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Spišská Nová Ves 
 

1. Ladislav Nagy: Absencia hráčov z NHL nie je dobrá pre hokej 
[09.02.2018; Korzár; ZOH; s. 5; PATRIK FOTA] 

 
 

MANŽELKE CHCE DONIESŤ NEJAKÝ POHÁR, MAME MAGNETKU 
Kapitán hokejistov HC Košice Ladislav Nagy zažije v 38 rokoch premiéru na zimnej olympiáde, ktorá sa od 9. 

februára koná v juhokórejskom Pjongčangu. Útočník oceliarov sa na novú skúsenosť teší a verí, že bude mať 
príležitosť vidieť aj iných slovenských športovcov priamo v akcii. 

Držiteľ zlatej a bronzovej medaily z majstrovstiev sveta zažije premiérovo atmosféru olympijských hier, ktoré 
sú pre každého športovca vrcholom kariéry. „Priznám sa, že sa veľmi teším na olympiádu. V mojom veku už 
väčšina rovesníkov hokej nehrá. Zdravie mi ale slúži a tak som rád, že sa môžem zimných olympijských hier 
zúčastniť,“ povedal pre Korzár Ladislav Nagy. 

Nejdú len na výlet 
Otvárací a záverečný ceremoniál sú na každej olympiáde veľkou šou a pre športovcov bývajú 

nezabudnuteľným zážitkom. „Teším sa úplne na všetko, ale asi najviac na atmosféru, ktorá bude na olympiáde. 
Keďže to bude moja premiéra, budem si užívať každý jeden okamih,“ uviedol Nagy, ktorý zatiaľ nevie, aké iné 
športy bude mať možnosť sledovať naživo. „Všetko bude záležať od nášho programu. My tam samozrejme 
nejdeme na výlet, v prvom rade chceme bojovať v hokeji za Slovensko a uvidíme, či bude vôbec čas ísť pozerať 
na iné športy. To zistíme až priamo na mieste. V minulosti som sledoval najviac biatlon, skoky na rampe, ale 
myslím si, že pozerať sa dajú všetky športy. Každý jeden je zaujímavý.“ 

Verí, že Kuzminová má na medailu 
K najväčším medailovým favoritom na zimnej olympiáde budú spomedzi Slovákov bezpochyby patriť 

biatlonistka Anastasia Kuzminová a lyžiarka Petra Vlhová. Komu verí najviac kapitán HC Košice? „Určite 
Kuzminová má veľké šance na zisk medaily. Je vo vynikajúcej forme a pokiaľ jej pôjde streľba, som si istý, že 
nejaký cenný kov domov privezie,“ skonštatoval Nagy. V Pjongčangu a jeho okolí sa nachádza viacero 
historických a kultúrnych pamiatok, ktoré by mohli športovci v prípade voľna navštíviť. „Priznám sa, že zatiaľ som 
si nepozeral, čo by sa tam dalo navštíviť. Verím, že ak dostaneme od trénerov deň voľna, pôjdeme si spoločne 
pozrieť nejaké pamiatky. Uvidíme, aké to tam bude a koľko voľného času dostaneme.“ 

Idú skromne, ale neboja sa 



Napriek tomu, že do Kórejskej republiky nepôjdu hokejisti na výlet, domov si zrejme takmer každý z nich bude 
chcieť priviezť spomienkový suvenír. Ladislav Nagy už príbuzným sľúbil rôzne maličkosti. „Manželke donesiem 
určite nejaký pohár, mame donesiem asi magnetku a kamarátovi tiež. Uvidíme, či na to bude čas, ak nie, tak sa 
nič nedeje.“ Slováci odštartujú olympijský turnaj zápasom proti veľkému favoritovi Rusku, ktoré bude mať 
kompletný káder zo svojej domácej KHL. „My ideme na turnaj skromne a chceme predovšetkým ukázať tímovú 
hru. Každý jeden hráč bude makať a bojovať za Slovensko. Netreba sa báť proti silným mužstvám, my môžeme 
len prekvapiť,“ povedal Nagy. 

Naskytla sa šanca pre druhých 
Mimoriadne diskutovanou témou je neúčasť hráčov z NHL z dôvodu, že nedošlo k dohode medzi 

najprestížnejšou ligou sveta a Medzinárodným olympijským výborom. Ako túto situáciu vníma skúsený slovenský 
reprezentant, ktorý dlhé roky hrával v zámorí? „Je to veľká škoda, že hráčov z NHL nepustili na olympiádu. Všetci 
chcú vidieť najlepších hráčov sveta a určite to nie je dobré pre hokej, že tam budú chýbať. Naskytla sa šanca pre 
druhých chalanov, ktorí sa môžu ukázať v dobrom svetle. Každé jedno mužstvo aj z tých slabších však bude mať 
vysokú kvalitu a môže prekvapiť. Myslím si, že šance sú teraz otvorené,“ mieni ostrieľaný harcovník. 

PATRIK FOTTA 
VIZITKY RODÁKOV Z VÝCHODU V HOKEJOVEJ REPREZENTÁCII SLOVENSKA 
Marcel HAŠČÁK Post: útočník Dátum a miesto narodenia: 3.2.1987, Poprad Výška: 182 Váha: 95 Klub: HC 

Kometa Brno/ČR Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: účasť na MS 2012, český titul s Kometou Brno Tomáš 
MARCINKO Post: útočník Dátum a miesto narodenia: 11.4.1988, Poprad Výška: 194 Váha: 96 Klub: HC Oceláři 
Třinec/ČR Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: OH v Soči, titul s HC Košice, účasť na MS Martin BAKOŠ 
Post: útočník Dátum a miesto narodenia: 18.4.1990, Spišská Nová Ves Výška: 188 Váha: 93 Klub: HC Bílí Tygři 

Liberec/ČR Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: majstrovský titul Slovenskej republiky, majstrovský titul 
Českej republiky, účasť na MS v Rusku Ladislav NAGY Post: útočník Dátum a miesto narodenia: 1.6.1979, 
Košice Výška: 179 Váha: 86 Klub: HC Košice Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: zlato z majstrovstiev 
sveta (Pozn.: Informácie o športovcoch priniesla agentúra TASR v spolupráci so Slovenským olympijským 
výborom)l 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Slovenskí športovci na ZOH 2018 
[09.02.2018; Korzár; ZOH; s. 2; Redakcia] 

 
 

Slovensko bude na ZOH 2018 v Pjongčangu reprezentovať celkový počet 56 športovcov, vrátane hokejistov. 
Tu je menoslov našich zástupcov v individuálnych športoch: 

Biatlon: Martin OTČENÁŠ Tomáš HASILLA Matej KAZÁR Michal ŠIMA Šimon BARTKO Anastasia 
KUZMINOVÁ Paulína FIALKOVÁ Ivona FIALKOVÁ Terézia POLIAKOVÁ Alžbeta MAJDIŠOVÁ Alpské lyžovanie: 
Adam ŽAMPA Andreas ŽAMPA Matej FALAT Petra VLHOVÁ Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ Barbara 
KANTOROVÁ Soňa MORAVČÍKOVÁ Beh na lyžiach: Peter MLYNÁR Andrej SEGEČ Miroslav ŠULEK Alena 
PROCHÁZKOVÁ Barbora KLEMENTOVÁ Snoubording: Klaudia MEDLOVÁ Sánkovanie: Jozef NINIS Marek 
SOLČANSKÝ Karol STUCHLÁK Jakub ŠIMOŇÁK Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ Krasokorčuľovanie: Lukáš CSÖLLEY 
Lucie MYSLIVEČKOVÁ Nicole RAJIČOVÁ Vizitky východniarov Martin OTČENÁŠ Šport: biatlon Dátum a miesto 
narodenia: 25. 8. 1987, Poprad Výška: 180, Váha: 71 Klub: ŠK Dukla Banská Bystrica Tréner: Milan Gašperčík 
Šimon BARTKO Šport: biatlon Dátum a miesto narodenia: 11. 7. 1996, Prešov Klub: ŠK Dukla Banská Bystrica 
Osobný tréner: Lukáš Daubner Tréner v reprezentácii: Milan Gašperčík Adam ŽAMPA Šport: alpské lyžovanie 
Dátum a miesto narodenia: 13. 9. 1990, Kežmarok Výška: 177 Váha: 78 Klub: Žampa Ski Club Vysoké Tatry 
Tréner: Tomáš Žampa Andreas ŽAMPA Šport: alpské lyžovanie Dátum a miesto narodenia: 13. 8. 1993, 
Kežmarok Výška: 169 Váha: 67 Klub: Žampa Ski Club Vysoké Tatry Tréner: Tomáš Žampa Matej FALAT Šport: 
alpské lyžovanie Dátum a miesto narodenia: 8. 2. 1993, Bojnice (od malička však žije v Prešove) Výška: 185 
Váha: 86 Klub: SAK Drienica Lysá Tréner: Martin Fahrner Barbara KANTOROVÁ Šport: alpské lyžovanie Dátum 
a miesto narodenia: 3. 3. 1992, Poprad Klub: LK Gerlach Tréner: Tomáš Dobránsky Peter MLYNÁR Šport: beh 
na lyžiach Dátum a miesto narodenia: 1. 3. 1988, Poprad Výška: 186 Váha: 80 Klub: ŠKP Vysoké Tatry Tréner: 
Peter Žiška Barbora KLEMENTOVÁ Šport: beh na lyžiach Dátum a miesto narodenia: 11. 10. 1994, Levoča 
Výška: 169 Váha: 60 Klub: Klub lyžiarov Nováky Tréner: František Klement Marek SOLČANSKÝ Šport: 
sánkovanie Dátum a miesto narodenia: 18. 11. 1992, Poprad Výška: 182 Váha: 78 Názov strediska vrcholového 
športu: VŠC Dukla Banská Bystrica Tréner: Ján Harniš Karol STUCHLÁK Šport: sánkovanie Dátum a miesto 
narodenia: 13. 11. 1990, Poprad Výška: 179 Váha: 70 Názov strediska vrcholového športu: VŠC Dukla Banská 
Bystrica Tréner: Ján Harniš Jakub ŠIMOŇÁK Šport: sánkovanie Dátum a miesto narodenia: 5. 6. 1996, Spišská 
Nová Ves Výška: 192 Váha: 92 Názov strediska vrcholového športu: VŠC Dukla Banská Bystrica Katarína 
ŠIMOŇÁKOVÁ Šport: sánkovanie Dátum a miesto narodenia: 31. 1. 1998, Spišská Nová Ves Výška: 171 Váha: 

70 Názov strediska vrcholového športu: VŠC Dukla Banská Bystrica Tréner: Ján Harniš ———————————
Pozn. 1: Rodákom z východu je aj biatlonista Matej Kazár. V Košiciach však prežil len prvé tri mesiace svojho 
života, potom sa presťahoval do Predajnej v okrese Brezno. Pozn. 2: V slovenskej výprave športovcov sú aj 
hokejisti – kompletnú nomináciu hokejového tímu SR nájdete na strane č. 4. Štyria hráči sú z východu – Marcel 



Haščák, Tomáš Marcinko, Martin Bakoš a Ladislav Nagy. Ich vizitky nájdete na strane č. 5. Pozn. 3: Informácie o 
športovcoch priniesla agentúra TASR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Spišská Nová Ves má komiks o dejinách 
[09.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; sita] 

 
 

Dejiny približujú zábavnou a stručnou formou. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves je prvým mestom na Slovensku, ktoré propaguje svoju históriu aj 

formou komiksu, vychádza v tomto roku ako súčasť mestského mesačníka. „Rozhodli sme sa priblížiť históriu 
mesta novou, nenáročnou a možno aj netradičnou formou, a to hlavne mladým ľuďom, či tým, ktorí nechcú veľa 
času venovať štúdiu histórie. Ľudia si pozrú obrázky, prečítajú stručný text, je to zrozumiteľné pre každú 
generáciu,“ povedal primátor mesta Ján Volný (Smer), podľa ktorého má zatiaľ vydávanie komiksu pozitívny 
ohlas. Doteraz vyšli dve časti Ilustrovaných dejín Spišskej Novej Vsi, do konca roka ich bude dvanásť. 

Mesto má aj monografiu 
Serióznou formou sa mesto snažilo pred časom priblížiť svoju históriu v podobe Míľnikov mesta, ktoré 

vychádzali ako príloha mesačníka a neskôr vyšli aj vo viazanej forme. Ešte v roku 2015 vydalo aj svoju 
monografiu, ktorá zvíťazila v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2015 v kategórii 
Knihy o mestách. S myšlienkou priblížiť dejiny zábavnejšou formou prišla vedúca kancelárie primátora Andrea 
Jančíková. „Monografia váži viac ako tri kilá, je tam veľmi veľa informácií, a tak je pre niektorých jednoduchšie 
vziať si do ruky komiks. Za dve či tri minúty si prejdú jednu epizódu, zaujme možno aj malé deti. Text je stručný, 
ale aj vďaka vizuálnej forme je pamäťová stopa intenzívnejšia,“ poznamenal Volný. Mesto uvažuje nad tým, že 
všetky časti komiksu vydá dokopy v budúcnosti aj ako brožúru. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Župan, ktorý boduje pod košom 
[09.02.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 12,13; Peter Novotný] 

 
 

Autor: Peter Novotný I Foto: autor, amm 
PREŠOV/LEVOČA - Čelí súperom v politike, ale aj v športe. Predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Milan Majerský (46) popri plnení úloh v úrade hráva aktívne II. basketbalovú ligu za rodnú Levoču. Ako dokáže 
skĺbiť funkciu so športom? 

Basketbalu sa venuje od 15 rokov. „Dovtedy som hrával hádzanú i hokej. Aktívnejšie som začal 
s basketbalom na vysokej škole. Postupne som prešiel všetkými súťažami a niekoľko rokov som si zahral aj 
extraligu,” vysvetľuje Majerský, ktorý je v politike od roku 1998, keď bol zvolený za poslanca zastupiteľstva 
v Levoči. V súčasnosti je najvyšším predsedom VÚC na Slovensku. Miery: 200 cm výška a 100 kg hmotnosť ho 
na basketbal predurčujú. Rovnaké sú podľa neho už 20 rokov. 

Kedy ho víťazstvo nebaví? 
Za najväčší úspech v basketbale považuje vybojovanie postupu Spišskej Novej Vsi do najvyššej súťaže v 

roku 2004 a účinkovanie v Extralige v drese Krompách. „V politike som si nedával žiadne méty, ale post predsedu 
PSK je môj najväčší úspech,“ pripomenul Majerský, ktorý je podkošovým hráčom. Doteraz spomína na svoj 
husársky kúsok. „Vyhrali sme 100:50 a ja som dal rovnú polovicu bodov,“ prezrádza. V súčasnosti trénuje jeden 
až dvakrát týždenne, prednosť má práca a rodina. „Šport už pre mňa nie je o métach, ale o dobrej partii. Teraz sa 
snažím hrávať hlavne hlavou.“ Z basketbalu si osvojil, že každé víťazstvo by sa malo dosiahnuť férovo. „V športe 
ani politike človeka nebaví víťazstvo za každú cenu,“ uzavrel. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Skládku blízko Slovenského raja chcú rozšíriť. Čo na to ochranári? 
[09.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; tasr] 

 
 

Ochranári upozorňujú na možné problémy, ministerstvo ešte nerozhodlo. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť o 3. a 4. 

etapu. Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je mestská 



spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., má dva varianty rozšírenia. Prvou možnosťou je zväčšiť skládku o 600 000 
metrov kubických s následnou prevádzkou do roku 2031, alebo o milión metrov kubických s prevádzkovaním 
skládky do roku 2038. V takom prípade by išlo o jednu z najväčších skládok na Slovensku. 

Ochranári upozorňujú 
Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. Ochranári však upozornili na 
rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo nedokázalo eliminovať ani 
zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu. „Teoreticky môže mať skládka vplyv najmä na spodné 
vody a rieku Hornád, čo je však podľa našich vedomostí monitorované. Do budúcnosti, najmä po uzavretí 
skládky, treba tento stav pozorne sledovať. Každý takýto priestor predstavuje prirodzene environmentálnu záťaž, 
ale podľa nášho názoru je lepšie rozširovať už existujúcu skládku, ako budovať novú,“ zdôraznil riaditeľ Správy 
NP Slovenský raj Tomáš Dražil. Súčasný rozsah separácie je podľa neho málo účinný, ľudí nenúti separovať viac 
a skládkovanie jednoznačne prevažuje. Tento stav sa podľa neho nezlepší, kým sa nezmení myslenie ľudí a 
legislatíva. Zároveň však dodal, že situácia je lepšia, než bola povedzme pred 30 rokmi, keď sa odpad 
uskladňoval oveľa bližšie k územiu NP. 

Problém je znečisťovanie Hornádu z osád 
V súčasnosti skládka slúži približne 250 000 obyvateľom na Spiši a vozí sa na ňu odpad aj zo 60 kilometrov 

vzdialených obcí. Ročne sa tam ukladá približne 50 000 ton odpadu. „Čo sa týka vzťahu k Slovenskému raju, je 
umiestnená na opačnom konci mesta, ako leží NP. Vzdušnou čiarou je vzdialená viac než štyri kilometre od 
okraja ochranného pásma, od hranice samotného NP je najkratšia vzdialenosť 5,5 kilometra. Rozšírenie by 
nemalo vizuálne prevýšiť výšku terajšej skládky,“ dodal Dražil. Väčším problémom NP Slovenský raj ako 
rozširovanie skládky Kúdelník je znečisťovanie rieky Hornád odpadom z okolitých osád. 

Postačí ešte na šesť rokov 
K rozšíreniu skládky sa ešte v júli kladne vyjadrili aj poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 

Súčasná kapacita priestoru podľa primátora mesta Jána Volného (Smer) postačí na najbližších šesť rokov. Ak by 
projekt nebol schválený, obce a mestá regiónu by museli svoj odpad voziť na iné dostupné miesta, napríklad do 
Košíc, ktoré sú od Spišskej Novej Vsi vzdialené 90 kilometrov. „To by samozrejme pocítili obyvatelia na 

radikálnom zvýšení poplatkov za odpad,“ konštatoval Volný. 
Ministerstvo chce vyššie poplatky za skládkovanie 
Počet skládok podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR klesá, v roku 2016 ich bolo v 

prevádzke 112. „Sme si istí, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Envirorezort stanovil, že 
budovanie nových skládok odpadov na zelenej lúke už potrebné nie je. Na druhej strane, rozširovanie skládok sa 
príležitostne deje podľa potreby v regióne. Preto aj pripravujeme ďalší krok, a to zvýšenie poplatkov za 
skládkovanie, čo by opäť motivovalo obce viac triediť komunálny odpad. Zvýšením poplatkov za tonu odpadu 
chceme dosiahnuť, aby paradoxne obce mohli ušetriť, pretože platí, že čím viac komunálneho odpadu sa vytriedi, 
tým menej bude potrebné skládkovať,“ uviedol hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Podľa rezortu hoci stúpa podiel 
separovania, 66 percent odpadu stále končí na skládkach. „Rozhodnutie o rozšírení skládky Kúdelník však 
zďaleka nepadlo. Investor teraz musí pripraviť do troch rokov správu o hodnotení. Až potom môže proces 
posudzovania ďalej pokračovať,“ uzavrel Ferenčák. (tasr) 
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Zasmejte sa na vtipoch. 
- Pán minister, mal som taký dojem, že ste už po smrti. 
- Z čoho ste tak usudzovali, pane? 
- Ale, ktosi vás spomínal v dobrom. 
Po ligovom zápase sa futbalista sťažuje skalnému fanúšikovi: 
- Predstavte si, že už štyri mesiace som nedostal výplatu! 
- No a čo? Ja stále zaplatím vstupné a už dvadsať rokov som nevidel futbal! 
Terézia Dudiňáková, Kuková 
Osemnásťročná dcéra sa vracia večer domov a otec jej hovorí: 
- Vieš, že sa ti pustilo na pančuche na pravej nohe očko? 
- Viem, to už mám dávno. 
- Lenže keď si odchádzala z domu, tak si ho mala na ľavej… 
Muž volá lekárovi: 
- Moja manželka celý deň narieka, že ju bolí žalúdok. 
- A čo proti tomu robíte? 
- Strkám si vatu do uší. 
Alena Soľáková, Spišská Nová Ves 
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- Kde som to ja len všade nebol… Grécko, Španielsko, Kuba, Paríž… 
Dokonca aj na Maledivach som nebol… 
Je dobre, ak šéf vidí, ako pracujete. Horšie na tom je to, že on sa na vás pozerá stále vtedy, keď nič nerobíte. 
Drahoslav Mika, Poprad 
Ak chceš zmeniť svet, urob to, kým si slobodný. Keď budeš ženatý, nazmeníš ani televízny kanál… 
Štefan Dovica, Gemerská Poloma 
Hutori Drahoslav Mika 
- A jaki tot Kalman robotňik? 
- Kalman? Ta to robotňik na pohľedaňe. 
- Zospravdi? 
- Hej. Za smenu ho mušime 
i triraz hľedac. 
Ponosuje še Zoli: 
- Fčera vam pridzem domu, a u posceľi holi chlop. 
- No, znaš, ňeška ženi často klamu svojich mužoch… 
- Aľe ja ňemam ženu! 
Tricectriročni Piťo oznamuje rodičom: 
- Mamo, apo, rozhodnul mi še, že še osamostatňim. 
- Pocešil ši nas, sinu. Šak už bulo načaše… 
- Ta tedi dobre… Kufre mace pobaľene u predsjeňi. 
Borka pridze do karčmi 
s kaňčovom. 
- Načapujce mi tu tri dvanacki. 
- Na tri dvanacki mace mali kaňčov, - hutori kačmar. 
- Ta tedi tri dzešatki. 
- Kedi še sloveňski učiteľ dostaňe gu peňežom? 
- Ket vibira od žjakoch na školski viľet. 
… a niečo aj od nás 
Dvaja lovci kráčajú lesom a naraz jeden z nich skolabuje a nejaví známky života. Druhý poľovník nelení a 

mobilom volá pohotovosť: 
„Môj priateľ nežije! Čo mám robiť?“ 
„Len pokoj,“ – odpovedá hlas na druhom konci, – „pomôžem vám. Najprv sa musíte uistiť, že je naozaj mŕtvy.“ 
V slúchadle je chvíľu ticho a naraz sa ozve výstrel. Potom opäť zaznie poľovníkov hlas. 
„Hotovo. Čo ďalej?“ 
Hovorí poľovník v krčme: 
„Najfalošnejsie zviera je líška. Nedávno som celý deň jednu sledoval a keď som ju zastrelil, zistil som, že je to 

pes.“ 
V divadle leží človek rozvalený na troch sedadlách. Príde k nemu uvádzačka a pýta sa: 
„Preboha, čo to má znamenať? To predsa nemôžete, kde vás učili takto sa správať. Kto ste, odkiaľ ste prišli?“ 
„Z balkóna…“ 
Príde chlap k jasnovidke. Jasnovidka hovorí: 
„Za tri stovky vám zodpoviem tri otázky.“ 
Chlap sa opýta: 
„Za tri stovky len tri otázky, nie je to veľa?“ 
„Nie. Aká je vaša druhá otázka?“ 
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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. 
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Stropkov 
9. 2. - 11. 2. Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
9. 2. - 11. 2. 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. 
Levoča 
10. 2. - 11. 2. Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2 (areál nemocnice) 
V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24 
9.00 - 12.00 hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 
Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 
Spišská Nová Ves 

9. 2. – 11. 2. 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 
9. 2. - 11. 2. 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 
9. 2. – 11. 2. 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 
9. 2. Adria, Obrancov mieru 3, 10. 2. Anett, Levočská 59/1808, 11. 2. Pri nemocnici SL, Sládkovičova 10 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
9. 2. Dr. Max, Námestie sv. Egídiea 16/37, 10. 2. VČELA, Tatranské námestie 4582/1, 11. 2. ADUS, 

Mnoheľova 2 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
9. 2. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50, 10. 2. Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558, 11. 2. BENU, 

Družstevná 39 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
9. 2. - 11. 2. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
9. 2. - 11. 2. 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 
9. 2. - 10. 2. 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 
9. 2. - 11. 2. 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 
9. 2. ALOSA, Berehovská 3950/30, 10. 2. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, 11. 2. SCHNEIDER, 

Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
9. 2. Schneider, Jána Hollého 7, 10. 2. Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 11. 2. Dr. Max, 

Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 15:17 Paríž o 18.20, 20.00, Coco o 15.40, Daj mi tvoje meno o 

16.10, Ferdinand o 15.10, Ja, Tonya o 21.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.10, 3D o 15.50, Labyrint: Smrteľná 
liečba o 20.40, Muž vo vlaku o 20.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, S láskou 
Vincent o 18.50, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.40, 3D o 15.30, Zmenšovanie o 20.30, Zúfalé 
ženy robia zúfalé veci o 16.00, 18.00 hod., v sobotu a nedeľu navyše: 15:17 Paríž o 14.00, Coco 3D o 13.20, 
Ferdinand o 13.00, Labyrint: Smrteľná liečba 3D o 13.00, Niť z prízrakov o 13.30, Päťdesiat odtieňov slobody o 
13.50, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.10 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 
16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.10, 21.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 14.30, 15.50, 3D o 14.00, 
Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.40, Coco o 13.30, 
Ferdinand o 13.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 19.40 hod., 

ÚSMEV - (piatok) Najtemnejšia hodina o 16.30, S láskou Vincent o 18.50, Niť z prízrakov o 20.40, (sobota) 
Miesto splnených túžob o 15.30, Daj mi tvoje meno o 17.30, The Room o 20.00, (nedeľa) S láskou Vincent o 
16.00, Bez lásky o 17.50, Ja, Tonya o 20.15 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat 

odtieňov slobody o 16.00, 18.00, 19.00, 20.10, 21.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, 
Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Snehová kráľovná: 
Tajomstvo ohňa a vody o 14.30, 3D o 14.00, Coco o 13.30 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Chrobák v hlave o 19.00, (sobota) Carmen o 

19.00 hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Doma u Hitlerovcov: Historky z kuchyne o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO 
(Tajovského 4) - (nedeľa) Nevesta Myška o 14.30 a 16.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok, 
sobota) Až tri v taňcu na vidermaňcu o 19.00 hod., DOM MATICE SLOVENSKEJ (Zimná 68, podkrovie) - 
(nedeľa) Bábkové divadlo spod Spišského hradu - Snežní ľudkovia o 16.00 hod., KONTRA (Zimná 68) - (sobota) 
Tisícdeväťstvo (divadelný monológ) o 19.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990), 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.), 
GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - , (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále 
expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 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.), VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Výstava Scénografia (do 28. 2.), HALMISPACE (Hlavná 21) - 
Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) 
Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 
expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. 
Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála 
expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 
poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef 

Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 
zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 
2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), Galerijný piatok od 9.00 
do 19.00 hod., Ženy on line 6: Betónové srdce od 16.00 do 19.00 hod., 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?!; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na 
historických fotografiách, 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 (do 14. 3.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - 
Výstava: Emília Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY 
- Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Pod bielym závojom - Svadba v kontexte dejín (do 28. 2.), 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 - (piatok) Preber sa! o 8.00, (nedeľa) Kváskovanie o 16.00, Kizomba o 
o 19.00, Bergman 100: Scény z manželského života o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - (sobota) Global 
Village: Spoznajte rôzne krajiny a kultúry o 18.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 

20.50, Coco o 15.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.50, 3D o 15.50, 15:17 Paríž o 18.00, 20.10, 
Labyrint: Smrteľná liečba o 15.30, 20.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.20, Zmenšovanie o 20.20, Ja, Tonya 
o 15.20 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Päťdesiat odtieňov slobody o o 13.50, Snehová kráľovná: Tajomstvo 
ohňa a ľadu o 13.10, Ferdinand o (13.30 v nedeľu 3D), Coco o 13.00, S láskou Vincent o 13.10 hod., POPRAD: 
CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 18.30, 20.50 - v 
sobotu a nedeľu aj o 13.50, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 15.20, Ja, Tonya o 15.40, Labyrint: 
Smrteľná liečba o 17.20, Zmenšovanie o 20.10, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.10, (sobota, nedeľa) Coco o 
13.00, DETSKÉ KINO - Ferdinand o 13.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Päťdesiat odtieňov slobody o 19.30, 
(sobota) Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 15.30, Päťdesiat odtieňov slobody o 17.30 a 19.30, 
(nedeľa) Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 15.30, 3D o 17.30, Päťdesiat odtieňov slobody o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Prešovské dni klasickej gitary o 18.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia 
maľby (do 25. 3.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017/Rozprávka a jej 
reflexia v súčasnom umení (do 25. 3.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 
- 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná 
ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC 
(Hlavná 86): Výstava: Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU - 
Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) 
Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 
- 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 
KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 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; (nedeľa) Valentínske tvorivé dielne o 14.00 hod., ELEKTRÁREŇ TG - Výstavy: Peter 
Krupa - Genetika miesta, vernisáž v piatok o 17.00 hod., Martin Kratochvíl - Biely šum, vernisáž v piatok o 17.00 
hod., ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 
expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Umelci Tatrám (do 11. 3.), TATRANSKÁ 
LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2.), 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.), SP. 
BELÁ: KAŠTIEĽ STRÁŽKY SNG - (piatok) Kaštieľ v premenách času o 11.00 hod. 

ZÁBAVA 
PREŠOV: PKO Čierny orol - (nedeľa) Skús cirkus o 16.00 hod., STARÁ ĽUBOVŇA: SKANZEN POD 

HRADOM ĽUBOVŇA - (nedeľa) Fašiangové popoludnie, v programe sa predstavia: FS Vrchovina zo Starej 
Ľubovne, FS Poľana z Jarabiny, FSk Taľar z Novej Ľubovne, ŽSS Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia od 
14.00 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Ladislav Nagy: Absencia hráčov z NHL nie je dobrá pre hokej 
[09.02.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20756309/ladislav-nagy-absencia-hracov-z-nhl-nie-je-dobra-pre-hokej.html 

 
 

Kapitán HC Košice zažije v 38 rokoch premiéru na olympiáde. 
KOŠICE. Kapitán hokejistov HC Košice Ladislav Nagy zažije v 38 rokoch premiéru na zimnej olympiáde, ktorá 

sa od 9. februára koná v juhokórejskom Pjongčangu. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20756309/ladislav-nagy-absencia-hracov-z-nhl-nie-je-dobra-pre-hokej.html


Útočník oceliarov sa na novú skúsenosť teší a verí, že bude mať príležitosť vidieť aj iných slovenských 
športovcov priamo v akcii. 

Držiteľ zlatej a bronzovej medaily z majstrovstiev sveta zažije premiérovo atmosféru olympijských hier, ktoré 
sú pre každého športovca vrcholom kariéry. 

„Priznám sa, že sa veľmi teším na olympiádu. V mojom veku už väčšina rovesníkov hokej nehrá. Zdravie mi 
ale slúži a tak som rád, že sa môžem zimných olympijských hier zúčastniť,“ povedal pre Korzár Ladislav Nagy. 

Nejdú len na výlet 
Otvárací a záverečný ceremoniál sú na každej olympiáde veľkou šou a pre športovcov bývajú 

nezabudnuteľným zážitkom. 
„Teším sa úplne na všetko, ale asi najviac na atmosféru, ktorá bude na olympiáde. Keďže to bude moja 

premiéra, budem si užívať každý jeden okamih,“ uviedol Nagy, ktorý zatiaľ nevie, aké iné športy bude mať 
možnosť sledovať naživo. 

„Všetko bude záležať od nášho programu. My tam samozrejme nejdeme na výlet, v prvom rade chceme 
bojovať v hokeji za Slovensko a uvidíme, či bude vôbec čas ísť pozerať na iné športy. To zistíme až priamo na 
mieste. V minulosti som sledoval najviac biatlon, skoky na rampe, ale myslím si, že pozerať sa dajú všetky športy. 
Každý jeden je zaujímavý.“ 

((piano))Verí, že Kuzminová má na medailu 
K najväčším medailovým favoritom na zimnej olympiáde budú spomedzi Slovákov bezpochyby patriť 

biatlonistka Anastasia Kuzminová a lyžiarka Petra Vlhová. 
Komu verí najviac kapitán HC Košice? „Určite Kuzminová má veľké šance na zisk medaily. Je vo vynikajúcej 

forme a pokiaľ jej pôjde streľba, som si istý, že nejaký cenný kov domov privezie,“ skonštatoval Nagy. 
V Pjongčangu a jeho okolí sa nachádza viacero historických a kultúrnych pamiatok, ktoré by mohli športovci v 

prípade voľna navštíviť. 
„Priznám sa, že zatiaľ som si nepozeral, čo by sa tam dalo navštíviť. Verím, že ak dostaneme od trénerov deň 

voľna, pôjdeme si spoločne pozrieť nejaké pamiatky. Uvidíme, aké to tam bude a koľko voľného času 
dostaneme.“ 

Idú skromne, ale neboja sa 
Napriek tomu, že do Kórejskej republiky nepôjdu hokejisti na výlet, domov si zrejme takmer každý z nich bude 

chcieť priviezť spomienkový suvenír. Ladislav Nagy už príbuzným sľúbil rôzne maličkosti. 
„Manželke donesiem určite nejaký pohár, mame donesiem asi magnetku a kamarátovi tiež. Uvidíme, či na to 

bude čas, ak nie, tak sa nič nedeje.“ 
Slováci odštartujú olympijský turnaj zápasom proti veľkému favoritovi Rusku, ktoré bude mať kompletný káder 

zo svojej domácej KHL. 
„My ideme na turnaj skromne a chceme predovšetkým ukázať tímovú hru. Každý jeden hráč bude makať a 

bojovať za Slovensko. Netreba sa báť proti silným mužstvám, my môžeme len prekvapiť,“ povedal Nagy. 
Naskytla sa šanca pre druhých 
Mimoriadne diskutovanou témou je neúčasť hráčov z NHL z dôvodu, že nedošlo k dohode medzi 

najprestížnejšou ligou sveta a Medzinárodným olympijským výborom. 
Ako túto situáciu vníma skúsený slovenský reprezentant, ktorý dlhé roky hrával v zámorí? 
„Je to veľká škoda, že hráčov z NHL nepustili na olympiádu. Všetci chcú vidieť najlepších hráčov sveta a 

určite to nie je dobré pre hokej, že tam budú chýbať. Naskytla sa šanca pre druhých chalanov, ktorí sa môžu 
ukázať v dobrom svetle. Každé jedno mužstvo aj z tých slabších však bude mať vysokú kvalitu a môže prekvapiť. 
Myslím si, že šance sú teraz otvorené,“ mieni ostrieľaný harcovník. 

Vizitky rodákov z východu v hokejovej reprezentácii Slovenska 
Marcel HAŠČÁK 
Post: útočník 
Dátum a miesto narodenia: 3.2.1987, Poprad 
Výška: 182 
Váha: 95 
Klub: HC Kometa Brno/ČR 
Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: účasť na MS 2012, český titul s Kometou Brno 
Tomáš MARCINKO 
Post: útočník 
Dátum a miesto narodenia: 11.4.1988, Poprad 
Výška: 194 
Váha: 96 
Klub: HC Oceláři Třinec/ČR 
Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: OH v Soči, titul s HC Košice, účasť na MS 
Martin BAKOŠ 
Post: útočník 
Dátum a miesto narodenia: 18.4.1990, Spišská Nová Ves 

Výška: 188 
Váha: 93 
Klub: HC Bílí Tygři Liberec/ČR 
Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: majstrovský titul Slovenskej republiky, majstrovský titul Českej 

republiky, účasť na MS v Rusku 
Ladislav NAGY 



Post: útočník 
Dátum a miesto narodenia: 1.6.1979, Košice 
Výška: 179 
Váha: 86 
Klub: HC Košice 
Úspechy, ktoré si v kariére najviac vážim: zlato z majstrovstiev sveta 
(Pozn.: Informácie o športovcoch priniesla agentúra TASR v spolupráci so Slovenským olympijským výborom) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Sklamanie po poistnej udalosti 
[08.02.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Závodská;Rastislav Iliev] 

 
 

Rastislav Iliev, moderátor: "Zdanlivo banálna poistná udalosť sa pre obyvateľa Spišskej Novej Vsi stala 

doslova nočnou morou. Poisťovňa mu najskôr zaplatila za opravu jeho havarovaného auta, teraz ale od neho 
vymáha takmer 1500 eur. Majiteľ vozidla pritom svoje auto v čase nehody nešoféroval." 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Rodina Bajtošovcov prevádzkuje v Spišskej Novej Vsi drobnú požičovňu áut, 

jedno zo svojich vozidiel požičala klientovi, ten však havaroval, zrazil sa s autom, ktoré riadil vodič pod vplyvom 
alkoholu. Polícia na mieste označila za zodpovedného za nehodu šoféra pod vplyvom alkoholu. Príslušné 
dokumenty putovali do poisťovne a poškodené auto do servisu." 

Eduard Bajtoš, spolumajiteľ auta: “Sme si dali autíčko obhliadnuť poisťovni a požiadali sme vyplatiť škodu na 
našom vozidle rozpočtom. Peniažky nám nabehli na účet, autíčko sme dali opraviť, peniažky sa minuli.” 

Jozef Slivenský: “Bajtošovci si mysleli, že záležitosť je vybavená, od poisťovne však neskôr dostali list, ktorý 
ich vyviedol z omylu.” 

Eduard Bajtoš: “Že sumu, ktorú nám vyplatili vo výške 1448 eur mám vrátiť.” 
Jozef Slivenský: “Poisťovňa Bajtošovcom vysvetlila, že správny orgán udalosť ešte raz prešetril a vinu 

presunul na plecia druhého vodiča.” 
Eduard Bajtoš: “Neverí nikto tomu, ak mu poviem tento príbeh, povedal každý, to neni možné.” 
Jozef Slivenský: “Ako sa teda mohlo stať, že poisťovňa peniaze najprv vyplatila a teraz ich vymáha. Polícia 

tvrdí, že stať sa to môže.” 
Daniel Džobaník, hovorca KR PZ v Prešove: “Pri prejednaní priestupku je správny orgán povinný úplne a 

presne zistiť skutkový stav a za tým účelom je potrebné vykonať dokazovanie.” 
Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB, (telefonát): “Pri zmene stanoviska a žiadosti o vrátenie vyplateného 

poistného plnenia sa poisťovňa riadila novým rozhodnutím polície, ktoré bolo vydané až dodatočne.” 
Jozef Slivenský: “Hoci v štádiu objasňovania priestupku sa v tomto prípade zdalo, že vinníkom je vodič A, v 

štádiu prejednania priestupku na dopravnom inšpektoráte sa napokon ukázalo, že to bol vodič B. Stáva sa to síce 
zriedka, no je to v súlade so zákonom.” 

Daniel Džobaník: “V týchto prípadoch je potrebné počkať až do rozhodnutia správneho orgánu, ktorý 
prejednal priestupok.” 

Eduard Bajtoš: “Sme šokovaní z toho, sme strašne prekvapení a vlastne zúfalí, lebo peniažky sa minuli na 
opravu.” 

Jozef Slivenský: “Bajtošovci napokon poisťovni budú musieť už vyplatené peniaze vrátiť. Toto trápenie však 
vôbec nemuseli absolvovať, ak by svoje auto poistili aj havarijne, tak ako je to v požičovniach áut celkom bežným 
zvykom.” 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Slovenská príroda ukázala svoju nádheru v plnej sile. Vďaka zime vznikol 

jeden z jej najkrajších úkazov 
[08.02.2018; dobrenoviny.sk; 17:19; Kristína Jurzová] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124146/ladopad-siklava-skala-foto 

 
 

Tento ľadopád obdivujú ľudia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 
CHRASŤ NAD HORNÁDOM 8. februára (Dobré noviny) - Hoci si mnohí z nás na zimu neraz pohundrú, toto 

ročné obdobie predsa len má svoje čaro. Našu krajinu premení na ľadové kráľovstvo, ktorým sa môžete kochať 
iba raz do roka. Stačí si iba vybehnúť do prírody a môžete objaviť jeden z najkrajších prírodných úkazov na 
Slovensku. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/124146/ladopad-siklava-skala-foto


Je ním ľadopád Šikľavá skala, ktorý sa nachádza medzi obcami Chrasť nad Hornádom a Matejovce nad 
Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Ide o vodopád nad rozsiahlym zlepencovým previsom, ktorého výška je 

približne 14 metrov. Vytvára ho pramenisko, ktoré steká po tejto mohutnej skale do bývalého koryta rieky Hornád. 
V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov. Stačí teda iba “obetovať” asi 20 minút 
pešej chôdze a dostanete sa do ľadovej krajiny zázrakov, ktorú by mal vidieť každý z nás. 

— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
— Foto: TASR – František Iván 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Po rozšírení môže byť skládka odpadu pri Kúdelníku jedna z najväčších 
[08.02.2018; teraz.sk; .SK; 15:42; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/spispo-rozsireni-moze-byt-skladka-odpadu/307444-clanok.html 

 
 

Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá 
z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. 

Spišská Nová Ves 8. februára (TASR) – Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú 

rozšíriť o 3. a 4. etapu. Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie uverejnenej na enviroportáli 
vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je mestská spoločnosť Brantner Nova s.r.o., má dva varianty rozšírenia. Prvou 
možnosťou je zväčšiť skládku o 600.000 metrov kubických s následnou prevádzkou do roku 2031, alebo o milión 
metrov kubických s prevádzkovaním skládky do roku 2038. V tom prípade pôjde o jednu z najväčších skládok na 
Slovensku. 

Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá 
z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. Ochranári však upozornili na 
rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo nedokázalo eliminovať ani 
zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu. „Teoreticky môže mať skládka vplyv najmä na spodné 
vody a rieku Hornád, čo je však podľa našich vedomostí monitorované. Do budúcnosti, najmä po uzavretí 
skládky, treba tento stav pozorne sledovať. Každý takýto priestor predstavuje prirodzene environmentálnu záťaž, 
ale podľa nášho názoru je lepšie rozširovať už existujúcu skládku, ako budovať novú,“ zdôraznil riaditeľ Správy 
NP Slovenský raj Tomáš Dražil. 

Súčasný rozsah separácie je podľa neho málo účinný, ľudí nenúti separovať viac a skládkovanie jednoznačne 
prevažuje. Tento stav sa podľa neho ale nezlepší, kým sa nezmení myslenie ľudí a príslušná legislatíva. Zároveň 
však dodal, že situácia je lepšia, než bola povedzme pred 30 rokmi, keď sa odpad uskladňoval oveľa bližšie k 
územiu NP. 

To, že skladovanie odpadu v lokalite Kúdelník bude realizované v etapách, bolo podľa ochranárov jasné od 
začiatku jej budovania. V súčasnosti slúži približne 250.000 obyvateľom na Spiši a vozí sa na ňu odpad a j zo 60 
kilometrov vzdialených obcí. Ročne sa tam ukladá približne 50.000 ton odpadu. „Čo sa týka vzťahu k 
Slovenskému raju, je umiestnená na opačnom konci mesta, ako leží NP. Vzdušnou čiarou je vzdialená viac než 
štyri kilometre od okraja ochranného pásma, od hranice samotného NP je najkratšia vzdialenosť 5,5 kilometra. 
Rozšírenie by nemalo vizuálne prevýšiť výšku terajšej skládky,“ dodal Dražil s tým, že väčším problémom NP 
Slovenský raj ako rozširovanie skládky Kúdelník, je znečisťovanie vôd rieky Hornád odpadom z okolitých 
rómskych osád. 

K rozšíreniu skládky sa ešte v júli minulého roka kladne vyjadrili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v 
Spišskej Novej Vsi. Súčasná kapacita priestoru podľa primátora mesta Jána Volného postačí na najbližších šesť 

rokov. „Je len logické, že sa uvažuje s rozšírením skládky v tejto lokalite, nakoľko sa môžu využiť existujúce 
zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky a na jej monitoring. Paralelne s rozšírením skládky na zvyškový 
odpad, budeme rozširovať kapacity aj na materiálové a energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho 
odpadu,“ uviedol. Ak by projekt nebol schválený, obce a mestá regiónu by museli svoj odpad voziť na iné 
dostupné miesta napr. do Košíc, ktoré sú od Spišskej Novej Vsi vzdialené 90 kilometrov. „To by samozrejme 

pocítili obyvatelia na radikálnom zvýšení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad,“ konštatoval Volný. 
Počet skládok podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR klesá, v roku 2016 ich bolo v 

prevádzke 112. „Sme si istí, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Envirorezort stanovil, že 
budovanie nových skládok odpadov na zelenej lúke už potrebné nie je. Na druhej strane, rozširovanie skládok sa 
príležitostne deje podľa potreby v regióne. Preto aj pripravujeme ďalší krok, a to zvýšenie poplatkov za 

http://www.teraz.sk/regiony/spispo-rozsireni-moze-byt-skladka-odpadu/307444-clanok.html


skládkovanie. Čo by opäť motivovalo obce viac triediť komunálny odpad. Zvýšením poplatkov za tonu odpadu 
chceme dosiahnuť, aby paradoxne obce mohli ušetriť, pretože platí, že čím viac komunálneho odpadu sa vytriedi, 
tým menej bude potrebné skládkovať,“ uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Okrem legislatívnych 
zmien ministerstvo spustilo aj edukačný projekt Triedim, triediš, triedime a podniká ďalšie kroky. Tie sú podľa 
rezortu nevyhnutné, pretože hoci stúpa podiel separovania, 66 percent odpadu stále končí na skládkach. 

„Rozhodnutie o rozšírení skládky Kúdelník však zďaleka nepadlo. Investor teraz musí pripraviť do troch rokov 
správu o hodnotení. Až potom môže proces posudzovania ďalej pokračovať,“ uzavrel Ferenčák. 

Prečítajte si aj: 
Čiernu skládku pri vodnom toku v Spišskej Belej odstránili 
Banská Bystrica odstraňuje ďalšie čierne skládky 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Sklamanie po poistnej udalosti 
[08.02.2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Jozef Slivenský / Norbert Dolinský] 

 
 

Norbert Dolinský, moderátor: "Zdanlivo banálna poistná udalosť sa pre obyvateľa Spišskej Novej Vsi stala 

doslova nočnou morou. Poisťovňa mu najprv zaplatila za opravu jeho havarovaného auta, teraz však od neho 
vymáha takmer 1500 eur. Majiteľ vozidla pritom svoje auto v čase nehody nešoféroval." 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Rodina Bajtošovcov prevádzkuje v Spišskej Novej Vsi drobnú požičovňu áut, 

jedno zo svojich vozidiel požičala klientovi, ten však havaroval, zrazil sa s autom, ktoré riadil vodič pod vplyvom 
alkoholu. Polícia na mieste označila za zodpovedného za nehodu šoféra pod vplyvom alkoholu. Príslušné 
dokumenty putovali do poisťovne a poškodené auto do servisu." 

Eduard Bajtoš, spolumajiteľ auta: “Sme si dali autíčko obhliadnuť poisťovni a požiadali sme vyplatiť škodu na 
našom vozidle rozpočtom. Peniažky nám nabehli na účet, autíčko sme dali opraviť, peniažky sa minuli.” 

Jozef Slivenský: “Bojtošovci si mysleli, že záležitosť je vybavená, od poisťovne však neskôr dostali list, ktorý 
ich vyviedol z omylu.” 

Eduard Bajtoš: “Že sumu, ktorú nám vyplatili vo výške 1448 eur mám vrátiť.” 
Jozef Slivenský: “Poisťovňa Bajtošovcom vysvetlila, že správny orgán udalosť ešte raz prešetril a vinu 

presunul na plecia druhého vodiča.” 
Eduard Bajtoš: “Neverí nikto tomu, ak mu poviem tento príbeh, povedal každý, to neni možné.” 
Jozef Slivenský: “Ako sa teda mohlo stať, že poisťovňa peniaze najprv vyplatila a teraz ich vymáha. Polícia 

tvrdí, že stať sa to môže.” 
Daniel Džobaník, hovorca KR PZ v Prešove: “Pri prejednaní priestupku je správny orgán povinný úplne a 

presne zistiť skutkový stav a za tým účelom je potrebné vykonať dokazovanie.” 
Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB, (telefonát): “Pri zmene stanoviska a žiadosti o vrátenie vyplateného 

poistného plnenia sa poisťovňa riadila novým rozhodnutím polície, ktoré bolo vydané až dodatočne.” 
Jozef Slivenský: “hoci v štádiu objasňovania priestupku sa v tomto prípade zdalo, že vinníkom je vodič A, v 

štádiu prejednania priestupku na dopravnom inšpektoráte sa napokon ukázalo, že to bol vodič B. Stáva sa to síce 
zriedka, no je to v súlade so zákonom.” 

Daniel Džobaník: “V týchto prípadoch je potrebné počkať až do rozhodnutia správneho orgánu, ktorý 
prejednal priestupok.” 

Eduard Bajtoš: “Sme šokovaní z toho, sme strašne prekvapení a vlastne zúfalí, lebo peniažky sa minuli na 
opravu.” 

Jozef Slivenský: “Bajtošovci napokon poisťovni budú musieť už vyplatené peniaze vrátiť. Toto trápenie však 
vôbec nemuseli absolvovať, ak by svoje auto poistili aj havarijne, tak ako je to v požičovniach áut celkom bežným 
zvykom.” 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Poprad vs. Spišská Nová Ves: Dve mestá sa pobili o post metropoly Spiša 
[08.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 08:59; kz;iglu;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/654176/poprad-vs-spisska-nova-ves-dve-mesta-sa-pobili-o-post-metropoly-
spisa/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Pritiahla obrovskú pozornosť! Na sociálnej sieti v posledných dňoch sa rozvírila anketa o tom, ktoré z dvoch 

miest by sa malo stať metropolou Spiša. 

https://www.cas.sk/clanok/654176/poprad-vs-spisska-nova-ves-dve-mesta-sa-pobili-o-post-metropoly-spisa/
https://www.cas.sk/clanok/654176/poprad-vs-spisska-nova-ves-dve-mesta-sa-pobili-o-post-metropoly-spisa/


Až takmer 10-tisíc hlasujúcich rozhodlo o víťazstve Spišskej Novej Vsi. Tá porazila Poprad percentuálne 

57:43! Brána do Slovenského raja má svoje osobitosti a prednosti, no mesto pod Vysokými Tatrami sa vyvíja 
veľmi dynamicky a je aj väčšie. Prví muži oboch miest však výsledky ankety berú športovo a s úsmevom. 
„Musíme si navzájom držať palce, hoci rozdelenie Spiša je pre tunajších obyvateľov značnou traumou. Podstatné 
je, aby sa celý región rozvíjal. My Spišiaci si proste vieme utiahnuť aj zo seba, no rozhodne je viac toho, čo nás s 
Popradom spája, ako rozdeľuje,“ povedal primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný. 

Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
Jeho slová potvrdzuje aj primátor Popradu Ján Švagerko. „Aj vďaka tomu, že naše mesto vzniklo spojením 5 

kedysi samostatných mestečiek, vieme, že najlepšou cestou rozvoja je vzájomná spolupráca. Preto som 
presvedčený, že nie je až také dôležité, ktoré mesto bude centrom Spišskej župy, ale to, aby spišské mestá 
vzájomne spolupracovali,“ dodal. Čo na netradičnú anketu hovoria lokálpatrioti a aké ťaháky obe miesta 
ponúkajú? 

Poprad 
Otvoriť galériu 
Počet obyvateľo: 51 750 
Prvá zmienka: 1256 
Top 3 vychytávky 
1. Oltár Majstra Pavla z Levoče 
Nachádza sa v Kostole sv. Juraja a pochádza z roku 1516. V roku 2008 ho obdivovala aj britská kráľovná 

Alžbeta II. 
2. Aquacity Poprad 
Veľký komplex vonkajších a vnútorných bazénov s teplou termálnou vodou navštívi ročne viac ako milión 

návštevníkov z celého sveta. Okrem bazénov je tu množstvo vodných atrakcií, 
3. Doubledecker 
Premáva po Poprade a v rámci svojej cesty sa môžu cestujúci oboznámiť s historickými a inými 

pamätihodnosťami mesta Poprad. 
Spišská Nová Ves 

Otvoriť galériu 
Počet obyvateľo: 36 500 
Prvá zmienka: 1268 
Top 3 vychytávky 
1. Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 
Výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež 

siedmimi veľkými hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. 
2. Najdlhšie Šošovkovité námestie v Európe 
Je charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi. Patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu 

v Európe. 
3. Reduta a Ples Spišiakov 
Otvoriť galériu 
Je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Sídli tu 

Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň. Organizujú tu aj tradičný a vychýrený Ples Spišiakov 
či populárnu Miss Spiša. 

Poprad: V čom sme lepši? 
Jozef Tupý (60), podnikateľ 
Otvoriť galériu 
Poprad je prirodzenou metropolou Spiša už dávno a nič to nezmení, či ho niekto aj oficiálne vyhlási, alebo nie. 
Mária Dunajská (60), dôchodkyňa 
Otvoriť galériu 
Som rodená Popradčanka a k mestu mám veľmi vrúcny vzťah. Nielen, že je pekné, ale sú tu aj dobrí ľudia a 

dobre sa tu žije. 
Spišská Nová Ves: V čom sme lepší? 

Kornélia Balčáková (83), dôchodkyňa 
Otvoriť galériu 
Moje mesto dýcha históriou, predkovia nám tu toho nechali viac ako v Poprade. V Spišskej Novej Vsi je 

podstatne viac historických pamiatok, ktoré obdivuje celé Slovensko. 
Soňa Farkašovská (37), podnikateľka 
Otvoriť galériu 
Pýšime sa najvyššou kostolnou vežou, starým divadlom, ktoré riadne funguje, krásnym šošovkovitým 

námestím a máme blízko Slovenský raj. 
Foto: 
Poprad sa pobil o post metropoly Spiša. Zdroj: mag 
Poprad sa pobil o post metropoly Spiša. Zdroj: mag 
Až takmer 10-tisíc hlasujúcich rozhodlo o víťazstve Spišskej Novej Vsi. Zdroj: am 

Ples Spišiakov. Zdroj: fab 
Jozef Tupý (60), podnikateľ. Zdroj: kz 



Mária Dunajská (60), dôchodkyňa. Zdroj: kz 
Kornélia Balčáková (83), dôchodkyňa. Zdroj: kz 
Soňa Farkašovská (37), podnikateľka. Zdroj: kz 
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15. V I. hokejovej lige strelili Topoľčany Trnave dvanásť gólov 
[08.02.2018; dobrenoviny.sk; 08:25; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124110/v-i-hokejovej-lige-strelili-topolcany-trnave-dvanast-golov 

 
 

Hralo sa 44. kolo. 
Ilustračné foto — Foto: TASR 
Topoľčany 7. februára (TASR) - 
HC Topoľčany - HK Trnava 12:0 (2:0, 5:0, 5:0) 
Góly: 9., 39., 43. Uhnák, 14. Malý, 22. Tábi, 29. Pekarčík, 33., 60. Gergel, 38. Nemček, 52. Laššo, 56. 

Podstavek, 59. Klenko. Rozhodovali: Adamec - Drblík, Makúch, vylúčení: 6:7, presilovky: 4:0, oslabenia: 1:0, 431 
divákov 

Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) 
Góly: 23. Prokop, 30. Novický, 55. Palko - 23. Novák, 46. Brodek. Rozhodovali: Švajka - Novotný, Janiga, 

vylúčení: 3:4, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 867 divákov 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 

Góly: 19., 50. Jokeľ, 16. Halás. Rozhodovali: Vojtek - Znak, Šoltés, vylúčení: 3:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 
0:0, 262 divákov 

HK’95 Považská Bystrica - HC Nové Zámky B 10:2 (1:0, 0:1, 9:1) 
Góly: 7., 49., 60. Zlocha, 45., 49. Koleda, 49. Turan, 50. Danielčák, 52. Leško, 56. Klíma, 57. Palovič - 39. 

Kudrna, 42. Hariš. Rozhodovali: Valachovič - Šefčík, Durmis, vylúčení: 2:6, navyše: Bednár (Považská) 10 minút 
za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0, 125 divákov 

HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) 
Góly: 24., 50. Kňazev, 6. Schmidt, 35. Jurák, 30. Škápik, 31. Kukliš, 35. Kotzman - 5. Hegyi, 58. Kluka. 

Rozhodovali: Druga - Beniač, Vyšný, vylúčení: 1:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 711 divákov 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Výstava Dravé vtáky v prírode 
[08.02.2018; teraz.sk; Školský servis; 08:11; RNDr. Danica Božová] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vystava-drave-vtaky-v-prirode/40021-clanok.html 

 
 

Svit 8. februára (SkolskyServis.sk) - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi sprístupnilo pre milovníkov prírody 

od jesene až do konca februára ďalšiu z výstav venovanú prírode. 
V sobotu 27. januára sme mali možnosť pozorovať preparáty dravcov a sov, ktoré žijú na Slovensku. Skúsený 

lektor odpovedal zvedavým mladým prírodovedcom nielen na otázky o živote týchto živočíchov, ale vysvetlil im i 
spôsoby, ako sa z uhynutých zvierat vyrábajú preparáty, ktoré potom môžu návštevníci pozorovať. 

Domov sme sa vrátili obohatení o ďalšie nové poznatky. 
RNDr. Danica Božová 
Učiteľka biológie Spojenej školy Mierová Svit 
Vedúca krúžku Prechádzky prírodou CVČ Svit 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Počasie skomplikovalo dopravu 
[08.02.2018; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 06:50; Ján Debnár] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/562429/online-pocasie-komplikuje-dopravu-8-februar-2018/ 

https://www.dobrenoviny.sk/c/124110/v-i-hokejovej-lige-strelili-topolcany-trnave-dvanast-golov
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/vystava-drave-vtaky-v-prirode/40021-clanok.html
https://www.aktuality.sk/clanok/562429/online-pocasie-komplikuje-dopravu-8-februar-2018/


 
 

Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre kamióny. So zdržaním treba počítať aj v hlavnom meste. Na 
viacerých úsekoch je silná poľadovica. 

To najdôležitejšie: 
– Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre kamióny nad 10 m, sneží tam, šmýkajú sa aj osobné autá; 
– po rannej nehode na diaľničnom obchvate v Bratislave sa vodiči zdržali aj vyše 40 minút; 
– silná poľadovica bola ráno medzi Rohožníkom a Malackami, aj v okolí Liptovského Mikuláša. 
ONLINE 
09:20 – Ďakujeme za pozornosť! Monitorovanie dopravnej situácie na ranných cestách sa končí. V prípade, 

že budete svedkom ďalších komplikácií, píšte na aktuality@aktuality.sk, kde očakávame aj vaše fotografie a 
videá. 

Aktuálna predpoveď počasia doma aj v zahraničí 
09:15 – Dopravná nehoda sa stala za Pruským v smere do Lednických Rovní. Na križovatke sa tam zrazili 2 

osobné autá. 
09:01 – Horský priechod Donovaly je pre vozidlá nad 10 m naďalej uzavretý. 
08:50 – Na Makove sú v oboch smeroch šmýkajúce sa kamióny. (NDIC SR) 
08:38 – Dopravná nehoda sa stala v Studienke v smere do Malaciek, blokovaný je jeden pruh. (Zelená vlna 

RTVS) 
08:31 – Nehoda sa stala aj spred Kútmi v smere z Holíča. Blokované sú oba jazdné pruhy. 
08:24 – Dopravná nehoda sa stala v Košiciach pred Mostom VSS v smere zo Slaneckej, blokovaný je zjazd 

na Južnú triedu. Nezdržíte sa. (NDIC SR) 
08:20 – Vodiči v hlavnom meste musia na diaľničnom obchvate počítať aktuálne so zdržaním najmenej 40 

minút. 
08:17 – Problémové úseky s aktuálne najväčším zdržaním v hlavnom meste: 
(Zelenou farbou sú vyznačené úseky, kde je doprava plynulá, viac červenej znamená dlhšie zdržanie) 
08:15 – Pre kolóny v Bratislave znížili rýchlosť v Tuneli Sitina na 40 km/h. (Zelená vlna RTVS) 
08:09 – Na výjazde zo Žiliny na Martin je zablatená cesta v oboch smeroch. 
08:07 – pred Žipovom v smere z Prešova je na ceste spadnutý veľký konár.  (NDIC SR) 
08:01 – Nehoda sa stala v Trnave na Automobilovej v smere do centra.  (NDIC SR) 
07:52 – Dopravná nehoda sa stala aj v Jelšovciach v smere do Topoľčian. (NDIC SR) 
07:48 – Nehoda sa stala aj na vjazde do Bratislavy – Devínskej Novej Vsi smerom od Stupavy po starej ceste. 

Čiastočne je tam blokovaný jeden pruh. (Zelená vlna RTVS) 
07:39 – Dopravná nehoda sa stala aj pred Ľubicou v smere z Vrbova. Osobné auto tam skončilo mimo cesty, 

premávku riadi polícia. (NDIC SR) 
07:35 – Po nehode dvoch kamiónov a osobného auta na diaľničnom obchvate v Bratislave treba počítať so 

zdržaním približne 30 smerom von z mesta. 
07:32 – Problémové úseky s aktuálne najväčším zdržaním v hlavnom meste: 
(Zelenou farbou sú vyznačené úseky, kde je doprava plynulá, viac červenej znamená dlhšie zdržanie) 
07:28 – Dopravná nehoda sa stala za Sološnicou v smere do Plaveckého Podhradia. Kamión tam skončil 

mimo cesty. (NDIC SR) 
07:19 – Medzi Rohožníkom a Malackami havarovalo viacero áut. Úsek je pre poľadovicu ťažšie prejazdný. 

(Zelená vlna RTVS) 
07:17 – Dopravná nehoda sa stala v Smižanoch. V smere do Spišskej Novej Vsi sa zrazili dve dodávky. 

(NDIC SR) 
07:14 – V okolí Liptovského Mikuláša je na cestách poľadovica. 
07:09 – Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu. (SSC) 
07:03 – v Bratislave na obchvate na križovatke Gagarinova v smere na Zlaté Piesky sa zrazili dva kamióny a 

auto, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa viac ako 15 minút. (NDIC SR) 
06:57 – Problémové úseky s aktuálne najväčším zdržaním v hlavnom meste: 
(Zelenou farbou sú vyznačené úseky, kde je doprava plynulá, viac červenej znamená dlhšie zdržanie) 
06:57 – Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D2 pred Malackami v smere z Kútov. Osobné auto skončilo v 

priekope, jazdné pruhy nie sú blokované. (NDIC SR) 
06:54 – Horský priechod Šturec je opäť prejazdný pre všetku dopravu. Donovaly sú stále uzatvorené pre 

nákladné vozidlá nad 10 m. (SSC) 
06:50 – Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na obchvate pri križovatke Gagarinova v smere von z mesta, 

úseku je ťažko prejazdný, rátajte so zdržaním. (Zelená vlna RTVS) 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Doprava 
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18. Šesť kôl pred koncom súťaže vedú ligovú tabuľku. Postup do extraligy by 

pre žilinský volejbal znamenal veľa 
[08.02.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 



 
https://myzilina.sme.sk/c/20756651/sest-kol-pred-koncom-sutaze-vedu-ligovu-tabulku-postup-do-
extraligy-by-pre-zilinsky-volejbal-znamenal-vela.html 

 
 

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. 

VO AC UNIZA Žilina - ŠK Komjatice 
(19 fotografií) 
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 30 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. 

Prečítajte si tiež:Poľštine už rozumie, s bývalými spoluhráčkami je stále v kontakte 
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. 
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19. Tragická čelná zrážka. Jeden mladík zomrel, dvaja bojujú o život 
[08.02.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Ľubomír Trautenberger;redakcia/IM] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/trencin/305066-tragicka-celna-zrazka-jeden-mladik-zomrel-dvaja-bojuju-
o-zivot 
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NOVÉ MESTO NAD VÁHOM / Tragická dopravná nehoda sa stala na ceste medzi Novým Mestom nad 
Váhom a obcou Moravské Lieskové. Čelne sa tam zrazili dve autá, v ktorých sa viezli mladí ľudia. Bilancia je 
hrozivá. Jedna osoba zomrela na mieste, ďalšie dve bojujú o život v nemocnici. 

K čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel došlo na rovnej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere k 
českým hraniciam. Podľa polície vodička striebornej Toyoty zo zatiaľ nezistených príčin prešla náhle do 
protismeru. Nasledoval silný náraz s oprotijazdiacim Peugeotom. 

V autách sa viezlo spolu päť mladých ľudí. Najhoršie dopadla trojčlenná posádka Toyoty. Všetkých troch 
museli z vraku vyslobodiť hasiči z Nového Mesta nad Váhom. Jeden mladík už nejavil známky života. Ani po 
desiatkách minút oživovania sa ho nepodarilo zachrániť a na mieste zraneniam podľahol. Našli u neho podozrivý 
kryštalický materiál a zelenú sušinu. Vodička spolu s ďalším mladíkom boli v ťažkom stave prevezení do 
nemocnice. Vodič Peugotu vyviazol akoby zázrakom bez škrabanca, jeho priateľka utrpela niekoľko zlomenín. 

V prípade tejto tragickej nehody môžeme povedať, že o všetkom rozhodli bezpečnostné pásy. Ani jeden z 
troch mladých ľudí v Toyote priputaný nebol. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje, začaté je trestné stíhanie 
pre usmrtenie a ublíženie na zdraví. V prípade nájdeného podozrivého materiálu je začaté trestné stíhanie vo veci 
zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ich držanie a 
obchodovanie s nimi. 

V stredu sa stala hromadná dopravná nehoda pri Spišskej Novej Vsi: 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Romantický song a aj klip: Talentované sestry zo Spišskej predstavili 

debutový singel 
[08.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/romanticky-song-a-aj-klip-talentovane-sestry-zo-spisskej-predstavili-debutovy-
singel-291118 

 
 

Sú mladé, krásne a talentované. Novovešťanky Alžbeta (19) a Júlia (16) vydali svoj debutový singel. Skladbu 
napísal a produkoval známy spevák. 

Talentované sestry Alžbeta (19) a Júlia 16) pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi a po niekoľkých coververziách, 

ktoré ponúkli na svojom youtube kanáli, prinášajú ich debutový singel Zámky lásky a to aj s pôsobivým 
videoklipom. 

Natáčali aj v Slovenskom raji 
Alžbeta a Júlia žijú aktuálne v Senci a v Prahe. Od detstva sa venujú spevu a hre na klavír i gitaru. Milujú pop, 

jazz a folk. Najväčšie vzory a motiváciou pre nich sú hviezdy ako Alicia Keys, Beyonce, Lorde, Ed Sheeran, Lara 
Fabian, Rihanna a Sia, či slovenské speváčky Jana Kirschner a Sima Martausová. 

Ich debutová skladba je romantickým balzamom na dušu, ktorý poslucháča unesie do príbehu lásky, ktorý sa 
odohráva v rôznych podobách od počiatku sveta. Ich prvý videoklip natáčali na rôznych unikátnych miestach 
Slovenského raja a v Prahe na moste lásky. 

Song z pera známeho speváka 
Nálada songu korešponduje aj s blížiacim sa sviatkom zamilovaných. Za touto zasnenou skladbou by ste asi 

nečakali punkového romantika Jozefa Spoka Kramára zo skupiny Smola a Hrušky, ktorý skladbu napísal a 
produkoval. 

„Rozhodol som sa toto talentované duo vydať a podporiť ich na svojom labely. Je známe, že sme skupina, 
ktorá dlhodobo rada spolupracuje s umelcami z rôznych žánrov a ja osobne sledujem mladé talenty a snažím sa 
im pomáhať. Často dostávam ponuky na spoluprácu, či už so Smola a Hrušky alebo na produkciu od mladých 
interprétov," povedal Spoko s tým, že dievčatá sú podľa neho výnimočne charizmatické a atraktívne, a majú veľkú 
perspektívu zaujať svojou čistotou a citlivým prejavom. „Dúfam, že showbiznis ich nezomelie, že im vydrží pokora 
a zápal pre hudbu,“ uzavrel spevák. 

Debutový singel talentovaných sestier pochádzajúcich zo Spišskej Novej Vsi si môžete vypočuť v našej 

galérií. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. Nie je niektorá z nich ako pre vás? Prezrite si celý rad pracovných ponúk zo 

Spišskej 
[08.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nie-je-niektora-z-nich-ako-pre-vas-prezrite-si-cely-rad-pracovnych-ponuk-zo-
spisskej-291129 

 
 

Nájsť si vytúžené pracovné miesto, to dokáže potešiť. A šťastie treba pokúšať vždy. Čo ak sa ukrýva práve v 
našom prehľade voľných džobov zo Spišskej? 

Hľadáte si prácu? Skúste si preštudovať nasledujúci prehľad voľných pracovných miest zo Spišskej Novej 
Vsi. Je vypracovaný z údajov ústredia práce (aktuálnych k 8.2. 2018), z ktorých sme vybrali zhruba tri desiatky 

voľných džobov práve z nášho mesta. 
Názov pozície – Zadávateľ ponuky – Kontakt 
- Operátor/ka stroja na výrobu výrobkov z plastov – TRIPLUS SK, s.r.o. – +421534297346 
- Pomocný/á kuchár/ka – Marián Stavjarský – maros@ombre.sk 
- Pomocná sila v kuchyni – Marián Stavjarský – maros@ombre.sk 
- Fakturantka v anglickom jazyku – WPW Center s.r.o. – +421948087866 
- Predavačka potravín – OBCHODIK SLNIEČKO s.r.o. – +421949477020 
- Predavačka v potravinách – KARMEN veľkoobchod potravín s.r.o. – +421905357588 
- Pomocný pracovník na stavbe budov – Rudolf Böttcher – +421908985277 
- Hlavný účtovník – Spiš Trans Špedit s.r.o. – +421911940144 
- Vodič (predavač na pojazdnej predajni potravín) – Paciga s.r.o. – +421905893604 
- Pekár ( jemné pečivo) – Paciga s.r.o. – +421905998725 
- Pekár – Paciga s.r.o. – +421905998725 
- Vedúci výroby pekáreň a cukráreň – MPC PLUS spol. s r.o. – +421534182310 
- Zoraďovač, údržbár – SlovChips s.r.o. – +421917616208 
- Osvetľovač – Spišské divadlo – +41534173270 
- Vedúci technického úseku – Spišské divadlo – +41534173270 
- Strojník (vodič) – Spiš JMD s.r.o. – +421903907891 
- Operátor CNC stroja – STARSTAFF, s. r. o. – +421948913555 
- Junior/absolvent konštruktér v stroj. – STARSTAFF, s. r. o. – +421948913555 
- Zvárač CO2/TIG – STARSTAFF, s. r. o. – +421948913555 
- Skladník/expedient – STARSTAFF, s. r. o. – +421948913555 
- Pracovník čerpacej stanice – HFstav, s.r.o. – +421902063472 
- Pomocný pracovník, upratovanie – ROŠERO – P, s.r.o. – +421534182400 
- Vodár – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. – +421918505652 

- Obchodný manažér / Pracovník klientského centra – Katarína Tauberová – +421903792612 
- Pôrodná ambulantná asistentka – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.- +421918505652 

- Kuchár ázijských jedál – Thanh Ha Tao* – +421915876216 
- Rozpočtár / prípravár – Širila, a.s. – +421534427780 
- Pomocný kuchár – SUNWORK s.r.o. – +421905314989 
- Obuvník , zvrškár – ORTOKOMPLET spol. s r.o. – +421905573263 
- Lekár RLP – Falck Záchranná a.s. – +421911358042 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Po rozšírení môže byť skládka odpadu pri Kúdelníku jedna z najväčších 
[08.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/po-rozsireni-moze-byt-skladka-odpadu-pri-kudelniku-jedna-z-najvacsich-
cl566269.html 

 
 

Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť o 3. a 4. etapu. Zo žiadosti o 

posúdenie vplyvov na životné prostredie uverejnenej na enviroportáli vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je mestská 
spoločnosť … 

Spišská Nová Ves 8. februára (TASR) – Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú 

rozšíriť o 3. a 4. etapu. Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie uverejnenej na enviroportáli 
vyplýva, že navrhovateľ, ktorým je mestská spoločnosť Brantner Nova s.r.o., má dva varianty rozšírenia. Prvou 
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možnosťou je zväčšiť skládku o 600.000 metrov kubických s následnou prevádzkou do roku 2031, alebo o milión 
metrov kubických s prevádzkovaním skládky do roku 2038. V tom prípade pôjde o jednu z najväčších skládok na 
Slovensku. 

Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá 
z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. Ochranári však upozornili na 
rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo nedokázalo eliminovať ani 
zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu. „Teoreticky môže mať skládka vplyv najmä na spodné 
vody a rieku Hornád, čo je však podľa našich vedomostí monitorované. Do budúcnosti, najmä po uzavretí 
skládky, treba tento stav pozorne sledovať. Každý takýto priestor predstavuje prirodzene environmentálnu záťaž, 
ale podľa nášho názoru je lepšie rozširovať už existujúcu skládku, ako budovať novú,“ zdôraznil riaditeľ Správy 
NP Slovenský raj Tomáš Dražil. 

Súčasný rozsah separácie je podľa neho málo účinný, ľudí nenúti separovať viac a skládkovanie jednoznačne 
prevažuje. Tento stav sa podľa neho ale nezlepší, kým sa nezmení myslenie ľudí a príslušná legislatíva. Zároveň 
však dodal, že situácia je lepšia, než bola povedzme pred 30 rokmi, keď sa odpad uskladňoval oveľa bližšie k 
územiu NP. 

To, že skladovanie odpadu v lokalite Kúdelník bude realizované v etapách, bolo podľa ochranárov jasné od 
začiatku jej budovania. V súčasnosti slúži približne 250.000 obyvateľom na Spiši a vozí sa na ňu odpad aj zo 60 
kilometrov vzdialených obcí. Ročne sa tam ukladá približne 50.000 ton odpadu. „Čo sa týka vzťahu k 
Slovenskému raju, je umiestnená na opačnom konci mesta, ako leží NP. Vzdušnou čiarou je vzdialená viac než 
štyri kilometre od okraja ochranného pásma, od hranice samotného NP je najkratšia vzdialenosť 5,5 kilometra. 
Rozšírenie by nemalo vizuálne prevýšiť výšku terajšej skládky,“ dodal Dražil s tým, že väčším problémom NP 
Slovenský raj ako rozširovanie skládky Kúdelník, je znečisťovanie vôd rieky Hornád odpadom z okolitých 
rómskych osád. 

K rozšíreniu skládky sa ešte v júli minulého roka kladne vyjadrili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v 
Spišskej Novej Vsi. Súčasná kapacita priestoru podľa primátora mesta Jána Volného postačí na najbližších šesť 

rokov. „Je len logické, že sa uvažuje s rozšírením skládky v tejto lokalite, nakoľko sa môžu využiť existujúce 
zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky a na jej monitoring. Paralelne s rozšírením skládky na zvyškový 
odpad, budeme rozširovať kapacity aj na materiálové a energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho 
odpadu,“ uviedol. Ak by projekt nebol schválený, obce a mestá regiónu by museli svoj odpad voziť na iné 
dostupné miesta napr. do Košíc, ktoré sú od Spišskej Novej Vsi vzdialené 90 kilometrov. „To by samozrejme 

pocítili obyvatelia na radikálnom zvýšení poplatkov za komunálny a drobný stavebný odpad,“ konštatoval Volný. 
Počet skládok podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR klesá, v roku 2016 ich bolo v 

prevádzke 112. „Sme si istí, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Envirorezort stanovil, že 
budovanie nových skládok odpadov na zelenej lúke už potrebné nie je. Na druhej strane, rozširovanie skládok sa 
príležitostne deje podľa potreby v regióne. Preto aj pripravujeme ďalší krok, a to zvýšenie poplatkov za 
skládkovanie. Čo by opäť motivovalo obce viac triediť komunálny odpad. Zvýšením poplatkov za tonu odpadu 
chceme dosiahnuť, aby paradoxne obce mohli ušetriť, pretože platí, že čím viac komunálneho odpadu sa vytriedi, 
tým menej bude potrebné skládkovať,“ uviedol pre TASR hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Okrem legislatívnych 
zmien ministerstvo spustilo aj edukačný projekt Triedim, triediš, triedime a podniká ďalšie kroky. Tie sú podľa 
rezortu nevyhnutné, pretože hoci stúpa podiel separovania, 66 percent odpadu stále končí na skládkach. 

„Rozhodnutie o rozšírení skládky Kúdelník však zďaleka nepadlo. Investor teraz musí pripraviť do troch rokov 
správu o hodnotení. Až potom môže proces posudzovania ďalej pokračovať,“ uzavrel Ferenčák. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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23. Slovenský salezián Fekete bude v nedeľu vysvätený za biskupa v Baku 
[08.02.2018; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TK KBS/RV/Foto:Terézia Liptáková] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-salezian-fekete-bude-v-nedelu-vysvateny-za-biskupa-v-
baku/1305112 

 
 

Baku/Bratislava 8. februára 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Terézia Liptáková) 
Salezián Vladimír Fekete (1955), apoštolský prefekt Azerbajdžanu a bývalý provinciál saleziánov na 

Slovensku, bude v nedeľu 11. februára vysvätený za biskupa v Baku. Svätý Otec František ho povýšil do hodnosti 
biskupa 8. decembra 2017. Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé 
územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste Baku. 

Salezián Vladimír Fekete 
Slávnosť biskupskej vysviacky sa bude konať v miestnom Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, ktorý je 

jediným katolíckym kostolom v krajine. „Svätá stolica chcela mať na zreteli dobro miestnej Cirkvi,“ vysvetlil miesto 
vysviacky budúci biskup Mons. Fekete. Hlavným svätiteľom bude Angličan arcibiskup Paul Richard Gallagher, 
sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, spolusvätiteľmi budú bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav 
Zvolenský a niekdajší provinciál saleziánov v Hongkongu, aktuálne apoštolský nuncius v Grécku, arcibiskup 
Savio Hon Tai Fai. 

https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-salezian-fekete-bude-v-nedelu-vysvateny-za-biskupa-v-baku/1305112
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Medzi biskupmi, ktorí potvrdili svoju účasť na slávnosti, bude aj Stanislav Stolárik z Rožňavy, moskovský 
arcibiskup Paolo Pezzi, biskup z gruzínskej Tbilisi Giuseppe Pasotto, a traja saleziáni biskupi – Enrico Dal 
Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, Alois Kothgasser a Luidwig Schwarz, emeritní biskupi zo 
Salzburgu a Linzu. Zo Slovenska sa zúčastnia na slávnosti aj viacerí saleziáni na čele s provinciálom Jozefom 
Ižoldom. 

Keďže miestne katolícke spoločenstvo tvoria z veľkej časti veriaci zo zahraničia, pracujúci pre medzinárodné 
spoločnosti v Baku, svätá omša bude v angličtine a samotný obrad biskupskej vysviacky v latinčine. „Na konci 
januára som si vyhradil čas na svoje týždňové duchovné cvičenia. Pred odchodom na ne sa nám podarilo so 
spolubratmi saleziánmi premyslieť a rozdeliť najdôležitejšie úlohy, spojené s prípravou i priebehom slávnosti,“ 
povedal o príprave Vladimír Fekete. 

ThLic. Vladimír Fekete SDB (11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a 
geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do rehole 
Saleziánov dona Bosca a v roku 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Pokračoval v tajných štúdiách teológie a 30. 
januára 1983 v Berlíne bol vysvätený za kňaza. Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v 

tajnosti pracoval s mládežou. Po roku 1989 bol direktorom komunity saleziánov študentov teológie v Levoči, od 
roku 1993 bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosiahol na 
Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, 
následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov. 

Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane, 
ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru a Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským 
prefektom. Odvtedy už nosil aj oblečenie ako monsignor. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do 
hodnosti biskupa. 

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan (od roku 2011) je prítomnosťou Katolíckej cirkvi na území Azerbajdžanu, 
pričom zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť. Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku, kde sa 
nachádza Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jediný rímskokatolícky chrám v celej krajine. Na čele 
prefektúry stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Katolícku farnosť v Azerbajdžane 
tvoria prevažne veriaci prisťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená do 
pastoračnej starostlivosti slovenským saleziánom. Aktuálne tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V 
Baku majú svoje rehoľné komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky. 

V máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., po jeho návšteve bol v Baku postavený Chrám 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätili v roku 2007. V októbri 2016 navštívil krajinu pápež 
František. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného Azerbajdžanu apoštol sv. 
Bartolomej. 

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB 
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24. Po debakli definitívne bez play off 
[08.02.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/20756195/po-debakli-definitivne-bez-play-off.html 

 
 

Trnavskí hokejisti si nezahrajú vyraďovaciu časť 1. ligy. Rozhodla o tom prehra v Topoľčanoch. 
44. KOLOTopoľčany – Trnava 12:0 (2:0, 5:0, 5:0) 
Gladiátori cestovali do Topoľčian už iba s vidinou zázraku, nakoľko trojica trnavských hráčov nastúpila v tento 

deň za Považskú Bystricu, ktorá bola priamym konkurentom Trnavy o postup. Navyše mala lepšiu východiskovú 
pozíciu - viac bodov a prijateľnejších súperov. 

Topoľčany - Trnava 
(13 fotografií) 
Torzo gladiátorov tak muselo v Topoľčanoch zhltnúť tuhu pilulku. Vyrovnaný hokej sa hral iba v úvodnej 

tretine, no strelecky sa presadili iba domáci, keď v 9. minúte otvoril skóre Uhnák. V 13. minúte na 2:0 zvyšoval 
Malý, keď využil presilovku o dvoch hráčov. V druhej tretine sa výkon domácich podstatne zlepšil a po góloch 
Tábiho, Pekarčíka a D. Gergela viedli domáci už 5:0. V 37. minúte pridal šiesty gól Nemček a zápas sa zmenil na 
exhibíciu domáceho tímu. 

Tí po pekných akciách strieľali ďalšie góly a súper už v záverečnej tretine pôsobil odovzdaným dojmom. Za 
najlepších hráčov stretnutia boli vyhlásení Robin Malý a Boris Žilinský. 

Góly: 9., 39. a 43. Uhnák, 14. Malý, 22. Tábi, 28. Pekarčík, 33. a 60. Gergel, 37. Nemček, 52. Laššo, 56. 
Podstavek, 59. Klenko. 

Vylúčení: 6:7, presilovky: 4:0, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 52:34. Divákov: 431. 
TRNAVA: Brucháč (Gibl) – Brzák, Čunderlík, Kuna, Burian, Scheuer, Žilinský – Lukačovič, Šúry, Mrava – 

Grell, Baránek, Ftáčnik – Lavrenov, Greschner, Belskiy. 
Ostatné výsledky 44. kola: Považská Bystrica – Nové Zámky B 10:2 (1:0, 0:1, 9:1), Spišská Nová Ves – 

Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), Prešov – HC Bratislava 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), Skalica – Dubnica 7:2 (2:1, 4:0, 1:1). 
Tabuľka: 

https://mytrnava.sme.sk/c/20756195/po-debakli-definitivne-bez-play-off.html


1. Skalica 45 32 5 1 7 203:101 107 
2. Michalovce 45 30 5 3 7 220:87 103 
3. Presov 45 29 5 2 9 180:108 99 
4. Topolcany 45 23 7 3 12 161:101 86 
5. Dubnica 45 20 3 6 16 160:143 72 
6. Bratislava 45 17 2 4 22 146:157 59 
7. Spiš. N. Ves 45 11 3 7 24 137:190 46 
8. P. Bystrica 44 9 5 4 26 126:196 41 
9. Trnava 45 9 2 3 31 124:209 34 
10. N. Zamky B 45 8 0 3 34 98:277 27 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Koniec základnej časti sa blíži: Naši hokejisti odohrali posledný zápas na 

domácom ľade 
[08.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/koniec-zakladnej-casti-sa-blizi-nasi-hokejisti-odohrali-posledny-zapas-na-
domacom-lade-291090 

 
 

Už len jedno kolo delí hokejistov Spišskej od konca základnej časti 1. hokejovej ligy. V tom predposlednom 
mali opäť navrch súperi. 

Posledný domáci zápas základnej časti bol v celom priebehu v réžii Michalovčanov. Aj napriek snahe zvrátiť 
našu šnúru prehier, hostia ukázali, že im právom patrí druhá priečka v celkovej tabuľke. 

Po tretinách (0:2, 0:0, 0:1) sa tak mohli tešiť z víťazstva súperi. Posledný zápas v základnej časti odohráme 
už tento piatok na ľade Považskej Bystrice, čo však nezmení nijako rozloženie dvojíc do vyraďovacích zápasov. V 
play off budú naším súperom práve Michalovce. 

Góly: 19., 50. Jokeľ, 16. Halás. 
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce 0:3 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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26. Majiteľ požičovne áut je zúfalý, poisťovňa vymáha náklady na opravu 
[08.02.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1121659/majitel-pozicovne-aut-je-zufaly-poistovna-vymaha-naklady-na-
opravu.html 

 
 

Zdanlivo banálna poistná udalosť sa pre obyvateľa Spišskej Novej Vsi stala nočnou morou. Poisťovňa mu 

najprv zaplatila za opravu jeho havarovaného auta, teraz však od neho vymáha takmer 1500 eur. Majiteľ vozidla 
pritom svoje auto v čase nehody nešoféroval. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Komárňania dobyli Pasienky 
[08.02.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20755905/komarnania-dobyli-pasienky.html 

 
 

Senzačné víťazstvo MBK na pôde lídra. 
EUROVIA SBL 
31.kolo 
BK Inter Bratislava - MBK Rieker Com-Therm Komárno 81:84 (20:18, 15:15, 24:18, 22:33) 
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V úvode pozdravil domácich dvomi trojkami Vuk Djordjevič, ale Inter sa postupne dostával do tempa a na 
konci 5. minúty prebral vedenie, ktoré na dlhé minúty z rúk nepustil. Ďalší priebeh stretnutia priniesol vyrovnaný 
basketbal, Komárňania však svojho súpera do výraznejšieho náskoku nepustili. Pred štvrtou štvrtinou mali 
domáci predsa len osembodový náskok, ktorý sa zdal byť dostačujúci, avšak nebol. Komárno v predchádzajúcich 
dueloch horelo v záverečných častiach hry, v tomto zápase bol však opak pravdou. Hostia sústredenou hrou 
postupne znižovali svoju stratu, až sa na Inter dotiahli. V závere mal Vuk Djordjevič pri trestných hodoch istú ruku 
a tak bolo senzačné víťazstvo na svete. 

TH: 26/19 - 25/21, Fauly: 26 - 26, Trojky: 10 - 13, Rozhodovali: Brziak, Pipíška, Margala 
Komárno: Tomič 18, Vu. Djordjevič 17, Bowman 11, Hoferica 8, Jankovič 5 (Miloševič 10, Adams a Vojtek po 

6, Stojanov 3) 
Povedal po zápase 
Nenad Miloševič, hráč Komárna: “Veľa vecí sa zmenilo tým, že máme veľkú rotáciu a nepadáme vo štvrtej 

štvrtine, kde mali na začiatku sezóny chalani veľký problém. Zostali sme pokojní, hrali sme to, čo chceme, zlepšili 
sme agresivitu v obrane. Tak, ako Inter fantasticky bránil v prvom polčase a udržal nás len na čosi vyše tridsať 
bodov, v druhom polčase sme my začali brániť agresívnejšie. Zostávali sme v pokoji a dobre sme riešili situácie.” 

Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves - Košice 84:102, Levice - Žilina 113:72, Prievidza - Handlová 146:30, 

Karlovka - Svit 67:96. 
1.Inter Bratislava 31 27 4 2918:2431 58 
2.KB Košice 31 24 7 2949:2486 55 
3. Levice 31 22 9 2703:2426 53 
4. Prievidza 31 20 11 2791:2413 51 
5.Svit 31 18 13 2814:2614 49 
6. Komárno 31 17 14 2629:2594 48 
7.Karlovka 31 10 21 2408:2581 41 
8.Handlová 31 8 23 2429:2931 39 
9.Žilina 31 5 26 2464:3033 36 
10.Spišská Nová Ves 31 4 27 2365:2961 35 
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28. Skalica víťazom základnej časti, v play off proti P. Bystrici 
[08.02.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20756224/skalica-vitazom-zakladnej-casti-v-play-off-proti-p-bystrici.html 

 
 

Kolo pred koncom základnej časti 1. hokejovej ligy sú známe všetky podrobnosti. Triumf putuje do Skalice. Boj 
o postup začína do baráže začína. 

44. KOLOSkalica – Dubnica 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) 
Hostia začali na Záhorí lepšie a do vedenia išli v 5. minúte po vydarenej kombinačnej akcii. Avšak hokejovú 

pohodu, ktorá momentálne vládne v Skalici, môžu všetci len závidieť, a tak domáci najskôr Schmidtom spoza 
brány a potom po úniku Juráka skóre ešte v prvej časti otočili – 2:1. 

Keď v 24. minúte Kučera ideálne našiel spoza brány Kniazeva, bolo už 3:1. Škápik z pravého kruhu na 
vhadzovanie prestrelil v 29. minúte hosťujúceho gólmana štvrtýkrát a Kukliš bombou od modrej v 31. minúte 
definitívne rozhodol – 5:1. To však nebolo zo strany domácich všetko a Kotzman zblízka po kľučke upravil už na 
6:1. 

Tretia časť tak už bola o niečo pokojnejšia, nakoľko pri päťgólovom vedení si ho domáci mohli dovoliť. Aj tak 
však ešte domáci dopriali fanúšikom gólovú radosť, svojim druhým gólom sa blysol Kniazev – 7:1. Ako hostia 
skóre zápasu otvorili, tak ho aj uzavreli v 58. minúte Klukom na konečných 7:2. 

Góly: 6. Schmidt, 15. Jurák, 24. a 50. Kniazev, 29. Škápik, 31. Kukliš, 35. Kotzman, 50. Kniazev – 5. Hegyi, 
58. Kluka. 

Vylúčení: 1:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 40:29. Divákov: 711. 
SKALICA: Petrík – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Pavešic, Janík, Straka, Kukliš – Hujsa, Dufek, 

Vaškovič – Janáč, Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Okoličány, Schmidt, Kotzman. 
Ostatné výsledky 44. kola: Považská Bystrica – Nové Zámky B 10:2 (1:0, 0:1, 9:1), Spišská Nová Ves – 

Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1), Prešov – HC Bratislava 3:2 (0:0, 2:1, 1:1), Topoľčany – Trnava 12:0 (2:0, 5:0, 5:0). 
Tabuľka: 
1. Skalica 45 32 5 1 7 203:101 107 
2. Michalovce 45 30 5 3 7 220:87 103 
3. Presov 45 29 5 2 9 180:108 99 
4. Topolcany 45 23 7 3 12 161:101 86 
5. Dubnica 45 20 3 6 16 160:143 72 
6. Bratislava 45 17 2 4 22 146:157 59 
7. Spiš. N. Ves 45 11 3 7 24 137:190 46 
8. P. Bystrica 44 9 5 4 26 126:196 41 

https://myzahorie.sme.sk/c/20756224/skalica-vitazom-zakladnej-casti-v-play-off-proti-p-bystrici.html


9. Trnava 45 9 2 3 31 124:209 34 
10. N. Zamky B 45 8 0 3 34 98:277 27 

[Späť na obsah] 
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Ochranári upozorňujú na možné problémy, ministerstvo ešte nerozhodlo. 
Skládka Kúdelník na Spiši 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Skládku odpadu v lokalite Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť o 3. a 4. 

etapu. 
Zo žiadosti o posúdenie vplyvov na životné prostredie uverejnenej na enviroportáli vyplýva, že navrhovateľ, 

ktorým je mestská spoločnosť Brantner Nova s.r.o., má dva varianty rozšírenia. 
Prvou možnosťou je zväčšiť skládku o 600 000 metrov kubických s následnou prevádzkou do roku 2031, 

alebo o milión metrov kubických s prevádzkovaním skládky do roku 2038. 
V tom prípade pôjde o jednu z najväčších skládok na Slovensku. 
Ochranári upozorňujú 
Vzhľadom na blízkosť Slovenského raja sa k procesu EIA vyjadrovala aj Správa národného parku (NP), ktorá 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny voči zväčšeniu kapacity námietky nemala. 
Ochranári však upozornili na rozširovanie ľahkých odpadov ďaleko za hranice skládky pri silnejšom vetre, čo 

nedokázalo eliminovať ani zvýšenie oplotenia. Zároveň zdôraznili problém zápachu. 
“Teoreticky môže mať skládka vplyv najmä na spodné vody a rieku Hornád, čo je však podľa našich 

vedomostí monitorované. Do budúcnosti, najmä po uzavretí skládky, treba tento stav pozorne sledovať. Každý 
takýto priestor predstavuje prirodzene environmentálnu záťaž, ale podľa nášho názoru je lepšie rozširovať už 
existujúcu skládku, ako budovať novú,” zdôraznil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil. 

Súčasný rozsah separácie je podľa neho málo účinný, ľudí nenúti separovať viac a skládkovanie jednoznačne 
prevažuje. 

Tento stav sa podľa neho ale nezlepší, kým sa nezmení myslenie ľudí a príslušná legislatíva. 
Zároveň však dodal, že situácia je lepšia, než bola povedzme pred 30 rokmi, keď sa odpad uskladňoval oveľa 

bližšie k územiu NP. 
Problém je znečisťovanie Hornádu z osád 
To, že skladovanie odpadu v lokalite Kúdelník bude v etapách, bolo podľa ochranárov jasné od začiatku jej 

budovania. 
V súčasnosti slúži približne 250 000 obyvateľom na Spiši a vozí sa na ňu odpad aj zo 60 kilometrov 

vzdialených obcí. Ročne sa tam ukladá približne 50 000 ton odpadu. 
“Čo sa týka vzťahu k Slovenskému raju, je umiestnená na opačnom konci mesta, ako leží NP. Vzdušnou 

čiarou je vzdialená viac než štyri kilometre od okraja ochranného pásma, od hranice samotného NP je najkratšia 
vzdialenosť 5,5 kilometra. Rozšírenie by nemalo vizuálne prevýšiť výšku terajšej skládky,” dodal Dražil. 

Väčším problémom NP Slovenský raj ako rozširovanie skládky Kúdelník, je znečisťovanie vôd rieky Hornád 
odpadom z okolitých rómskych osád. 

Postačí ešte na šesť rokov 
K rozšíreniu skládky sa ešte v júli minulého roka kladne vyjadrili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v 

Spišskej Novej Vsi. 

Súčasná kapacita priestoru podľa primátora mesta Jána Volného postačí na najbližších šesť rokov. 
“Je len logické, že sa uvažuje s rozšírením skládky v tejto lokalite, nakoľko sa môžu využiť existujúce 

zariadenia potrebné k prevádzkovaniu skládky a na jej monitoring. Paralelne s rozšírením skládky na zvyškový 
odpad, budeme rozširovať kapacity aj na materiálové a energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho 
odpadu,” uviedol. 

Ak by projekt nebol schválený, obce a mestá regiónu by museli svoj odpad voziť na iné dostupné miesta, 
napríklad do Košíc, ktoré sú od Spišskej Novej Vsi vzdialené 90 kilometrov. 

“To by samozrejme pocítili obyvatelia na radikálnom zvýšení poplatkov za komunálny a drobný stavebný 
odpad,” konštatoval Volný. 

Ministerstvo chce vyššie poplatky za skládkovanie 
Počet skládok podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR klesá, v roku 2016 ich bolo v 

prevádzke 112. 
“Sme si istí, že tento trend bude v najbližších rokoch pokračovať. Envirorezort stanovil, že budovanie nových 

skládok odpadov na zelenej lúke už potrebné nie je. Na druhej strane, rozširovanie skládok sa príležitostne deje 
podľa potreby v regióne. Preto aj pripravujeme ďalší krok, a to zvýšenie poplatkov za skládkovanie. Čo by opäť 
motivovalo obce viac triediť komunálny odpad. Zvýšením poplatkov za tonu odpadu chceme dosiahnuť, aby 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20756291/skladku-kudelnik-pri-spisskej-novej-vsi-chcu-rozsirit.html


paradoxne obce mohli ušetriť, pretože platí, že čím viac komunálneho odpadu sa vytriedi, tým menej bude 
potrebné skládkovať,” uviedol hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. 

Okrem legislatívnych zmien ministerstvo spustilo aj edukačný projekt Triedim, triediš, triedime a podniká 
ďalšie kroky. 

Tie sú podľa rezortu nevyhnutné, pretože hoci stúpa podiel separovania, 66 percent odpadu stále končí na 
skládkach. 

“Rozhodnutie o rozšírení skládky Kúdelník však zďaleka nepadlo. Investor teraz musí pripraviť do troch rokov 
správu o hodnotení. Až potom môže proces posudzovania ďalej pokračovať,” uzavrel Ferenčák. 

[Späť na obsah] 
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Dejiny približujú zábavnou aj stručnou formou. 
Komiks o dejinách Spišskej Novej Vsi - 1. časť 

(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves je prvým mestom na Slovensku, ktoré propaguje svoju históriu aj 

formou komiksu, vychádza v tomto roku ako súčasť mestského mesačníka. 
„Rozhodli sme sa priblížiť históriu mesta novou, nenáročnou a možno aj netradičnou formou, a to hlavne 

mladým ľuďom, či tým, ktorí nechcú veľa času venovať štúdiu histórie. Ľudia si pozrú obrázky, prečítajú stručný 
text, je to zrozumiteľné pre každú generáciu,“ povedal primátor mesta Ján Volný, podľa ktorého má zatiaľ 
vydávanie komiksu pozitívny ohlas. 

Doteraz vyšli dve časti Ilustrovaných dejín Spišskej Novej Vsi, do konca roka ich bude dvanásť. 
Komiks o dejinách Spišskej Novej Vsi - 2. časť 

(4 fotografie) 
Mesto má aj monografiu 
Serióznou formou sa mesto snažilo pred časom priblížiť svoju históriu v podobe Míľnikov mesta, ktoré 

vychádzali ako príloha mesačníka a neskôr vyšli aj vo viazanej forme. 
Ešte v roku 2015 vydalo aj svoju monografiu, ktorá zvíťazila v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o 

Slovensku za rok 2015 v kategórii Knihy o mestách. 
„Na túto monografiu sme veľmi hrdí, keďže odborníci ju považujú za špičkovú,“ skonštatoval primátor. 
S myšlienkou priblížiť dejiny zábavnejšou formou prišla vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková. 
„Monografia váži viac ako tri kilá, je tam veľmi veľa informácií, a tak je pre niektorých jednoduchšie vziať si do 

ruky komiks. Za dve či tri minúty si prejdú jednu epizódu, zaujme možno aj malé deti. Text je stručný, ale aj vďaka 
vizuálnej forme je pamäťová stopa intenzívnejšia,“ poznamenal Volný. 

Možno vyjde pohromade 
Mesto uvažuje nad tým, že všetky časti komiksu vydá dokopy v budúcnosti aj ako brožúru. 
Ku komiksu sa dostanú Spišskonovovešťania prostredníctvom kultúrno-spoločenského mesačníka mesta, 

ktorý vychádza už 27. rok. 
„Mesačník sa dostane do každej schránky, vydávame ho v náklade 14-tisíc,“ povedal primátor. 

[Späť na obsah] 
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