal povinnosť zaplatiť pozostalým náklady za pohreb i zmarenú svadbu. Súd 
čiastočne vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, mamy a brata, na vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške 
trikrát po 15-tisíc eur. Prokurátor sa po vynesení rozsudku k jeho zneniu nevyjadril, odvolanie napokon nepodal. 
Marek s obhajcom zahlásili odvolanie okamžite, dôvodom bol nesúhlas s trestom, ktorý sa im zdal prísny. 
Odvolali sa aj pozostalí, ktorým súd nepriznal plnú výšku nimi požadovanej škody ako nemajetkovej ujmy. 

Záverečné návrhy 
Včera predseda senátu zhrnul priebeh pojednávaní na okresnom súde a dal pokyn na prednes záverečných 

rečí. Obhajca Richard Bauer navrhol krajskému súdu, aby zrušil rozsudok okresného a jeho klienta spod 
obžaloby oslobodil, eventuálne sám rozhodol a uložil mu trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby. 
V písomnom vyjadrení odvolania označil rozsudok za svojvoľný, jednostranný, zmätočný a nezákonný, porušujúci 
ľudské práva a práva na obhajobu. Obhajca uviedol, že klient konal v afekte a za zníženej príčetnosti, čo okresný 
súd podľa neho nezohľadnil. Dodal, že klient sa k činu priznal, na objasnení spolupracoval a svoje konanie 
oľutoval. Navrhol znížiť trest na dolnú alebo pod túto hranicu trestnej sadzby (20 rokov). Právny zástupca 
poškodených Milan Kuzma navrhol, aby krajský súd zrušil rozsudok v časti o náhrade škody a vec vrátil 
okresnému na nové rozhodnutie, alternatívne sám rozhodol s tým, že prizná pozostalým 2 x 30 a raz 20-tisíc eur. 
Prokurátor navrhol odvolanie obžalovaného zamietnuť. 

Nový rozsudok 
Po porade senát rozsudok okresného súdu zrušil. Vyniesol nový, ale zmenil iba tú časť, ktorá sa týkala 

vražednej zbrane. Súd rozhodol, že nôž s čepeľou 18 cm prepadne v prospech štátu. V ostatnom krajský súd 
odvolania zamietol. Trest 23 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia ostal v platnosti. Expolicajt opustí 
múry väznice v roku 2039 ako 50-ročný. 

Otec: Doživotná trauma 
„Dnes je šestnásť mesiacov odvtedy, ako sa stal tento brutálny a ohavný čin. Pre našu rodinu a blízkych bude 

táto trauma doživotnou. Žiadny trest ani výška odškodného nevyrovná našu bolesť,“ povedal otec nebohej 
Alexandry. 

RÓBERT BEJDA 
GENÉZA 
Vývoj kauzy 
Už bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi čelí obvineniu, že 30. 

septembra 2016 okolo 19. hodiny Alexandru po predošlej hádke napadol v byte na Kováčskej ulici v Spišskej 
Novej Vsi. 



Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju bodal do chrbta. 
Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta. Telo 
odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

Marek potom prišiel na políciu a hoci najprv nahlásil nezvestnosť snúbenice, pod ťarchou dôkazov sa 
napokon priznal a ukázal aj miesto, kde ju zapálil. Sudca ho na návrh prokurátora vzal do väzby. 

Hneď na prvom pojednávaní okresného súdu Marek vyhlásil, že je vinný. Dokazovanie sa preto obmedzilo iba 
na okolnosti, dôležité pre výber trestu. (rob) 

Foto: 
Expolicajt na krajskom súde S odvolaním neuspel. FOTO: ROB 
Rodičia a brat nebohej Alexandry Chodili na každé pojednávanie. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Za vraždu snúbenice dostal expolicajt 23 rokov 
[31.01.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8,9; Daniela Pirschelová] 

 
 

Krajský súd v Košiciach potvrdil 23-ročný trest väzenia pre expolicajta Marka Barníka (28) za vraždu 
snúbenice Alexandry († 27), ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred ich svadbou. Partnermi boli deväť 

rokov. Rozsudok je právoplatný. 
Barníka odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 

stupňom stráženia. Okrem toho musí uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15 000 
eur. 

V čase vraždy bol Marek Barník referentom pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu 30. septembra 
2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po hádke kuchynským nožom najmenej trikrát bodol 

svoju snúbenicu Alexandru. Mladej žene pritom spôsobil zranenia, ktorým na mieste podľahla. Alexandru potom 
zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade. Tam telo nebohej polial benzínom a zapálil. Vzápätí 
odišiel na políciu, kde nahlásil jej nezvestnosť. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde ukryl ostatky. 

Rodina nebohej sa chcela na súde dozvedieť, prečo o milovanú Alexandru prišla. „Dnes je to 16 mesiacov 
odo dňa, keď sa stal tento brutálny a ohavný čin, ktorého sa dopustil odsúdený. Pre našu rodinu a všetkých 
blízkych to bude doživotnou traumou a žiadna výška trestu a odškodnenie nevyrovná našu bolesť,“ povedal otec 
zavraždenej. 

Daniela Pirschelová, tasr, FOTO: tasr, archív 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Novum Castrum 
[31.01.2018; Život; TAK SI TU ŽIJEME; s. 10,11,12,13,14,15; HENRIETA ĎUROVOVÁ] 

 
 

BÝVAL TU AJ ANTON BERNOLÁK, PRVÝ Z KODIFIKÁTOROV SPISOVNEJ SLOVENČINY 
„Konečne sme SPLATILI ÚVERY, ktoré boli nastavené za veľmi nevýhodných podmienok,“ hovorí po troch 

rokoch vo funkcii novozámocký primátor Otokar Klein. 
Centrom Novozámockého okresu v Nitrianskom kraji je moderné okresné mestečko Nové Zámky. Nachádza 

sa na brehu rieky Nitra v strednej časti Podunajskej nížiny, ktorá je súčasťou Malej dunajskej kotliny. Mestom, 
ktoré bolo pôvodne vybudované a postavené na rozsiahlom Novozámockom močiari, preteká rieka Nitra. Ten, kto 
toto mesto už niekedy navštívil, vie, že do nášho hlavného mesta je z neho len na skok – Bratislava je od Nových 
Zámkov vzdialená sto kilometrov a zhruba taká istá vzdialenosť delí Novozámčanov aj od metropoly Maďarska, 
Budapešti. Ak do mestečka prídete, iste budete pátrať po tom, prečo sa vlastne Nové Zámky volajú Novými 
Zámkami. Po hrade či skutočnom zámku totiž v meste nenájdete ani stopy. To, čo nie je však viditeľné dnes, 
v minulosti zohrávalo veľkú úlohu ako obrana pred nepriateľskými nájazdmi. V meste vznikli hrady dva. Prvý hrad 
veľmi významnú historickú rolu nezohral, zato druhý áno. Navrhli ho dvaja talianski architekti, bratia Baldigarovci. 
Hrad mal dve brány a komplexný tunelový systém. Po dokončení opevnenia, ktoré nesie názov Novum 
Castellum, preto Nové Zámky, sa hrad stal najmodernejšou renesančnou pevnosťou svojej doby. Až dodnes 
určuje obvod bývalej pevnosti pôdorys vnútorného mesta, v ktorom sa, mimochodom, jazdí zásadne 
v jednosmerných okruhoch. 

V úrade nespieva 
„Napriek tomu, že som svojich prvých päť dní prežil v Bratislave, vyrastal som tu, v Nových Zámkoch,“ privítal 

nás na mestskom úrade primátor Otokar Klein. „Tu som chodil do škôlky, na základnú školu a rok na gymnázium, 
takže k tomuto mestu ma viažu všetky spomienky.“ V roku 2014 kandidoval na post primátora v komunálnych 
voľbách do mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch a voľby s prehľadom vyhral. 



„V tomto meste mám rodinu a priateľov a napriek tomu, že som prešiel kus sveta, vždy som sa sem vrátil 
a zostávam tu. Áno, mal som možnosť zostať vo svete,“ zasmeje sa. „Vo Viedni, v Amerike, ba dokonca 
v Japonsku, v Mexiku, mal som ponuky, aby som sa tam usadil s rodinou, ale vždy sme sa vrátili domov. Tak, ako 
som tu vyrastal ja, vyrastajú tu aj moje deti. Ako vnímam po troch rokoch politiku? Nuž, všeličo je inak, ako som si 
predstavoval, pretože fungovanie samosprávy nie je závislé len od jedného človeka. Mnohí si myslia, že primátor 
môže všetko, no jeho kompetencie sú obmedzené. Všetky rozhodujúce práva má mestské zastupiteľstvo, jeho 
rozhodnutia sú záväzné aj pre mňa. Prečo som sa rozhodol vstúpiť do politiky? Moje pôvodné povolanie si 
žiadalo stále cestovať a byť mimo domu. Keď sa mi narodil syn, najmladšie dieťa, povedal som si, že by bolo 
dobré zostať doma s rodinou. Politika mi vzdialená nebola, pretože som aj podnikal, a navyše, mal som pocit, že 
je čas, aby sa niečo zmenilo aj v tomto meste. To smerovanie mesta, ktoré bolo totiž nastavené, zaspalo dobu 
a bolo treba konečne niečo zmeniť, nielen o tom rozprávať,“ hovorí primátor, ktorého časť verejnosti vníma 
a pozná ako známeho operného speváka. „Čo sa nám za posledné tri roky podarilo? Predovšetkým mesto 
oddlžiť, zmenil sa systém fungovania úradu i firiem s účasťou mesta, kontrolujeme každé vynaložené euro, 
myslím si, že je to aj vidieť. Napokon, aj INEKO nás hodnotí pozitívne. Ďalšou dôležitou zmenou bola otvorenosť 
samosprávy voči občanom. Mnohí z nich nemali roky možnosť komunikovať s primátorom, nemali možnosť 
získavať informácie. Úrad sme teda otvorili, je to o prístupe zamestnancov k občanom. Kedysi bola väčšina dvier 
na kanceláriách zamknutá a človek sa k úradníkovi ani nedostal. Toto sa dnes stať nemôže. Sme tu preto, aby 
sme ľuďom slúžili, je pre mňa dôležité, aby chodili na úrad s dobrým pocitom; to platí pre zamestnancov, pretože 
potom aj tí, ktorí na úrad prídu, budú sa cítiť rovnako príjemne.“ Dostávame sa k výpočtu zrealizovaných vecí. 
„Splatili sme úvery, ktoré boli nastavené za veľmi nevýhodných podmienok, budujeme infraštruktúru, len za 
minulý rok sa nám podarilo zrekonštruovať viac ako polovicu chodníkov v meste, čakajú nás opravy ciest, reálna 
výmena kompletného povrchu. V minulosti v meste rozpredali škôlky a keď som nastúpil do funkcie, na ,ulici‘ sme 
mali asi 200 detí. Postavili sme dve úplne nové triedy v predškolských zariadeniach, tento problém sme vyriešili, 
rovnako sme zvýšili aj kapacity detských jaslí. Z čoho som sklamaný, je náš priemyselný park, pretože celé roky 
sme o ňom počúvali, no keď som sa oň začal zaujímať, ukázalo sa, že to boli len prázdne reči. Nevyňali pôdy pod 
parkom v období, keď to bolo možné bez poplatku, nepripravili ani infraštruktúru, na ktorú boli v minulosti peniaze. 
Bolo to sklamanie, no napriek tomu sme radi, že sa nám podarilo do Nových Zámkov pritiahnuť zamestnávateľov. 
Snažíme sa fungujúcim firmám vychádzať v ústrety, domácim aj zahraničným.“ 

Mestské podnikanie 
Primátor Otokar Klein už spomenul, že mesto podniká. Je zaujímavé, že už asi tretí rok prevádzkuje mestskú 

reštauráciu, v ktorej si dáte nielen kávu, ale aj dobré jedlo. Pod palcom ju má Katarína Ondrejíková. „Sme 
príspevková organizácia, ale fungujeme v konkurenčnom prostredí, teda organizujeme oslavy a všetko, čo k tomu 
patrí. V reštaurácii na námestí máme kapacitu okolo šesťdesiat ľudí, väčšie akcie preto usporadúvame tu 
v jazdiarni,“ prezeráme si spolu krásne zrekonštruované priestory v areáli bývalých vojenských kasární. V registri 
nehnuteľných národných pamiatok Slovenska figurujú pod zaužívaným názvom Kasárne Márie Terézie. 

Kasárne boli postavené v štýle klasicizmu, svoje architektonické znaky si zachovali dodnes. V prvých 
desaťročiach 20. storočia boli kasárne obohatené o vojenskú jazdiareň. V spomínanom registri figuruje pod 
názvom Stará husárska jazdiareň. Po roku 1968 do areálu nasťahovali vojakov sovietskej armády, ktorí po 
revolúcii v roku 1989 kasárne opustili, a tak sa stali majetkom mesta. Mestu sa podarilo získať nenávratný 
finančný príspevok Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného 
programu (ROP) s názvom Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok. Z historickej jazdiarne tak konečne vyrástol kultúrny objekt, ktorý slúži kultúrno-spoločenskej 
a osvetovej činnosti. 

Hrdí na hokej 
Začiatky ľadového hokeja v Nových Zámkoch siahajú do roku 1974, keď bola v meste vybudovaná prvá umelá 

ľadová plocha. Dovtedy museli korčuliari cestovať za ľadom do Nitry. Začiatkom 80. rokov sa umelá ľadová 
plocha začala postupne zastrešovať a objekt dostával tvár zimného štadióna. Je zaujímavé, že celý objekt bol 
stavaný v akcii „Z“, teda dobrovoľnícky. V Nových Zámkoch sme preto nemohli obísť prezidenta klubu HC Nové 
Zámky Františka Suchardu, ktorý patrí nielen k dlhoročným hokejovým funkcionárom, ale i domácim 
podnikateľom. „Pred tromi rokmi sme vyhrali druhú ligu, pred dvoma prvú a teraz sme konečne v extralige. Nie je 
to však jednoduché, pretože Nové Zámky takúto vysokú súťaž nikdy nehrali,“ pochváli na úvod nášho stretnutia 
domácich športovcov. „Máme problém získať pomocných pracovníkov okolo hokeja, lebo jednoducho nie sú. 
Napríklad masérov. Ale ideme krok za krokom, podarí sa to. Prečo práve hokej? Nuž, niekto má golf, niekto 
jachtu, iný zasa chodí na poľovačky do Afriky, ja sa venujem hokeju,“ hovorí František Sucharda, ktorý ale 
prezradí, že sám hokej na rozdiel od jeho synov nehrával. „Snažím sa však klub nastaviť tak, že keď raz odídem, 
aby fungoval naďalej. Zatiaľ to tak nie je. Ako som sa k hokeju dostal? Nuž, keď bol starší syn škôlkar, doniesla 
domov manželka korčule, že máme ísť na zimný štadión, lebo deti zo škôlky chodili na hokej. Protestoval som, že 
kto tam bude chodiť do tej zimy. Takže hádam aj preto mám u nej pochopenie, pretože v prípade potreby jej 
pripomeniem, kto nás tam poslal. Obaja synovia sa venovali hokeju, starší skončil minulý rok zo zdravotných 
dôvodov. Štadión máme v prenájme, snažíme sa doň investovať, aby spĺňal všetky nutné podmienky prevádzky. 
Preinvestovali sme tam okolo 700 000 eur, je to aj vidieť.“ 

Športový dôchodca 
Na zimnom štadióne stretávame útočníka a novozámockého kapitána Marka Dubca, rodáka z Nitry, ktorý hral 

hokej za Nové Zámky od leta 2013. V minulosti si obliekal aj dresy Zvolena, Trenčína, Spišskej Novej Vsi, 

českého Vsetína, anglického Basingstoke či francúzskeho Brianconu. Tridsaťšesťročný hokejista ukončil aktívnu 
kariéru, teraz sa bude venovať najmladším, deťom. „Na zimný štadión ma priviedli rodičia a nakoniec z toho bola 
pekná 17-ročná hokejová kariéra. Áno, mohol som zostať niekde vo svete, ale pre hráča je vždy zaujímavé hrať aj 



doma, pred domácim publikom. Spoločne sme tu dosiahli pekné úspechy a teraz sa pre mňa začína nová etapa. 
Či však s rodinou zostaneme v Nových Zámkoch, alebo inde, to sa ešte uvidí.“ 

Historické mesto Rómov 
V roku 1782 sa usadili v meste Rómovia a založili rozľahlú tzv. cigánsku štvrť – péro, ktorá bola zdemolovaná 

v 60. rokoch 20. storočia. Medzi rokmi 1856 až 1868 fungovala v meste aj rómska škola. Podľa Wikipédie 
významnú skupinu Rómov tvorili hudobníci. Od polovice 19. storočia sa stalo zaujímavosťou železničnej stanice 
v Nových Zámkoch vyprevádzanie a vítanie vlakov rómskou kapelou, ktorá hrávala najčastejšie Rákócziho 
pochod. Tento zvyk sa zachoval až do konca prvej svetovej vojny. Táto tradícia bola po zákaze ešte raz 
obnovená medzi rokmi 1938 – 1944, no po skončení druhej svetovej vojny úplne zanikla. Nové Zámky boli počas 
druhej svetovej najviac bombardovaným slovenským mestom. V tomto období jeho obyvateľstvo zažilo tri veľké 
bombardovania anglo-americkými leteckými silami. V júni 1944 boli z Nových Zámkov vypravené dva deportačné 
vlaky, ktoré odviezli Židov z Nových Zámkov a okolia do vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Zo 4 800 
deportovaných Židov v Osvienčime zomrelo 4 386. Toto kruté obdobie pripomína v miestnej synagóge viacero 
pamätníkov holokaustu. Židovská komunita v meste má dnes menej ako sto členov. Nové Zámky si teda prežili 
svoje a rovnako aj jeho obyvatelia. V súčasnosti mesto žije nielen športom, ale i rôznymi kultúrno-spoločenskými 
podujatiami. V každom ročnom období sa v Nových Zámkoch konajú rôzne akcie, medzi tie najchutnejšie patrí 
gurmánsky jesenný klobáskový gastrofestival. V meste stojí aj Galéria umenia Ernesta Zmetáka, ktorá bola 
zriadená na podnet novozámockého rodáka akademického maliara Ernesta Zmetáka prvého januára 1979. 
Samozrejme, že Novozámčanom nechýbajú ani moderné nákupné centrá či vychytené kúpalisko. Vždy sa tu 
niečo deje a stačí sa len zastaviť. 

Nabudúce: Malacky 
TEXT A FOTO: HENRIETA ĎUROVOVÁ 
Nové Zámky 
Rozloha: ……………… 72,56 km2 
Obyvateľstvo: ………… 38 486 (31. 12. 2016) 
Národnostné zloženie (2011) 
Maďari: …………………………… 22,36 
Slováci: …………………………… 64,62 
Nezistená: ……….. ……………… 11,71 
Počet obyvateľov v Nových Zámkoch bol 
k 31. 12. 2015: ………………. 39 130 
Počet žien: ……………….. 20 598 
Počet mužov: …………… 18 532 
Z pohľadu vekovej štruktúry je priemerný vek obyvateľov mesta Nové Zámky 41,64 rokov. 
Nezamestnanosť 
Okres Nové Zámky: …… 3,72% (dec. 2017, štatistický úrad) 
—- 
Anketa 
Viktória Botošová (27) 
V Nových Zámkoch som sa narodila, toto mesto mám rada a celý môj život je tu. 
Slavomír Fūlle (38) 
Je tu dosť málo pracovných príležitostí, to bol dôvod, prečo sme sa s rodinou odsťahovali. Či sa sem vrátime? 

Asi už nie. 
Iveta Banyárová (50) 
Je to moje rodné mesto, mám tu príbuzných, priateľov, rodinu a prácu 
—- 
foto: 
Na kávu či obed? Skúste mestský podnik, podporíte mesto Nové Zámky. 
Šéf HC Nové Zámky FRANTIŠEK SUCHARDA je na svoj klub patrične hrdý. 
Vojenská jazdiareň či mestská reštaurácia, to všetko dnes Novozámčanom spríjemňuje voľný čas. Všetko pod 

dohľadom KATARÍNY ONDREJÍKOVEJ. 
Bývalý hokejový kapitán MAREK DUBEC sa síce s profesionálnou kariérou rozlúčil, ale s hokejom nekončí, 

bude trénovať deti. 
V histórii má svoje nezameniteľné miesto rómska kapela. Na historickej snímke Ladislava Luppu hrajú 

Rómovia na námestí v Nových Zámkoch v roku 1938. 
V úrade nespieva. OTOKAR KLEIN je primátorom prvé volebné obdobie, mesto sa konečne stalo otvorené a 

prístupné obyvateľom. 
IVETU BANYÁROVÚ a ROBERTA REČKU sme navštívili v práci, v jedinečnej hyperbarickej komore, ktorá 

pomáha chorým už niekoľko rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Prešovská univerzita patrí medzi tie najväčšie na Slovensku 
[31.01.2018; Prešovský večerník; Publicistika; s. 3; pv] 



 
 

(pv) - Prešovská univerzita v Prešove počas svojej viac ako dvadsaťročnej existencie dokazuje, že je 
stabilnou súčasťou a pilierom vzdelávania na Slovensku. Aj napriek prudko klesajúcej demografickej krivke je o 
ňu veľký záujem, vďaka čomu sa radí medzi najväčšie slovenské univerzity. V súčasnosti na nej študuje takmer 
8700 študentov. 

Ako ukazujú posledné údaje o počtoch študentov vysokých škôl na Slovensku zo začiatku akademického 
roka, Prešovská univerzita sa radí do prvej trojky najväčších slovenských univerzít berúc do úvahy bakalársky a 
magisterský stupeň štúdia, čo sumárne predstavuje 8347 študentov. Po zarátaní študentov 3. stupňa štúdia 
(PhD.) sa radí na štvrtú priečku s celkovým počtom 8690. Najväčší počet študentov v tomto akademickom roku 
študuje na Fakulte manažmentu – 1940. V tesnom zástupe ju nasleduje Filozofická fakulta s počtom takmer 1850 
študentov. Trojicu najväčších fakúlt univerzity uzatvára Pedagogická fakulta, ktorú navštevuje 1537 študentov. 
Prešov (1743), Košice (1132), Bardejov (500), Vranov na Topľou (500) sú okresy s najväčším zastúpením 
študentov na Prešovskej univerzite v tomto akademickom roku. Nasledujú okresy ako Sabinov, Michalovce, 
Spišská Nová Ves, Trebišov, Humenné, či Stará Ľubovňa, Svidník, Snina, Poprad a podobne. Na Prešovskej 

univerzite však študujú aj študenti z okresu Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Ružomberok, Brezno, Martin a 
podobne. Významné úspechy univerzita zaznamenáva aj v internacionalizácii vzdelávania, keď v minulom roku 
študovalo na našej univerzite 450 zahraničných študentov pri medziročnom náraste takmer 100 percent, v 
súčasnosti na PU študuje takmer 600 študentov zo zahraničia. Ide o študentov prevažne z Ukrajiny, ale tiež z 
Čiech, Poľska, Chorvátska, Maďarska, Srbska, Arménska či krajín ako Rusko, Kamerun, Etiópia a USA. 

Univerzita sa môže pochváliť aj mnohými významnými úspechmi. „Uplynulý rok bol bohatý na celouniverzitné 
oslavy spojené s dvadsiatym výročím založenia univerzity, ale taktiež bohatý na výsledky a úspechy v oblasti 
vedy a výskumu. Z tých najvýznamnejších možno spomenúť zaradenie Prešovskej univerzity na druhé miesto v 
rebríčku slovenských vysokých škôl z pohľadu medzinárodného prestížneho rankingu Scimago. V oblasti 
vedeckého výskumu sa univerzite podarilo zvýšiť počet riešených grantových projektov a veľk ý m úspechom je 
získanie grantu zo schémy Maria Currie, jediného na Slovensku. Úspechom bolo aj vyšľachtenie jedinečnej 
odrody mäty piepornej „Kristínka“ s vysokým podielom mentolu,“ hovorí rektor Prešovskej univerzity, Peter Kónya. 
Po viac ako dvoch rokoch sa univerzite v roku 2017 podarilo úspešne ukončiť náročný proces registrácie dvoch 
vedeckých časopisov vydávaných na PU - Historia Ecclesiastica a Ethics & Bioethics (in Central Europe) v 
prestížnej bibliografickej a citačnej databáze Scopus, ktorá patrí medzi najväčšie databázy svojho druhu na svete. 

Foto: www, V. Zamborský 
Foto: 
Rektor Prešovskej univerzity, Peter Kónya. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kam za kultúrou - streda 31. januára 
[31.01.2018; 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 - Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 18.00, S láskou Vincent o 20.15 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., , 

MIER - S láskou Vincent o 19.00 hod. 
DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Grófka Marica o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 

DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 9.30 hod., ŠTÚDIO SD - Storočie podľa Márie o 19.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 

https://korzar.sme.sk/c/20748615/kam-za-kulturou-streda-31-januara.html


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.), (prednáška) Prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť? o 16.30 hod., VEREJNÁ 
KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Výstava ilustrátorky Jany Šlosárovej: Zlatý život (do 31. 1.), 
HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 2.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: 
(ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A 
CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých 
matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ 
MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce 
a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: 

Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v 
obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, 
Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3. 2018), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3. 2018), 
MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, 
duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: 
Divadelný Spiš (do 31. 1.), Dvorné dialógy 50 - Žakarovská ozubnicová železnica o 16.00 hod., 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, ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 
26. 3.), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále umenia 2017 (do 31. 1. 
2018) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Lindy Hop o 18.00, Vedecká kaviareň o 18.00, 

Nonymous: Do I Exist Today? o 19.00, Stredávka o 21.00 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 - Dvojitý milenec 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., HUMENNÉ: FAJN - S láskou Vincent o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj o 10.00 hod., HB: Odpískané o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; 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.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 
10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; 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. 2018), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 
expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako 
doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2. 2018), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 
FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, 
SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky 
na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre 
stereografiu, STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 
2. 3.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Pohotovosť v lekárňach - streda 31. januára 
[31.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 
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Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

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

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Lekáreň 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 
Adria, Obrancov mieru 3 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Cyprián, L. Svobodu 2689/74 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
SLNEČNICA, Ul. 1. mája 21 
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. 
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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 
ALOSA, Berehovská 3950/30 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

9. V Slovenskom pohári valcovali mladí akademici 
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Tretie kolo prinieslo šťastie Prešovčanom. 
PREŠOV. Rýchlokorčuliarskych pretekov v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnilo 53 pretekárov z oddielov ŠKM 

Akademik Prešov, ŠK ELBA Prešov, PRK Prešov a STEZ Spišská Nová Ves. 

Najlepšie sa darilo mladým „akademikom“ pod vedením trénerky Blanky Hympánovej. Nastúpilo 34 členov 
ŠKM Akademik, ktorí do Prešova doviezli 4 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových medailí. 

Zlato brali vo svojich kategóriách Adam Gubač, Ema Baricová, Emma Hympánová a Jakub Feňuš. Striebro 
Katarína Ondrejčáková, Lea Popovičová, Radovana Lešková, plus Peter Mžigod medzi začiatočníkmi. Bronzové 
medaily vybojovali Jozef Medveď, . Viktória Onuferová, Aneta Tokárová a Tamara Tokárová. 

Počas pretekov Andrej Medveď splnil limit do Centra talentovanej mládeže ako šestnásty člen klubu. 
Spokojná trénerka vyzdvihla hlavne prístup jednotlivcov v začínajúcich kategóriách. 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č.4/2018. V predaji od utorka 30. 1. do pondelka 5. 2. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Tipy na dnes - streda 31. januára 
[31.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Náboženstvá pod lupou 
KOŠICE. V stredu 31. 1. o 16.30 hod sa v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach 

na Pribinovej č. 1 o 16.30 hod. sa uskutoční prednáška PhDr. Ing. Tomáaš Gála, PhD. s názvom Prečo veríme a 
prečo nemôžeme neveriť? 

Benefičné háčkovanie 
KOŠICE. V posledný januárový deň organizujú výmenníky v Kulturparku hromadné verejné háčkovanie 

chobotničiek pre predčasne narodené a choré bábätká, ktoré ležia v inkubátoroch na neonatologickom oddelení 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Dobrej veci môžu pomôcť záujemcovia od 14.00 do 18.00 hod. 
Začiatočníkom budú pomáhať dobrovoľníčky, ktoré im ukážu základné techniky. Stačí si doniesť háčik číslo 2,5 – 
3. Priadza i náplň budú k dispozícii. 

Vedecká kaviareň 
KOŠICE. Témou januárovej kaviarne budú mikróby. Ktoré choroby nám prinášajú, ako proti nim bojovať, čo 

sú antibiotiká, ako a kedy fungujú, a tiež to, prečo fungovať prestávajú a čo robiť, aby fungovali ďalej porozpráva 
Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košice. V 
stredu o 18.00 hod. v Tabačke. 

CINEMAX 
KOŠICE. 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 
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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, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, 18.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 18.00, S láskou Vincent o 20.15 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Grófka Marica o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., Lindy Hop o 18.00, Nonymous: Do I Exist Today? o 19.00, Stredávka o 

21.00 hod. 
Dvorné dialógy 50 
SP. N. VES. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na stretnutie z cyklu Dvorné dialógy 50 na 

prezentáciu novej publikácie - Žakarovská ozubnicová železnica do priestorov Provinčného domu na Letnej č. 50 
v stredu 31. januára o 16.00 hod. 

Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Muzikál Nikola Šuhaj uvedie Divadlo Jonáša Záborského v stredu o 10.00 hod. na veľkej scéne 

divadla. 
Odpískané 
PREŠOV. Hru Odpískané prinesie Divadlo Jonáša Záborského v historickej budove v stredu o 18.30 hod. 
Filmové stredy 
PREŠOV. Filmové stredy v Lanovom centre prinesú počas tejto stredy o 19.00 hod. filmy Pozitívne vibrácie a 

Slovensko na šnúrkach. 
Kráľ Ubu 
PREŠOV. Divadlo Alexandra Duchnoviča prinesie v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne hru Kráľ Ubu. 
Minulosť odtlačená v hline 
PREŠOV. Krajské múzeum v Prešove v stredu o 16.00 hod. otvorí vernisážou výstavu Osem tisícročí 

keramiky na Šariši. 
Princípy výchovy 
PREŠOV. Stretnutia s témou výchovy budú vo Viole aj v roku 2018. Aktuálna bude na tému Mnoho princípov 

výchovy …a kde je sever? Pokúsime sa cez ňu hľadať spôsob ako nachádzať zmysluplne orientáciu v množstve 
rád a odporúčaní týkajúcich sa výchovy detí, a pritom neobchádzať ani vlastnú skúsenosť a rozvíjať rodičovskú 
intuíciu. Akceptovať jedinečnosť dieťaťa a zároveň spoznávať stále presnejšie vývinové zákonitosti detského 
veku a možnosť, ako v rôznych fázach dieťa vhodne podporiť.Podujatie bude viesť Mgr. Zuzana Bartošíková, 
absolventka FF PU učiteľský odbor slovenský jazyk-estetika (momentálne tiež mama na materskej), ktorá si po 
podrobnom preštudovaní viacerých titulov vydavateľstva Portál s touto problematikou pripravila referenciu o ich 
obsahu, hlavných myšlienkach, podnetoch. Zároveň chce byť stretnutie priestorom pre diskusiu prítomných a 
tvorivú, inšpiratívnu výmenu skúseností o tejto téme. 

Stretnutie sa začne v Literárnej kaviarni Viola v stredu o 17.00 hod. 
Chutilo vám, páni? 
PREŠOV. Komédiu jedného herca prinesie Wave klub. Pavol Seriš sa predstaví vo Wave klube v jedinečnej 

komédii. 
Chutilo vám, páni? je pohybová komédia jedného herca z podivného sveta reštaurácií a čašníkov. Počas 

predstavenia odohrá herec viac ako 20 rôznych charakterov. Keďže používa iba minimum rekvizít, počíta s 
aktívnou predstavivosťou diváka. Autorská komédia, ktorá je zmesou pohybového divadla, pantomímy, absurdity 
a tanca, vzišla zo spolupráce s českým hercom a režisérom Arnoštom Goldflamom na JAMU v Brne. Komédiu 
Chutilo vám, páni? preložil Seriš do anglického a francúzskeho jazyka, a vystupoval s ňou okrem iného na 
festivaloch v Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Kosove, Maroku, Estónsku, Turecku, Iráne či Libanone. Inscenácia 
získala viacero prestížnych ocenení. 

Vo Wave klube si ju návštevníci pozrú v stredu o 21.00 hod. 
Storočie podľa Márie 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo uvedie príbeh, ktorý vznikol na motívy spomienok starej mamy Jana 

Jendrichovského Márie Repkovej z Novej Ľubovne. 
„Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, 

múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou,“ uvádza Spišské divadlo. 
Osud človeka 
Jendrichovský pred divákom citlivo rozloží osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila. „Je to Orbis pictus – 

maľovaný goralským temperamentom a folklórom,“ dodávajú divadelníci. 
Tento projekt vznikol z tvorivého stretnutia režiséra Petra Palika a hudobníka a herca Jána Jendrichovského. 

„V štúdiu Spišského divadla sa v sezóne 2017/2018 vytvoril priestor na rozpracovanie tohto projektu. Keďže 
čerpá námet z nášho regiónu, dozaista si nájde svojich divákov naprieč generáciami,“ dodali divadelníci na záver. 

Storočie podľa Márie si môžete pozrieť v stredu 31. januára o 19.00 h. (olo) 
Diskusné fórum o participatívnej časti rozpočtu 
ROŽŇAVA. Mesto Rožňava a poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave v spolupráci s občianskym 

združením Otvor dvor organizujú 1. diskusné fórum, ktoré sa bude konať v stredu 31. januára 2018 o 17.00 hod. v 
spoločenskej sále Mestského úradu v Rožňave. Občania mesta budú mať možnosť priamo sa zapojiť do 
rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Finančná čiastka vyčlenená na 
participatívnu časť rozpočtu v roku 2018 na občianske projekty je navrhovaná v sume 50 000 €. Spoločným 



cieľom je, aby boli tieto finančné prostriedky využité na tvorbu a realizáciu nápadov pre zlepšenie kvality života 
občanov mesta. Zámerom je zapojiť do spolupráce aj občanov, aby boli účastní pri rozhodovaní na projektoch a 
investíciách samosprávy mesta. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Z Tepličky omylom až na Ural. Aj to sú vojnové príbehy z novej knihy 
[30.01.2018; Podtatranské noviny; Kultúra; s. 4; Jana TOMALOVÁ] 

 
 

V nedeľu uviedli do života siedmu publikáciu amatérskeho historika Marcela Maniaka Partizánska obec 
Liptovská Teplička. 

Takmer každá obec už má svoju monografiu. Vojnové roky sa v nich však spomínajú skôr okrajovo. Výnimkou 
nie je ani Liptovská Teplička. S blížiacim sa 73. výročím oslobodenia obce sa zrodila myšlienka zostaviť 
publikáciu, ktorá by mapovala udalosti druhej svetovej vojny. Približne pred rokom autor oslovil starostu obce s 
ponukou spracovať vojnovú históriu Liptovskej Tepličky. Rovnakú ponuku dal Marcel Maniak aj starostovi Vernára 
Vladimírovi Ondrušovi. Ak by sa to podarilo, obe partizánske obce by boli spracované v samostatných 
publikáciách. 

Domáci sa dozvedia všetko o svojich partizánoch 
Nová kniha zaznamenáva pohnuté roky druhej svetovej vojny v Liptovskej Tepličke. Samostatná kapitola je 

venovaná Slovenskému národnému povstaniu. „Počas povstania sa táto obec ocitla priamo v centre diania. Po 
celú dobu sa v nej striedavo nachádzali partizáni a nemeckí vojaci. V okolitých horách mali svoje štáby 
umiestnené viaceré partizánske skupiny. Partizánom pomáhali nielen jednotlivci, ale prakticky celá obec,“ vraví 
Marcel Maniak. Čitateľ sa dozvie všetko o partizánskych skupinách a ich veliteľoch, o priebehu SNP v obci a v jej 
okolí. V ďalších kapitolách zachytil Marcel Maniak spomienky priamych účastníkov protifašistického odboja, mená 
padlých a ranených obyvateľov obce, pamätné miesta bojov, vznik a pôsobenie základnej organizácie SZPB a 
ďalšie zaujímavosti súvisiace s druhou svetovou vojnou v obci. Nechýba v nej ani oslobodenie obce 29. januára 
1945. 

Sovieti pustili Nahalku s ospravedlnením 
Zo spomienok pamätníkov pre vás vyberáme tie z úst Michala Fedorňáka, komisára oddielu Štvrtej brigády 

gen. Štefánika partizánskeho zväzku Stalin. Rozpráva o udalostiach z decembra 1944 a o svojom 
spolubojovníkovi Štefanovi Nahalkovi z Liptovskej Tepličky. „Štefan Nahalka mohol byť asi 18-19-ročným 
mládencom. Bol veľmi hrdý na to, že je partizánom. Fyzicky bol zdatný a veľmi nebojácny. Mal vyvinutý veľký 
zmysel pre plnenie povinností. V čase voľna myšlienkami zabehol do rodnej obce a spomínal svoju mamičku,“ 
cituje Michala Fedorňáka M. Maniak. Od 26. decembra o Štefanovi Nahalkovi Fedorňák nepočul, vtedy plnil úlohu 
pri Spišskej Novej Vsi. Prvá správa o Nahalkovi sa k Fedorňákovi dostala začiatkom roku 1946 od skupinky 

Liptovskotepličanov. Štefan Nahalka totiž napísal svojej matke list – zo Sovietskeho zväzu. Skupinke poradil, aby 
získali potvrdenia o účasti Štefana v protifašistickom odboji a v partizánskom zväzku. Všetky potrebné doklady 
poslali na ministerstvo zahraničných vecí do Prahy. „Nahalka bol prepustený a vrátil sa do vlasti. Keď ho 
prepustili, tak sa mu len ospravedlnili, že sa stal veľký omyl, že sa omylom dostal na Ural,“ uzatvára svoje 
rozprávanie Michal Fedorňák. 

Pracuje už na ďalších knihách 
Kniha vyšla len pred pár dňami vo vydavateľstve Jadro Kežmarok. Marcel Maniak však má už rozpracované 

ďalšie tri publikácie. „Postupne ich spracovávam. Času je veľmi málo, keďže musím chodiť do práce a mám 
predovšetkým rodinu. Keď mám nejakú voľnú hodinku, už aj sadám za počítač a niečo píšem,“ vraví M. Maniak, 
ktorý pracuje na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade. Rozpracovanú má publikáciu 
Spomienky na 2. svetovú vojnu, v ktorej si prečítate svedectvá priamych účastníkov vojny. „Ku dnešnému dňu už 
nežije ani jeden z nich, čiže ja som rozhovory s nimi na poslednú chvíľu stihol urobiť. Poskytli mi svoje materiály, 
ktoré postupne spracovávam,“ vraví M. Maniak. Prečítate si v nej aj o dvoch generáloch spod Tatier – zo 
Spišského Štiavnika a z Vikartoviec. Obaja po vojne slúžili v Československej armáde. Chystá aj druhé doplnené 
vydanie knihy Padli za našu slobodu. V decembri začal aj s treťou publikáciou, ktorá svojím obsahom prekročí 
hranice podtatranského regiónu. Okrem toho začína spracovávať aj históriu okresov Spišská Nová Ves a Levoča 

a jeho práce sa tento rok objavia vo vlastivednom zborníku Spiš č. 9 a v zborníku k 100. výročiu vzniku ČSSR. 
Jana TOMALOVÁ 
— 
“Partizánom pomáhali nielen jednotlivci, ale prakticky celá obec.” 
Marcel Maniak, autor knihy 
Foto: 
Novú publikáciu Marcela Maniaka uviedli do života počas pripomienky oslobodenia obce v nedeľu 28. januára. 

Sprava: starosta obce Slavomír Kopáč a autor knihy Marcel Maniak. Snímka: OcÚ Liptovská Teplička 
[Späť na obsah] 

 
 



12. Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 
[30.01.2018; Podtatranské noviny; publicistika, inzercia; s. 7; arg] 

 
 

Na bojiskách mužné hrude zdobili ďalšie vyznamenania: poručík zdravotnej služby 34. pešieho pluku Mikuláš 
Rózsnayi dostal medailu Za statočnosť spojenú s radom Za zásluhy, rovnaké vyznamenanie dostal aj nadporučík 
delostrelectva Elemír Raisz. 

� V poslednom januárovom čísle Karpathen Postu sa objavil obsiahly úvodný článok na tému budúcnosti po 
vojne, pričom k dominantným „snom“ patrila trať elektrickej železnice z Kežmarku, cez Mlynčeky a Kežmarské 
Žľaby do Tatranskej Lomnice. Farbisto sa opisuje z toho prameniaci rozvoj oboch osád i Tatranskej Lomnice. 

� Priamo pri čine bol prichytený pašerák zbraní Adolf Edelman, ktorý v Kežmarku podal na stanici na 
prepravu do Košíc istému Ladislavovi Grossovi päť sudov zaplatených vo Viedni a deklarovaných ako kyslá 
kapusta. Vďaka ostražitosti staničného úradníka Štefana Probstnera sa podarilo sudy so zbraňami zadržať a 
podávajúceho pašeráka – babráka zadržať. 

� Počas celého januára bežala v kúpeľných zariadeniach koncertná sezóna, ktorá bola venovaná 
predovšetkým dôstojníkom c. - k. armády, ktorí si liečili zranenia a choroby z frontových línií. Prvým vrcholom bol 
veľký koncert 28. januára v Tatranskej Polianke, ktorý zorganizoval Červený kríž. 

� Pozoruhodné aktivity vyvíjali profesori kežmarských vyšších škôl, ktorí organizovali pre študentov lyžiarske 
kurzy od začiatočníckych až po náročnejšie, obsahujúce zvládnutie zjazdového lyžovania. Kurzy sa diali najmä na 
Jeruzaleme, ale aj v Tatrách. 

� Centrálny finančný ústav uskutočnil v januári prísnu revíziu vo finančných inštitúciach v Kežmarku, 
Podolínci a v Spišskej Novej Vsi. Výsledky boli pre tieto banky a sporiteľne potešujúce, lebo inšpektori 

konštatovali silnú pozíciu, životaschopnosť a fakt, že banky sú zdravé. 
� Združenie kežmarských obchodníkov a živnostníkov na svojom výročnom zhromaždení 26. januára 

konštatovalo, že vplyvom dlhotrvajúcej vojny poklesla kúpna sila obyvateľstva, čo sa prejavilo v ich hospodárení. 
Až sa žiada poznamenať, že ekonomický záver hodný Nobelovej ceny… (arg) 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Patrik Kupčo obhájil prvenstvo na Lopuška Cupe 
[30.01.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; db] 

 
 

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 neregistrované: 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 
Medzi snowboardistami zvíťazil Marek Debre a Lea Nora Čížiková zo Svitu. (db) 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Kubík: Spišská Nová Ves je môj domov, skôr či neskôr sa vrátim 
[30.01.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; JOZEF KOPČO] 

 
 

Tomáš Kubík prestúpil do Spišskej Novej Vsi po tom, ako sa FC VSS Košice rozpadol. V klube odohral 

osemnásť zápasov a strelil tri góly. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rozhovore priznal, že by sa do klubu určite vrátil. 
* V Košiciach ste zažili nie najlepšie vedenie. Ako to vyzeralo v Spišskej Novej Vsi? 

„V Spišskej som stretol pár ľudí, na ktorých bolo vidieť, že im na klube a futbale záleží. Síce nie vždy bolo 
všetko podľa predstáv, no niekedy stačilo vidieť aj tú snahu.“ 

* Počas zimného prestupového obdobia ste prestúpili do rakúskeho mužstva SC Bad Sauerbrunn. Evidovali 
ste záujem aj iných klubov? 

„Nejaký záujem bol, no chcel som si už vyskúšať aj zahraničie. Záujem zo strany SC Bad Sauerbrunn bol 
konkrétny, klub vyzerá byť zabezpečený, má nový štadión a pôsobí v Landeslige, v ktorej hráva aj historicky 
najlepší strelec slovenskej ligy Juraj Halenár. Chvíľu to vyzeralo, že budem spoluhráčom skúseného Ľuboša 
Hanzela, ktorý si v minulosti vyskúšal Bundesligu ligu za Schalke.“ 

* V novom klube máte za sebou už zopár tréningov, ako na vás pôsobí mužstvo? Poznali ste sa s niektorým z 
vašich nových spoluhráčov? 

„Od prvej chvíle som mal z tohto mužstva len dobré pocity. Všetci sú priateľskí a v klube pôsobí rodinná 
atmosféra. Navzájom si tu všetci prajú a pomáhajú. Celý chod klubu sa nesie v pozitívnom duchu. Chlapcov som 
predtým nepoznal, no bez problémov ma medzi seba prijali.“ 

* V Spišskej Novej Vsi ste odohrali pomerne úspešnú pol sezónu. Ako by ste ju zhodnotili? 
„Prvá polovica sezóny nám vyšla nad očakávania. Bola naozaj dobrá, no pre mňa nie až tak prekvapivá. V 

Spišskej bola kvalitná partia chlapcov a ja verím, že tréner Ondáš poskladá dobrý tím aj pre druhú polovicu 
sezóny. Naozaj pre mňa nie je ľahké z tohto klubu odísť.“ 

* Mužstvo stráca po jesennej časti na lídra zo Skalice len päť bodov. Je v klube záujem aj o Fortuna ligu? 
„Je potrebné byť realistom. Pre Spišskú je podľa mňa cieľom stať sa stabilným mužstvom v druhej najvyššej 

slovenskej lige. Čo prinesú ďalšie roky uvidíme.“ 
* Počas svojej kariéry ste zažili dobré aj zlé vedenie klubu. Ako na vás pôsobilo to v Spišskej Novej Vsi? 
„Spoznal som tu pár ľudí, ktorí si vďaka tomu čo pre klub robia, zaslúžia môj obdiv a touto cestou im chcem 

poďakovať. Musím spomenúť najmä pána Filinského, ktorý pre klub spravil naozaj veľa a počas môjho pôsobenia 
tu mi veľmi pomohol. Nemôžem zabudnúť na trio našich trénerov Lajčáka, Ondáša a Farkaša, ktorí toto mužstvo 
zocelili. A tiež chcem poďakovať aj Marekovi Hrabovskému a Paťovi Brezovajovi, ktorí taktiež robia pre klub čo 
môžu. Škoda, že takýchto ľudí nie je v klube viac, pretože Spišská si to naozaj zaslúži.“ 

* Čo by ste na záver odkázali fanúšikom, funkcionárom a hráčom vášho už bývalého klubu? 
„Na záver chcem poďakovať aj ostatným, ktorí klub akýmkoľvek spôsobom podporili. Samozrejme 

pozdravujem aj chlapcov a prajem im veľa športového šťastia a verím, že si spolu ešte niekedy zahráme. Spišská 
je predsa len môj domov a skôr či neskôr sa sem rád vrátim.“ 

JOZEF KOPČO 
Foto: 
Tomáš Kubík (v tmavom) v zápasovej akcii. FOTO: ARCHÍV 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Vzor pre šampióna Michalka je Usain Bolt 
[30.01.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; db] 

 
 

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? 
Samuel Michalko (SM): „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? 
SM: „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? 
SM: „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? 
SM: „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? 
SM: „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? 
SM: „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 spod Tatier a zo Spiša: 
l 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. 
l Juniori 
Beh na 60 m: 1. Matej Baluch, AŠK Spišská Nová Ves – 7,28 s 

l 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 

l 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 
l 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. 

l Juniorky 
Beh na 60 m prekážok: 1. Barbora Chybová, AO Svit – 11,66 s 
l 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 
l 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 

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

(db) 
[Späť na obsah] 

 
 



16. Rýchle pozvánky 
[30.01.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; jp, roč] 

 
 

l Štvrtok, 1. 2. 
Karneval na ľade 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na zimnom štadióne sa uskutoční karneval na ľade. Začiatok je 13.30 h. 

Najlepší športovec roka 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 14.30 hod vyhlásia výsledky ankety Najlepší športovec roka 2017. 
l Piatok , 2. 2. 
Rysavá jalovica 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici zahrá o 19.00 h 

Spišské divadlo. 
Najúspešnejší športovci 
STARÁ ĽUBOVŇA. V kine Tatra o 18.00 h vyhlásia najúspešnejších športovcov roka 2017, ktorí pôsobia v 

meste Stará Ľubovňa. 
Nočné pozorovanie 
MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy. 

Začiatok o 20.30 hod. za jasného počasia. 
l Sobota , 3. 2. 
10. Tatranský lyžiarsky ples 
TATRANSKÁ LOMNICA. V Hoteli Morava sa o 19.30 bude plesať. Účinkuje: DJ Rudo Voit. Moderujú: Iveta 

Šestáková a Jozef Ondrejka. 
l Nedeľa, 4. 2. 
Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rozprávku o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi zahrá 

Spišské divadlo o 16.00 h. 
Príbeh starej lampy 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h SMŠ Stella predvedie muzikál Príbeh stratenej lampy. 
Don Bosco show 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 15.30 h sa uskutoční zábavnokultúrny program. 
Sláčikové kvarteto 
HREBIENOK. V Tatranskom ľadovom Dóme o 15.30 si môžete vypočuť koncert klasickej hudby v podaní 

umelcov z Košíc. 
Karneval na ľade 
TREBIŠOV. Karneval na ľade sa uskutoční 4. februára o 15.00 hod. na zimnom štadióne v Trebišove. Voľný 

vstup budú mať deti v maskách. Pre návštevníkov sú nachystané aj súťaže a sprievodný program. 
(jp, roč) 
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17. Na najväčšie sídlisko v Spišskej Novej Vsi pôjde takmer milión eur 
[30.01.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; sita] 

 
 

Novú lávku postavia na mieste niekdajšieho historického mosta. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves sa pustí do dobudovania infraštruktúry na svojom najväčšom 

sídlisku Mier, cieľom je zlepšiť podmienky pre nemotorovú dopravu na nábreží Hornádu. 
Ako informoval primátor mesta Ján Volný (Smer), na projekt pôjde približne 940- tisíc eur, samospráve sa 

podarilo získať financie z eurofondov. Na nábreží tak pribudne ďalší cyklochodník, tentoraz na jeho ľavej strane 
smerom z centra k sídlisku, lávka cez rieku, chodníky i parkovacie plochy. „Projekt v rámci výzvy Ekologicky a 
bezpečne sa zameriava na budovanie nábrežia Hornádu. Začať s prácami by sme chceli v jarných mesiacoch, 
celý projekt by mal byť dokončený ešte tento rok,“ povedal primátor. 

Sídlisko Mier má takmer 7- tisíc obyvateľov. 
Nová lávka 
Podľa primátora sa mesto rozhodlo pustiť do projektu práve preto, že mnoho obyvateľov sídliska využíva na 

dopravu aj bicykel. 
„Chceme posilniť prepojenie nového cyklistického chodníka s druhou stranou Hornádu, preto vybudujeme 

lávku pre peších a cyklistov. Stáť bude na mieste, kde sa kedysi nachádzal historický most, ktorý viedol k sídlu 
starostov šestnástich spišských miest počas ich rokovaní v Spišskej Novej Vsi,“ informoval. 

Chcú zvýšiť bezpečnosť 
Takýmto spôsobom chce mesto zvýšiť bezpečnosť chodcov, miestni už na prechod na druhú stranu nebudú 

musieť využívať mosty, ktoré sú určené pre automobilovú dopravu. 



V minulosti pribudol na sídlisku most, ktorý ho spája s obchodnou zónou na druhom brehu Hornádu, centrálne 
detské ihrisko, cyklistický chodník, zrekonštruovali tu cesty i Dom kultúry Mier. 

Na Bezručovej ulici vlani vybudovali aj moderné parkovisko pre 90 áut za približne 170-tisíc eur. 
(sita) 
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18. Divadelné fašiangy 
[30.01.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; sita] 

 
 

V Spišskej Sobote sa predstavia divadelníci z rôznych kútov Slovenska aj Česka. 
POPRAD. V popradskej Spišskej Sobote odštartovali v nedeľu Divadelné fašiangy, už viac ako desať rokov 

ich pripravuje miestne Divadlo Commedia. Až do konca marca ponúknu každú nedeľu prevažne komédie. „Ľudia 
si ich vyslovene žiadajú, do programu však vždy zaraďujeme aj nejakú tragikomédiu. Tentoraz to bude krásne 
predstavenie Anna Franková či hra o Skutkoch a jestvovaniach. Nasledujúcu nedeľu ponúkneme našu hru, 
melodrámu Jozef a Mária, je to taký veselý, ale zároveň smutný príbeh,“ povedal dramaturg a režisér súboru 
Vlado Benko. Začiatok predstavení je vždy o 18.00, konajú sa v divadelnej sále v Spišskej Sobote. Divadelné 
fašiangy si počas uplynulých rokov našli svojich priaznivcov a rovnako aj účinkujúcich. 

„Na začiatku to bola prehliadka našich inscenácií, ktorých máme v repertoári asi trinásť. Potom sme začali 
prizývať aj iné súbory zo Slovenska, ale aj Česka či Maďarska. Dnes sa program teší veľkej obľube,“ poznamenal 
Benko. 

Aj absurdná dráma 
Divadlo Commedia počas festivalu ponúkne aj premiéru hry Slawomira Mrozeka Stroskotanci na šírom mori. 

„Je to novinka aj pre nás, doteraz sme ešte nerobili niečo také, patrí to medzi absurdnú drámu. Snažíme sa tomu 
dať komediálny punc, je to taká klauniáda, ale s veľmi vážnym podtextom. Sám som zvedavý, ako to prijmú 
diváci. V minulosti sa táto hra nesmela hrávať vôbec, Mrozek bol zakázaný autor,“ priblížil hru Benko. Divadlo ju 
ponúkne v premiére v sobotu 10. februára a na ďalší deň jej reprízu. Sériu tohtoročných predstavení odštartovali 
divadelníci Donom Quichotom. 

V nedeľu 28. januára ponúknu spomínanú hru Jozef a Mária. 
Na čo ešte sa môžete tešiť 
Z Ostravy príde pesničkové predstavenie autorskej dvojice Šlitr/Suchý Šesť žien Henricha VIII. (4. februára). 

Nasledovať bude premiéra Mrozekovej hry. 
„Pravidelným hosťom Divadelných fašiangov býva divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova. Tento rok príde s 

komédiou Faraóni (18. februára). Nové divadlo z Nitry privezie hru Anna Franková (25. februára). Jej príbeh je 
známy, a predsa ho diváci uvidia inými očami. Divadlo Hľadanie z Tlmáč povie takmer Všetko o mužoch (4. 
marca). Veríme, že sa nebudú smiať len ženy,“ predstavil program režisér popradského divadla. Zo Spišskej 
Novej Vsi príde divadlo Kontra s komédiou Nenávidím (11. marca), ktorá získala na Kremnických gagoch cenu 

Objav roka. 
Divadelné fašiangy ponúknu aj zážitkové predstavenie. „Inscenácia O skutkoch a jestvovaniach 18. marca v 

podaní Celkom malého divadla zo Starého Tekova je nonverbálnou verziou poviedky Gabriela Garcíu Márqueza 
Starec s veľkými krídlami,“ doplnil Benko. 

Fašiangový program uzavrie Kapustnica Divadla Commedia v nedeľu 25. marca. 
(sita) 
Foto: 
Don Quichot a Sancho Panza. FOTO:COMMEDIA. 
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19. Hokejovej mládeži sa v Bardejove darí 
[30.01.2018; Prešovské noviny; INZERCIA; s. 23; Mario Hudák;red] 

 
 

VEDENIE KLUBU STAVILO NA VÝCHOVU KVALITNÝCH INDIVIDUALÍT PRE ŠPIČKOVÉ KLUBY 
Zatiaľ čo ľadová plochu bardejovského zimného štadióna sa vo štvrtok ráno zapĺňala veselými škôlkarmi s 

rodičmi a učiteľkami na korčuliach, do presklenej kancelárie na bočnej tribúne postupne prichádzali ľudia, ktorí si 
pred dvoma rokmi povedali, že prácu s mestskou hokejovou mládežou začnú brať a robiť vážne, profesionálne a 
s vášňou. Tomáš Ivan, Patrik Sokoli, Ján Prokopčak, Ján Dubovecky z klubu Mládež HC 46 Bardejov. 
Porozprávali sme sa s nimi o tom, ako mladý hokej v meste funguje a aké sú ich ďalšie plány. 

Odkedy funguje v meste hokejová mládež? 
Hokejová mládež ako taká, v Bardejove funguje od začiatku osemdesiatych rokov, keď začal fungovať aj 

otvorený zimný štadión. Vtedy bola koncepcia súťaží úplne iná ako dnes. Hrali mladší a starší žiaci, dnes je to už 



kategorizované podľa tried. V júni 2016 sme s trénerom Patrikom Sokolim založili a rozbehli športové hokejové 
triedy. Zastrešovali sme vtedy hokejovú mládež v meste a boli sme aj mandátni tréneri Slovenského zväzu 
ľadového hokeja (SZĽH). 

Predtým športové triedy neboli? 
Triedy začali v meste vznikať už v roku 2008, oficiálne boli vedené ako školské strediská záujmovej činnosti a 

fungovali na piatej základnej škole (Základná a materská škola Pod Vinbargom) na základe činnosti centra 
voľného času. Športové hokejové triedy vznikli dohodou a partnerstvom nášho klubu, hokejového zväzu a školy. 

Ako fungujú? 
Škola má z ministerstva školstva dotáciu na športovú prípravu a žiaci majú v dopoludňajších hodinách v rámci 

vyučovania hokejové tréningy. Okrem telesnej výchovy majú hodiny navýšené o športovú prípravu s tým, že aj 
normatív na žiaka je trochu iný. 

Koľko mladých hokejistov a v akých kategóriách manažujete? 
Prvá kategória je 0 až 2 – teda škôlkari od piatich rokov plus prvý a druhý ročník základnej školy. Tí ešte 

súťaže nehrávajú. Turnajovým spôsobom začínajú súťaž hrávať až tretiaci a štvrtáci. Piataci už hrajú regionálnu 
súťaž zastrešenú SZĽH, to isté šiestaci, siedmaci a ôsmaci. Deviataci hrajú už druhú sezónu kadetskú súťaž – 
povedzme, že ide o taký prechod medzi žiackou a dorasteneckou kategóriou. A nakoniec tu máme kategóriu 
dorastencov. Vo všetkých kategóriách, vrátane predprípravky, máme približne 200 detí. Zastrešuje ich 11 
trénerov. Máme aj krasokorčuľovanie a trénera brankárov, všetko sú to kvalifikovaní odborníci s licenciami. Každá 
kategória má minimálne štyrikrát do týždňa hodinový tréning. 

Čo repre? 
Slovenská reprezentácia funguje od pätnástich rokov, máme zastúpenie v každej jednej kategórii. U 15-

ročných to je Patrik Sokoli, v 16-ke Patrik Litavec a Richard Nemec, v 17- ročných František Gajdoš, v 18- ke Alex 
Dubovecky a Tomáš Kukľa (viď rámček). V extraligových kluboch alebo v zahraničí hrajú aj Dávid Sliva, Ján 
Prokopčak, Richard Majer, Alex Benka-Rybár, Samo Richvalský, Dominik Novák, Matej Hakl a Max Dubovecký. A 
to je aj naša dobrá vizitka, ale aj naša priorita – vychovávať silné hokejové individuality pre top špičkové tímy. 

Filozofia práce s mládežou v Bardejove? 
Zameriavame sa na jednotlivca a neberieme už tak do úvahy výsledok súťaže alebo klubu. Priorita je rozvoj a 

kvalitná práca s mládežou. V Bardejove nemáme ambíciu ale ani možnosti usilovať sa a hrať nejakú extraligu, 
napríklad v doraste. Chceme, aby to šlo prirodzenou cestou. Hlavná filozofia je vychovať jednotlivca a posunúť ho 
ďalej. Okrem základnej školy plánujeme rozbehnúť spoluprácu so Spojenou školou Juraja Henischa. So 
sloganom „Študuj a hraj“ si chceme v meste vytvoriť aj silnú bázu stredoškolákov. 

Darí sa? 
Tretiaci nám postúpili do béčka, medzi druhé štyri najlepšie mužstvá Slovenska. Štvrtáci postúpili do áčka, 

teda medzi prvé štyri najlepšie mužstvá na východnom Slovensku. Piataci hrajú vyrovnané partie zo všetkými 
družstvami v súťaži. Takže určite áno. 

Určite ste sa zamýšľali nad prístupom k mládeži vo svete a u nás? Na Slovensku alebo aj v Bardejove? 
Či už v severských krajinách, Kanade alebo Amerike, je to šport číslo jedna, úplne prirodzene. Ľudia a deti to 

majú automaticky v hlave, samozrejme nikto sa nemusí starať o finančné zabezpečenie klubov a mládeže. Skvelý 
prístup, marketing a propagácia, úžasná prestíž. Mladí s tým jednoducho rastú, každý vie a váži si to, že ide  o 
národný šport. Peniaze idú priamo do klubov. U nás je nešťastím, že financie, kým sa dostanú k hráčom a 
klubom, prejdú stále cez veľa rúk, a všetci vieme, čo to na Slovensku alebo v meste znamená. Presne tak, tým 
viac sa to potom stráca. Ale pomaly sa to zlepšuje. Posledné dva, tri roky idú peniaze zo zväzu priamo. Takže ak 
by sme mali vyriešené financovanie, mohli by sme sa viac zamerať na činnosť, rozvoj, deti a kvalitu práce. Preto 
všetko nové prichádza z Fínska, Švédska, Kanady. 

Ako ste financovaní? 
Na rok potrebujeme minimálne 70-tisíc eur. Z toho 70 % ide zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, 20 % sú 

príspevky od rodičov (240 eur ročne) a nejakých 7-8 % tvorí financovanie z mesta, zvyšok sú sponzori. Tak to 
bolo v roku 2017, ale politika zväzu sa mení, takže uvidíme v marci po kongrese zväzu, ako to bude tento rok. 
Plánujú sa napríklad nejaké motivačné a výchovné balíčky, ktoré by sme mali dostávať. Iniciujeme aj stretnutie 
prezidenta SZĽH s primátorom mesta, pretože ani financovanie mládežníckeho športu z mesta nie je podľa nás 
ideálne. To, čo dostaneme od mesta, teraz nám napríklad schválili 700 eur, berieme ako bonus, niečo naviac. 
Komu by ale malo viac záležať na rozvoji mládeže v Bardejove? 

Prečo skrachoval projekt malej hokejovej haly, ktorý mesto „rozbehlo“? 
Bohužiaľ, v našom meste neexistuje žiadna koncepcia športu. Príkladom je práve fiasko s malou hokejovou 

halou, alebo rozhodnutie o rekonštrukcii futbalového štadióna na úkor zániku bardejovskej atletiky, ktorá v 
Bardejove stále mala svoje miesto. Je nám veľmi ľúto, že projekt malého zimného štadióna dopadol ako dopadol, 
pretože v areáli piatej základnej školy, kde sú naše hokejové triedy, by deťom, rozvoju športu a ľadového hokeja v 
meste len pomohol. Rozhodnutiu a motivácii odboru školstva a poslancov, ktorí, nevieme z akých dôvodov, chceli 
postaviť hokejovú halu na ihrisku Základnej školy na Komenského ulici, jednoducho nerozumieme. 

Čo nový zákon o športe? 
Zákon je podľa nás veľmi biedny. Prakticky nepodporuje rozvoj, má len kontrolnú funkciu. Podmienky pre 

oficiálny sponzoring firiem sú nastavené veľmi zle. So sponzorským financovaním v Čechách sa to vôbec nedá 
porovnať. Preto to u našich susedov aj funguje inak. 

Čo musí urobiť chlapec, ktorý chce v Bardejove začať trénovať a hrať hokej? 
Musí hlavne prísť a mať záujem, my sa už potom postaráme o všetko a zabezpečíme aj výstroj. Deti tu 

začínajú od piatich rokov. Mladší môžu mať v prípade záujmu trikrát do týždňa krasokorčuľovanie. 
Hrajú hokej aj dievčatá? 



Ženy sú celkovo ctižiadostivejšie ako muži a ak už prídu medzi chlapcov, chcú sa veľmi presadiť. Práve 
Bardejovčanky zaznamenali v iných slovenských kluboch a v zahraničí úspechy, za všetky môžeme spomenúť 
napríklad Líviu Lúčovú, ktorá teraz hrá na kanadskej univerzite. Momentálne máme medzi chlapcami päť dievčat. 
S odchovancami máme aj úspechy čo sa týka iných klubov. V Ružinove získali v extralige dorastu striebro 
Richard Majer a Marek Duračinský, o rok neskôr v Skalici opäť striebro Filip Panóc a Tomáš Kukľa a v minulej 
sezóne bronz v Trnave Ján Prokopčák ako kapitán tímu a členom víťaznej juniorky v Nitre bol Max Dubovecký 

Ďalšie plány? Čo chystáte v blízkej dobe? 
V zadných priestoroch zimného štadióna chceme do konca marca robiť malé ihrisko – tréningovú strelnicu z 

projektu ministerstva vnútra. A vonku v areáli zimného štadióna by sme na základe projektu cez výzvu SZĽH 
chceli s našou finančnou spoluúčasťou postaviť telocvičňu pre deti plus multifunkčné ihrisko. 

Mario Hudák 
— 
„Chceme, aby to šlo prirodzenou cestou. Hlavná filozofia je vychovať jednotlivca a posunúť ho ďalej." 
TOMÁŠ IVAN, TRÉNER 
— 
TRÉNERI A ODCHOVANCI MLÁDEŽ HC 46 BARDEJOV 
l TRÉNERI 
HP 2-0: Mikuláš Mihňák, Slavomír Fedoročko, Branislav Poch, Daniel Marcinov, Adam Dzamba HP 4-3: 

Vladimír Mojdis, Stanislav Mojdis ŠHT 6-5: Tomáš Ivan, Vladimír Mojdis ŠHT 8-7: Patrik Sokoli, Dávid Priganc 
Kadeti: Tomáš Ivan Dorast: Ján Majdek, Ľuboš Rybár l REPREZENTANTI SR 

SR 18 – Tomáš Kukľa 
SR 18 – Alex Dubovecký SR 17 – František Gajdoš SR 16 – Richard Nemec SR 16 – Patrik Litavec SR 15 – 

Patrik Sokoli 
REPRE A ŽENY – Lívia Lúčová 
l ODCHOVANCI V SÚŤAŽIACH 
Ján Prokopčak – St.Bulls Rosenheim (GER) Tomáš Kukľa – Star Bulls Rosenheim (GER) František Gajdoš – 

HC Sparta Praha (ČR) Richard Majer – HK Spišská Nová Ves Samo Richvalský – HK Spišská Nová Ves Alex 
Dubovecky – HK Spišská Nová Ves Max Dubovecky – La Crosse Freeze (USA) Patrik Sokoli – HK ŠKP Poprad 

Richard Nemec – MHKM Skalica Patrik Litavec – Gladiators Trnava Dávid Sliva – Gladiators Trnava Alex Benka 
– Rybár – HC Orlová (ČR) Matej Hakl – HC Orlová (ČR) Dominik Novák – MHK Dubnica Lívia Lučová – NAIT 
UNIVERZITA (CAN) 

(red.) 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Bleskové správy z regiónu 
[30.01.2018; Podtatranské noviny; Aktuálne; s. 2; redakcia] 

 
 

Prezident vypovedal na súde 
Prezident Andrej Kiska vypovedal v piatok na Okresnom súde v Poprade v prípade vlastníctva pozemku v 

katastri obce Veľký Slavkov. Okresný súd predbežne prejednával predmetný spor a určil termín pojednávania na 
marec. Predmetom konania je určenie vlastníckeho práva k pozemku. K svojej výpovedi na súde sa na svojej 
facebookovej stránke vyjadril aj samotný prezident, podľa ktorého je súdny spor o pozemok smutný príbeh. 
Andrej Kiska očakáva, že súd rozhodne a nájde spravodlivosť. 

— 
Rozdelia dotácie z rozpočtu 
V stredu sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. Poslanci majú na programe aj prenájom 

pozemku v Ždiari za účelom vybudovania záchytného parkoviska pre potreby strediska v Bachledovej doline. 
Schvaľovať budú aj dotácie z rozpočtu mesta na verejno-prospešné účely. Zároveň by mali schváliť výzvu na 
predkladanie projektových žiadostí v rámci participatívneho rozpočtu. Zasadnutie poslancov sa uskutoční v 
zasadačke mestského úradu. Začiatok je o 16.00 h. 

— 
Polročné prázdniny už v piatok 
Školáci sa môžu tešiť na krátke polročné prázdniny. Žiaci si od učenia oddýchnu v piatok 2. februára. Do školy 

sa opäť vrátia v pondelok 5. februára. Na ďalšie prázdniny sa môžu školáci tešiť už v závere februára. Najskôr 
budú mať prázdniny žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja. Školáci z Košického a 
Prešovského kraja budú mať prázdniny od pondelka 26. februára do piatku 2. marca. Po nich budú mať voľno 
žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. 

— 
Rozdelia dotácie pre športové kluby 
Vo štvrtok 1. februára sa zídu poslanci Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Rokovanie poslancov 

sa začne už o 7.30 h v zasadačke mestského úradu. Poslanci budú na zasadnutí schvaľovať aj dotácie pre 
športové kluby. Rozdeliť majú 202-tisíc eur. Najviac, až 66-tisíc eur má dostať hokejový klub, o 48-tisíc eur si 



prilepšia futbalisti a basketbalisti majú dostať 33-tisíc eur. Návrh na rozdelenie dotácie pripravilo predsedníctvo 
Rady športových klubov. 

— 
Poplatok za cirkevný sobáš sa zruší 
Desaťeurový poplatok za cirkevný sobáš, ktorý bol zákonom zavedený len od 1. januára, sa zruší. Dohodli sa 

na tom podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák na minulotýždňovom stretnutí so signatármi petície 
Fóra kresťanských inštitúcii v Bratislave. Poplatok sa dostal do zákona na základe pripomienky ZMOS-u, ktorý 
takto reagoval na požiadavky matrikárov. Petíciu proti tomuto poplatku podpísalo za pár dní takmer dvadsaťtisíc 
ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Storočie podľa Márie 
[30.01.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo uvedie príbeh, ktorý vznikol na motívy spomienok starej mamy Jana 

Jendrichovského Márie Repkovej z Novej Ľubovne. 
„Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, 

múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou,“ uvádza Spišské divadlo. 
Osud človeka 
Jendrichovský pred divákom citlivo rozloží osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila. „Je to Orbis pictus – 

maľovaný goralským temperamentom a folklórom,“ dodávajú divadelníci. Tento projekt vznikol z tvorivého 
stretnutia režiséra Petra Palika a hudobníka a herca Jána Jendrichovského. „V štúdiu Spišského divadla sa v 
sezóne 2017/2018 vytvoril priestor na rozpracovanie tohto projektu. Keďže čerpá námet z nášho regiónu, 
dozaista si nájde svojich divákov naprieč generáciami,“ dodali divadelníci na záver. 

Storočie podľa Márie si môžete pozrieť v stredu 31. januára o 19.00 h. 
(olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Brezno si prevzalo cenu za druhé miesto v hlasovaní O naj mesto 
[30.01.2018; Brezno; Spravodajstvo; s. 6; MD] 

 
 

Mestá a obce z celého Slovenska vlani bojovali o prestížny titul v súťaži, ktorú spustil na webe Slovak region. 
Všetci mali možnosť zapojiť sa a hlasovať. Brezno skončilo na peknom druhom mieste. 

BREZNO. 
Vo štvrtok 25. januára v bratislavskej Inchebe zástupca primátora Brezna Ján Králik prevzal cenu za druhé 

miesto v hlasovaní Naj mesto Slovenska 2017. „Teší nás aj takéto ocenenie nášho mesta a práce. Veľmi pekne 
ďakujeme všetkým hlasujúcim. Aj toto ocenenie nás presviedča v tom, že Brezno a náš región má veľký potenciál 
k rastu a lepšej kvalite života našich obyvateľov,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Deviaty ročník súťaže, ktorej 
cieľom bolo opäť poukázať na krásy Slovenska, začal v apríli 207 a potrval do konca októbra vlaňajšieho roka. O 
prvenstvo bojovalo 140 miest a 2785 obcí. Radosť mali najmä na Liptove, pretože víťazstvo v kategórii NAJ 
mesto získal Liptovský Mikuláš (25 901 hlasov). Brezno v súťaži obsadilo pekné druhé mesto (25 756). Víťaznú 
trojicu uzatvoril minuloročný víťaz – Spišská Nová Ves (25 689). Za nimi sa v prvej päťke umiestnili Bardejov a 

Levoča. V súťaži sa mohli predháňať aj obce zo všetkých kútov Slovenska. Víťazstvo patrilo obci Halič. Z okresu 
Brezno v prvej dvadsiatke skončila Jarabá (11. miesto) a Bystrá (19. miesto). 

(MD) 
[Späť na obsah] 

 
 

23. V Slovenskom pohári valcovali mladí „akademici“ 
[30.01.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 28; png] 

 
 

Rýchlokorčuľovanie 
Tretie kolo Slovenského pohára v rýchlokorčuľovaní – šortreku prinieslo šťastie Prešovčanom. 



Rýchlokorčuliarskych pretekov v Spišskej Novej Vsi sa zúčastnilo 53 pretekárov z oddielov ŠKM Akademik 
Prešov, ŠK ELBA Prešov, PRK Prešov a STEZ Spišská Nová Ves. 

Najlepšie sa darilo mladým „akademikom“ pod vedením trénerky Blanky Hympánovej. Nastúpilo 34 členov 
ŠKM Akademik, ktorí do Prešova doviezli 4 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových medailí. 

Zlato brali vo svojich kategóriách Adam Gubač, Ema Baricová, Emma Hympánová a Jakub Feňuš. Striebro 
Katarína Ondrejčáková, Lea Popovičová, Radovana Lešková, plus Peter Mžigod medzi začiatočníkmi. Bronzové 
medaily vybojovali Jozef Medveď, . Viktória Onuferová, Aneta Tokárová a Tamara Tokárová. Počas pretekov 
Andrej Medveď splnil limit do Centra talentovanej mládeže ako šestnásty člen klubu. Spokojná trénerka vyzdvihla 
hlavne prístup jednotlivcov v začínajúcich kategóriách. (png) 

Foto: 
Najmenší. 
Medailisti z klubu ŠKM Akademik Prešov. FOTO K ČLÁNKU: BH 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Dámsky krajčír 
[30.01.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Georges Feydeau je považovaný za zakladateľa moderného poňatia situačnej 

komédie. 
Témy jeho hier sú hlavne o ľúbostných podvodoch a nedorozumeniach, kde všední ľudia musia pohotovo 

reagovať na nečakané prekvapenia, ktoré sú na nich nachystané. Hru Dámsky krajčír si môžete pozrieť v 
Spišskom divadle vo štvrtok, 1. februára o 10.00 h. 

Prielom v kariére 
Georges Feydeau dámskeho krajčíra písal v rokoch 1883- 1884 a jeho premiéra v roku 1887 znamenala 

zásadný prielom v jeho kariére, stal sa renomovaným autorom, čo pri vtedajšej veľkej konkurencii v Paríži nebolo 
jednoduché. „Publikum si získal príbehom 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 byt – bývalú krajčírsku dielňu,“ prezrádzajú divadelníci. Okolnosti ho prinútia predstierať, že je dámskym 
krajčírom. Francúzska situačná komédia sľubuje zážitok. 

Hru si môžete pozrieť v Spišskom divadle vo štvrtok 1. 2. o 10.00 h. (olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Mladí sa do svadieb hrnuli 
[30.01.2018; Prešovské noviny; TÉMA; s. 8; JANA PISARČÍKOVÁ] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi aj v Poprade počet sobášov stúpol. 
POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 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. 

JANA PISARČÍKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Košice: 23-ročný trest pre expolicajta 
[30.01.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Jeanete Rákošová / Ján Mečiar] 



 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Senát Krajského súdu v Košiciach dnes uzavrel prípad brutálnej vraždy. Expolicajt zo 
Spišskej Novej Vsi Marek vlani pripravil o život svoju snúbenicu Alexandru iba deň pred ich spoločnou svadbou. 

Prvostupňový súd ho v októbri poslal za mreže na 23 rokov, no vtedy sa odvolal.“ 
Jeanette Rákošová, redaktorka: „Hoci sa expolicajt Marek k vražde snúbenice priznal, s výškou trestu 

spokojný nebol a tak sa prípad dostal na Krajský súd. 28-ročnému Marekovi sa zdal byť trest neprimerane prísny. 
Obhajca žiadal oslobodenie spod obžaloby, prípadne trest na spodnej hranici. Tvrdil, že boli porušené ľudské 
práva jeho klienta a rozsudok Okresného súdu mal byť podľa neho nezákonný. Senát mal však iný názor a 
pôvodný trest potvrdil. Rozsudok si na súde vypočuli i najbližší príbuzní nebohej Alexandry.“ 

(začiatok archívneho záznamu) 
Vysielané v októbri 
Hovorí Marek, obžalovaný: „Chcel by som sa vám úprimne ospravedlniť, rodine nebohej Alexandry a úprimne 

ľutujem svoj skutok, ktorý si neviem vysvetliť.“ 
(koniec archívneho záznamu) 
Jeanette Rákošová: „Právny zástupca poškodených sa odvolal pre neuznanie plnej výšky nemajetkovej ujmy 

pre pozostalých. Pre každého člena rodiny žiadali 30 tisíc eur.“ 
Otec nebohej Alexandry: „Dnes je 16 mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin, ktorého sa 

dopustil odsúdený. Pre našu rodinu a všetkých blízkych nás táto trauma bude doživotnou traumou a že výška 
trestu a odškodnenie nevyrovná našu bolesť.“ 

Jeanette Rákošová: „Po rozhodnutí súdu si budú škodu uplatňovať v civilnom konaní.“ 
Milan Kuzma, právny zástupca poškodených: „Tým, že obžalovaný vlastne vyhlásil svoju vinu, nebol ani 

priestor na to, aby sme sa zaoberali naozaj otázkou náhrady škody.“ 
Jeanette Rákošová: „Marek snúbenicu napadol kuchynským nožom a opakovane ju bodol najskôr do hrudníka 

a neskôr i do chrbta. Jej telo zabalil do igelitového vreca, deky a plachty a naložil ho do auta. Pri Levočskej 
priehrade ho zapálil a to všetko len deň pred ich svadbou. Z Košíc Jeanette Rákošová, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Za vraždu snúbenice dostal 23 rokov 
[30.01.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Anton Gbur / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Krajský súd v Košiciach potvrdil dvadsaťtriročný trest pre bývalého policajta zo 
Spiša, ten deň pred svadbou zavraždil svoju snúbenicu.“ 

Anton Gbur, redaktor: „Obhajca na pojednávaní od súdu žiadal, aby bývalého policajta spod obžaloby úplne 
oslobodil, prípadne ho za mreže poslal na menej ako dvadsať rokov. Argumentoval tým, že obžalovaný žil pred 
skutkom usporiadane, nebol agresívny a k samotnej vražde sa priznal. Senát žiadosti nevyhovel a potvrdil 
vlaňajší výrok okresného súdu, ktorý expolicajta odsúdili na dvadsaťtri rokov nepodmienečne s maximálnym 
stupňom stráženia.“ 

Sudca Krajského súdu v Košiciach: „Krajský súd nezistil zákonné možnosti a ani okolnosti, ktoré by viedli 
vôbec k úvahe o znížení trestu odňatia slobody pod jeho spodnú hranicu.“ 

Anton Gbur: „Advokát obžalovaného Richard Bauer sa na žiadosť klienta odmietol k rozsudku vyjadriť, pre 
RTVS ale potvrdil, že sa ešte obrátia na Najvyšší súd. Rodina zavraždenej chcela, aby jej krajský súd priznal 
škodu osemdesiattisíc eur, ani v tomto prípade senát žiadosti nevyhovel.“ 

Otec zavraždenej: „Dnes je šestnásť mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin. Pre našu 
rodinu a všetkých blízkych táto trauma bude doživotnou traumou a žiadna výška trestu a odškodnenie nevyrovná 
našu bolesť.“ 

Anton Gbur: „Expolicajt ešte v roku 2016 dobodal dvadsaťšesťročnú snúbenicu v ich spoločnom byte na 
sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi, zabalené telo ženy potom naložil do auta a odviezol za Levočou, neďaleko 

chatovej oblasti ho na lúke spálil, zakopal a na polícii nahlásil jej zmiznutie, k vražde sa neskôr priznal.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Prezident v Gelnici: Akčný plán má slabé výsledky 
[30.01.2018; parlamentnelisty.sk; Politika; 17:12; vef] 

 
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Prezident-v-Gelnici-Akcny-plan-ma-slabe-
vysledky-297421 

 
 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Prezident-v-Gelnici-Akcny-plan-ma-slabe-vysledky-297421
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Prezident-v-Gelnici-Akcny-plan-ma-slabe-vysledky-297421


Prezident Andrej Kiska v pondelok pracovne navštívil Gelnicu, kde sa stretol s vedením mesta, diskutoval so 
študentmi gymnázia a navštívil spoločnosť Klauke. 

Foto: TASR 
Popis: Prezident SR Andrej Kiska 
Hlavnou témou bolo, ako pomôcť menej rozvinutému regiónu, o čom sa prezident rozprával aj v obci 

Prakovce s miestnymi starostami a predstaviteľmi firiem. 
„Od začiatku roka sa snažím veľa chodiť po regiónoch a počúvať, čo ľudí trápi, čo ich bolí. Tento región je - 

nazval by som to - zakliaty svet. Na rozdiel od regiónov s nezamestnanosťou 2-3 percentá je tu skoro 13 percent. 
Problémy sa tu kopia. Školstvo. Gymnázium, ktoré bude tento rok sláviť 70 rokov, má strašne málo žiakov. 

Deti chodia študovať do Spišskej Novej Vsi, do Košíc a je otázkou, ako vlastne udržať gymnázium. 

Majú tu obrovský problém so zdravotníctvom. Nemocnica, ktorá bola v minulosti polohou a všetkým veľmi 
funkčná, žiaľ, už zďaleka nenapĺňa potreby ľudí a tí musia chodiť do Krompách. Z Gelnice to možno nie je až tak 
ďaleko, ale Gelnica je spádovým mestom a prísť do nej z okolitých dediniek je aj 40 minút. 

Pravdaže je tu problém nezamestnanosti. Veľmi som ocenil akčný program, ktorý pripravila vláda na podporu 
málo rozvinutých oblastí a okresov. Medzi ne patrí aj okres. Žiaľ, v praxi sa ani zďaleka nepodarilo priblížiť 
plánom, ktoré tento akčný plán má. 

Aj s pánom primátorom sme diskutovali o tom, že zatiaľ čo sa tento akčný plán bude schovaľovať v marci, už 
pri jeho príprave cíti, že to zďaleka nenaplní potreby, ktoré sú. Spolufinancovanie obecných podnikov. 
Zamestnávanie ľudí, ktorí chcú pracovať. Pán primátor potvrdil, že je tu kope ľudí vo veku od 30 do 50 rokov, ktorí 
by chceli pracovať, len tú prácu nemajú. Práve obecné podniky by na to mali slúžiť, ale podpora pre ne chýba. 

Som z toho dosť sklamaný a verím, že sa pri akčnom pláne podarí zamyslieť nad tým, či skutočne spĺňa to, 
prečo bol vytvorený. Jeho prijatie som veľmi ocenil, ale reálne výsledky sú, žiaľ, veľmi mizivé. 

Toto všetko určite bude témou pri rozhovoroch s príslušnými ministrami. Menej rozvinuté regióny potrebujú 
našu sústredenú, nebyrokratickú a priamu podporu.“ 

autor: vef 
[Späť na obsah] 

 
 

29. V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie 
[30.01.2018; teraz.sk; .SK; 17:12; TASR;Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-v-meste-by-mala-vyr/305751-clanok.html 

 
 

Projekt s názvom “Bulvár 9 krokov” v 1. fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný pozemok 
cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. 

Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) – V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, 

konkrétne na severnej strane potoka Brusník oproti sídlisku Západ I. „Našou ambíciou je vytvoriť novú mestskú 
časť, ktorej dominantou bude prvý mestský bulvár v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol zástupca investora spoločnosti 

Devex, s.r.o., Tomáš Cehlár. 
Projekt s názvom “Bulvár 9 krokov” v prvej fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný 

pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. 
Prevažovať budú pozemky s rozlohou cca 700 metrov štvorcových (m2) a v rámci bulváru budú k dispozícii 
plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný charakter. 

„Podľa záujmu sa bude lokalita v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie fázy, v ktorých počítame okrem 
plôch pre rodinné domy aj s plochami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Momentálne finalizujeme 
podklady pre územné konanie a v dohľadnej dobe podáme na Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi žiadosť o 

vydanie Územného rozhodnutia. Predpokladáme preto začiatok výstavby inžinierskych sietí na jeseň roka 2018,“ 
doplnil Cehlár s tým, že pozemky je možné si zarezervovať. 

Daná lokalita má výmeru viac ako 100.000 m2, z toho asi 70 % bude určených na rodinné domy, a 25.000 m2 
v projekte tvorí verejné priestranstvo vrátane zelene. Investor predpokladá výstavbu 88 rodinných domov a 
ďalších 20 bytových jednotiek v polyfunkčnom objekte. Bývanie by tak v novej mestskej časti mohlo nájsť viac ako 
350 obyvateľov. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Košice: Trest pre expolicajta za vraždu snúbenice 
[30.01.2018; Rádio Regina BA; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Anton Gbur / Kristína Plajdicsková] 

 
 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-v-meste-by-mala-vyr/305751-clanok.html


Kristína Plajdicsková, moderátorka: „Krajský súd v Košiciach potvrdil dvadsaťtriročný trest pre bývalého 
policajta zo Spiša, ktorý deň pred svadbou zavraždil svoju snúbenicu. Obhajca požadoval miernejší trest, rodina 
zavraždenej odškodné osemdesiattisíc eur.“ 

Anton Gbur, redaktor: „Obhajca na pojednávaní od súdu žiadal, aby bývalého policajta úplne oslobodil, 
prípadne ho za mreže poslal na menej ako dvadsať rokov. Argumentoval tým, že obžalovaný žil pred skutkom 
usporiadane, nebol agresívny a k samotnej vražde sa priznal. Senát žiadosti nevyhovel a potvrdil vlaňajší výrok 
okresného súdu, ktorý expolicajta odsúdil na dvadsaťtri rokov nepodmienečne s maximálnym stupňom stráženia. 
Hovorí sudca krajského súdu.“ 

Sudca Krajského súdu v Košiciach: „Krajský súd nezistil zákonné možnosti ani okolnosti, ktoré by viedli vôbec 
k úvahe o znížení trestu odňatia slobody pod jeho spodnú hranicu.“ 

Anton Gbur: „Advokát obžalovaného Richard Bauer sa na žiadosť klienta odmietol k rozsudku vyjadriť. Pre 
RTVS ale potvrdil, že sa ešte obrátia na Najvyšší súd. Rodina zavraždenej chcela, aby jej krajský súd priznal 
škodu osemdesiattisíc eur, ani v tomto prípade senát žiadosti nevyhovel. Reaguje otec zavraždenej ženy.“ 

Otec zavraždenej ženy: „Dnes je šestnásť mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin. Pre 
našu rodinu a všetkých blízkych táto trauma bude doživotnou traumou a žiadna výška trestu a odškodnenie 
nevyrovná našu bolesť.“ 

Anton Gbur: „Expolicajt ešte v roku 2016 dobodal dvadsaťšesťročnú snúbenicu v ich spoločnom byte na 
sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Zabalené telo potom naložil do auta a odviezol za Levoču. Neďaleko 

chatovej oblasti ho na lúke spálil, zakopal a na polícii nahlásil jej zmiznutie. K vražde sa neskôr priznal.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Brutálna vražda Alexandry († 26) pár dní pred svadbou: Exemplárny trest 

pre expolicajta Mareka 
[30.01.2018; cas.sk; Čas.sk; 13:24; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/650545/brutalna-vrazda-alexandry-26-par-dni-pred-svadbou-exemplarny-trest-
pre-expolicajta-mareka/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice Alexandry († 26), ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou 

svadbou. 
Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 

poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 
Otvoriť galériu 
Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 

stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a 
zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť 
rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

Foto: 
Alexandra ( 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Bývalý policajt dostal za vraždu snúbenice 23 rokov 
[30.01.2018; aktuality.sk; Krimi; 13:10; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/559676/byvaly-policajt-dostal-za-vrazdu-snubenice-23-rokov/ 

 
 

Košický súd poslal Mareka Barníka na 23 rokov do väzenia. 
Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

https://www.cas.sk/clanok/650545/brutalna-vrazda-alexandry-26-par-dni-pred-svadbou-exemplarny-trest-pre-expolicajta-mareka/
https://www.cas.sk/clanok/650545/brutalna-vrazda-alexandry-26-par-dni-pred-svadbou-exemplarny-trest-pre-expolicajta-mareka/
https://www.aktuality.sk/clanok/559676/byvaly-policajt-dostal-za-vrazdu-snubenice-23-rokov/


Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. 

Telo zapálil 
Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi zavraždenej 

nemajetkovú ujmu po 15 000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú ujmu celkovo 
80 000 eur, krajský súd zamietol. 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. 

Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 
Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. 
Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Vražda 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Krajský súd potvrdil 23 rokov pre expolicajta za vraždu snúbenice 
[30.01.2018; teraz.sk; .SK; 13:05; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expoli/305688-clanok.html 

 
 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. 

Košice 31. januára (TASR) – Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého 
policajta Mareka Barníka (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred 

plánovanou spoločnou svadbou. Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo 
strany obžalovaného aj poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. Poškodených odkázal v tejto veci na civilný súd. 

Odsúdený v odvolaní neúspešne žiadal oslobodenie spod obžaloby pre údajné nezákonné vyšetrovanie, 
prípadne zníženie trestu s poukazom na poľahčujúce okolnosti. Trestná sadzba za daný zločin je v rozmedzí 20 
až 25 rokov. Podľa senátu krajského súdu však poľahčujúce okolnosti boli už v prvotnom rozsudku zohľadnené a 
rovnako ako okresný súd neuznal, že by obžalovaný konal v stave zníženej príčetnosti. 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a 
zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť 
rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. Vinu priznal aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril 
ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie vysvetliť. 

Rodina nebohej sa chcela na pojednávaniach dozvedieť, prečo k skutku došlo, mnoho otázok však pre ňu 
ostáva stále nezodpovedaných. “Dnes je to 16 mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin, 
ktorého sa dopustil odsúdený. Pre našu rodinu a všetkých blízkych to bude doživotnou traumou a žiadna výška 
trestu a odškodnenie nevyrovná našu bolesť,” povedal novinárom otec zavraždenej. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Expolicajt si za vraždu snúbenice deň pred svadbou odsedí 23 rokov 
[30.01.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 13:00; KOŠICE/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1904681 

 
 

‘1827691’, ‘ID_entity’ => ‘1827691’, ‘ID_entity_image’ => ‘1827691’, ‘ID_file’ => ‘08460761’, ‘ID_format’ => 
‘21’, ‘ID_image’ => ‘1827691’, ‘description’ => ‘’, ’file_checksum’ => 

http://www.teraz.sk/slovensko/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expoli/305688-clanok.html
http://www.tvnoviny.sk/a/1904681


‘SHA1:400444f0ff262fa4bdd8a67ab0cb56ccaf87432f’, ‘file_ext’ => ‘jpg’, ‘file_name’ => 
‘FTMX.policajt_zabil_snubenicu_den_pred_svadbou_mala_odhalit_jeho_neveru’, ‘file_path’ => 
‘21/0846/FTMX.policajt_zabil_snubenicu_den_pred_svadbou_mala_odhalit_jeho_neveru.jpg’, ‘file_size’ => 
‘62253’, ‘file_status’ => ‘Y’, ‘image_height’ => ‘394’, ‘image_width’ => ‘700’, ‘lng_relevance’ => ‘1’, ‘name’ => 
“Policajt zabil sn\x{fa}benicu de\x{148} pred svadbou. Mala odhali\x{165} jeho neveru”, ‘posix_author’ => 
‘DNZoU8EY’, ‘posix_owner’ => ‘jKeoMDH1’ }; –> Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku okresného 
súdu. 

Galéria 
6 
Krajský súd v Košiciach utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Pozrite si archívnu reportáž z Televíznych novín. 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Miroslav šéfuje obci už siedme obdobie: Má 81 a stále robí starostu! 
[30.01.2018; cas.sk; Čas.sk; 09:59; kz] 

 
https://www.cas.sk/clanok/650334/miroslav-sefuje-obci-uz-siedme-obdobie-ma-81-a-stale-robi-starostu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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. 

Fotogaléria 
6 
fotiek v galérii 
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.“ 

Foto: 
Starosta Rudnian Miroslav Blišťan (81). Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Cestári varujú pred hmlou, počítať treba aj so silnejším vetrom 
[30.01.2018; teraz.sk; .SK; 09:55; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/varuje-najma-pred-hmlou-pocitat-treba-s-/305646-clanok.html 

 
 

Povrch vozoviek je miestami mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou 
kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. 

Bratislava 30. januára (TASR) - Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. 
Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu. 

Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 
(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 

https://www.cas.sk/clanok/650334/miroslav-sefuje-obci-uz-siedme-obdobie-ma-81-a-stale-robi-starostu/
http://www.teraz.sk/slovensko/varuje-najma-pred-hmlou-pocitat-treba-s-/305646-clanok.html


Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne miestami mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h. “Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” uvádza 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba 
naďalej počítať aj na západnom Slovensku. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Vodičov trápi hustá hmla: Okrem toho je nebezpečný ešte jeden jav 
[30.01.2018; cas.sk; Čas.sk; 09:28; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/650434/vodicov-trapi-husta-hmla-okrem-toho-je-nebezpecny-este-jeden-jav/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje 

na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu. 
Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 

(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 
Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h. “Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” uvádza 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba 
naďalej počítať aj na západnom Slovensku. 

Foto: 
Hmla je nebezpečná hlavne na cestách (ilustračné foto). Zdroj: iStock 
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38. Chodievate ním takmer denne… TOP zaujímavosti o námestí v Spišskej 
[30.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/chodievate-nim-takmer-denne-top-zaujimavosti-o-namesti-v-spisskej-290329 

 
 

Naše námestie je srdcom Spišskej. Sídlia tam obchody či reštaurácie a láka nejednou zaujímavosťou. Toto 
ste o ňom ale vedeli? 

Námestie v Spišskej Novej Vsi tvorí okrem Radničného námestia aj Letná a Zimná ulica. Okrem obchodov, 

reštaurácií či iných prevádzok natrafíte počas prechádzky naprieč týmto námestím aj na niekoľko zaujímavých 
historických budov, fontány či kostol s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. To isté námestie však ukrýva aj 
nemálo zaujímavostí, zväčša z histórie… O tomto ste napríklad vedeli? 

Až 1 a pol km 
Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najdlhšie tohto typu 

v Európe. No mohlo byť ešte oveľa dlhšie. Pôvodné námestie malo totiž podľa slov knihovníka Múzea Spiša až 
jeden a pol kilometra. Zimná ulica začínala od budovy súčasného hotela Metropol a končila pri dnešnej hotelovej 

https://www.cas.sk/clanok/650434/vodicov-trapi-husta-hmla-okrem-toho-je-nebezpecny-este-jeden-jav/
http://spisska.dnes24.sk/chodievate-nim-takmer-denne-top-zaujimavosti-o-namesti-v-spisskej-290329


akadémii. Tam končila aj Letná ulica a pokračovala až k dnešnej budove Mestského úradu. Budovy sa však podľa 
jeho slov s nástupom komunistov zbúrali a námestie sa tak skrátilo. 

Vodná priekopa 
Zaujímavosťou je aj fakt, že naším námestím viedla okolo roku 1797 vodná priekopa. Nachádzala sa pozdĺž 

celého námestia a bližšie okolnosti okolo nej práve zisťuje historik Múzea Spiša. 
Názvy 
Radničné námestie nenieslo tento názov odjakživa. A vlastne, nebolo odjakživa ani námestím v podobe, ako 

ho poznáme dnes. Za éry komunistov to bolo Námestie osloboditeľov. Taktiež Zimná a Letná ulica menila svoje 
názvy. Zimná niesla názvy Wilsonov riadok aj ulica Sovietskej armády. Letná bola známa aj ako Masarykov 
riadok či Gottwaldova ulica. 

Cintorín aj domčeky 
V roku 1769 sa nachádzal uprostred námestia kostol, no nebol v takej podobe, ako ho poznáme dnes. Okolo 

neho bol cintorín ohradený múrom. Pri múre sa nachádzali malé domčeky. Jedna z budov slúžila mäsiarom na 
výsek mäsa, vedľa nej bola budova pre pekárov. Cintorín však musel byť na základe nariadenia Jozefa II 
premiestnený mimo mesta. 

Stredný provinčný dom 
Provinčný dom s Levočskou bránou na Letnej ulici, v ktorej sídli Múzeum Spiša, tiež netreba Novovešťanom 

zvlášť predstavovať. Zaujímavosťou je fakt, že presne taký istý provinčný dom len o čosi menší stál aj na Zimnej 
ulici. Volal sa stredný provinčný dom a slúžil provincii XVI spišských miest. Prechodom z námestia bola takzvaná 
Rožňavská brána. Budovu však zbúrali začiatkom 20. storočia. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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39. Krajský súd potvrdil 23 rokov pre expolicajta za vraždu snúbenice 
[30.01.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-cl564227.html 

 
 

Ilustračná snímka 
Košice 31. januára (TASR) – Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého 

policajta Mareka Barníka (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred 

plánovanou spoločnou svadbou. Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo 
strany obžalovaného aj poškodenej strany. 

Rozsudok je právoplatný. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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40. V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie 
[30.01.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/v-spisskej-novej-vsi-by-mala-vyrast-nova-lokalita-na-byvanie-cl564305.html 

 
 

V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, konkrétne na severnej strane potoka Brusník 

oproti sídlisku Západ I. „Našou … 
Spišská Nová Ves 30. januára (TASR) – V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, 

konkrétne na severnej strane potoka Brusník oproti sídlisku Západ I. „Našou ambíciou je vytvoriť novú mestskú 
časť, ktorej dominantou bude prvý mestský bulvár v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol zástupca investora spoločnosti 

Devex, s.r.o., Tomáš Cehlár. 
Projekt s názvom “Bulvár 9 krokov” v prvej fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný 

pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. 
Prevažovať budú pozemky s rozlohou cca 700 metrov štvorcových (m2) a v rámci bulváru budú k dispozícii 
plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný charakter. 

„Podľa záujmu sa bude lokalita v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie fázy, v ktorých počítame okrem 
plôch pre rodinné domy aj s plochami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Momentálne finalizujeme 
podklady pre územné konanie a v dohľadnej dobe podáme na Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi žiadosť o 

vydanie Územného rozhodnutia. Predpokladáme preto začiatok výstavby inžinierskych sietí na jeseň roka 2018,“ 
doplnil Cehlár s tým, že pozemky je možné si zarezervovať. 

http://www.24hod.sk/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice-cl564227.html
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Daná lokalita má výmeru viac ako 100.000 m2, z toho asi 70 % bude určených na rodinné domy, a 25.000 m2 
v projekte tvorí verejné priestranstvo vrátane zelene. Investor predpokladá výstavbu 88 rodinných domov a 
ďalších 20 bytových jednotiek v polyfunkčnom objekte. Bývanie by tak v novej mestskej časti mohlo nájsť viac ako 
350 obyvateľov. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Egy nappal az esküvő előtt késelte halálra menyasszonyát a fiatal rendőr 
[30.01.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/egy-nappal-az-eskuvo-elott-keselte-halalra-menyasszonyat-fiatal-rendor 

 
 

A Kassai Kerületi Bíróság 23 évig tartó szabadságvesztésre ítélte a 28 éves Marek Barníkot, aki 2016-ban 
egy nappal az esküvője előtt meggyilkolta menyasszonyát. 

Marek B. fegyőrök gyűrűjében a Kassai Kerületi Bíróságon (Fotó: TASR - Roman Hanc) 
Marek Barník 23 évig tartó börtönbüntetését azután erősítette meg másodfokon a Kassai Kerületi Bíróság, 

hogy a férfi korábban fellebbezett a Kassai I-es Járásbíróság azonos döntése ellen. A fellebviteli bíróság döntése 
után így az ítélet jogerőre emelkedett. 

Az exrendőrnek a legszigorúbb büntetés-végrehajtási intézetben kell leülnie büntetését, ezen kívül pedig 
kártérítést kell fizetnie áldozata anyjának, édesapjának és testvérének. A károsultak eredetileg összesen 80 ezer 
eurós kártérítést követeltek, ám a kerületi bíróság kisebb összeget, fejenként 15 ezer eurót ítélt meg nekik. 

A gyilkosság idején a férfi rendőrként dolgozott 
2016. szeptember 30-án közös iglói (Spišská Nová Ves) lakásukban - egy nappal esküvőjük előtt - a pár 

összeveszett, majd ezt követően a rendőrség kötelékében szolgáló férfi egy konyhakéssel legalább háromszor 
megszúrta menyasszonyát, Alexandrát. A nő ott helyben életét vesztette, vőlegénye pedig becsomagolta és 
kocsijával elszállította a lakásból a hullát, majd Lőcse közelében felgyújtotta a holttestet. Ezt követően 
bejelentette a rendőrségen menyasszonya eltűnését - akivel kilenc évig alkottak egy párt. 

Marek Barník később a bíróság előtt bevallotta tettét, és ő mutatta meg egykori rendőrkollégáinak azt a helyet 
is, ahol a holttestet likvidálta. 

(TASR) 
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42. Expolicajt zavraždil snúbenicu, telo potom zabalil a podpálil: Súd rozhodol 

o treste 
[30.01.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/100370/1686461/Expolicajt-zavrazdil-snubenicu–telo-potom-zabalil-a-podpalil–Sud-
rozhodol-o-treste 

 
 

KOŠICE – Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka 
Barníka (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou 

svadbou. Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. 

Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 
Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. 
Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

[Späť na obsah] 
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43. Kto zastaví Skalicu? Hokejisti vyhrali už trinásť zápasov v rade 
[30.01.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20748931/kto-zastavi-skalicu-hokejisti-vyhrali-uz-trinast-zapasov-v-rade.html 

 
 

Skaličania pokračujú v neuveriteľnej fazóne a štyri kolá pred koncom základnej časti terorizujú svojich 
súperov. 

41. KOLOSkalica – HC Bratislava 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) 
Skaličania preniesli dobrú náladu a pohodu na ľad aj proti Bratislavčanom a hoci sa v úvode trápili, v 17. 

minúte sa predsa len dočkali po tom, čo po pravom krídle unikol Hujsa a nedal gólmanovi šancu – 1:0. 
Hneď v úvode druhej časti si Jarolín na pravej strane narazil puk s Janáčom a pomedzi betóny upravil na 2:0. 

Po polhodine hry už bolo 3:0, keď si Mikeskov nahodený puk spoza brány zrazil brankár hostí do siete. To však 
nebolo všetko a Hujsa svojim druhým gólom upravil v 36. minúte na 4:0 po tom, čo sa Vaškovičova strela odrazila 
od mantinelu k nekrytému útočníkovi a ten prázdnu bránku minúť nemohol. Hujsa svoj výborný výkon korunoval o 
tri minúty neskôr, keď unikol v osolabení a upravil na 5:0, pričom zaznamenal hetrik. Vydarenú tretinu pokazil 
Skaličanom hosťujúci útočník Danišovský, ktorý sa pustil stredom medzi trojicu hráčov a prekvapujúco sa dostal 
až k zakončeniu a sekundu pred koncom druhej časti znížil na 4:1. 

V poslednej časti už si domáci udržiavali pohodlný náskok, ale ďalšie góly nepridali. Presadili sa už iba hostia, 
ktorí upravili na konečných 5:2. 

Góly: 17. 36. a 40. Hujsa, 21. Jarolín, 31. Mikéska – 40. Danišovský, 50. Krajč. 
Vylúčení: 5:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 60:35. Divákov: 799. 
SKALICA: Petrík – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Straka, Janík, Pavešic, Kukliš – Hujsa, Vereš, 

Vaškovič – Janáč, Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Dufek, Kotzman. 
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), Trnava – Považská Bystrica 4:5 sn (3:1, 0:2, 1:1 – 0:0, 0:1), Prešov – Michalovce 4:2 (0:0, 2:1, 
2:1). 

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 
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44. Expolicajt, ktorý zavraždil snúbenicu, už pozná svoj trest. Rodina však stále 

nepozná motív 
[30.01.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/regiony/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-pozna-svoj-trest-rodina-
vsak-stale-nepozna-motiv.html 

 
 

KOŠICE - Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka 
Barníka (28) za vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou 

svadbou. Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Súdne pojednávanie na Krajskom súde v Košiciach v prípade obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného 
na blízkej osobe sa odohralo v Košiciach. Foto archív Zdroj: TASR/AP 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. Poškodených odkázal v tejto veci na civilný súd. 

Žiadne poľahčujúce okolnosti 
Odsúdený v odvolaní neúspešne žiadal oslobodenie spod obžaloby pre údajné nezákonné vyšetrovanie, 

prípadne zníženie trestu s poukazom na poľahčujúce okolnosti. Trestná sadzba za daný zločin je v rozmedzí 20 
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až 25 rokov. Podľa senátu krajského súdu však poľahčujúce okolnosti boli už v prvotnom rozsudku zohľadnené a 
rovnako ako okresný súd neuznal, že by obžalovaný konal v stave zníženej príčetnosti. 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a 
zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť 
rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. Vinu priznal aj na súdnych pojednávaniach a vyjadril 
ľútosť nad činom, ktorý si podľa vlastných slov nevie vysvetliť. 

Nezodpovedané otázky 
Rodina nebohej sa chcela na pojednávaniach dozvedieť, prečo k skutku došlo, mnoho otázok však pre ňu 

ostáva stále nezodpovedaných. “Dnes je to 16 mesiacov odo dňa, kedy sa stal tento brutálny a ohavný čin, 
ktorého sa dopustil odsúdený. Pre našu rodinu a všetkých blízkych to bude doživotnou traumou a žiadna výška 
trestu a odškodnenie nevyrovná našu bolesť,” povedal novinárom otec zavraždenej. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Krajský súd potvrdil trest 23 rokov pre expolicajta za vraždu snúbenice 
[30.01.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: TASR] 

 
http://www.info.sk/sprava/141766/krajsky-sud-potvrdil-trest-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-
snubenice/ 

 
 

Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. 
Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 
stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. 

Na snímke rodičia zavraždenej 
V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 

septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a 
zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť 
rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Krajský súd potvrdil 23 rokov pre expolicajta za vraždu snúbenice 
[30.01.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice/1293998 

 
 

Košice 30. januára 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Krajský súd v Košiciach v utorok potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za 

vraždu snúbenice, ku ktorej došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. 

Rozhodnutie padlo po odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj 
poškodenej strany. Rozsudok je právoplatný. 

Na snímke Marek B. (na snímke uprostred) 
Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 

stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15.000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. 

http://www.info.sk/sprava/141766/krajsky-sud-potvrdil-trest-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice/
http://www.info.sk/sprava/141766/krajsky-sud-potvrdil-trest-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice/
https://www.hlavnespravy.sk/krajsky-sud-potvrdil-23-rokov-pre-expolicajta-za-vrazdu-snubenice/1293998


V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a 
zapálil. Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť 
rokov. Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Cestári varujú pred hmlou, počítať treba aj so silnejším vetrom 
[30.01.2018; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/123275/cestari-varuju-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom 

 
 

Povrch vozoviek je miestami mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou 
kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. 

Tweet 
Bratislava 30. januára (TASR) - Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. 

Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu. 
Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 

(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 
Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne miestami mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h. “Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” uvádza 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba 
naďalej počítať aj na západnom Slovensku. 

TASR 
· Dnes o 11:13 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 

[Späť na obsah] 

 
 

48. Expolicajt si za vraždu snúbenice odsedí 23 rokov 
[30.01.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456635-expolicajt-si-za-vrazdu-snubenice-odsedi-23-
rokov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Krajský súd v Košiciach potvrdil 23-ročný trest väzenia pre bývalého policajta Mareka Barníka (28) za vraždu 
snúbenice. 

K vražde došlo v Spišskej Novej Vsi len deň pred plánovanou spoločnou svadbou. Rozhodnutie padlo po 

odvolaniach voči rozsudku Okresného súdu Košice I zo strany obžalovaného aj poškodenej strany. Rozsudok je 
právoplatný. 

15-tisíc za stratu dieťaťa 
Expolicajta odsúdili za obzvlášť závažný zločin vraždy. Trest si odsedí v ústave na výkon trestu s maximálnym 

stupňom stráženia. Súd mu určil aj ochranný dohľad na dva roky a povinnosť uhradiť otcovi, matke a bratovi 
zavraždenej nemajetkovú ujmu po 15 000 eur. Odvolanie poškodenej strany, ktorá si nárokovala nemajetkovú 
ujmu celkovo 80.000 eur, krajský súd zamietol. 

Marek Barník počas súdneho pojednávania na Krajskom súde v Košiciach v prípade obzvlášť závažného 
zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe. Autor: TASR, Roman Hanc 

V čase skutku bol Marek Barník referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podľa súdu dňa 30. 
septembra 2016 večer v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi po predchádzajúcej hádke kuchynským 

https://www.dobrenoviny.sk/c/123275/cestari-varuju-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456635-expolicajt-si-za-vrazdu-snubenice-odsedi-23-rokov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456635-expolicajt-si-za-vrazdu-snubenice-odsedi-23-rokov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


nožom najmenej trikrát bodol svoju snúbenicu Alexandru O. Spôsobil jej pritom zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. 

S Alexandrou žil deväť rokov 
Telo nebohej potom zabalil, naložil do auta a odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

Následne išiel na políciu nahlásiť nezvestnosť svojej snúbenice, s ktorou bol v partnerskom vzťahu deväť rokov. 
Neskôr sa priznal a označil aj miesto, kde telo ukryl. 

Podľa informácií denníka Pravda polícia vysvetleniu, že za vraždou mladej Alexandry zo Spišskej Novej Vsi 

stála iba banálna hádka týkajúca sa svadobných príprav s ktorým prišiel jej snúbenec Marek, veľmi neverila. 
Pracovalo sa aj s verziou, že v ich vzťahu figurovala iná žena a snúbenec vraždu plánoval. Mužovi hrozilo 25-
ročné väzenie. 

Rodičia zavraždenej Alexandry, ktorú o život pripravil jej snúbenec expolicajt Marek Barník počas súdneho 
pojednávania. Autor: TASR, Roman Hanc 

Marek sa k vražde sám priznal. Na výsluchu mal vypovedať, že svoju 26-ročnú snúbenicu bodol opakovane 
nožom kvôli sporu o svadbu, ktorú mali mať na druhý deň. Alexandra mu mala vyčítať, že všetko robí sama. 

Afekt alebo plán? 
Teórii o vražde v afekte nahráva to, ako a kde sa udiala. Hádka a nôž ako zbraň, ktorú mal páchateľ poruke, 

môžu svedčiť o tom, že k zabitiu snúbenice mohli viesť emócie. Otázky však vyvoláva ďalšie konanie Mareka. Po 
vražde mal telo odniesť z bytu, zapáliť a zakopať pri kríkoch neďaleko vodnej nádrže v Levočských vrchoch. 
Potom išiel na políciu a nahlásil, že Alexandra je nezvestná. Takéto správanie už nesie v sebe prvky plánovania. 

Polícia telo mŕtvej ženy našla, rovnako aj nôž a zakrvavené veci. Stopy krvi sa našli aj v byte, kde sa mala 
vražda odohrať. Dôležitým dôkazom má byť záznam z kamery vo vchode domu, ktorá má zachytávať muža 
nesúceho v plachte zabalené telo. 

Psychologickým testom prešiel 
Psychológ a súdny znalec Robert Máthé upozorňuje, že aj keď táto vražda vyzerá ako „kuchynská“, nemusí to 

tak byť. „Čo bolo motívom, ozrejmí až znalecké psychologické vyšetrenie. Obávam sa, že tam bolo viacej 
faktorov,” myslí si súdny znalec. Podľa neho aj keď všetko naznačuje, že išlo o afekt, posudky môžu priniesť iný 
záver. Poukázal na správanie obvineného po čine, ktorý sa snažil zahladzovať svoje stopy, aj keď konal 
dezorganizovane, napríklad zabudol na kameru, hoci v bytovke býval. 

Marek bol policajtom od roku 2010. Vtedy podľa hovorkyne ministerstva vnútra absolvoval psychologické 
testy. Potom prešiel do pohotovostnej motorizovanej jednotky a v roku 2013 absolvoval ďalšie testy. Tie musia 
mať príslušníci pohotovostného útvaru, ktorý je zameraný na prvotné zákroky polície. Keďže v rámci práce jazdia 
na vozidlách s majákmi a sirénami, druhé testovanie, tzv. VRZ (pozn. red. výstražné rozhlasové a zvukové 
zariadenie), skúma, ako pohotovo policajt reaguje, či je impulzívny, agresívny a ďalšie osobnostné črty. Podľa 
hovorkyne policajt testy urobil. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

49. Spišiakoim v Komárne ruže nepokvitli 
[30.01.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20749875/spisiakoim-v-komarne-ruze-nepokvitli.html 

 
 

Hostia vyhrali štvrtú štvrtinu, ale stovke neunikli. 
EUROVIA SBL 
28.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 100:64 (24:16, 35:12, 28:17, 13:19) 

Domáci favorit splnil papierové predpoklady a od úvodných minút nedal svojmu súperovi žiadnu šancu. 
najväčší rozdiel bol medzi oboma celkami v 2. štvrtine, ktorú vyhralo Komárno o 23 bodov. Napriek tomu, že sa 
Spišiakom podarilo vyhrať záverečnú štvrtinu, stovke neunikli. 

TH: 31/27 – 9/8, Fauly: 20 – 22, Trojky: 11 – 8, Rozhodovali: Ženiš, Margala, Turčin 
Komárno: Tomič 21, Diminič 13, Jankovič 5, Adams 3, Miloševič 2 (Vu. Djordjevič 22, Bowman 16, Hoferica 

10, Marchyn 5, Stojanov 2, Kürthy 1, Jurčina 0) 
Povedali po zápase: 
Nenad Miloševič, hráč Komárna: „Rád by som pogratuloval nielen môjmu tímu, ale aj mužstvu súpera, pretože 

v tejto lige nemožno nikoho podceniť. Do tohto zápasu sme vstúpili zodpovedne, hrali sme výborne v útoku, mohli 
si zahrať všetci hráči, čo je vždy pozitívne. Sme spokojní s výsledkom a verím, že podobným spôsobom budeme 
pokračovať aj naďalej.“ 

Lukáš Hoferica, hráč Komárna: „Pripravili sme sa na tento zápas poctivo, vedeli sme, že súper má šikovných 
hráčov, ale naša výhoda bola v tom, že sme makali od začiatku do konca v obrane, z čoho vyplynuli pekné akcie 
v útoku. Moc sme sa s nimi netrápili, pretože nehrali príliš tímový basketbal, na rozdiel od nás. A to by nás malo 
zdobiť.“ 

Ostatné výsledky: Inter – Prievidza 97:68, Svit – Levice 86:89, Handlová – Košice 82:101. Žilina – Karlovka 
62:86. 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20749875/spisiakoim-v-komarne-ruze-nepokvitli.html


Tabuľka 
1. Inter 28 25 3 2653:2176 53 
2. Košice 28 21 7 2654:2264 49 
3. Levice 28 20 8 2417:2190 48 
4. Prievidza 28 18 10 2482:2226 46 
5. Svit 28 17 11 2559:2370 45 
6. Komárno 28 15 13 2401:2347 43 
7. Karlovka 28 10 18 2182:2312 38 
8. Handlová 28 7 21 2226:2609 35 
9. Žilina 28 4 24 2240:2741 32 
10. SNV 28 3 25 2123:2702 31 
Program 29. kola: 31.1. Svit Prievidza, Košice – Žilina, Levice – Komárno, Spišská Nová Ves – Handlová, 

Karlovka – Inter. 
Program 30.kola: 3.2. Žilina – Spišská Nová Ves, Handlová – Levice, Komárno – Prievidza, Karlovka – 

Košice, Svit – Inter (odohrali). 
[Späť na obsah] 

 
 

50. Patrik Sarna: Nechcem byť kópiou iného hráča 
[30.01.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20749590/patrik-sarna-nechcem-byt-kopiou-ineho-hraca.html 

 
 

Vo svojich dvadsiatich rokoch sa môže pochváliť majstrovskými titulmi a extraligovými i reprezentačnými 
skúsenosťami. 

LUČENEC. Patrik Sarna, rodák zo Spišskej Novej Vsi, je od začiatku sezóny súčasťou kolektívu BKM 

Lučenec, kde nepochybne patrí ku kľúčovým hráčom. 
S talentovaným rozohrávačom sme sa porozprávali o jeho basketbalovej histórii, súčasnom pôsobisku i 

ďalších cieľoch. V rozhovore okrem iného prezradil, prečo nemá basketbalový vzor a ako vníma prípravu pod 
Krunom Krajnovičom. 

Paťo, s basketbalom si začal ako osemročný doma v Spišskej Novej Vsi. Pomohli ti pri prvých krokoch vzory 

z mužského extraligového tímu? 
Je to asi zvláštne, ale dodnes nemám basketbalový vzor. Na zápasy áčka som však chodil pravidelne a užíval 

si extraligovú atmosféru. Páčil sa mi Correy Jefferson. Bol iný ako ostatní. Nestaral sa o osobné štatistiky, ťahal 
tím, bavil sa s nami malými a bol skvelý chalan do partie. 

Prečo si nikdy nemal vzor? 
Nechcel som, aby som sa časom stal kópiou niekoho iného. Sústredím sa na seba a na svoje silné stránky. 
Na prvý pohľad pripomínaš skôr atléta alebo futbalistu než basketbalistu. 
(smiech) Asi preto, že som s futbalom začínal. Svoju úlohu pri ceste k basketu zohrala rodina. Mamin brat 

Majo Janikov bol v Spišskej dlhoročným funkcionárom. Basketbal hrával aj môj brat a veľa urobila aj atmosféra 
extraligových zápasov, na ktoré ma rodičia pravidelne brali. 

Lučenec je tvoje štvrté pôsobisko. Okrem Spišskej Novej Vsi a Svitu si štyri sezóny strávil v českom 

Nymburku. Ako si spomínaš na tento angažmán? 
– Vždy som túžil odísť za hranice a v 14 rokoch sa mi to podarilo. Bolo to niečo neuveriteľné. V takom mladom 

veku sa to predtým v Spišskej nepodarilo asi nikomu. Pôsobenie v Nymburku mi mnoho dalo, no na druhej strane 
aj mnoho vzalo. 

Môžeš byť konkrétnejší? 
Naučil som sa samostatnosti. Ako 14-ročný chalan som sa musel starať sám o seba bez rodičov za chrbtom. 

Nazbieral som množstvo cenných skúseností a našiel som si tam priateľku. Na druhej strane, prišiel som o 
bezstarostnú pubertu. Chlapci v mojom veku chodili von a bavili sa. Ja som trénoval a venoval všetku energiu 
basketbalu. Nič z toho však neľutujem. 

V Nymburku si hral za juniorku a béčko. V sezóne 2015/16 si sa vrátil na Slovensko. Prečo? 
Dostať sa do áčka Nymburku bolo veľmi ťažké. Ako zahraničný basketbalista by som na palubovke musel 

patriť ku kľúčovým hráčom. Chcel som hrať najvyššiu ligu a zo Slovenska som dostal tri ponuky. Rozhodol som 
sa pre Svit. 

Po sezóne vo Svite si zavítal do Novohradu. 
Áno. Nedostával som toľko priestoru, koľko som chcel. Príprava bola vynikajúca a svojimi výkonmi som si 

zabezpečil miesto rozohrávača. Pred začiatkom sezóny však do tímu prišiel ďalší, omnoho skúsenejší 
rozohrávač. Šiel som na lavičku a nastupoval som na záverečné minúty. Preto som sa rozhodol odísť do tímu, 
kde dostanem viac priestoru. 

BKM Lučenec bol novovzniknutý klub. Nemal si pred prestupom obavy? 
Pravdupovediac, chcel som ísť hrať za hranice, no nemal som dobré štatistiky. Určitý risk tu bol. Napokon 

som ostal veľmi milo prekvapený. BKM mi ponúklo skvelé podmienky a dodnes sa tu cítim vynikajúco. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20749590/patrik-sarna-nechcem-byt-kopiou-ineho-hraca.html


Koncom novembra minulého roku si dostal ponuku na hosťovanie v extraligovej Spišskej Novej Vsi. Dá sa 

zvládnuť extraliga aj prvá liga? 
Je to náročné najmä z hľadiska kondície a pravidelného cestovania, ale dá sa to zvládnuť. 
Musíš sa pred jednotlivými zápasmi prepínať, aby si napríklad v Lučenci nezačal hrať spišský systém? 
To našťastie nie. (smiech). V Nymburku sme mali vyše 20 systémov, takže som sa naučil rýchlo prepínať. 
Už niekoľko dní sa v BKM pripravuješ aj pod vedením Kruna Krajnoviča. Ako vnímaš jeho príchod do klubu? 
Kruno vie, čo chce a svoje ciele má prepracované do najmenších detailov. Už teraz viem, že nás všetkých 

dokáže mnoho naučiť. Ak chceme pomýšľať na ligový triumf, tak presne toto sme potrebovali. 
V útočnej fáze si tým hráčom, ktorý má loptu v rukách najdlhšie. Cítiš na svojej pozícii veľkú zodpovednosť za 

úspešné ukončenie útoku alebo spolu s loptou prihrávaš aj zodpovednosť? 
Cítim zodpovednosť až do konca. V prvom rade musím dobre prihrať, čo je 50 percent úspechu. A ak môj 

spoluhráč potom skóruje, mám väčšiu radosť, ako keď bodujem ja. 
Aká je partia v lučeneckom tíme a s kým si najviac rozumieš? 
Partia je fantastická. Nečakal som, že si budeme až tak rozumieť. A najviac som si sadol, na palubovke aj 

mimo nej, so Simeonom Jackuliakom. 
Okrem ligových máš bohaté skúsenosti aj z reprezentácie do 16, 18 a 20 rokov. Na ktorý moment v 

slovenskom drese najradšej spomínaš? 
Jednoznačne na úplne prvý zápas. V príprave na majstrovstvá Európy som si vybojoval miesto v základnej 

päťke. Nastúpiť na európskom pódiu v takom mladom veku bol neopísateľný zážitok. 
Máš ambície dostať sa aj do mužskej reprezentácie? 
Určite áno. Robím pre to všetko a dúfam, že sa mi to v najbližších rokoch podarí. 
BKM Lučenec momentálne bojuje o prvoligový titul. Už vieš, kam budú smerovať tvoje kroky po skončení 

sezóny? 
Zatiaľ sa sústredím na čo najlepšie výkony a ligový triumf. Ak by sa nám podarilo postúpiť, veľmi rád by som v 

Lučenci zostal. Páči sa mi tu, ale zatiaľ je všetko otvorené. 
Chceš sa basketbalom živiť alebo máš iné kariérne plány? 
Basketbal je môj život. Hrám ho profesionálne dva roky a už v takom mladom veku sa ním dokážem uživiť. 

Mám však plány do budúcna. Už teraz si robím trénerské kurzy, takže ak náhodou príde zranenie, chcem v 
baskete pokračovať ako tréner alebo agent. 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Expolicajt, ktorý zavraždil snúbenicu, dostal 23 rokov väzenia 
[30.01.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20749118/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-dostal-23-rokov-
vazenia.html 

 
 

Prípad sa stal v Spišskej Novej Vsi. 

KOŠICE. Krajský súd sa v utorok dopoludnia zaoberal prípadom dnes už bývalého policajta Mareka B. (28), 
obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy, spáchaného na blízkej osobe. 

Dôvodom konania verejného zasadnutia bolo odvolanie, ktoré Marek podal voči októbrovému rozsudok 
Okresného súdu Košice I. 

Ten ho za vraždu snúbenice Alexandry O. († 26) poslal na 23 rokov do ústavu s maximálnym stupňom 
stráženia, zároveň mu po prepustení na slobodu uložil dvojročný ochranný dohľad. 

Marek dostal povinnosť zaplatiť pozostalým náklady na pohreb i zmarenú svadbu. 
Súd čiastočne vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, mamy a brata, na vyplatenie nemajetkovej ujmy vo 

výške trikrát po 15-tisíc eur. 
Prokurátor sa po vynesení rozsudku k jeho zneniu nevyjadril, odvolanie napokon nepodal. 
Marek s obhajcom zahlásili odvolanie okamžite, dôvodom bol nesúhlas s trestom, ktorý sa im zdal prísny. 
Záverečné návrhy 
V utorok eskorta priviedla Mareka, opäť s putami na rukách a reťazami na nohách. 
Prítomní boli najbližší príbuzní nebohej Alexandry a nechýbali ani zástupcovia viacerých médií. 
Potom, ako predseda senátu v krátkosti zhrnul priebeh pojednávania na okresnom súde, dal pokyn na 

prednes záverečných rečí. 
Obhajca navrhol krajskému súdu, aby za použitia dohovoru o ľudských právach zrušil rozsudok krajského 

súdu vo všetkých jeho výrokoch a jeho klienta spod obžaloby oslobodil, eventuálne sám vo veci rozhodol a uložil 
mu trest odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby. 

Obhajca ešte v písomnom vyjadrení odvolania k rozsudku označil rozsudok za svojvoľný, jednostranný, 
zmätočný a nezákonný, porušujúci ľudské práva a práva na obhajobu. 

Obhajca uviedol, že jeho klient konal vo vystupňovanom afekte a za zníženej príčetnosti, čo okresný súd v 
rozsudku nezohľadnil. 

Dodal, že jeho klient sa k činu priznal, na jeho objasnení spolupracoval a svoje konanie oľutoval. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20749118/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-dostal-23-rokov-vazenia.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20749118/expolicajt-ktory-zavrazdil-snubenicu-dostal-23-rokov-vazenia.html


Podľa jeho názoru nemal iba dve, ale štyri poľahčujúce okolnosti, čo umožňuje znížiť trest na dolnej alebo pod 
hranicou trestnej sadzby. 

V písomnom vyjadrení uviedol aj svoj názor na vyšetrovanie, ktoré označil za nezákonné, keďže ho vykonala 
inšpekcia ministerstva vnútra. 

Bol toho názoru, že krajský súd by mal konanie prerušiť a sám požiadať ústavný súd na výklad príslušných 
ustanovení. Kým sa tak stane, navrhol klienta prepustiť na slobodu. 

Právny zástupca poškodených svoje odvolanie smeroval k neuznaniu plnej výšky nimi navrhovanej 
nemajetkovej ujmy, teda 30-tisíc eur pre každého člena rodiny. 

Milan Kuzma navrhol, aby krajský súd zrušil rozsudok v tejto časti a aby vec vrátil okresnému súdu na nové 
rozhodnutie, alternatívne sám vo veci rozhodol s tým, že prizná pozostalým 3 x 30 tisíc eur. 

Prokurátor navrhol odvolanie obžalovaného zamietnuť. 
Marek sa pripojil k záverečnej reči svojho obhajcu. 
Krajský súd vyniesol nový rozsudok 
Po krátkej porade senát rozsudok okresného súdu zrušil. Vyniesol nový, ale zmenil iba tú časť, ktorá sa týkala 

vražednej zbrane. 
Súd rozhodol, že nôž s čepeľou 18 cm prepadne v prospech štátu. V ostatnom krajský súd všetky odvolania 

zamietol. 
Trest 23 rokov v ústave s maximálnym stupňom stráženia ostáva v platnosti. 
Otec Alexandry: Je to doživotná trauma 
“Dnes je šestnásť mesiacov odvtedy, ako sa stal tento brutálny a ohavný čin. Pre našu rodinu a blízkych bude 

táto trauma doživotnou traumou. Žiadny trest ani výška odškodného nevyrovná našu bolesť,” povedal otec 
nebohej Alexandry. 

Právny zástupca poškodených potvrdil, že nárok na priznanie nemajetkovej ujmy v plnej výške si budú 
uplatňovať v civilnom konaní. 

Ohlásil zmiznutie, potom sa priznal 
Už bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi čelí obvineniu, že 30. 

septembra 2016 okolo 19. hodiny Alexandru po predošlej hádke napadol v byte na Kováčskej ulici v Spišskej 
Novej Vsi. Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju bodal do 

chrbta. 
Nebohú potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta 

zn. Hyundai ix35. Telo odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 
Marek potom prišiel na polícii a hoci najprv nahlásil nezvestnosť snúbenice, pod ťarchou dôkazov sa napokon 

priznal a ukázal aj miesto, kde ju zapálil. Sudca ho na návrh prokurátora vzal do väzby, v ktorej je doteraz. 
Pozostalým sa ospravedlnil 
Hneď na prvom pojednávaní okresného súdu Marek vyhlásil, že je vinný. Preto sa dokazovanie ku skutku 

nekonalo, súd sa zaoberal iba okolnosťami, potrebnými pre výber trestu. 
Z registra trestov vyplynulo, že Marek ho má “čistý”, kladné mal aj hodnotenie od bývalého zamestnávateľa aj 

hodnotenie správania vo väzbe väznice na Floriánskej ulici. 
Keďže Marek vinu priznal, prokurátor sa v záverečnej reči zameral iba na návrh trestu. S ohľadom na dve 

poľahčujúce okolnosti, ktorými bol predošlý riadny život a priznanie sa k trestnému činu, navrhol obvineného 
poslať na 22 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. 

Právny zástupca pozostalých si okrem iného uplatnil nárok na nemajetkovú ujmu vo výške 80-tisíc eur (30-
tisíc otec nebohej, 30-tisíc matka a 20-tisíc brat). 

Obhajkyňa v záverečnej reči poukázala nielen na afekt, zmenšenú príčetnosť a zmenšenú ovládaciu 
schopnosť klienta, ale aj na jeho priznanie sa a napomáhanie vyšetrovaniu. 

S poukazom na poľahčujúce okolnosti navrhla súdu zvoliť trest pod dolnou hranicou sadzby, ktorá je 20 až 25 
rokov alebo doživotie. 

“Chcem sa úprimne ospravedlniť otcovi Alexandry a celej jej rodine,” povedal Marek v záverečnej reči na 
okresnom súde a dodal: 

“Úprimne ľutujem skutok, ktorý som spáchal a ktorý si doteraz neviem vysvetliť.” 
Z basy vyjde v roku 2039 
Proti utorkovému verdiktu krajského súdu už nie je možné podať riadny opravný prostriedok. Iba podanie 

dovolania na najvyšší súd SR, aj to len z dôvodu prípadného porušenia zákona. 
Marek opustí múry väznice v roku 2039 ako 50-ročný. 

[Späť na obsah] 

 
 

52. SSC varuje najmä pred hmlou, počítať treba aj so silnejším vetrom 
[30.01.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: Shuterstock] 

 
http://www.info.sk/sprava/141747/ssc-varuje-najma-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom/ 

 
 

Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. 

http://www.info.sk/sprava/141747/ssc-varuje-najma-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom/


Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na 
hmlu. 

Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 
(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 
Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h 

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne 
nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ uvádza Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba naďalej 
počítať aj na západnom Slovensku. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: Shutterstock 

[Späť na obsah] 

 
 

53. V meste by mala vyrásť nová lokalita na bývanie 
[30.01.2018; openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk; 00:00; TASR] 

 
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/183350/V-meste-by-mala-vyrast-nova-lokalita-na-byvanie 

 
 

V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, konkrétne na severnej strane potoka Brusník 

oproti sídlisku Západ I. 
V Spišskej Novej Vsi by mala vyrásť nová lokalita na bývanie, konkrétne na severnej strane potoka Brusník 

oproti sídlisku Západ I. „Našou ambíciou je vytvoriť novú mestskú časť, ktorej dominantou bude prvý mestský 
bulvár v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol zástupca investora spoločnosti Devex, s.r.o., Tomáš Cehlár. 

Projekt s názvom “Bulvár 9 krokov” v prvej fáze v priebehu tohto roka ponúkne záujemcom o stavebný 
pozemok cca 57 parciel vhodných pre výstavbu rodinných domov s rozmermi od 680 do takmer 2000 metrov. 
Prevažovať budú pozemky s rozlohou cca 700 metrov štvorcových (m2) a v rámci bulváru budú k dispozícii 
plochy aj pre polyfunkčné domy, ktoré majú lokalite dodať mestotvorný charakter. 

„Podľa záujmu sa bude lokalita v nasledujúcich rokoch rozširovať o ďalšie fázy, v ktorých počítame okrem 
plôch pre rodinné domy aj s plochami pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť. Momentálne finalizujeme 
podklady pre územné konanie a v dohľadnej dobe podáme na Stavebný úrad v Spišskej Novej Vsi žiadosť o 

vydanie Územného rozhodnutia. Predpokladáme preto začiatok výstavby inžinierskych sietí na jeseň roka 2018,“ 
doplnil Cehlár s tým, že pozemky je možné si zarezervovať. 

Daná lokalita má výmeru viac ako 100.000 m2, z toho asi 70 % bude určených na rodinné domy, a 25.000 m2 
v projekte tvorí verejné priestranstvo vrátane zelene. Investor predpokladá výstavbu 88 rodinných domov a 
ďalších 20 bytových jednotiek v polyfunkčnom objekte. Bývanie by tak v novej mestskej časti mohlo nájsť viac ako 
350 obyvateľov. 

[Späť na obsah] 

 
 

54. Filmové snímky z dielne amatérov: V Spišskej sa chystá známa súťažná 

prehliadka 
[30.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/filmove-snimky-z-dielne-amaterov-v-spisskej-sa-chysta-znama-sutazna-
prehliadka-290272 

 
 

V Spišskej sa predstavia amatérski filmári. Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
neprofesionálnej filmovej tvorby sa blíži. 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/183350/V-meste-by-mala-vyrast-nova-lokalita-na-byvanie
http://spisska.dnes24.sk/filmove-snimky-z-dielne-amaterov-v-spisskej-sa-chysta-znama-sutazna-prehliadka-290272
http://spisska.dnes24.sk/filmove-snimky-z-dielne-amaterov-v-spisskej-sa-chysta-znama-sutazna-prehliadka-290272


Už onedlho si v našom meste zmerajú sily amatérski filmári a filmárky. Spišské osvetové stredisko v Spišskej 
Novej Vsi pripravuje 26. ročník regionálnej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018, 

ktorá ponúka príležitosť pre nových tvorcov, ktorí chcú predstaviť svoje dielo pred okom nestranného diváka a 
porotcu. 

Priaznivci a tvorcovia neprofesionálneho filmu sa stretnú v Galérii umelcov Spiša 20. februára o 16:30 hod. 
Ako priblížili kompetentní, môžeme sa tešiť na viaceré filmy z produkcie stálych prispievateľov, ako aj na filmy 

vytvorené počas 35. ročníka workshopu ŠGAS. Rovnako, v hojnom počte, nebudú chýbať krátke, hlavne 
animované filmy žiakov základnej umeleckej školy v Poprade. 

Víťazné snímky budú ďalej bojovať o svoj úspech na krajskom kole súťaže v Rožňave a možno poputujú aj na 
celoštátne kolo v Nitre. Najlepší z najlepších budú nominovaní aj do výberu kolekcie na českú národnú súťaž – 
Český videosalón a do kolekcie na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA, v Blansku v Českej republike. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

55. Meteorológovia varujú! Slovensko bičuje silný vietor, MAPA 

najohrozenejších miest 
[30.01.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1686341/Meteorologovia-varuju–Slovensko-bicuje-silny-vietor–MAPA-
najohrozenejsich-miest 

 
 

BRATISLAVA - Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. Slovenská správa ciest 
(SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu. 

Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 
(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 
Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h. “Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” uvádza 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba 
naďalej počítať aj na západnom Slovensku. 

Horská záchranná služba vyzýva k opatrnosti na túrach 
Horská záchranná služba žiada návštevníkov Vysokých Tatier o zvýšenú opatrnosť pri túrach. Na horách sa 

dnes miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 km za hodinu. 
Ako informujú na svojej internetovej stránke, takáto rýchlosť je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 

predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku a horolezectvo. „Podkladový sneh je tvrdý až 
zľadovatený. Nový sneh vytvoril snehové dosky a vankúše, lokálne hrozí nebezpečenstvo lavín,“ upozorňujú 
záchranári. Rovnako neodporúčajú pohyb nad chaty a pripomínajú, že po 16:00 sa stmieva. 

Na horách trvá mierne lavínové nebezpečenstvo 
Na horách bolo dnes ráno prevažne hmlisto a zamračené s dažďom, spodná hranica sneženia sa presunula 

na 1 000 m n. m. V noci klesli teploty vo všetkých pohoriach. Ráno fúkal silný vietor prevažne severozápadných 
smerov, na vrcholoch dosahoval rýchlosť 30 m/s. Počas dnešného doobedia zosilnie a môže dosahovať rýchlosť 
až 135 km/h, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. 

Snehová pokrývka je väčšinou zmrznutá a nerovnomerne pokrytá novou vrstvou prachového snehu, ktorý je 
vplyvom silného vetra prenášaný na záveterné svahy, do žľabov a pod steny. Na mnohých miestach je kôra a na 
severných stranách pohorí a v tieni sa však stále dá nájsť suchý sneh z minulotýždňového sneženia. 

Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách v polohách nad 1 600 m n. m. platí mierne lavínové 
nebezpečenstvo, 2. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počas noci napadlo vo vyšších polohách nad 1 
500 m n. m. do päť centimetrov nového prachového snehu, celkovo za posledných 48 hodín desať centimetrov 
snehu. Nový sneh je vplyvom silného vetra prenášaný na záveterné svahy, do žľabov a pod steny. 

Na severných stranách pohorí sa môžu ešte nachádzať nebezpečné staré nafúkané dosky na hranatozrnnom 
snehu pokryté novým prachovým snehom. V Malej a Veľkej Fatre platí dnes 1. stupeň t. j. malé lavínové 
nebezpečenstvo, nočné ochladenie tu spôsobilo čiastočnú stabilizáciu snehovej pokrývky. Lavínové 
nebezpečenstvo zotrváva. 

http://www.topky.sk/cl/10/1686341/Meteorologovia-varuju--Slovensko-bicuje-silny-vietor--MAPA-najohrozenejsich-miest
http://www.topky.sk/cl/10/1686341/Meteorologovia-varuju--Slovensko-bicuje-silny-vietor--MAPA-najohrozenejsich-miest
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56. Cestári varujú pred hmlou, počítať treba aj so silnejším vetrom 
[30.01.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/cestari-varuju-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom-cl564172.html 

 
 

Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje 
na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä … 

Bratislava 30. januára (TASR) - Vodiči by mali aj v utorok jazdiť po slovenských cestách opatrnejšie. 
Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na viacerých miestach na severe a východe Slovenska najmä na hmlu. 

Znížená viditeľnosť do 100 metrov je v lokalitách Svrčinovec, Skalité (okres Čadca), Bardejov, Giraltovce 
(okres Svidník), Hanušovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou), Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou) a 
Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica). Hmla s viditeľnosťou do 200 metrov sa drží zatiaľ v lokalitách Námestovo, 
Prievidza, Važec (okres Liptovský Mikuláš), Krompachy (okres Spišská Nová Ves), Svinia (okres Prešov), 

Budimír (okres Košice-okolie), Medzilaborce, Vranov nad Topľou. 
Podľa portálu zjazdnost.sk sú momentálne zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, 

rovnako tak cesty I., II. a III. triedy. Povrch vozoviek je prevažne miestami mokrý, na strednom a východnom 
Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Prejazdné sú tiež 
horské priechody s tým, že horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky. 

V súčasnosti zároveň platí na niektorých miestach aj výstraha prvého stupňa pred vetrom. Tá sa týka vyšších 
horských polôh v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa meteorológov môže vietor v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 110-135 km/h. “Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no 
predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,” uvádza 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). So silnejším vetrom, s rýchlosťou v nárazoch 65-85 km/h, treba 
naďalej počítať aj na západnom Slovensku. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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57. VEDENIE NEMOCNICE: “Z dôvodu nedostatku atestovaných lekárov 

svidnícka pôrodnica musí od februára ukončiť svoju činnosť” 
[26.01.2018; e-dukla.sk; č. 4; 00:00; t] 

 
http://www.e-
dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=1&issue_number_id=469&frm_arti
cle_id=10607 

 
 

Nemocnica chce naďalej zabezpečovať ambulantnú a jednodňovú gynekologickú zdravotnú starostlivosť 
Svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v 

krízovom personálnom režime. Problém s nedostatkom atestovaných gynekológov definitívne vyvrcholil v závere 
roka, keď posledný lekár na plný úväzok podal výpoveď. 

“Na základe týchto skutočností bolo vedenie nemocnice nútené prijať rozhodnutie, na základe ktorého nebude 
činnosť pôrodníckej a novorodeneckej časti od februára 2018 v nemocnici zabezpečená. Nemocnica bude aj 
naďalej pre pacientky zabezpečovať prevádzku gynekologickej ambulancie a jednodňovú gynekologickú 
starostlivosť,” informoval Tomáš Kráľ, hovorca nemocnice. Mamičkám tiež v prípade záujmu poskytne bezplatnú 
dopravu sanitnými vozidlami do inej pôrodnice Sveta zdravia, ktoré má na východe Slovenska. 

“Problém s personálnym zabezpečením sme avizovali už v lete. Žiaľ, ani s podporou predstaviteľov mesta a 
kraja sa nám nepodarilo zabezpečiť nových atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné ďalej prevádzkovať 
pôrodnícke oddelenie. Navyše pokles počtu pôrodov nepomohli zvrátiť ani naše investície do modernizácie a 
marketingová podpora. Ich počet za rok 2017 dosiahol hodnotu 352, čo je o 24 pôrodov menej ako v roku 2016. 
Je nám to úprimne ľúto, ale v týchto podmienkach už nemožno hovoriť o rozvoji kvalitnej a bezpečnej zdravotnej 
starostlivosti pre novorodencov a pre ich matky,” vysvetľuje Eugen Lešo, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svidník. 

Svidnícka nemocnica je rozhodnutá aj naďalej poskytovať pacientkam zdravotnú starostlivosť na úrovni 
gynekologickej ambulancie a jednodňových moderných mini invazívnych zákrokov (napríklad hysteroskopia, 
kyretáže alebo laparoskopické zákroky). “Od lekárov, s ktorými sme na čiastočné úväzky spolupracovali doteraz, 
máme prísľub, že nám pomôžu poskytovať ženám najčastejšie gynekologické výkony. Dobrou správou je, že 
nemocnica napreduje v ostatných oblastiach. Podarilo sa nám získať novú atestovanú anestéziologičku z Česka, 

http://www.24hod.sk/cestari-varuju-pred-hmlou-pocitat-treba-aj-so-silnejsim-vetrom-cl564172.html
http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=1&issue_number_id=469&frm_article_id=10607
http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=1&issue_number_id=469&frm_article_id=10607
http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=1&issue_number_id=469&frm_article_id=10607


v krátkom čase chceme posilniť chirurgický tím a o týždeň oficiálne otvoríme novú diabetologickú ambulanciu,” 
doplnil Eugen Lešo. S dotknutými zamestnancami bude vedenie nemocnice hľadať možnosti ich ďalšieho 
uplatnenia. 

BEZPLATNÁ DOPRAVA SANITKAMI 
“Sme pripravení postarať sa v našej sieti pôrodníc o budúce rodičky z priľahlého regiónu. Ak budú 

navštevovať našu ambulanciu a následne sa rozhodnú pre pôrod na jednom z našich moderných pracovísk v 
Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v novej michalovskej nemocnici, v pracovný deň im zabezpečíme 
bezplatnú dopravu našimi sanitnými vozidlami,” zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník 
ProCare a siete nemocníc Svet zdravia. 

Celkový počet pôrodov v nemocniciach, ktoré sú v sieti Svet zdravia, vlani stúpol. Zatiaľ čo v roku 2016 ich 
bolo spolu 9 640, minulý rok sa ich počet zvýšil na 10 616 (údaj za rok 2017 zahŕňa aj topoľčiansku nemocnicu, 
ktorá je v sieti Svet zdravia od apríla minulého roka). Najvyšší počet pôrodov zaznamenali pôrodnice v Spišskej 
Novej Vsi (1 285), Galante (1 280) a v Rimavskej Sobote (1 215). 

“Hoci svidnícky región má dlhodobo demografické a migračné problémy, Svet zdravia nikdy svojím konaním 
nespochybnil význam a perspektívu tejto nemocnice. Dôkazom sú zrealizované investície, ktoré od roka 2012 
dosiahli výšku takmer 3,8 milióna eur,” spresnil Vladimír Dvorový. Nový počítačový tomograf, nové oddelenie 
anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, nová psychiatrická liečebňa, obnovená neurológia, 
zrekonštruované ďalšie oddelenia, nové tepelné hospodárstvo, operačné sály alebo množstvo vymenených okien 
a podláh predstavovali projekty, ktoré boli financované prevažne zo súkromných zdrojov. 

(red, Tomáš Kráľ, hovorca nemocnice) 
http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018& 

month=1&issue_number_id=469&frm_article_id=10607 
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58. Ako dopadne pôrodnica pod Duklou? 
[26.01.2018; espektrum.sk; Stropkovské spektrum; 00:00; Gréta Očkayová] 
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O jej osude sa bude naďalej rokovať tento týždeň! 
Svet zdravia 16. januára 2018 zverejnil informáciu o zrušení pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia vo 

svidníckej nemocnici ku koncu januára. Ako dôvod ukončenia jej činnosti má byť nedostatok atestovaných 
lekárov. Ak by k zrušeniu spomínaného oddelenia naozaj prišlo, región pod Duklou by tak po 66 rokoch prišiel o 
momentálne jedinú pôrodnicu, keďže v Stropkove bola zrušená ešte pred rokom 1982. 

Svidnícka nemocnica by tak po novom zabezpečovala pre pacientky prevádzku gynekologickej ambulancie a 
jednodňovú gynekologickú starostlivosť, v podobe mini invazívnych zákrokov, napr. hysteroskopia, kyretáže alebo 
laparoskopické zákroky. 

Čo sa týka budúcich mamičiek nemocnica uviedla, že im v prípade záujmu poskytne bezplatnú dopravu 
sanitnými vozidlami do inej pôrodnice Sveta zdravia, ktoré má na východe Slovenska. 

Medializované fakty o zrušení pôrodnice vo Svidníku, spádovou pre okresy Svidník a Stropkov, v prvom rade 
pohoršili verejnosť, ktorá sa aj za pomoci zástupcov jednotlivých miest a poslancov PSK rozhodla zmobilizovať a 
proti tomuto plánovanému opatreniu zakročiť. 

Situácia sa zhoršila koncom roka 
Aj keď svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala gynekologicko-pôrodnícke oddelenie 

v krízovom personálnom režime, problém s nedostatkom atestovaných gynekológov definitívne vyvrcho lil v 
závere roka, keď posledný lekár na plný úväzok podal výpoveď. Kvôli týmto skutočnostiam bolo vedenie 
nemocnice nútené prijať rozhodnutie, na základe ktorého nebude činnosť pôrodníckej a novorodeneckej časti od 
februára 2018 v nemocnici zabezpečená. “Problém s personálnym zabezpečením sme avizovali už v lete. Žiaľ, 
ani s podporou predstaviteľov mesta a kraja sa nám nepodarilo zabezpečiť nových atestovaných lekárov, bez 
ktorých nie je možné ďalej prevádzkovať pôrodnícke oddelenie. Navyše pokles počtu pôrodov nepomohli zvrátiť 
ani naše investície do modernizácie a marketingová podpora. Ich počet za rok 2017 dosiahol hodnotu 352, čo je o 
24 pôrodov menej ako v roku 2016. Je nám to úprimne ľúto, ale v týchto podmienkach už nemožno hovoriť o 
rozvoji kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pre novorodencov a ich matky,” vysvetlil v oficiálnom 
stanovisku riaditeľ nemocnice Svet zdravia Svidník Eugen Lešo. Taktiež doplnil, že od lekárov, s ktorými na 
čiastočné úväzky spolupracovali doteraz, majú prísľub pomoci poskytovať ženám najčastejšie gynekologické 
výkony. S dotknutými zamestnancami bude vedenie nemocnice hľadať možnosti ich ďalšieho uplatnenia. 
Generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový zdôraznil, že Svet 
zdravia je pripravený postarať sa vo svojej sieti pôrodníc o budúce rodičky z priľahlého regiónu. “Ak budú 
navštevovať našu ambulanciu a následne sa rozhodnú pre pôrod na jednom z našich moderných pracovísk v 
Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo v novej michalovskej nemocnici, v pracovný deň im zabezpečíme 
bezplatnú dopravu našimi sanitnými vozidlami,” uviedol V. Dvorový. 

Celkový počet pôrodov v nemocniciach, ktoré sú v sieti Svet zdravia, vlani stúpol. Zatiaľ čo v roku 2016 ich 
bolo spolu 9 640, minulý rok sa ich počet zvýšil na 10 616 (údaj za rok 2017 zahŕňa aj topoľčiansku nemocnicu, 

http://www.espektrum.sk/index.php?text=11354-ako-dopadne-porodnica-pod-duklou


ktorá je v sieti Svet zdravia od apríla minulého roka). Najvyšší počet pôrodov zaznamenali pôrodnice v Spišskej 
Novej Vsi (1 285), Galante (1 280) a v Rimavskej Sobote (1 215). 

Čo na situáciu hovorí minister? 
18. január priniesol rokovanie o osude pôrodnice s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom, vedením a 

prevádzkovateľom nemocnice. Zo strany nemocnice je o prípadnom zrušení a riešeniach ochota rokovať. 
Minister rušenie pôrodnice nepovažuje za dobré riešenie vzhľadom na kľúčové postavenie regionálnej 

nemocnice a spádovej oblasti. “Počet pôrodov nie je pomerne významný, avšak s ohľadom na geografické 
umiestnenie nemocnice a spádovú oblasť existuje priestor na rast a preto si myslím, že má vecné opodstatnenie,” 
uviedol T. Drucker. Ďalej avizoval, že vníma aj fakt, že svidnícka nemocnica má nedostatok atestovaných lekárov, 
avšak verí, že manažment nemocnice navrhne riešenia, aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej 
starostlivosti pacientom aj v tomto regióne. V nutnom prípade je podľa slov ministra rezort zdravotníctva 
pripravený pomôcť aj s personálnymi kapacitami. “Takisto mám prísľub od ministra vnútra, že by prípadne vedeli 
vypomôcť aj lekári z jeho rezortu,” povedal T. Drucker. 

Ďalšie rokovania o zrušení alebo zachovaní sa majú uskutočniť v priebehu tohto týždňa. 
Proti zrušeniu spustili petičnú akciu 
Ako sme spomínali v úvode, informácie o zrušení vyvolali vo verejnosti pohoršenie, načo sa rozhodli 

nespokojní občania a rodáci okresov Svidník a Stropkov reagovať podporením spustenej a prebiehajúcej petície 
Zachráňme pôrodnicu, ktorej iniciátorom bol poslanec PSK za Svidník Ján Vook. Podporiť petíciu svojím 
podpisom je možné do 31.januára 2018 v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Svidníku, na 
Mestskom úrade v Stropkove a na ďalších miestach, o ktorých bude verejnosť informovaná prostredníctvom 
internetového portálu mesta a sociálnej siete. 

“My, občania okresov Svidník a Stropkov, protestujeme proti ohlásenému zrušeniu Gynekologicko-
pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., a svojím podpisom podporujeme 
snahu za zachovanie tohto oddelenia - pôrodnice vo Svidníku,” uvádza sa v petícii.Okrem Jána Vooka sa za 
spustenie petície postavili aj viceprimátor Svidníka a krajský poslanec Peter Pilip, krajský poslanec za okres 
Svidník Ján Hirčko, lekár a krajský poslanec za okres Stropkov Martin Jakubov, primátor Giraltoviec a predseda 
Regionálneho združenia miest a obcí Ján Rubis, poslanec Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Pavel Olejár, 
gynekológ zo Stropkova Michal Smaržík a starosta Kurimky, zároveň člen dozornej rady svidníckej nemocnice 
Ján Božík. 

Piatkové rokovanie zástupcov regiónu 
Posledný pracovný deň minulého týždňa na pôde Mestského úradu vo Svidníku priniesol stretnutie primátorov 

Svidníka Jána Holodňáka, Stropkova Ondreja Brendzu, poslanca NR SR Mikuláša Krajkoviča, župných poslancov 
okresu Svidník Jána Hirčka, Jána Vooka, Petra Pilipa a okresu Stropkov Dušana Lukáča. Okrem spomenutých, 
stretnutie podporili aj primátor Giraltoviec Ján Rubis a poslanec PSK Martin Jakubov, ktorí sa ho nemohli osobne 
zúčastniť. 

Výsledok rokovania prítomných i zo stretnutia ospravedlnených členov je však jednoznačný. Všetci menovaní 
sa zhodli na ďalšom spoločnom presadzovaní zachovania dotknutého oddelenia a vynaložení maximálneho úsilia 
za jeho udržanie v takom rozsahu, ako to bolo doteraz. Taktiež pozitívne ocenili snahu ministra vnútra Róberta 
Kaliňáka a ministra zdravotníctva Tomáša Druckera a ich pomoc pri zachovaní pôrodnice vo Svidníku. 

Ostáva veriť, že podniknuté kroky a nasledujúce rokovania prinesú požadovaný výsledok a podarí sa 
zachovať svidnícku pôrodnicu ako aj stabilizovať personálne obsadenie oddelenia. 

Nemocnica sa snaží napredovať i v iných oblastiach 
Dobrou správou je, že nemocnica napreduje v ostatných oblastiach. Podarilo sa jej získať novú atestovanú 

anestéziologičku z Česka, v krátkom čase chce posilniť aj chirurgický tím a v najbližších dňoch oficiálne otvoriť 
novú diabetologickú ambulanciu. “Hoci svidnícky región má dlhodobo demografické a migračné problémy, Svet 
zdravia nikdy svojím konaním nespochybnil význam a perspektívu tejto nemocnice. Dôkazom sú zrealizované 
investície, ktoré od roka 2012 dosiahli výšku takmer 3,8 milióna eur,” spresnil Vladimír Dvorový. Nový počítačový 
tomograf, nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, nová psychiatrická liečebňa, 
obnovená neurológia, zrekonštruované ďalšie oddelenia, nové tepelné hospodárstvo, operačné sály alebo 
množstvo vymenených okien a podláh predstavovali projekty, ktoré boli financované prevažne zo súkromných 
zdrojov. 

http://www.espektrum.sk/index.php?text=11354-ako-dopadne-porodnica-pod -duklou 
[Späť na obsah] 
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