
 

Monitoring médií 

06.02.2018 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Východ zasypal sneh, hasiči i cestári mali prácu 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 3; tasr] 

2. Starostovia malých obcí spájajú sily 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 7; MÁRIA PIHULIČOVÁ] 

3. Až tri v taňcu na Vidermaňcu 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS/INZERCIA; s. 21; olo] 

4. Rýchle pozvánky 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS/INZERCIA; s. 21; olo;roč] 

5. Körner: Ak skončíme druhí, budeme spokojní 
[06.02.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

6. Tipy na dnes - utorok 6. februára 
[06.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

7. Kam za kultúrou - utorok 6. februára 
[06.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

8. Pohotovosť v lekárňach - utorok 6. februára 
[06.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

9. Túžba po postupe do extraligy 
[05.02.2018; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 35; DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ] 

10. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; teraz.sk; .SK; 18:31; TASR;Katarína Bačová] 

11. Gemer zasiahla snehová búrka 
[05.02.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 17:40; TASR] 

12. Gemer zasiahla snehová búrka: Cestári nestíhajú, obce zostali odrezané od okolia 
[05.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 17:19; TASR] 

13. Východ Slovenska čelil zlému počasiu: Padali stromy, liala sa voda, vyčíňala snehová 
búrka 

[05.02.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

14. 84 striel, 12 gólov, 15-te víťazstvo 
[05.02.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

15. FOTO A VIDEO: Gymnazisti zo Školskej plesali, za tieto tanečné kreácie si zaslúžia obdiv 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

16. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

17. Východniarske derby: Spišská Nová Ves si zmerala sily s Prešovom 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

18. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: Shuterstock] 

19. Padali stromy, liala sa voda, vyčíňala snehová búrka 
[05.02.2018; vucke.sk; 00:00; Zuzana Bobriková] 

20. Nevšedná dráma dvoch tradičných rivalov. 
[05.02.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

https://siacplus.sk/


21. Kam si vyraziť tento týždeň? Aj takéto podujatia sa dajú v Spišskej a okolí zažiť! 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

22. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[05.02.2018; dnes24.sk; Lučenec; 00:00; Anton Hrachovský] 

23. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

24. Súboj štvrtého a piateho celku tabuľky: Topoľčany doma nestačili na Dubnicu 
[05.02.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

25. Na Spiši pripravujú projekt Bulvár 9 krokov, chce vytvoriť novú štvrť 
[05.02.2018; etrend.sk; REALITY/Bývanie; 00:00; Tomáš Vašuta © 2018 News and Media Holding] 

26. Na východe padali stromy, liala sa voda, vyčíňala snehová búrka 
[05.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

27. Na východe Slovenska padali stromy, liala sa voda a vyčíňala snehová búrka 
[05.02.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 

28. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Anton Hrachovský] 

29. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Žilina; 00:00; Anton Hrachovský] 

30. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Anton Hrachovský] 

31. Na Slovensku poriadne prituhne, v týchto okresoch môže byť až mínus 20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 

32. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Revúca; 00:00; Anton Hrachovský] 

33. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Anton Hrachovský] 

34. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Brezno; 00:00; Anton Hrachovský] 

35. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Anton Hrachovský] 

36. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Anton Hrachovský] 

37. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Východ zasypal sneh, hasiči i cestári mali prácu 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 3; tasr] 

 
 

Začiatok februára dal zabrať cestárom i hasičom. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. 
Počas prvého februárového víkendu hasiči však absolvovali desiatky výjazdov Prevažne šlo o popadané 

stromy na vozovke, ktoré sa lámali v dôsledku ťažkého snehu. 
Prešovský kraj je pokojnejší 
„Najhoršia situácia bola v okrese Vranov nad Topľou; niekoľko výjazdov bolo aj v okrese Snina. Celkovo sme 

mali od 20.00 do 5.00 h 20 výjazdov,“ uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a 



záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove. V nedeľu ráno odstraňovali popadané stromy v okrese Vranov nad 
Topľou a tiež v okolí Popradu. 

Obce pri Sobranciach odrezalo od sveta 
Najhoršia situácia v Košickom kraji bola v okrese Sobrance. Hasiči sa už niekoľko hodín snažili sprejazdniť 

cesty medzi obcami Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec a Podhoroď, kde dôsledkom silného vetra a sneženia na 
vozovku popadali stromy a obce zostali odrezané od sveta. Na mieste udalosti bolo 14 profesionálnych hasičov 
zo ZB HaZZ v Humennom, z hasičských staníc v Michalovciach a Sobranciach a 13 dobrovoľných hasičov z obcí 
Koňuš, Koromľa a Horňa. „Od soboty podvečer sme mali 25 – 30 výjazdov,“ priblížil operačný dôstojník KR HaZZ 
v Košiciach. 

Na Spiši bol kalamitný stupeň 
Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol v noci vyhlásený aj prvý kalamitný stupeň, ktorý 

krátko pred 05.00 h odvolali. Problémy so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky, boli večer a v 
noci aj v oblastiach sedla Grajnár, obcí Folkmar, Mlynky a horského prechodu Súľová. Pilčíci šli dočistiť aj úsek 
cesty medzi Ždaňou a obcou Skároš v okrese Košice okolie, kde bol neprejazdný jeden pruh. „Počas sobotňajšej 
dennej a nočnej služby až do nedele do 9.00 h sme posypali 3 848 kilometrov a prepluhovali 5 650 kilometrov 
ciest. V teréne bolo 54 sypačov a 24 ďalších mechanizmov; v nasadení bolo celkom 116 našich zamestnancov,“ 
prevádzková námestníčka Správy ciest Košického samosprávneho kraja Zuzana Feješová. Na viacerých 
miestach počasie spôsobilo výpadok elektrickej energie. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Starostovia malých obcí spájajú sily 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 7; MÁRIA PIHULIČOVÁ] 

 
 

Deväť starostov z obcí na východe s najnižším počtom obyvateľov upozorňuje na problémy malých 
samospráv. 

Začiatok februára patril v obci Slatvina (okr. Spišská Nová Ves) pracovnému stretnutiu starostov obcí na 

východnom Slovensku, kde evidujú nízke čísla stavu obyvateľstva. Stretnutie nieslo pracovný názov Iniciatíva 
malých obcí SR. „Iniciatíva malých obcí SR je nezávislé zoskupenie starostov obcí s nízkym počtom obyvateľov, 
ktorého aktivity sú zamerané na zviditeľnenie problémov súvisiacich s nezákonným stavom pri plnení úloh 
preneseného výkonu štátnej správy samosprávou, vyľudňovaním malých obcí a prehlbujúcimi sa regionálnymi 
rozdielmi, komunikáciu a konštruktívnu spoluprácu s kompetentnými s cieľom tieto problémy vyriešiť a dosiahnuť 
zákonný stav vo vzťahu štát – samospráva,“ priblížil jeden z prítomných účastníkov, starosta obce Bajerovce v 
Sabinovskom okrese Michal Sekerák. 

Majú podporu 
Tento stav malých obcí, o ktorom sa však len málo hovorí, má silnú podporu najmä medzi tými, ktorých sa 

problematika bytostne dotýka. „Značné množstvo malých obcí z celého Slovenska deklaruje svoju podporu 
Iniciatíve malých obcí SR a podporuje ju v jej úsilí,“ konštatoval Sekerák. 

Čo má robiť malá obec? 
Ako vysvetlil, starostovia v spoločnej diskusii predstavili problémy, ktoré súvisia s kompetenciami obcí s 

dôrazom na obce s nízkym počtom obyvateľov. Rovnako bola na stole otázka dofinancovania týchto obcí s 
nízkym počtom obyvateľov. Starostovia tiež diskutovali o rozsahu a vážnosti dôsledkov „dlhodobého ignorovania 
existencie uvedených problémov zo strany kompetentných predstaviteľov najvyššej štátnej exekutívy, ako aj 
ľahostajný postoj a nezáujem o riešenie problémov zo strany vedenia ZMOS,“ priblížil Sekerák. 

Žiadajú o stretnutie 
Tieto skutočnosti motivovali starostov napísať list, ktorý adresovali predsedovi ZMOS-u Michalovi Sýkorovi. V 

ňom ho žiadajú o pracovné stretnutie spolu so zúčastnenými starostami, na ktorom by mohli prerokovať 
spomínanú problematiku. Zo spoločného rokovania vzišla dohoda konkrétnej podoby návrhu uznesenia. To bude 
predložené na najbližších rokovaniach jednotlivých Regionálnych združení ZMOS. Jeho obsahom je žiadosť 
prerokovať spôsob financovania preneseného výkonu štátnej moci v pôsobnosti miest a obcí, prerokovať spôsob 
dofinancovania kompetencií obcí s najnižším počtom obyvateľov a diskutovať o riešení problematiky zavedenia 
systémových zmien pri prerozdeľovaní štátnych dotácií pre obce a mestá. 

MÁRIA PIHULIČOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Až tri v taňcu na Vidermaňcu 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS/INZERCIA; s. 21; olo] 

 
 



Podujatia, divadlá: Prehľad kultúrnych akcií v regióne 
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí predvedie Spišské 

divadlo. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 

V minulosti, no i v súčasnosti, v každej dedine boli a sú muži, ktorým máloktorá dievka – a veru aj nejedna 
žena – dokázala odolať. A najhoršie, čo sa takému mladému playboyovi môže stať je, že sa zaľúbi. 

Preklad komédie slovenského dramatika a režiséra Michala Babiaka do spišského dialektu pripravil autor 
predstavenia Ženský zákon (po špiski), rodák zo Spišskej Novej Vsi Anton Kret. „Autor zasadil svoj komediálny 

príbeh – Až tri v taňcu na Vidermaňcu – do spišskej dediny tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, v ktorom chce 
búrať mýtus o „čistej dedine“ a „skazenom meste“ na komplikovaných ľúbostných i spoločenských vzťahoch 
niekoľkých generácií dedinskej spoločnosti,“ uvádza Spišské divadlo. 

Intrigy i neúprimnosť 
Rozhodujúcu úlohu v hre hrajú mnohonásobné intrigy, pokrytecké vzťahy, neúprimnosť, žiarlivosť, 

emocionálna povrchnosť, vypočítavosť. „Ale aj výnimočne čistý a hlboký cit lásky,“ dodávajú divadelníci. Hru si 
môžete pozrieť v premiére v piatok 9. februára o 19.00 hod. a tiež v sobotu 10. februára o 19.00 hod. v Redute. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Rýchle pozvánky 
[06.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS/INZERCIA; s. 21; olo;roč] 

 
 

* Utorok, 6. februára 
Tri zlaté vlasy deda vševeda 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo o 9.00 hod. zahrá rozprávku Tri zlaté vlasy deda vševeda. 

* Streda, 7. februára 
Čaro zvodného úsmevu žralokov 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.30 hod. v priestoroch Provinčného domu/Múzea Spiša sa uskutoční prednáška z 

cyklu „O prírode v pivničke“. Téma: Čaro zvodného úsmevu žralokov. Prednášajúci: Mgr. Denis Kuzl. 
Storočie podľa Márie 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle o 19.00 hod. si môžete pozrieť hru Storočie podľa Márie. 

Fašiangy 
STRÁŽSKE. Fašiangový program v meste plný zvykov, hudby, ale aj tanca je na programe o 15.30 hod., v 

mestskej kultúrnej sále. 
* Štvrtok, 8. februára 
Zvyky a tradície 
TREBIŠOV. Fašiangové obdobie plné zvykov a tradícií priblíži svojím vystúpením folklórny súbor Rozmarija. V 

divadelnej sále MsKS o 17.00 hod. 
* Sobota, 10. februára 
Country salón 
POPRAD. V koncertnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. sa uskutoční country tancovačka so skupinou Country 

zo Spišskej Novej Vsi, hudobnou skupinou SaMo a s tanečníkmi Smokie Mountains Dancers z Košíc. 

* Nedeľa, 11. februára 
Pochovávanie basy 
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia pred OC Forum o 10.30 hod. sa uskutoční rozlúčka s fašiangovým obdobím 

a dopoludnie plné zábavy a sladkých šišiek s DFS Venček z Popradu a tancovačka s ujom Ľubom z Košíc. 
Svadba v kontexte dejín 
MARKUŠOVCE. V kaštieli o 14.00 sa uskutoční Valentínska nedeľa s komentovaným vstupom – zaujímavosti 

o svadobných šatách a svadbách ako o spoločenskom fenoméne. Výstava „Svadby v kontexte doby“ prebieha od 
1. do 28. februára 2018. 

Sláčikový koncert 
SNINA. V priestoroch kaštieľa sa uskutoční hudobná prechádzka storočiami v podaní sláčikového kvarteta 

The Ladies Ensemble. Začiatok o 17.00. 
(olo, roč) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Körner: Ak skončíme druhí, budeme spokojní 
[06.02.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20753937/korner-ak-skoncime-druhi-budeme-spokojni.html 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20753937/korner-ak-skoncime-druhi-budeme-spokojni.html


 
 

Basketbalisti KB Košice si z bratislavskej Karlovky priviezli víťazstvo 81:70. 
KOŠICE. Býci prehrávali po prvej štvrtine 14:24, no ešte do polčasu vyrovnali a v druhom dejstve zápas 

otočili. 
Košický kapitán Richard Körner potvrdil, že hlavným cieľom jeho tímu bude udržanie si druhého miesta, keďže 

vedúci Inter už má takmer nedostižný náskok. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
V úvodnej desaťminútovke duelu medzi Karlovkou a Košicami boli lepším tímom domáci, ktorí potvrdili dobrú 

formu z predošlých zápasov. „Aktuálne sa im herne veľmi darí. O ich výbornej forme sa presvedčil aj Inter, ktorý 
tam pár kôl dozadu takmer prehral. My sme tam išli s tým, že nám môžu o pár bodov ujsť. Vedeli sme ale, že keď 
budeme hrať naplno až do konca, môžeme uspieť a to sa nám aj podarilo,“ povedal kapitán KB Richard Körner, 
ktorý priznal, že za zlým výkonom v úvode zápasu mohla byť aj dlhá cesta do hlavného mesta. 

„Nemalo by sa na to vyhovárať, ale ak človek od rána od deviatej niekam cestuje a večer o šiestej hrá zápas, 
tak je to nepríjemné.“ 

Projektu Karlovky fandí 
V druhom polčase sa favorit z Košíc dostal do tempa a dal súperovi jasne najavo, že žiadne prekvapenie 

pripustiť nechce. 
„My sme pridali viac do obrany a súper prestal premieňať otvorené strely, ktoré im v prvej štvrtine vychádzali. 

Keď sme sa rozbehli, už nevedeli ako nás môžu udržať,“ uviedol Körner. 
Karlovka je jediným tímom v Eurovia SBL lige, ktorý stavia čisto na slovenských hráčov. Mužstvo bez 

legionárov figuruje aktuálne na siedmej priečke, ktorú si bude chcieť udržať až do play-off. 
„Osobne veľmi fandím celému projektu Karlovky. Chalani už v podstate nemajú čo stratiť a s najväčšou 

pravdepodobnosťou si súčasné postavenie už udržia. Vidno na nich, že hrajú bez stresu a to je v športe občas 
veľmi dôležité,“ skonštatoval Körner. 

Spišská nemá čo stratiť 
Už zajtra nastúpia košickí basketbalisti na východoslovenské derby v Spišskej Novej Vsi, ktorej aktuálne 

patrí posledné miesto v súťaži. 
„Očakávam podobný duel ako s Karlovkou, keďže Spišská nemá čo stratiť. Je otázne, ktorí z ich zahraničných 

hráčov budú hrať, pretože sa to u nich často mení. Aj to môže zohrať rolu, ale sme jasný favorit a musíme 
potvrdiť našu formu.“ 

Vedúci Inter už má pred Košicami na čele nedostižný náskok, a tak sa býci chcú sústrediť na udržanie si 
druhej priečky pred tretími Levicami. 

„Hore sa už neposunieme a ak by sme skončili druhí, budeme s tým spokojní. Urobíme všetko pre to, aby sa 
nám to podarilo,“ povedal Körner. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Tipy na dnes - utorok 6. februára 
[06.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20750454/tipy-na-dnes-utorok-6-februara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Daj mi tvoje meno o 20.45, Ja, Tonya o 17.40, 20.20, Niť z prízrakov o 20.50, Zmenšovanie o 18.00, 

20.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.20, 3D o 15.50, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.20, 20.00, 3D o 18.10, Coco 
o 15.30, Ferdinand o 15.40, Insidious: Posledný kľúč o 21.00, Muž vo vlaku o 18.00, Najtemnejšia hodina o 
15.00, S láskou Vincent o 18.40, Všetky prachy sveta o 16.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.10, 17.50, 20.50 
hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Zmenšovanie o 17.50, 20.00, Niť z prízrakov o 18.05, Ja, Tonya o 20.20, Daj mi tvoje meno o 20.30, 

Labyrint: Smrteľná liečba o 15.50, 17.25, 20.10, S láskou Vincent o 15.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.10, 
18.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.45, Niť z prízrakov o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA 
KOŠICE. Rimanka o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Tajovského 4) Guľko Bombuľko o 9.00, 10.30 a 14.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00, Filmový klub: Beatrice o 19.00 hod. 
Prečítajte si tiež:Kam za kultúrou - utorok 6. februára 

https://korzar.sme.sk/c/20750454/tipy-na-dnes-utorok-6-februara.html


Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Muzikál Nikola Šuhaj uvedie DJZ v utorok o 18.30 hod. 
Kino Pocity 
PREŠOV. Kino Pocity v utorok o 19.30 hod. prinesie vo Wave klube film Zabitie posvätného jeleňa. 
Popoludnie s pražiarom 
PREŠOV. Stretnutie s pražiarom La Boheme (Praha) Martinom Pagurkom bude v utorok o 17.30 hod. v 

kaviarni Libresso. 
Podoby umeleckého prednesu 
PREŠOV. Tvorivá dielňa pre študentov stredných škôl začne v utorok o 9.00 hod. v priestoroch budovy DJZ. 
Tri zlaté vlasy Deda Vševeda 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v utorok o 9.00 hod. zahrá rozprávku Tri zlaté vlasy Deda Vševeda. 

Tatry na historických fotografiách 
SP. N. VES. Prednáška Tatry na historických fotografiách sa uskutoční v Multicentre na Nábreží Hornádu 14 v 

Spišskej Novej Vsi v utorok 6. februára o 16.00 hod. Výstava s rovnakým názvom potrvá od 7. februára do 14. 

marca. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Kam za kultúrou - utorok 6. februára 
[06.02.2018; 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 - Daj mi tvoje meno o 20.45, Ja, Tonya o 17.40, 20.20, Niť z prízrakov o 20.50, 

Zmenšovanie o 18.00, 20.10, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.20, 3D o 15.50, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.20, 
20.00, 3D o 18.10, Coco o 15.30, Ferdinand o 15.40, Insidious: Posledný kľúč o 21.00, Muž vo vlaku o 18.00, 
Najtemnejšia hodina o 15.00, S láskou Vincent o 18.40, Všetky prachy sveta o 16.00, Zúfalé ženy robia zúfalé 
veci o 16.10, 17.50, 20.50 hod., STER CENTURY CINEMAS - Zmenšovanie o 17.50, 20.00, Niť z prízrakov o 
18.05, Ja, Tonya o 20.20, Daj mi tvoje meno o 20.30, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.50, 17.25, 20.10, S láskou 
Vincent o 15.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.10, 18.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.00 hod., ÚSMEV - 
Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.45, Niť z prízrakov o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Zmenšovanie o 17.50, Niť z prízrakov o 18.05, Ja, 

Tonya o 20.20, Daj mi tvoje meno o 20.30, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.50, 20.10, Zúfalé ženy robia zúfalé veci 
o 16.10, 18.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - 

(Tajovského 4) Guľko Bombuľko o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., 
SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 9.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990); 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. 2018), 
(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.), 
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.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: 
Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - utorok 6. februára 
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 

https://korzar.sme.sk/c/20751742/kam-za-kulturou-utorok-6-februara.html


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?!; 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: Tatry na historických fotografiách, vernisáž + 
prednáška o 16.00 hod., prednášajúca - Dana Rosová, 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Pod bielym závojom - Svadba 
v kontexte dejín (do 28. 2.), 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, 
ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), 
MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO - Slovensko krajina plná tajomstiev (do 

28. 2.) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00, Filmový klub: Beatrice o 

19.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Daj mi tvoje meno o 20.20, Ja, Tonya o 20.50, Niť z prízrakov o 17.30, Zmenšovanie o 

17.50, 20.40, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 20.30, 3D o 15.00, Coco o 15.20, Ferdinand o 16.00, Artmax film 
- Darkland o 18.20, S láskou Vincent o 15.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.10, 18.10, 20.10 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Artmax film - Darkland o 20.50, Ja, Tonya o 18.20, 20.20, Niť z prízrakov o 15.40, 
Zmenšovanie o 20.30, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.40, Coco o 15.30, S láskou Vincent o 16.20, 
Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Daj mi tvoje meno o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj 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; CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) 
- Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, p i 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/Rozprávka a jej reflexia v 
súčasnom umení (do 25. 3.), 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, 
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; ART KLUB 

TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), 
TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 

28. 2. 2018), 
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 

Umelci Tatrám (do 11. 3.), 
SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 

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

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

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), 
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 - utorok 6. februára 
[06.02.2018; 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 
Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
BENU, Moyzesova 4067/3 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 
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 
Avena, MUDr. Pribulu 798/10 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
Avena pri nemocnici, Mieru 12 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Nádej, Sládkovičova 300 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
MONIKA, SNP 3792/1 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
JASMINE, Štefánikova ulica 1387/4 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Túžba po postupe do extraligy 
[05.02.2018; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 35; DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ] 

 
 

Podľa trénera žilinských volejbalistov je náročné najmä skĺbiť pracovné povinnosti hráčov so zápasmi či 
tréningami. 

Volejbalistom VO AC UNIZA Žilina sa v tejto sezóne zatiaľ darí. Necelé dva mesiace pred koncom 
prvoligového ročníka sú na čele druhej najvyššej slovenskej súťaže a reálne môžu pomýšľať na účasť v baráži, v 
ktorej by bojovali o extraligovú miestenku. Žilinský celok vedie skúsený Zdenek Hauer, ktorý počas trénerskej 
kariéry okúsil zahraničné súťaže aj pôsobenie pri ženskom tíme. 

* Po 16 kolách ste na čele tabuľky. Trúfli by ste si na začiatku sezóny povedať, že sa vám bude takto dariť? 
- Nie. Ale nie preto, že by som neveril tomuto tímu, ale preto, lebo som nevedel, aká je úroveň súťaže. Myslím 

si však, že keď sme v kompletnom zložení, sme v prvej lige najlepším tímom. 
* Čomu pripisujete výborné výkony žilinského mužstva? 
- Ťažko povedať, či je to o výborných výkonoch. V lige sú tri, možno štyri veľmi slabé tímy. Tri sú veľmi dobré 

a ďalšie tri priemerné. Odohrali sme 32 zápasov, z ktorých by som možno sedem označil z našej strany za veľmi 
dobré. V ostatných nám na výhru stačili aj priemerné výkony. 

* V úvode kalendárneho roku odišiel kapitán Juraj Kalužný do extraligového Svidníka. Podarilo sa vám ho 
plnohodnotne nahradiť? 

- Plnohodnotne ho zatiaľ nevieme nahradiť, ale o to ani nejde. Keby sme ho potrebovali, tak by sme ho 
nepustili. On však mal ambíciu ísť hrať vyššiu súťaž a ja som zase chcel jeho miesto, ktoré tu zastával, pre 
ďalšieho hráča. Jemu to teda pomohlo, tímu to neublížilo a mne ako trénerovi to pomohlo v tom, že som na jeho 
pozíciu postavil mladého talentovaného hráča. 

* Všetci hráči v Žiline sú amatéri. Ako sa darí skĺbiť ich pracovné či školské povinnosti s tréningami a 
zápasmi? 

- Toto je najväčší problém. Sú tu totiž chlapci, ktorí robia na zmeny. Ten tréningový cyklus je potom veľmi 
náročný, na hráčoch vidieť, že robia nočné či poobedné. Cyklus ich práce ich zaťažuje, na tréning neprídu 
dostatočne odpočinutí a fyzicky pripravení. V tomto smere je to ťažké, stáva sa, že niekedy sme na tréningu 
trinásti a inokedy piati. 

Náš tím je kombináciou pracujúcich hráčov a mladých chlapcov, stredoškolákov. Tí trénujú, pretože školu 
majú doobeda a okrem nej v podstate žiadne iné povinnosti. Ale chalani, ktorí chodia do práce, prídu na tréning, 
len keď im to vyjde. 

* Na prvú ligu to stačí, keby ste však postúpili do extraligy, asi by z toho bol problém… 
- Určite. Nemohli by sme hrať extraligu v tomto zložení, v ktorom hráme prvú ligu. Chceme ísť do baráže a 

chceme postúpiť do extraligy. Ale či tú extraligu aj budeme hrať, to sa uvidí až po tom, keď sa to všetko udeje. 
* Päť rokov ste na Spiši trénovali ženy. Aké bol následný návrat k mužom? 
- Predtým, ako som odišiel do Spišskej Novej Vsi, som celý život trénoval mužov. Nemal som s trénovaním 

žien žiadnu skúsenosť. Na Spiši som jeden rok trénoval ženskú extraligu a potom štyri roky dievčatá, juniorky a 
kadetky. Čo sa týka radosti z práce, tak tie štyri roky s dievčatami boli mojimi najlepšími volejbalovými rokmi. 
Naozaj ma to bavilo. 

Možno to súvisí s tým, že som muž. Keď ste mužským trénerom pri dievčenskom či ženskom družstve, je tam 
istý rozmer vzťahu, ktorý nikdy nezažijete, keď trénujete chlapov. Je tam niečo navyše. A práve to sa mi veľmi 
páčilo a uspokojovalo ma to. Rád na to spomínam, aj keď to nebol žiaden veľký volejbal. V Žiline som zažil iné 
časy, plnú halu, päťtisícové návštevy, finále federálnej i slovenskej ligy ako tréner. Ale na tom Spiši ma to bavilo. 

* Extraligu ako tréner Žiliny ste už zažili. Čo by pre vás znamenalo znovu stáť na žilinskej striedačke v 
slovenskej najvyššej súťaži? 

- Neviem, či by to pre mňa malo niečo špeciálne znamenať. Odtrénoval som v slovenskej extralige, respektíve 
v rôznych extraligách 15 rokov. Českú aj slovenskú extraligu, niekdajšiu federálnu ligu, trénoval som v Juhoslávii. 
Ale keby sa to v blízkej budúcnosti podarilo, myslím, že by to znamenalo veľa skôr pre samotný žilinský volejbal. 
V Žiline má totiž volejbal tradíciu, ktorá trošku odplávala, keď sa skončilo s mužmi, keď sa postupne prestalo robiť 
s mládežou. My sa to dnes snažíme opäť vybudovať. Ako dlho to bude trvať a na akú úroveň sa nakoniec žilinský 
volejbal dostane, ukáže čas. 

DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ 
—- 
FOTO: Tím žilinských volejbalistov. Tréner Zdenek Hauer v hornom rade prvý zľava. FOTO: VO AC UNIZA 

ŽILINA 
[Späť na obsah] 
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Len na horskom priechode Soroška boli nasadené paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali 
prejazdnosť úseku. 

Košice 5. februára (TASR) – Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín 
oblasť Silickej planiny. V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku 
toho napadlo 15 až 30 centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho 
kraja (SC KSK), ktorej pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. 

“Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov posýpačov na opakované prepluhovanie a následný 
posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod 
Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý 
úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v závese’ za posýpačmi,” uviedla technicko-prevádzková 
námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené 
paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku. 

Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže 
nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré 
trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich 
koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na 
cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní 
cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných 
úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali 
do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo 
obce Mlynky. 

“Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 5000 
kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie 
ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,” konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 
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Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, 
ktoré zasahovali do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár 
a v oblasti okolo obce Mlynky. 

Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín oblasť Silickej planiny. 
V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku toho napadlo 15 až 30 
centimetrov nového snehu. 

Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), ktorej pracovníci zasahovali pri 
zabezpečení prejazdnosti ciest. 

„Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov posýpačov na opakované prepluhovanie a následný 
posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod 
Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý 
úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v závese’ za posýpačmi,“ uviedla technicko-prevádzková 
námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. 

http://www.teraz.sk/slovensko/gemer-snehova-burka/306835-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/561570/gemer-zasiahla-snehova-burka/


Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené paralelne tri posýpače, ktoré opakovane 
zabezpečovali prejazdnosť úseku. 

Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže 
nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Obec zostala odrezaná od sveta 
Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 

zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. 
Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. 
Vplyvom toho stromy neudržala ich koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým 

a ťažkým snehom ich desiatky popadali na cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský 
Hrabovec do Ruskej Bystrej. 

Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. 
Na sprejazdňovaní cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 

13 hasičov – dobrovoľníkov a osem cestárov. 
V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec, 

kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 
Fair Play s Michaelou Musilovou: Slovenka, ktorá ide na misiu na Mars 
Niektoré cesty zaplavila voda 
Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. 
Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, 

ktoré zasahovali do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár 
a v oblasti okolo obce Mlynky. 

„Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 5000 
kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie 
ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 

ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Počasie 
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Otvoriť galériu 
Snehová búrka zasiahla v pondelok od skorého rána do poludňajších hodín oblasť Silickej planiny. 
V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku toho napadlo 15 až 30 

centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), ktorej 
pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. “Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov 
posýpačov na opakované prepluhovanie a následný posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj 
posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá 
na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v 
závese’ za posýpačmi,” uviedla technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na 
horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali 
prejazdnosť úseku. Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa 
môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré 
trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich 
koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na 
cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní 
cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

https://www.cas.sk/clanok/653201/gemer-zasiahla-snehova-burka-cestari-nestihaju-obce-zostali-odrezane-od-okolia/
https://www.cas.sk/clanok/653201/gemer-zasiahla-snehova-burka-cestari-nestihaju-obce-zostali-odrezane-od-okolia/


Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných 
úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali 
do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo 
obce Mlynky. “Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 
5000 kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde 
sneženie ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,” konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 

Foto: 
V oblasti napadlo 15 až 30 centimetrov snehu. Zdroj: kz, Nový Čas 
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KOŠICE - Na hornom Zemplíne padali cez víkend stromy, na dolnom Zemplíne zaplavovalo úseky ciest, na 
Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň a Gemer zasiahla snehová búrka v pondelok. 

Ako dnes popoludní informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, cestári zo 
Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) majú za sebou náročný víkend i začiatok pracovného 
týždňa. 

„V pondelok od rána od pol tretej až do obedňajších hodín zasiahla oblasť Silickej planiny snehová búrka. V 
oblasti Gemera od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov v dôsledku toho napadlo 15 až 30 cm 
nového snehu. Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov sypačov na opakované prepluhovanie a 
následný posyp ciest,“ aktuálne informovala Zuzana Fejesová, námestníčka SC KSK. 

Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod Soroška 
bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá počas posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v 
protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá v závese za sypačmi. „Len na horskom priechode Soroška boli 
nasadené paralelne tri sypače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku,“ informovala Fejesová. Ako 
informovala Bobríková, popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších 
polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cez víkend daždivé počasie, ktoré trvalo na Sobranecku od piatka 2. februára, rozmočilo pôdu na svahoch 
lesných pozemkov a ani zdravé stromy neudržala ich koreňová sústava. Po zaťažení konárov mokrým a ťažkým 
snehom popadali na cestu desiatky stromov. Najhoršia situácia bola na ceste tretej triedy z obce Ruský Hrabovec 
do Ruskej Bystrej. 

Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na 
sprejazdňovaní cesty pracovalo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – dobrovoľníkov 
a osem cestárov. Niekoľko stromov popadalo aj na vozovku cesty druhej triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský 
Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol pre intenzívne a masívne snehové zrážky v sobotu 

večer vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných úsekoch padali na 
vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky 
najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a okolo obce Mlynky. 

„Počas víkendu bolo na území Košického kraja opakovane posypávaných vyše päťtisíc kilometrov ciest. Na 
vyše sedemtisíc kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie ustalo, sa 
následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ informovala Fejesová. 
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Hokejisti Skalice sú dve kolá pred koncom základnej časti na prvom mieste so štvorbodovým náskokom pred 
Michalovcami. 

43. KOLOSkalica – Nové Zámky B 12:0 (4:0, 7:0, 1:0) 
Neuveriteľná fazóna Skaličanov pokračuje. Tentokrát ju podčiarkli aj poriadnou gólovou nádielkou. Už v 3. 

minúte otvoril skóre strelou Pavešic, aby Jurák neskôr po prihrávke spoza brány zvýšil na 2:0. Obaja strelci si 
ešte v prvej tretine dali repete a bolo 4:0. 

V druhej časti Skaličania svojho súpera priam roztrhali. Prestrieľali ho 32:4 a navyše pridali aj góly. Už po 
sedemnástich sekundách druhej časti úspešne tečoval Jarolín – 5:0. Následne sa v priebehu minúty presadili 
Schmidt s Mikéskom – 7:0. Ešte do polhodiny hry upravil Horváth na 8:0. Už vtedy si diváci začali vybavovať 
predošlý zápas proti tomuto súperovi, kedy Skaličania doma zvíťazili 13:3. Straka, Mikéska a Vaškovič pridali v 
druhej časti ešte tri góly a po štyridsiatich minútach sa išlo do kabín za hrozivého stavu 11:0. 

V poslednej časti domáci hráči očividne ubrali z plynu. Ich koncentrácia už nebola taká ako na začiatku a 
svoje akcie niekedy až zbytočne šperkovali do exhibičných. V poslednej časti tak pridali už iba jeden gól a svojho 
súpera zdolali 12:0. Rezerva Nových Zámkov bola pre Skaličanov obľúbeným súperom, veď za tri domáce 
zápasy jej nastrieľali 32 gólov (7:0, 13:3, 12:0) a na ľade súpera zvíťazili 5:2 a 7:2. V prípade výhry v ďalšom kole 
budú mať Skaličania istotu prvého miesta po základnej časti. 

Góly: 3., a 14. Pavešic, 9., a 17. Jurák, 21. Jarolín, 24. Schmidt, 25. a 36. Mikéska, 30. Horváth, 35. Straka, 
37. Vaškovič, 56. Kniazev. 

Vylúčení: 1:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 84:19. Divákov: 743. 
SKALICA: Košút – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Pavešic, Janík, Straka, Kukliš – Hujsa, Dufek, 

Vaškovič – Janáč, Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Schmidt, Kotzman. 
Ostatné výsledky 43. kola: Trnava – HC Bratislava 6:5 (1:2, 1:1, 4:2), Michalovce – Považská Bystrica 5:3 

(1:1, 3:2, 1:0), Prešov – Spišská Nová Ves 3:0 (1:0, 2:0, 0:0), Topoľčany – Dubnica 2:4 (0:2, 1:1, 1:1). 

Tabuľka: 
1. Skalica 44 31 5 1 7 196:99 104 
2. Michalovce 44 29 5 3 7 217:87 100 
3. Prešov 44 28 5 2 9 177:106 96 
4. Topoľčany 44 22 7 3 12 149:101 83 
5. Dubnica 44 20 3 6 15 158:136 72 
6. Bratislava 44 17 2 4 21 144:154 59 
7. Spiš. N. Ves 44 11 3 7 23 137:187 46 
8. P. Bystrica 43 8 5 4 26 116:194 38 
9. Trnava 44 9 2 3 30 124:197 34 
10. N. Zámky B 44 8 0 3 33 96:267 27 
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15. FOTO A VIDEO: Gymnazisti zo Školskej plesali, za tieto tanečné kreácie si 

zaslúžia obdiv 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-novoveski-gymnazisti-zo-skolskej-plesali-za-tieto-tanecne-kreacie-
si-zasluzia-obdiv-290817 

 
 

Plesová sezóna je v plnom prúde aj v Spišskej Novej Vsi. Zahanbiť sa nedalo ani oranžové gymnázium. 

Jeho študenti plesali po dve noci. 
Obdobie plné plesov, zábav a fašiangových aktivít je ešte stále v plnom prúde a aj v našom meste sa plesá 

každý týždeň. Tento víkend patril gymnazistom zo Školskej ulici, ktorí plesali v koncertnej sále Reduty v piatok aj 
v sobotu. 

Ako povedal pre náš portál riaditeľ gymnázia Jozef Kačenga, tento víkend to už bol 38. ročník 
reprezentačného plesu ich gymnázia a ako jediní plesajú po dva večery. „Museli sme ples kvôli veľkému záujmu 
rozdeliť na dva dni. V piatok plesalo 194 študentov spolu s rodičmi, v sobotu 195,“ priblížil s tým, že hoci plesať 
počas dvoch nocí je náročné, berie to ako príjemnú pracovnú záležitosť, na ktorú sa tešia všetci študenti. 

Ako prezradil, študenti absolvovali tanečný kurz a ten slávnostne ukončili práve počas plesu, keď všetkým 
prítomným predviedli, čo sa naučili. Okrem tanečných choreografií nechýbala ani súťaž tanečných párov o kráľa a 
kráľovnú plesu, tento rok dokonca v dvoch kategóriách. 

„Predviedli sa začiatočníci ale aj pokročilí, ktorí si tanečný kurz opäť po roku zopakovali,“ prezradil. Ako sa na 
pravý ples patrí, o polnoci nechýbala ani tombola a zábava trvala až do skorého rána. 

Tanečné výkony študentov oranžového gymnázia si môžete pozrieť v našich galériách. 
Zdroj: Dnes24.sk 

http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-novoveski-gymnazisti-zo-skolskej-plesali-za-tieto-tanecne-kreacie-si-zasluzia-obdiv-290817
http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-novoveski-gymnazisti-zo-skolskej-plesali-za-tieto-tanecne-kreacie-si-zasluzia-obdiv-290817
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16. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/gemer-zasiahla-snehova-burka-zasahovali-cestari-cl565548.html 

 
 

Ilustračná snímka 
Košice 5. februára (TASR) – Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín 

oblasť Silickej planiny. V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku 
toho napadlo 15 až 30 centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho 
kraja (SC KSK), ktorej pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. 

“Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov posýpačov na opakované prepluhovanie a následný 
posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod 
Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý 
úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v závese’ za posýpačmi,” uviedla technicko-prevádzková 
námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené 
paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku. 

Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže 
nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré 
trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich 
koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na 
cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní 
cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných 
úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali 
do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo 
obce Mlynky. 

“Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 5000 
kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie 
ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,” konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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17. Východniarske derby: Spišská Nová Ves si zmerala sily s Prešovom 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-spisska-nova-ves-si-zmerala-sily-s-presovom-290761 

 
 

Hokejisti Spišskej Novej Vsi vycestovali na zápas do neďalekého Prešova. Zdolať súpera však bolo žiaľ nad 

ich sily. 
43. kolo 1. hokejovej ligy nebolo pre našich hokejistov práve najlepšie. Východniarske derby si strihli v 

Prešove, kde malo navrch domáce mužstvo. 
Spišská Nová Ves sa momentálne nachádza na siedmej priečke v tabuľke a po tretinách 1:0, 2:0, 0:0 si 

nepripísala žiadne body k dobru. 
Zvrátiť nelichotivú bilanciu môžu naši hokejisti ešte v priebehu tohto týždňa, kedy ich čakajú posledné zápasy 

základného kola. Už v stredu na domácom ľade sa postavíme proti Michalovciam. Posledné kolo odohráme v 
piatok v Považskej Bystrici. 

Góly: 19. Prokop (Baláž, Šimčák), 21. Tomčák (Chalupa), 40. Šimčák (Baláž) 

http://www.24hod.sk/gemer-zasiahla-snehova-burka-zasahovali-cestari-cl565548.html
http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-spisska-nova-ves-si-zmerala-sily-s-presovom-290761


HC Prešov Penguins – HK Spišská Nová Ves 3:0 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: Shuterstock] 

 
http://www.info.sk/sprava/142023/gemer-zasiahla-snehova-burka-zasahovali-cestari/ 

 
 

Pracovníci Správy ciest zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. 
Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín oblasť Silickej planiny. V 

oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku toho napadlo 15 až 30 
centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), ktorej 
pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. 

„Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov posýpačov na opakované prepluhovanie a následný 
posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod 
Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý 
úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v závese’ za posýpačmi,“ uviedla technicko-prevádzková 
námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené 
paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku. 

Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže 
nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré 
trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich 
koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na 
cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní 
cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných 
úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali 
do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo 
obce Mlynky. 

„Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 5000 
kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie 
ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

19. Padali stromy, liala sa voda, vyčíňala snehová búrka 
[05.02.2018; vucke.sk; 00:00; Zuzana Bobriková] 

 
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/padali-stromy-liala-voda-vycinala-snehova-
burka.html 

 
 

Na hornom Zemplíne padali cez víkend stromy, na dolnom Zemplíne zaplavovalo úseky ciest, na Spiši bol 
vyhlásený prvý kalamitný stupeň a Gemer zasiahla snehová búrka v pondelok. Cestári zo Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja majú za sebou náročný víkend i začiatok pracovného týždňa. Daždivé počasie, ktoré trvalo 
na Sobranecku od piatka 2. februára, rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho zdravé 
stromy neudržala ich koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom 

http://www.info.sk/sprava/142023/gemer-zasiahla-snehova-burka-zasahovali-cestari/
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/padali-stromy-liala-voda-vycinala-snehova-burka.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/padali-stromy-liala-voda-vycinala-snehova-burka.html


popadali na cestu desiatky stromov. Najhoršia situácia bola na ceste tretej triedy z obce Ruský Hrabovec do 
Ruskej Bystrej. Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. 
Na sprejazdňovaní cesty pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a 8 cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty druhej triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 
Podhoroď - Ruský Hrabovec Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a 

masívnych snehových zrážok v sobotu večer o siedmej hodine vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do 
nedeľňajšieho rána. Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so 
stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky najmä na úsekoch ciest horských prechodov Grajnár, 
Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo obce Mlynky. „Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty 
opakovane posypávaných spolu vyše päťtisíc kilometrov ciest. Na vyše sedemtisíc kilometroch ciest bol 
odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v 
priebehu pondelka,“ informovala technicko-prevádzková námestníčka riaditeľa Správy ciest KSK Zuzana 
Fejesová. 

Ruská Bystrá Na Dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so 
zaplavením niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou 
Tŕňou, pri Karlovom dvore (miestna časť Slovenského Nového Mesta). „V pondelok 5. februára od rána od pol 
tretej až do obedňajších hodín zasiahla oblasť Silickej planiny snehová búrka. V oblasti Gemera od Henckoviec 
až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov v dôsledku toho napadlo 15 až 30 cm nového snehu. Od rána bolo v 
tejto oblasti nariadených 29 výjazdov sypačov na opakované prepluhovanie a následný posyp ciest. Na výpomoc 
Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod Soroška bola ráno 
udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v protismere 
údržby uzavrela a púšťala len vozidlá „v závese“ za sypačmi. Len na horskom priechode Soroška boli nasadené 
paralelne tri sypače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku,“ aktuálne informovala Zuzana Fejesová. 

Soroška V pondelok 5. februára popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo 
vyšších polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. Celkový počet obrázkov v 
galérii: 4 Autor/zdroj: Zuzana Bobriková Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková Vytvorené: 05.02.2018 14:48 
Upravené: 05.02.2018 16:24 
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20. Nevšedná dráma dvoch tradičných rivalov. 
[05.02.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20753488/nevsedna-drama-dvoch-tradicnych-rivalov.html 

 
 

Komárno zdolalo Prievidzu až po predĺžení. 
EUROVIA SBL 
30.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno – BC Prievidza 80:78 pp (16:20, 23:14, 10:16, 20:19 – 11:9) 
Zápas dvoch tradičných rivalov vo fantastickej atmosfére zásluhou oboch fanúšikovských táborov, priniesol 

neuveriteľnú drámu až do posledných sekúnd a napokon sa dostal až do predĺženia, v ktorom si dokázali domáci 
nakloniť misky váh na svoju stranu. 

Stretnutie svojou atraktivitou a zaujímavosťou rozhodne nesklamalo, ale na oboch stranách bolo veľa 
nepresností, nepremenených čistých šancí ako aj odovzdaných lôpt. Po vyrovnanom úvode to boli hostia, ktorí si 
vypracovali mierny náskok a vyhrali prvé dejstvo o štyri body. 

V druhej štvrtine pridali domáci na agresivite najmä v obrane a aj keď sa im v útoku nie príliš darilo, na veľkú 
prestávku šli spokojnejší. Aj po zmene strán sa hral zaujímavý basketbal, avšak naďalej s množstvom chýb na 
oboch stranách. 

Tretia štvrtina priniesla najmenej bodov, vyhrali ju však Prievidžania o šesť a tak mali pred štvrtou štvrtinou 
jednobodový náskok oni. V nej ušli domáci svojmu súperovi aj o päť bodov, ale ani to im nestačilo. Trojka 
skvelého Smitha päť sekúnd pred koncom posunula zápas do predĺženia. V ňom rozhodli domáci o svojom 
víťazstve najmä vďaka úspešnému premieňaniu trestných hodov. 

TH: 29/21 – 21/10, Fauly: 21 – 25, Trojky: 7 – 14, Rozhodovali: Zubák, Fuska, Matejčík 
Komárno: Bowman 17, Vu. Djordjevič 13, Tomič 9, Hoferica 7, Stojanov 0 (Miloševič 14, Jankovič 12, Adams 

a Diminič po 4) 
Povedali po zápase: 
Miloš Šporar, tréner Komárna: „Bol to veľmi náročný zápas na veľmi vysokej úrovni. Možno tam bola aj 

nervozita, ale bolo aj mnoho dobrých momentov, ktoré sa museli páčiť. Chcel by som pogratulovať mojim 
chlapcom, že nechali na ihrisku všetko, čo mohli, celú energiu a srdce. Bola to pre nás dôležitá výhra do 
budúcna, ale mali sme dosť problémov v útoku, ale v obrane sme konečne zabrali. Na ofenzíve popracujeme na 
tréningu. Chcel by som pogratulovať aj súperovi, bol to excelentný zápas.“ 

Saša Jankovič, hráč Komárna: „Bol to výborný zápas plný emócií a pred skvelou diváckou kulisou. Myslím, že 
zápas mal úroveň play off stretnutia s perfektnou atmosférou. V prvom polčase sme hrali výbornú obranu, dovolili 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20753488/nevsedna-drama-dvoch-tradicnych-rivalov.html


sme Prievidzi dať len 34 bodov. Druhý polčas už bola hra kôš za košom a rozhodovali maličkosti. V závere sme 
mali viac šťastia, keby vyhrala Prievidza, nebolo by to nezaslúžené, ale teraz sa tešíme my.“ 

Ostatné výsledky: Handlová – Levice 100:85, Žilina – Spišská Nová Ves 84:67, Karlovka – Košice 70:81, Svit 

– Inter 80:89. 
Tabuľka 
1.Inter 30 27 3 2837:2347 57 
2. Košice 30 23 7 2847:2402 53 
3. Levice 30 21 9 2590:2354 51 
4. Prievidza 30 19 11 2645:2383 49 
5. Svit 30 17 13 2718:2547 47 
6. Komárno 30 16 14 2545:2513 46 
7. Karlovka 30 10 20 2341:2485 40 
8. Handlová 30 8 22 2399:2785 38 
9. Žilina 30 5 25 2392:2920 35 
10. SNV 30 4 26 2281:2859 34 
Program 31.kola: 7.2. Prievidza – Handlová, Inter – Komárno, Levice – Žilina, Spišská Nová Ves – Košice, 

Karlovka – Svit. 
Program 32. kola: 10.2. Žilina – Prievidza, Košice – Levice, Handlová – Inter, Komárno – Svit, Spišská Nová 

Ves – Karlovka. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Kam si vyraziť tento týždeň? Aj takéto podujatia sa dajú v Spišskej a okolí 

zažiť! 
[05.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/kam-si-vyrazit-tento-tyzden-aj-taketo-podujatia-sa-daju-v-spisskej-a-okoli-zazit-
290766 

 
 

Nový týždeň je už tu. Nechajte sa inšpirovať, aké podujatia počas neho zažiť v našom meste a okolí. Tu sú 
naše tipy… 

Filmový klub: Dvojitý milenec 
6. februára 2018 o 19:00, kino Mier 
Chloé, mladá krehká žena so sklonmi k depresiám, začne dochádzať na psychoterapiu a bezhlavo sa 

zamiluje do svojho psychológa Paula. Potom, ako spolu milenci začnú bývať, začne Chloé zisťovať, že v Paulovej 
minulosti niečo nehrá, až objaví existenciu jeho jednovaječného dvojčaťa. Prečo Paul pred všetkými skrýva, že 
má brata? 

Koncert učiteľov 
7. februára 2018 o 17:00, koncertná sála Reduty 
Uprostred pracovného týždňa sa môžete užiť koncert v v Redute. Tentokrát pre všetkých milovníkov hudby 

pripravila koncert Základná umelecká škola. Na pódiu sa predvedú jej učitelia. 
O prírode v pivničke 
7. februára 2018 o 16:30, podzemné priestory Provinčného domu 
Múzeum Spiša pozýva na prednášku z cyklu „O prírode v pivničke“, ktorý vám prináša aktuálne zaujímavosti 

zo sveta prírody. Témou bude – Čaro zvodného úsmevu žralokov. Žraloky, raje a chiméry majú množstvo trikov 
ako vás očariť na prvom rande. 

HK SNV – HK Dukla Ingema Michalovce 
7. februára 2018 o 18:00, Zimný štadión 
V stredu si prídu na svoje aj priaznivci hokeja. Naši hokejisti odohrajú na domácom ľade predposledné kolo 

základnej časti prvej hokejovej ligy, v ktorom si zmerajú sily so súpermi z Michaloviec. 
Grajnár 2018 
9. – 10. februára 2018 od 9:00, Grajnár 
Príležitosť zalyžovať si a zmerať sily s inými lyžiarmi budeme mať koncom týždňa. Centrum voľného času 

Adam v spolupráci s našim mestom a Lesmi mesta Spišská Nová Ves pripravujú pre milovníkov snehu a lyží 

verejné preteky v behu na lyžiach. Pretekať sa bude počas dvoch dní v niekoľkých vekových kategóriách. 
Ples optimistov 
9. februára 2018 o 19:00, hotel Čingov 
Plesová sezóna vrcholí a v piatok sa môžete isť zabaviť na Ples optimistov, ktorého súčasťou bude aj stand-

up comedy show v podaní Juraja Šoka Tabačka. Do tanca bude hrať DJ Beny a tešiť sa môžete aj na hudobného 
hosťa, ktorým bude Marián Bango. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
9. februára 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
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Spišské divadlo opäť pripravilo zaujímavú hru. Premiéra bude už v piatok a diváci si budú môcť pozrieť hru o 
ľúbostnom trojuholníku zo Sepešoviec poprepletanú humornými dialógmi v spišskom nárečí. 

Northwest & Al Berkowitz 
9. februára 2018 o 19:00 , čajovňa Alchýmka 
Čajovňa Alchýmka privíta hudobných hostí z Veľkej Británie: v rámci svojho európskeho turné 

experimentálno-dreampopové duo Northwest s hudobnou podporou Al Berkowitz. Northwest je jedným 
najsľubnejších hudobných projektov nezávislej scény. Ich hudba je označovaná ako nostalgická, experimentálna, 
kinematografická a éterická, pričom sa prirovnáva k legendám ako Portis Head, Cocteau Twins, Debussy či 
Robert Wyatt. 

9. reprezentačný ples 
10. februára 2018, o 19:00, spoločenská sála KD v Smižanoch 
Už po deviatykrát budú plesať aj naši najbližší susedia. Reprezentačný ples obce Smižany sa bude konať pod 

záštitou starostu Michala Kotradyho. Súčasťou večera bude DJ Spayble, finalista Zem spieva Štefan Štec, ľudová 
hudba Dominika Maniaka aj tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy. Pripravená bude tiež tombola. 

Karneval na snehu 
11. februára 2018 o 14:00, Ferčekovce 
Športový klub Ferčekovce pripravil pre všetkých zaujímavú akciu. Malí aj veľkí sa môžu v nedeľu popoludní 

vyšantiť sa na svahu Rittenberg na čomkoľvek. Jedinou podmienkou účasti je maska. Taktiež budú hodnotené 
originálne vozidlá, na ktorých sa účastníci predvedú. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[05.02.2018; dnes24.sk; Lučenec; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://lucenec.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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23. Gemer zasiahla snehová búrka, zasahovali cestári 
[05.02.2018; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/123845/gemer-zasiahla-snehova-burka-zasahovali-cestari 

 
 

Len na horskom priechode Soroška boli nasadené paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali 
prejazdnosť úseku. 

Tweet 
Košice 5. februára (TASR) – Snehová búrka zasiahla v pondelok (5.2.) od skorého rána do poludňajších hodín 

oblasť Silickej planiny. V oblasti Gemera, od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov, v dôsledku 
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toho napadlo 15 až 30 centimetrov nového snehu. Informovala o tom Správa ciest Košického samosprávneho 
kraja (SC KSK), ktorej pracovníci zasahovali pri zabezpečení prejazdnosti ciest. 

“Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov posýpačov na opakované prepluhovanie a následný 
posyp ciest. Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod 
Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá na dobu posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý 
úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá ‘v závese’ za posýpačmi,” uviedla technicko-prevádzková 
námestníčka riaditeľa SC KSK Zuzana Fejesová. Len na horskom priechode Soroška boli podľa nej nasadené 
paralelne tri posýpače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku. 

Popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších polohách sa môže 
nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cestári majú za sebou aj náročný víkend, keď na hornom Zemplíne padali stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest a na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na Sobranecku daždivé počasie, ktoré 
trvalo od piatka (2.2.), rozmočilo pôdu na svahoch lesných pozemkov. Vplyvom toho stromy neudržala ich 
koreňová sústava a po zaťažení konárov popoludňajším mokrým a ťažkým snehom ich desiatky popadali na 
cestu. Najhoršia situácia bola na ceste III. triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty (3.2.) na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní 
cesty podľa SC KSK pracovalo priamo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 
dobrovoľníkov a osem cestárov. V menšej miere popadali stromy aj na vozovku cesty II. triedy medzi obcami 
Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol z dôvodu intenzívnych a masívnych snehových 

zrážok v sobotu večer o 7.00 h vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných 
úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali 
do profilu vozovky, najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a v oblasti okolo 
obce Mlynky. 

“Počas víkendu bolo na území Košického kraja cesty opakovane posypávaných spolu viac ako 5000 
kilometrov ciest. Na vyše 7000 kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie 
ustalo, sa následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,” konštatovala Fejesová. 

Na dolnom Zemplíne bolo sneženie menej intenzívne, avšak v tejto oblasti bol problém so zaplavením 
niektorých úsekov komunikácií vodou, najmä pred obcou Kravany, medzi Veľkou Tŕňou a Malou Tŕňou, a pri 
Karlovom dvore - miestnej časti Slovenského Nového Mesta. 

TASR 
· Dnes o 19:23 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 
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24. Súboj štvrtého a piateho celku tabuľky: Topoľčany doma nestačili na 

Dubnicu 
[05.02.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 
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290758 

 
 

Záver základnej časti súťaže sa blíži. Tímy potrebujú zbierať body. Topoľčanom domáce predstavenie 
nevyšlo. 

O zápase by sa dalo povedať, že sme videli predzápas štvrťfinále. Práve v ňom sa totiž oba celky stretnú v 
boji o postup medzi najlepšie 4 tímy súťaže. 

Úvod stretnutia jednoznačne patril hosťujúcim hráčom, ktorí sa na topoľčianskom ľade chceli ukázať v 
najlepšom svetle. V 12. minúte posielal prvý puk do topoľčianskej siete Mihalik a hostia sa dostali do vedenia. To 
o päť minút neskôr zvyšoval na 0:2 pohľadom domácich Ďuriš. 

Aj v prostrednom dejstve to boli hostia, ktorí udreli ako prví. Na 0:3 zvyšoval Kútny. O štyri minúty neskôr 
vykresal iskierku nádeje presným zásahom Podstavek (1:3). O všetkom sa malo rozhodnúť v tretej tretine. Snahu 
domácich však pochoval v 47. minúte Kanaet. Šesť minút pred koncom zápasu ešte korigoval výsledok Klenko, 
no domáci celok sa už na viac nezmohol. 

HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) 
Góly: 37. Podstavek, 54. Klenko – 12. Mihalik, 17. Ďuriš, 33. Kútny, 47. Kanaet. Rozhodovali: Valach – P. 

Tvrdoň, Hanko, vylúčení: 4:10, navyše: Habšuda (Dubnica) 10+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 1:0, 1267 divákov 

Tabuľka po 43. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Skalica 1

04 

http://topolcany.dnes24.sk/suboj-stvrteho-a-piateho-celku-tabulky-topolcany-doma-nestacili-na-dubnicu-290758
http://topolcany.dnes24.sk/suboj-stvrteho-a-piateho-celku-tabulky-topolcany-doma-nestacili-na-dubnicu-290758


2. Michalovce 1
00 

3. Prešov 9
6 

4. Topoľčany 8
3 

5. Dubnica nad 
Váhom 

7
2 

6. Bratislava 5
9 

7. Spišská Nová 
Ves 

4
6 

8. Považská 
Bystrica 

3
8 

9. Trnava 3
4 

10. Nové Zámky „B“ 2
7 

– HK Orange 20 1
3 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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25. Na Spiši pripravujú projekt Bulvár 9 krokov, chce vytvoriť novú štvrť 
[05.02.2018; etrend.sk; REALITY/Bývanie; 00:00; Tomáš Vašuta © 2018 News and Media Holding] 

 
https://reality.etrend.sk/byvanie/na-spisi-pripravuju-projekt-bulvar-9-krokov-chce-vytvorit-novu-stvrt.html 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa pripravuje nový realitný projekt. Spoločnosť Devex kreslí na sídlisku Západ novú 

štvrť, ktorá má niesť názov Bulvár 9 krokov. Ambíciou developera je vytvoriť v okresnom meste novú lokalitu s 
vlastným bulvárom. 

Zdroj: Devex 
Nový projekt má vyrásť na severnej strane potoka Brusnik oproti sídlisku Západ. Na území s rozlohou vyše 

stotisíc štvorcových metrov majú dominovať najmä rodinné domy, ktoré zaberú až 70 percent územia. Pre 
občiansku vybavenosť je vyčlenených takmer 5 300 štvorcových metrov a niečo vyše 25-tisíc štvorcových metrov 
je určených pre verejné priestranstvá a zeleň. 

Veľké ambície 
„Ambíciou našej spoločnosti je vytvoriť novú mestskú časť ktorej dominantou bude prvý mestský bulvár v 

Spišskej Novej Vsi. Spomínaný bulvár bude nielen dominantou ale aj akousi tepnou, v ktorej bude pulzovať život 

celej novej mestskej časti a bude zárukou kvalitného mestského bývania pre našich klientov,“ hovorí zástupca 
spoločnosti Devex Tomáš Cehlár. 

Investor aktuálne štartuje prvú fázu, ktorá ponúkneme záujemcom o stavebný pozemok cca 57 parciel 
vhodných pre výstavbu rodinných domov aj domov s polyfunkciou. Podľa investora budú k dispozícii stavebné 
pozemky s rozmermi od 680 do 1 980 štvorcových metrov. 

Prvá fáza počíta s výstavbou 88 rodinných domov pre asi 312 obyvateľov. Vzniknúť má aj polyfunkčný dom s 
20 bytovými jednotkami. Investor hovorí o tom, že v ďalších rokoch môžu nasledovať ďalšie fázy v závislosti od 
záujmu. 

Bez územného rozhodnutia 
„Momentálne finalizujeme podklady pre územné konanie a v dohľadnom čase podáme na Stavebný úrad v 

Spišskej Novej Vsi žiadosť o vydanie územného rozhodnutie. Predpokladáme preto začiatok výstavby 

inžinierskych sietí na jeseň tohto roka,“ približuje T. Cehlár. 
Projekt zastrešuje spoločnosť Devex, ktorá sa zaoberá investičnou a poradenskou činnosťou v oblasti realít. 

Stojí za projektmi individuálnej bytovej výstavby Modrý vrch v Spišskej Novej Vsi a Ruskinovský chodník v 

Levoči. Okrem toho sa od roku 2015 venuje prevádzkovaniu verejných vodovodov a kanalizácií. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Na východe padali stromy, liala sa voda, vyčíňala snehová búrka 
[05.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 
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https://korzar.sme.sk/c/20753853/na-vychode-padali-stromy-liala-sa-voda-vycinala-snehova-burka.html 

 
 

Počasie dalo východniarom v posledných dňoch zabrať. 
Situácia na cestách východného Slovenska - 3. 2. 2018 
(25 fotografií) 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Na hornom Zemplíne padali cez víkend stromy, na dolnom Zemplíne zaplavovalo 

úseky ciest, na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň a Gemer zasiahla snehová búrka v pondelok. 
Ako v pondelok popoludní informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobriková, cestári 

zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) majú za sebou náročný víkend i začiatok pracovného 
týždňa 

Snehová búrka na Silickej planine 
„V pondelok od rána od pol tretej až do obedňajších hodín zasiahla oblasť Silickej planiny snehová búrka. V 

oblasti Gemera od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov v dôsledku toho napadlo 15 až 30 cm 
nového snehu. Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov sypačov na opakované prepluhovanie a 
následný posyp ciest,“ aktuálne informovala Zuzana Fejesová, námestníčka SC KSK. 

Prečítajte si tiež:Bez elektriny je na východe ešte stále niekoľko obcí 
Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. 
Cesta cez horský priechod Soroška bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá počas posypu a 

odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá v závese za 
sypačmi. 

„Len na horskom priechode Soroška boli nasadené paralelne tri sypače, ktoré opakovane zabezpečovali 
prejazdnosť úseku,“ informovala Fejesová. 

Ako informovala Bobríková, popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších 
polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Hasiči uvoľňujú cesty od popadaných stromov 
(4 fotografie) 
Obec ostala odrezaná od okolia 
Cez víkend daždivé počasie, ktoré trvalo na Sobranecku od piatka 2. februára, rozmočilo pôdu na svahoch 

lesných pozemkov a ani zdravé stromy neudržala ich koreňová sústava. 
Po zaťažení konárov mokrým a ťažkým snehom popadali na cestu desiatky stromov. 
Najhoršia situácia bola na ceste tretej triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. 
Obec zostala odrezaná od okolia od polnoci zo soboty na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. 
Na sprejazdňovaní cesty pracovalo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – 

dobrovoľníkov a osem cestárov. 
Niekoľko stromov popadalo aj na vozovku cesty druhej triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde 

bola cesta sprejazdnená operatívne. 
Zdržania boli maximálne do hodiny. 
Spiš sužovalo sneženie 
Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol pre intenzívne a masívne snehové zrážky v sobotu 

večer vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. 
Na lesných úsekoch padali na vozovku snehom zaťažené stromy. 
Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky najmä na úsekoch ciest horských 

priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a okolo obce Mlynky. 
„Počas víkendu bolo na území Košického kraja opakovane posypávaných vyše päťtisíc kilometrov ciest. Na 

vyše sedemtisíc kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie ustalo, sa 
následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ informovala Fejesová. 

Situácia na cestách východu - 2. 2. 2018 
(10 fotografií) 
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27. Na východe Slovenska padali stromy, liala sa voda a vyčíňala snehová 

búrka 
[05.02.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/na-vychode-slovenska-padali-stromy-liala-sa-voda-vycinala-snehova-burka/ 
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Otvoriť Foto TU 
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https://www.webnoviny.sk/na-vychode-slovenska-padali-stromy-liala-sa-voda-vycinala-snehova-burka/


KOŠICE 5. februára (WebNoviny.sk) – Na hornom Zemplíne padali cez víkend stromy, na dolnom Zemplíne 
zaplavovalo úseky ciest, na Spiši bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň a Gemer zasiahla snehová búrka v 
pondelok. Ako dnes popoludní informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobríková, 
cestári zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) majú za sebou náročný víkend i začiatok 
pracovného týždňa. 

„V pondelok od rána od pol tretej až do obedňajších hodín zasiahla oblasť Silickej planiny snehová búrka. V 
oblasti Gemera od Henckoviec až po Domicu a od Plešivca až po Hrhov v dôsledku toho napadlo 15 až 30 cm 
nového snehu. Od rána bolo v tejto oblasti nariadených 29 výjazdov sypačov na opakované prepluhovanie a 
následný posyp ciest,“ aktuálne informovala Zuzana Fejesová, námestníčka SC KSK. 

Na výpomoc Gemerčanom bolo vyslané aj posýpacie vozidlo z Čane. Cesta cez horský priechod Soroška 
bola ráno udržiavaná za asistencie polície, ktorá počas posypu a odpluhovania snehu z vozovky celý úsek v 
protismere údržby uzavrela a púšťala len vozidlá v závese za sypačmi. „Len na horskom priechode Soroška boli 
nasadené paralelne tri sypače, ktoré opakovane zabezpečovali prejazdnosť úseku,“ informovala Fejesová. 

Ako informovala Bobríková, popoludní sú všetky cesty v Košickom kraji zjazdné, prevažne mokré, vo vyšších 
polohách sa môže nachádzať kašovitá vrstva snehu do dvoch centimetrov. 

Cez víkend daždivé počasie, ktoré trvalo na Sobranecku od piatka 2. februára, rozmočilo pôdu na svahoch 
lesných pozemkov a ani zdravé stromy neudržala ich koreňová sústava. Po zaťažení konárov mokrým a ťažkým 
snehom popadali na cestu desiatky stromov. 

Najhoršia situácia bola na ceste tretej triedy z obce Ruský Hrabovec do Ruskej Bystrej. Obec zostala 
odrezaná od okolia od polnoci zo soboty na nedeľu až do nedeľňajšieho dopoludnia. Na sprejazdňovaní cesty 
pracovalo v teréne 35 ľudí, z toho 14 profesionálnych hasičov, 13 hasičov – dobrovoľníkov a osem cestárov. 
Niekoľko stromov popadalo aj na vozovku cesty druhej triedy medzi obcami Podhoroď a Ruský Hrabovec, kde 
bola cesta sprejazdnená operatívne. Zdržania boli maximálne do hodiny. 

Na cestách v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves bol pre intenzívne a masívne snehové zrážky v sobotu 

večer vyhlásený prvý kalamitný stupeň, ktorý trval až do nedeľňajšieho rána. Na lesných úsekoch padali na 
vozovku snehom zaťažené stromy. Problémy boli aj so stromami a konármi, ktoré zasahovali do profilu vozovky 
najmä na úsekoch ciest horských priechodov Grajnár, Súľová, Veľký Folkmár a okolo obce Mlynky. 

„Počas víkendu bolo na území Košického kraja opakovane posypávaných vyše päťtisíc kilometrov ciest. Na 
vyše sedemtisíc kilometroch ciest bol odstránený sneh pluhovaním. Na úsekoch, kde sneženie ustalo, sa 
následne pokračovalo v dočisťovaní ciest aj v priebehu pondelka,“ informovala Fejesová. 
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28. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://roznava.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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29. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Žilina; 00:00; Anton Hrachovský] 

http://roznava.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://roznava.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719


 
http://zilina.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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30. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://mikulas.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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31. Na Slovensku poriadne prituhne, v týchto okresoch môže byť až mínus 20 

stupňov Celzia 
[04.02.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 
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Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Severnú, strednú a severovýchodnú časť Slovenska zasiahnu v 

noci z pondelka na utorok mrazy, na niektorých miestach bude mínus dvadsať stupňov. 

http://zilina.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://zilina.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://mikulas.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://mikulas.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
https://www.webnoviny.sk/na-slovensku-poriadne-prituhne-v-tychto-okresoch-moze-byt-az-minus-20-stupnov-celzia/
https://www.webnoviny.sk/na-slovensku-poriadne-prituhne-v-tychto-okresoch-moze-byt-az-minus-20-stupnov-celzia/


Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa. Týka sa to okresov Brezno, 
Revúca, ďalej okresov Liptovský Mikuláš, Námestovo a Liptovský Mikuláš. V Košickom kraji sú to okresy Gelnica, 
Rožňava a Spišská Nová Ves. 

Mrazy budú hlavne v Prešovskom kraji, výstraha tu platí pre všetky okresy okrem Vranova nad Topľou. 
Meteorológovia na týchto miestach predpovedajú mrazy od -15 do -20 stupňov. Výstraha platí od pondelkového 
večera do utorkového rána. 
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32. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Revúca; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://revuca.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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33. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://poprad.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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34. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Brezno; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://brezno.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://spisska.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://humenne.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 

http://brezno.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://brezno.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://spisska.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://spisska.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://humenne.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719
http://humenne.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-290719


Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 
februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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37. Teploty na Slovensku výrazne poklesnú: Miestami bude aj -20 stupňov 

Celzia 
[04.02.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://presov.dnes24.sk/teploty-na-slovensku-vyrazne-poklesnu-miestami-bude-aj-20-stupnov-celzia-
290719 

 
 

V najbližších dňoch poriadne prituhne. Meteorológovia už vydali výzvu, ktorá platí hneď pre niekoľko krajov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na výrazný pokles teplôt v noci z pondelka (5. 

februára) na utorok (6. februára). Ide najmä o severné časti východného Slovenska a niektoré časti stredného 
Slovenska, kde môže teplota klesnúť až na –20 stupňov Celzia. 

Výstraha hneď pre niekoľko krajov 
Vydaná výstraha prvého stupňa predbežne platí pre celý Prešovský kraj, ale tiež pre niektoré okresy 

Žilinského (okr. Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín), Banskobystrického (okr. Brezno, Revúca) a Košického 
kraja (okr. Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves). Podľa meteorológov sa v týchto miestach očakávajú nočné 

teploty okolo –15 až –20 stupňov Celzia. 
„Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale predstavuje potenciálne nebezpečenstvo 

pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uvádza SHMÚ. Výstraha platí od pondelka (5. februára) od 
21.00 h do utorka (6. februára) do 8.00 h. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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