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Spišská Nová Ves 
 

1. Jazda bez diaľničnej známky je risk 
[12.02.2018; Pravda; Ekonomika; s. 9; m] 

 
 

mm 
Bratislava 
Vodiči v týchto dňoch musia myslieť na to, že ročná diaľničná známka z minulého roku prestala platiť. Pre 

opätovnú jazdu po diaľnici je potrebné kúpiť novú elektronickú diaľničnú známku. Výjazd na diaľnicu bez platnej 
známky však nemusí automaticky znamenať pokutu. Čitateľka denníka Pravda Mária Findurová zo Spišskej 
Novej Vsi sa obáva, že na diaľnicu nemožno vyraziť hneď po zakúpení známky. „Videla som reportáž o šoférke, 

ktorá to presne tak vlani urobila, a nedávno jej prišla vysoká pokuta zajazdu bez známky. Pretože po zakúpení 
známka nadobudla platnosť až o nejaké dve minúty," píše v liste čitateľka, ktorá sa obáva podobnej sankcie. 
Oficiálna lehota potrebná na nadobudnutie platnosti známky však neexistuje. Vodič môže na diaľnicu vstúpiť 
hneď po registrácii správneho evidenčného čísla vozidla (EČV) a zaplatení elektronickej diaľničnej známky. 
„Motorista by mal využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest len s platnou diaľničnou známkou, inak 
riskuje pokutu. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sú rozmiestnené kamery zachytávajúce evidenčné čísla 
prechádzajúcich vozidiel. Tieto zábery sú následne vyhodnocované, teda porovnávajú sa so zoznamom 
zakúpených diaľničných známok v našej databáze. V prípade zistenia podozrenia z porušenia povinnosti úhrady 
diaľničnej známky sú tieto informácie poskytnuté do Jednotného informačného systému cestnej dopravy, ktorý je 
v správe Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky," informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej 
spoločnosti (NDS) Michaela Michalová. Následne systém vyhodnotí, kto je prevádzkovateľom vozidla, či je dané 
vozidlo od platby oslobodené, a spracuje podklad pre príslušný okresný úrad. Posielanie pokuty už nie je v 
kompetencii diaľničiarov. Podľa informácií denníka Pravda po zachytení EČV automatickým systémom si vodič 
ešte môže kúpiť diaľničnú známku do konca aktuálneho dňa. Rozhodujúci je dátum kúpy známky. Po diaľnici tak 
môže teoreticky ísť auto bez platnej známky bez toho, aby mu bola automaticky poslaná pokuta. Stane sa tak, ak 
si vodič do konca aktuálneho dňa známku nekúpi. Problém pre vodiča nastane, ak na diaľnici alebo rýchlostnej 
ceste stretne fyzickú kontrolu. Kontrolu používania diaľničných známok okrem automatického systému vykonáva 
aj šesť automobilov samotnej NDS v spolupráci s políciou. V takomto prípade sú priestupky riešené priamo na 
mieste blokovou pokutou. V takom prípade dodatočné kúpenie známky neprichádza do úvahy. V minulom roku 
bolo podlá Michalovej takto vykonaných 505 kontrol, pri ktorých bolo uložených 1162 pokút. Väčšinu z nich, až 
977 sankcií, dostali zahraniční vodiči. Štát zatiaľ nevie posielať pokuty v rámci objektívnej zodpovednosti 
zahraničným vodičom. Ide o celoeurópsky problém. Jednotlivé štáty Európskej únie si totiž neposkytujú údaje o 
majiteľoch vozidiel v prípade jazdy bez platnej diaľničnej známky. 

Štát uviedol do platnosti elektronické diaľničné známky od roku 2015, keď nahradili klasické nálepky. 
Automatický systém kontroly mal po spustení problémy. Automatické posielanie pokút nefungovalo a systém 
nevedel rozpoznať autá niektorých inštitúcií, ktoré môžu po diaľniciach a rýchlostných cestách jazdiť bez úhrady. 
Rezort dopravy musel zmeniť zákon upravujúci výšku pokút. Vodičom, ktorí zadali pri registrácii známky 
nesprávne EČV alebo zámerne jazdili bez známky, hrozila pokuta vo výške 300 eur za každý deň jazdy. Celkovo 
sa tak sankcia mohla vyšplhať až do výšky niekoľkých tisíc eur. Po zmene môže majiteľ auta dostať len jednu 
pokutu mesačne, vo výške 150 eur. Od zavedenia elektronických známok ich predaj stúpa. Štát ich zavedením 
dokázal eliminovať predaj falošných známok, ktorý v prípade papierových nálepiek prebiehal. V minulom roku 
NDS predala 4,3 milióna kusov elektronických diaľničných známok, za ktoré získala viac ako 72,3 milióna eur bez 



DPH. Najpredávanejšou je známka s najkratšou, desaťdňovou, platnosťou. Diaľničiari jej predali 2,7 milióna 
kusov. Vodiči najčastejšie nakupujú elektronické známky v predajných miestach. V minulom roku sa tak predalo 
až 66 percent všetkých známok. Stúpajúcu tendenciu má predaj známok cez internet. Predaj cez mobilnú 
aplikáciu využívali vodiči v minulom roku najmenej. Predalo sa tak len jedno percento všetkých známok. 

foto: 
Kontrolu používania diaľničných známok okrem automatického systému vykonáva aj šesť automobilov 

samotnej NDS v spolupráci s políciou. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Kam za kultúrou - pondelok 12. februára 
[12.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 3D o 15.30, 15:17 Paríž o 18.20, 20.00, 

Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.40, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 
20.50, Jumanji: Vitajte v džungli 3D o 15.50, 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, Labyrint: Smrteľná liečba o 20.40, Muž vo vlaku o 20.10, S 
láskou Vincent o 18.50, Zmenšovanie o 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.00, 18.00 hod., STER 
CENTURY CINEMAS - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.10, 
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 
Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 19.40 hod., ÚSMEV - Ja, Tonya o 17.45, Na 
konci sveta o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - 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. 

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

(do 19. 5.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 
KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), 
BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - 
pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: 
Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Výstava Scénografia (do 28. 2.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - pondelok 12. februára 
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 
VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a 

mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie 
fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - 
Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia 

zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Výstavy: 
Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), 
Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; 
Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; 
Petang v múzeu? Prečo nie?!; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických 
fotografiách, 

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.), 
SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM (Krátka 5) - Ket fašengi ta fašengi, ta še fašengujme (do 20. 2.), 

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.)CHLMEC: 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00, HALMISPACE 

(Hlavná 21) - , 

https://korzar.sme.sk/c/20756904/kam-za-kulturou-pondelok-12-februara.html


SP. NOVÁ VES: DK MIER - The Backwards o 19.00 hod., MsKS: Beatles Valentín - Love Songs / The 
Backwards o 19.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - 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., 

POPRAD: CINEMAX - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 18.30, 20.50, 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 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - 15:17 o 19.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; 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.), 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; 

ELEKTRÁREŇ TG - Výstavy: Peter Krupa - Genetika miesta (do 11. 3.), Martin Kratochvíl - Biely šum (do 11. 3.), 
ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), 

TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 
28. 2.), 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Umelci Tatrám (do 11. 3.), 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 
expozícia Ferdinanda Katonu, 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, 

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), 
STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.), 
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 12. februára 
[12.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20756890/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-12-februara.html 

 
 

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

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

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 

https://korzar.sme.sk/c/20756890/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-12-februara.html


NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 

Na západe, Hutnícka 3039/20 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Zlatý had, L. Novomeského 3918 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
FIALKA, Nemocničná 41/A 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
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 
TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Vihorlat, Strojárska 607 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
TILIA, Komenského 2137/65 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
KAMILKA, Jána Hollého 1466/42 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Okrúhle výročie Spišskej Novej Vsi budú pripomínať mince aj medaily 
[11.02.2018; dobrenoviny.sk; 20:42; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124432/okruhle-vyrocie-spisskej-novej-vsi-budu-pripominat-mince-aj-
medaily 

 
 

Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) – Spišská Nová Ves má pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o meste pripravené pre občanov i hostí pamätné mince a medaily. Informovala o tom vedúca kancelárie 
primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 
27 milimetrov (mm) a hmotnosťou osem gramov. Vydané sú v náklade 8000 kusov. "Na averze mince je 
zobrazený motív veže rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, názov a erb mesta 
Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho popisom. Ten 
pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1357–

1527," vysvetlila vedúca kancelárie s tým, že tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea v Košiciach 
sa v súčasnosti nachádza na námestí Spišskej Novej Vsi pred radnicou. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/124432/okruhle-vyrocie-spisskej-novej-vsi-budu-pripominat-mince-aj-medaily
https://www.dobrenoviny.sk/c/124432/okruhle-vyrocie-spisskej-novej-vsi-budu-pripominat-mince-aj-medaily


S rovnakými motívmi boli podľa jej ďalších slov vyrazené aj strieborné medaily s priemerom 30 mm a 
hmotnosťou 14,21 gramu v náklade 250 kusov. “Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších 
tohtoročných podujatí mesta, strieborné medaily sú určené pre významných hostí. K dispozícii je i 50 kusov na 
predaj v Turistickom informačnom centre,” spomenula s tým, že obe boli vyrazené v štátnom podniku Mincovňa 
Kremnica. 

Mesto sa pýši viacerými zaujímavými numizmatickými nálezmi. Ako v monografii Dejiny mesta Spišská Nová 
Ves uviedol Marián Soják, patrí medzi ne zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia. “Jej analýza ukázala, 

že išlo o uhorský florén Ľudovíta I. (1342–1382) s priemerom 21 mm, na averze s florentskou ľaliou, na reverze s 
postavou sv. Jána Krstiteľa,” opísal. Vykazovali vysokú akosť a patrili k mimoriadne kvalitným minciam. 
Obsahovali takmer 99 percent zlata. "Objavená minca nielenže súvisí s rozmachom obchodu a 
frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale predstavuje zároveň najstaršiu zlatú 
stredovekú mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil. 

Hoden povšimnutia je podľa jeho ďalších slov aj nález z roku 2006 – počítací žetón. Takýto typ sa totiž na 
Slovensku zatiaľ nevyskytol. Vyrobili ho v 18. storočí v nemeckom Norimbergu a poukazuje na vládu poľského 
panovníka Augusta III. Saského (1733–1763). “Žetón vyrobili z pomosadzenej medi, takže exemplár budí dojem, 
akoby bol zo zlata,” doplnil. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Okrúhle výročie Spišskej Novej Vsi budú pripomínať mince aj medaily 
[11.02.2018; teraz.sk; .SK; 17:24; TASR;Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/okruhle-vyrocie-spisskej-novej-vsi-b/307971-clanok.html 

 
 

Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze. 
Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) – Spišská Nová Ves má pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o meste pripravené pre občanov i hostí pamätné mince a medaily. Informovala o tom vedúca kancelárie 
primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 
27 milimetrov (mm) a hmotnosťou osem gramov. Vydané sú v náklade 8000 kusov. "Na averze mince je 
zobrazený motív veže rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, názov a erb mesta 
Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho popisom. Ten 
pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1357–

1527," vysvetlila vedúca kancelárie s tým, že tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea v Košiciach 
sa v súčasnosti nachádza na námestí Spišskej Novej Vsi pred radnicou. 

S rovnakými motívmi boli podľa jej ďalších slov vyrazené aj strieborné medaily s priemerom 30 mm a 
hmotnosťou 14,21 gramu v náklade 250 kusov. “Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších 
tohtoročných podujatí mesta, strieborné medaily sú určené pre významných hostí. K dispozícii je i 50 kusov na 
predaj v Turistickom informačnom centre,” spomenula s tým, že obe boli vyrazené v štátnom podniku Mincovňa 
Kremnica. 

Mesto sa pýši viacerými zaujímavými numizmatickými nálezmi. Ako v monografii Dejiny mesta Spišská Nová 
Ves uviedol Marián Soják, patrí medzi ne zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia. “Jej analýza ukázala, 

že išlo o uhorský florén Ľudovíta I. (1342–1382) s priemerom 21 mm, na averze s florentskou ľaliou, na reverze s 
postavou sv. Jána Krstiteľa,” opísal. Vykazovali vysokú akosť a patrili k mimoriadne kvalitným minciam. 
Obsahovali takmer 99 percent zlata. "Objavená minca nielenže súvisí s rozmachom obchodu a 
frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale predstavuje zároveň najstaršiu zlatú 
stredovekú mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil. 

Hoden povšimnutia je podľa jeho ďalších slov aj nález z roku 2006 – počítací žetón. Takýto typ sa totiž na 
Slovensku zatiaľ nevyskytol. Vyrobili ho v 18. storočí v nemeckom Norimbergu a poukazuje na vládu poľského 
panovníka Augusta III. Saského (1733–1763). “Žetón vyrobili z pomosadzenej medi, takže exemplár budí dojem, 
akoby bol zo zlata,” doplnil. 
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6. Spišská oslavuje 750. výročie: Pripomínať ho budú mince aj medaily 
[11.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/spiska-oslavuje-750-vyrocie-pripominat-ho-budu-mince-aj-medaily-291324 
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Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 
27 milimetrov (mm) a hmotnosťou osem gramov. Vydané sú v náklade 8000 kusov. 

Spišská Nová Ves má pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste pripravené pre občanov i 
hostí pamätné mince a medaily, informovala o tom vedúca kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi Andrea 

Jančíková. 
Mince vyrobené z mosadze 
Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 

27 milimetrov (mm) a hmotnosťou osem gramov. Vydané sú v náklade 8000 kusov. 
„Na averze mince je zobrazený motív veže rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, 

názov a erb mesta Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho 
popisom. Ten pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v 

rokoch 1357–1527,“ vysvetlila vedúca kancelárie s tým, že tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea 
v Košiciach sa v súčasnosti nachádza na námestí Spišskej Novej Vsi pred radnicou. 

S rovnakými motívmi boli podľa jej ďalších slov vyrazené aj strieborné medaily s priemerom 30 mm a 
hmotnosťou 14,21 gramu v náklade 250 kusov. „Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších 
tohtoročných podujatí mesta, strieborné medaily sú určené pre významných hostí. K dispozícii je i 50 kusov na 
predaj v Turistickom informačnom centre,“ spomenula s tým, že obe boli vyrazené v štátnom podniku Mincovňa 
Kremnica. 

Ďalšie nálezy mincií 
Mesto sa pýši viacerými zaujímavými numizmatickými nálezmi. Ako v monografii Dejiny mesta Spišská Nová 

Ves uviedol Marián Soják, patrí medzi ne zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia. 

„Jej analýza ukázala, že išlo o uhorský florén Ľudovíta I. (1342–1382) s priemerom 21 mm, na averze s 
florentskou ľaliou, na reverze s postavou sv. Jána Krstiteľa,“ opísal. Vykazovali vysokú akosť a patrili k 
mimoriadne kvalitným minciam. Obsahovali takmer 99 percent zlata. „Objavená minca nielenže súvisí s 
rozmachom obchodu a frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale predstavuje 
zároveň najstaršiu zlatú stredovekú mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi,“ vysvetlil. 

Hoden povšimnutia je podľa jeho ďalších slov aj nález z roku 2006 – počítací žetón. Takýto typ sa totiž na 
Slovensku zatiaľ nevyskytol. Vyrobili ho v 18. storočí v nemeckom Norimbergu a poukazuje na vládu poľského 
panovníka Augusta III. Saského (1733–1763). „Žetón vyrobili z pomosadzenej medi, takže exemplár budí dojem, 
akoby bol zo zlata,“ doplnil. 

Foto: Ilustračné 
Zdroj: TASR 
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7. Redakčný výber: Najčítanejšie články nášho portálu z tohto týždňa 
[11.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/redakcny-vyber-najcitanejsie-clanky-nasho-portalu-z-tohto-tyzdna-291203 

 
 

Témy, ktoré naozaj zaujali. Vybrali sme pre vás najčítanejšie články nášho spravodajského portálu z tohto 
týždňa. Zoznámte sa s nimi tiež… 

V Spišskej plesali gymnazisti 
Plesová sezóna v Spišskej Novej Vsi? Zahanbiť sa nedalo ani oranžové gymnázium. Jeho študenti plesali po 

dve noci. Tanečné kreácie ktoré predviedli v sobotu večer si zaslúžia obdiv. 
Novým sobášiacim sa stal exhokejista 
Na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi bolo jedným z bodov aj schválenie 

poverenia na výkon funkcie sobášiaceho a to pre bývalého úspešného hokejistu, v súčasnosti mestského 
poslanca, Ľubomíra Vaica. Viac sa už dozviete v našom článku. 

Rozhovor s finalistkou Miss Slovensko 
Iba pred pár dňami sme sa dozvedeli zloženie finálovej dvanástky súťaže Miss Slovensko. Aj Spiš v nej má 

svoje želiezko v ohni. Je ním Frederika Chovancová. Vyspovedali sme ju v rozhovore. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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8. Okrúhle výročie Spišskej Novej Vsi budú pripomínať mince aj medaily 
[11.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 11. februára (TASR) – Spišská Nová Ves má pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej 

zmienky o meste pripravené pre občanov i hostí pamätné mince a medaily. Informovala o tom vedúca kancelárie 
primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Nové pamätné mince okrúhleho tvaru sú vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 
27 milimetrov (mm) a hmotnosťou osem gramov. Vydané sú v náklade 8000 kusov. "Na averze mince je 
zobrazený motív veže rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, názov a erb mesta 
Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho popisom. Ten 
pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v rokoch 1357–

1527," vysvetlila vedúca kancelárie s tým, že tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea v Košiciach 
sa v súčasnosti nachádza na námestí Spišskej Novej Vsi pred radnicou. 

S rovnakými motívmi boli podľa jej ďalších slov vyrazené aj strieborné medaily s priemerom 30 mm a 
hmotnosťou 14,21 gramu v náklade 250 kusov. “Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších 
tohtoročných podujatí mesta, strieborné medaily sú určené pre významných hostí. K dispozícii je i 50 kusov na 
predaj v Turistickom informačnom centre,” spomenula s tým, že obe boli vyrazené v štátnom podniku Mincovňa 
Kremnica. 

Mesto sa pýši viacerými zaujímavými numizmatickými nálezmi. Ako v monografii Dejiny mesta Spišská Nová 
Ves uviedol Marián Soják, patrí medzi ne zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia. “Jej analýza ukázala, 

že išlo o uhorský florén Ľudovíta I. (1342–1382) s priemerom 21 mm, na averze s florentskou ľaliou, na reverze s 
postavou sv. Jána Krstiteľa,” opísal. Vykazovali vysokú akosť a patrili k mimoriadne kvalitným minciam. 
Obsahovali takmer 99 percent zlata. "Objavená minca nielenže súvisí s rozmachom obchodu a 
frekventovanosťou obchodných ciest smerujúcich cez Spiš v 14. storočí, ale predstavuje zároveň najstaršiu zlatú 
stredovekú mincu nájdenú na Spiši a v Spišskej Novej Vsi," vysvetlil. 

Hoden povšimnutia je podľa jeho ďalších slov aj nález z roku 2006 – počítací žetón. Takýto typ sa totiž na 
Slovensku zatiaľ nevyskytol. Vyrobili ho v 18. storočí v nemeckom Norimbergu a poukazuje na vládu poľského 
panovníka Augusta III. Saského (1733–1763). “Žetón vyrobili z pomosadzenej medi, takže exemplár budí dojem, 
akoby bol zo zlata,” doplnil. 

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

 
 

9. Kukláči zadržali aj známeho kulturistu 
[10.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Našli množstvo rastových hormónov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia vykonala v okrese Spišská Nová Ves dva navzájom súvisiace zákroky. Ako na 

svojej internetovej stránke informuje TV Joj, najprv zasahovala v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. 

Klienti museli po príchode policajtov docvičiť a priestory opustiť. Pri prehliadke fitnescentra, umiestneného v 
jednom z nákupných centier, polícia zaistila veľké množstvo rastových hormónov. Medzitým kukláči medzi 
Spišskou Novou Vsou a obcou Harichovce zastavili luxusné SUV. Šoféroval ho Ján, majiteľ fitnescentra. 
Dobrovoľne im vydal všetky veci, ktoré mal vo vozidle. 

Našli rastové hormóny 
Policajti pri viacerých domových prehliadkach zaistili väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a 

steroidov. Údajne má ísť o stovky balení, ktoré sa rátajú na tisícky dávok. Štyria ľudia skončili zadržaní v 
policajnej cele. Podľa TV Joj je medzi nimi aj Roman, známy kulturista a osobný tréner zo Spišskej Novej Vsi. 

Polícia prípad ďalej vyšetruje. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Šaliansky Maťko sa rozbehol na Spiši 
[10.02.2018; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 11; se] 

 
 

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pripravil koncom januára 25. ročník súťaže v prednese 

slovenských povestí Šaliansky Maťko. Na okresnom kole súťaže sa tento rok zúčastnilo tridsaťdeväť súťažiacich 
zo šestnástich základných škôl. V troch súťažných kategóriách zvíťazili Bianka Novotná zo ZŠ Povýšenia sv. 
Kríža v Smižanoch, Nina Maximová zo ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi a Sofia Kenderová zo ZŠ 

Komenského 3 v Smižanoch. Súťažiaci si popri pekných zážitkoch odniesli aj hodnotné ceny, ktoré pre nich 



pripravili organizátori súťaže. Dievčatá, ktoré sa vo svojich kategóriách umiestnili na prvých miestach budú okres 
reprezentovať na krajskom kole súťaže v Košiciach, ktoré sa uskutoční 22. februára tohto roka. Ako pripomenul 
riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher, na Spiši sa už tešia na ďalší ročník tejto stále populárnej 

literárnej súťaže, ktorej vznik pred štvrťstoročím sa spája aj s menom legendárneho matičného správcu Jozefa 
Cígera Hronského. 

(se) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Kukláči zadržali aj známeho kulturistu 
[10.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Našli množstvo rastových hormónov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia vykonala v okrese Spišská Nová Ves dva navzájom súvisiace zákroky. Ako na 

svojej internetovej stránke informuje TV Joj, najprv zasahovala v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. 

Klienti museli po príchode policajtov docvičiť a priestory opustiť. Pri prehliadke fitnescentra, umiestneného v 
jednom z nákupných centier, polícia zaistila veľké množstvo rastových hormónov. Medzitým kukláči medzi 
Spišskou Novou Vsou a obcou Harichovce zastavili luxusné SUV. Šoféroval ho Ján, majiteľ fitnescentra. 
Dobrovoľne im vydal všetky veci, ktoré mal vo vozidle. 

Našli rastové hormóny 
Policajti pri viacerých domových prehliadkach zaistili väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a 

steroidov. Údajne má ísť o stovky balení, ktoré sa rátajú na tisícky dávok. Štyria ľudia skončili zadržaní v 
policajnej cele. Podľa TV Joj je medzi nimi aj Roman, známy kulturista a osobný tréner zo Spišskej Novej Vsi. 

Polícia prípad ďalej vyšetruje. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. SBL: Košice podľahli Levickým Patriotom po dvojnásobnom predĺžení 
[10.02.2018; dobrenoviny.sk; 21:16; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124385/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriotom-po-dvojnasobnom-predlzeni 

 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Na snímke s loptou hráč Košíc Rahmon Fletcher vľavo hráč Levíc Garrick Sims v zápase 32. kola Eurovia 

SBL medzi KB Košice - BK Levickí Patrioti v Košiciach 10. februára 2018. — Foto: TASR - František Iván 
Žilina 10. februára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 32. kola. 

Stretnutie BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v stredu 14. februára o 16.00 

h. 
PP TV Raj Žilina - BC Prievidza 71:96 (40:44) 
Najviac bodov: Rožánek 25, Ďurana 11, Belavý, Crnič po 8 - Bílik 20, Sitton 14, Fusek 13 
MBK Handlová - BK Inter Bratislava 60:92 (31:46) 
Najviac bodov: Stanojevič 18, Haviar 11, Zejak 8 - Vlahovič 17, Barač 13, Nuhanovič 10 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Iskra Svit 97:69 (37:34) 
Najviac bodov: Tomič 21, Vojtek 17, Bowman, Adams po 14 - Lošonský 24, Jackson 14, Avramovič, Galata po 

8 
KB Košice - BK Levickí Patrioti 109:115 po dvojnásobnom predĺžení (89:89, 45:46) 
Najviac bodov: S. Stamenkovič 28, Fletcher 25, P. Stamenkovič 14 - Diabate 28, Vašl 25, Kurbas, Mijovič po 

15 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

13. SBL: Košice podľahli Levickým Patriotom po dvojnásobnom predĺžení 
[10.02.2018; teraz.sk; .SK; 20:37; TASR;Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/sport/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriot/307874-clanok.html 

https://www.dobrenoviny.sk/c/124385/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriotom-po-dvojnasobnom-predlzeni
http://www.teraz.sk/sport/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriot/307874-clanok.html


 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Žilina 10. februára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 32. kola. 

Stretnutie BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v stredu 14. februára o 16.00 

h. 
PP TV Raj Žilina - BC Prievidza 71:96 (40:44) 
Najviac bodov: Rožánek 25, Ďurana 11, Belavý, Crnič po 8 - Bílik 20, Sitton 14, Fusek 13 
MBK Handlová - BK Inter Bratislava 60:92 (31:46) 
Najviac bodov: Stanojevič 18, Haviar 11, Zejak 8 - Vlahovič 17, Barač 13, Nuhanovič 10 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Iskra Svit 97:69 (37:34) 
Najviac bodov: Tomič 21, Vojtek 17, Bowman, Adams po 14 - Lošonský 24, Jackson 14, Avramovič, Galata po 

8 
KB Košice - BK Levickí Patrioti 109:115 po dvojnásobnom predĺžení (89:89, 45:46) 
Najviac bodov: S. Stamenkovič 28, Fletcher 25, P. Stamenkovič 14 - Diabate 28, Vašl 25, Kurbas, Mijovič po 

15 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť komiksovým seriálom 
[10.02.2018; dobrenoviny.sk; 15:39; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/124357/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-minulost-komiksovym-serialom 

 
 

Pre takúto formu prezentácie dejín sa rozhodli po vydaní monografie i úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta. 
Spišská Nová Ves, archívna snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta 
Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť prostredníctvom 

komiksového seriálu. Autorom kresieb je Ľuboš Bukovinský, textov a celkovej koncepcie Peter Karpinský. 
Informovala o tom vedúca kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Pre takúto formu prezentácie dejín sa rozhodli po vydaní monografie i úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta. 
“Uvedomujeme si, že ak chceme vzbudiť vzťah a snáď aj lásku k svojmu mestu u mladých ľudí, dejiny im 
potrebujeme priblížiť aj inou formou. Preto sme s nadšením prijali ponuku Petra Karpinského na spracovanie a 
vydávanie tohto komiksu. Verím, že táto netradičná forma spojenia literárneho a výtvarného umenia, navyše s 
edukačným cieľom poznania našich dejín, zaujme,” uviedol primátor Ján Volný. 

Prvé dve z 12 častí komiksu Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi sa venovali osídleniu mesta, prvej 

písomnej zmienke, vzniku najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne založenej Majstrom Konrádom, významným 
privilégiám ako napr. právo konať trhy, ktoré sú dodnes dôležitou súčasťou života metropoly stredného Spiša. 
Distribuovali ich do všetkých domácností v meste, k dispozícii sú aj na jeho webe. 

“Komiks ako médium využívajú slovenské mestá iba zriedkavo, lepšie sú na tom naši susedia z Českej 
republiky. Kvalitu spišskonovoveského komiksu garantuje jej spoluautor, spisovateľ a jazykovedec Peter 
Karpinský, ktorý sa komiksu venuje aj odborne,” uzavrela Jančíková. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť komiksovým seriálom 
[10.02.2018; teraz.sk; .SK; 14:29; TASR;Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-min/307824-clanok.html 

 
 

Pre takúto formu prezentácie dejín sa rozhodli po vydaní monografie i úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta. 
Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť prostredníctvom 

komiksového seriálu. Autorom kresieb je Ľuboš Bukovinský, textov a celkovej koncepcie Peter Karpinský. 
Informovala o tom vedúca kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Pre takúto formu prezentácie dejín sa rozhodli po vydaní monografie i úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta. 
“Uvedomujeme si, že ak chceme vzbudiť vzťah a snáď aj lásku k svojmu mestu u mladých ľudí, dejiny im 
potrebujeme priblížiť aj inou formou. Preto sme s nadšením prijali ponuku Petra Karpinského na spracovanie a 
vydávanie tohto komiksu. Verím, že táto netradičná forma spojenia literárneho a výtvarného umenia, navyše s 
edukačným cieľom poznania našich dejín, zaujme,” uviedol primátor Ján Volný. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/124357/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-minulost-komiksovym-serialom
http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-min/307824-clanok.html


Prvé dve z 12 častí komiksu Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi sa venovali osídleniu mesta, prvej 

písomnej zmienke, vzniku najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne založenej Majstrom Konrádom, významným 
privilégiám ako napr. právo konať trhy, ktoré sú dodnes dôležitou súčasťou života metropoly stredného Spiša. 
Distribuovali ich do všetkých domácností v meste, k dispozícii sú aj na jeho webe. 

“Komiks ako médium využívajú slovenské mestá iba zriedkavo, lepšie sú na tom naši susedia z Českej 
republiky. Kvalitu spišskonovoveského komiksu garantuje jej spoluautor, spisovateľ a jazykovedec Peter 
Karpinský, ktorý sa komiksu venuje aj odborne,” uzavrela Jančíková. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Slovenského saleziána Feketeho vysvätia za biskupa 
[10.02.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 10:43; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/563176/slovenskeho-saleziana-feketeho-vysvatia-za-biskupa/ 

 
 

Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, 
Slovenského saleziána Vladimíra Feketeho v nedeľu 11. februára vysvätia za biskupa v hlavnom meste 

Azerbajdžanu v Baku. Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé 
územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste. 

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 Fekete. 
Hlavným svätiteľom bude anglický arcibiskup Paul Richard Gallagher, spolusvätiteľmi budú bratislavský 
arcibiskup Stanislav Zvolenský a arcibiskup Savio Hon Tai-Fai. Keďže miestne katolícke spoločenstvo tvoria 
z veľkej časti veriaci zo zahraničia, svätá omša bude v angličtine a samotný obrad biskupskej vysviacky 
v latinčine. 

Vladimír Fekete sa narodil 11. augusta 1955 a 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. 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," uviedol hovorca 
saleziánov Rastislav Hamráček. Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 vymenoval za predstaveného 
katolíckej misie v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru a Fekete sa stal jej 
prvým apoštolským prefektom. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do hodnosti biskupa. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť komiksovým seriálom 
[10.02.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-minulost-komiksovym-serialom-cl566678.html 

 
 

Spišská Nová Ves, archívna snímka 
Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišská Nová Ves prezentuje svoju minulosť prostredníctvom 

komiksového seriálu. Autorom kresieb je Ľuboš Bukovinský, textov a celkovej koncepcie Peter Karpinský. 
Informovala o tom vedúca kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková. 

Pre takúto formu prezentácie dejín sa rozhodli po vydaní monografie i úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta. 
“Uvedomujeme si, že ak chceme vzbudiť vzťah a snáď aj lásku k svojmu mestu u mladých ľudí, dejiny im 
potrebujeme priblížiť aj inou formou. Preto sme s nadšením prijali ponuku Petra Karpinského na spracovanie a 
vydávanie tohto komiksu. Verím, že táto netradičná forma spojenia literárneho a výtvarného umenia, navyše s 
edukačným cieľom poznania našich dejín, zaujme,” uviedol primátor Ján Volný. 

Prvé dve z 12 častí komiksu Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi sa venovali osídleniu mesta, prvej 

písomnej zmienke, vzniku najvýznamnejšej gotickej zvonolejárne založenej Majstrom Konrádom, významným 
privilégiám ako napr. právo konať trhy, ktoré sú dodnes dôležitou súčasťou života metropoly stredného Spiša. 
Distribuovali ich do všetkých domácností v meste, k dispozícii sú aj na jeho webe. 

“Komiks ako médium využívajú slovenské mestá iba zriedkavo, lepšie sú na tom naši susedia z Českej 
republiky. Kvalitu spišskonovoveského komiksu garantuje jej spoluautor, spisovateľ a jazykovedec Peter 
Karpinský, ktorý sa komiksu venuje aj odborne,” uzavrela Jančíková. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

https://www.aktuality.sk/clanok/563176/slovenskeho-saleziana-feketeho-vysvatia-za-biskupa/
http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-prezentuje-svoju-minulost-komiksovym-serialom-cl566678.html
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18. Sobota a nedeľa v Spišskej a okolí? Skočiť sa dá aj na tieto akcie… 
[10.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/sobota-a-nedela-v-spisskej-a-okoli-skocit-sa-da-aj-na-tieto-akcie-291098 

 
 

Užite si víkend aj vy. Čo sa bude počas neho diať v našom meste a okolí ? Vybrali sme pre vás hneď niekoľko 
tipov na lákavé akcie… 

Grajnár 2018 
10. februára 2018 od 9:00, Grajnár 
Príležitosť zalyžovať si a zmerať sily s inými lyžiarmi. Centrum voľného času Adam v spolupráci s našim 

mestom a Lesmi mesta Spišská Nová Ves pripravili pre milovníkov snehu a lyží verejné preteky v behu na 

lyžiach. Pretekať budú v sobotu dospelí v niekoľkých vekových kategóriách. 
Fašiangová lyžovačka 
10. februára 2018 od 11:00, Levočská dolina 
Poslednú fašiangovú lyžovačku si môžete užiť v sobotu aj v lyžiarskom stredisku Levočská Dolina. Masky 

dostanú 4-hodinový skipass grátis, bude prebiehať súťaž o najkrajšiu masku v kategórii deti aj dospelí. Pripravené 
sú rôzne súťaže pre deti, maskoti, zabíjačkové špeciality a mnoho iného. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
10. februára 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Spišské divadlo opäť pripravilo zaujímavú hru. Diváci si môžu pozrieť novú hru o ľúbostnom trojuholníku zo 

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

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

Tisícdeväťsto 
10. februára 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
Poetický príbeh chlapca – siroty, ktorú našli na palube prepychového zaoceánskeho parníka. Sprevádza ho 

zvláštny osud: pokiaľ žije nesmie opustiť loď. Stáva sa legendárnym klaviristom. Dramatické spracovanie: Ján 
Pramuk 

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

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

Pod bielym závojom 
11. februára 2018 o 14:00, kaštieľ Markušovce 
Predvalentínska nedeľa s komentovaným vstupom – zaujímavosti o svadobných šatách a svadbách ako o 

spoločenskom fenoméne či prezentácia súčasných svadobných šiat na vás čakajú v neďalekom kaštieli v 
Markušovciach. Výstava je doplnená zaujímavými exponátmi zo zbierkového fondu Múzea Spiša. 

Snežní ľudkovia 
11. februára 2018 o 16:00, Dom Matice slovenskej 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu pozýva všetky deti a ich rodičov na nežnú snehuliacku rozprávku o 

veľkej obetavosti a priateľstve. Rozprávka bude pripravená v nedeľu popoludní v podkroví Domu Matice 
slovenskej a po predstavení čaká na deti animačný program. 

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

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

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Aký otec taký syn, aký mlynár taký mlyn 
[10.02.2018; vedanadosah.sk; Aktuality; 00:00; Redakcia] 
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10. feb. 2018 • Historické vedy a archeológia 
Tak znie známe slovenské príslovie. Mlyny patria u nás medzi najrozšírenejšie tradičné výrobné prostriedky. 

Odjakživa boli centrom rozvinutej dobovej technológie a zohrávali významnú technickú, ekonomickú a civilizačnú 
úlohu. Mlynári patrili medzi bohatých a vplyvných občanov dediny, vlastnili veľké lúky a role, ktoré mali v 
prenájme od zemepána. 

Dnes je všetko celkom inak a toto remeslo upadá do zabudnutia. „V súčasnosti nájdeme staré mlyny len ako 
pamiatky v niektorých obciach alebo v skanzenoch,“ hovorí Dávid Patera. Hoci tento mladý študent nezdedil 
mlynárstvo po otcovi, učarovalo mu natoľko, že sa téme venoval vo svojej práci v rámci Stredoškolskej odbornej 
činnosti (SOČ) 2017 a v kategórii História, filozofia, právne vedy sa umiestnil na prvom mieste. 

„Prvý písomný doklad o existencii mlynárstva na našom území je už z roku 1135. Je to obdobie staršie ako 
mnohé obce na Slovensku,“ dozvedáme sa od gymnazistu zo Spišskej Novej Vsi. „V 13. storočí sa na našom 

území spomína už 150 mlynov. V druhej polovici 14. storočia začali vznikať riečne lodné mlyny na rieke Dunaj. 
Mlynárstvo vznikalo v rôznych formách, či už veterné mlyny na Záhorí, alebo vodné mlyny na veľkých riekach 
akou je Dunaj.“ 

Dávid sa zameral najmä na oblasť obce Hnilčík a jej usadlosti v doline Železného potoka v regióne Spiša, kde 
počiatky mlynárstva siahajú do druhej polovice 18. storočia. „Najväčšou zaujímavosťou je, že v tejto doline sa v 
minulosti mlynárstvo tak rozšírilo, že tu vzniklo až 13 mlynov. Strmý spád tunajšieho potoka využili naši predkovia 
veľmi dômyselne. Taktiež je pozoruhodné, že kedysi bola obec rozdelená na hornú a dolnú časť. V dolnom 
Hnilčíku bola hustota mlynov naozaj fascinujúca. V dĺžke približne 3,5 kilometra tu bolo situovaných až 12 mlynov 
a dokonca tri vedľa seba! Toto všetko svedčí o popularite tohto remesla a o chuti tunajších obyvateľov podnikať,“ 
vysvetľuje Dávid. 

Získavanie informácií o mlynárskej tradícii v doline Železného potoka začalo v archívoch a pokračovalo 
samotným výskumom v teréne. Nanešťastie v každej zo získaných publikácií bola problematika spomenutá len 
okrajovo. „Veľkým zdrojom informácií bol pre mňa archív v Levoči a v Spišskej Novej Vsi, kde sa nachádzajú 

plány a spisy, ktoré mi pri písaní práce veľmi pomohli. Ďalej katastrálne, banské alebo všeobecné mapy obce 
Hnilčík a okolia, kde boli staré mlyny zaznačené. Zistil som ich presnú polohu a podnikol terénny výskum. 
Porovnával som stav kedysi a dnes, ako veľmi došlo k zmene za dlhé časové obdobie.“ 

Prvý vodný mlyn v danej lokalite bol postavený zadarmo, poddanými. Najspoľahlivejší poddaný sa stal 
mlynárom, ktorý pracoval pre svojho pána. Uvádza sa, že v krátkom čase sa tento nápad rozšíril a vzniklo tu 
viacero pánskych vodných mlynov. Náklady na fungovanie mlynov boli nulové. Tieto fakty sa stali hlavnou 
príčinou a podnetom k vzniku mlynárstva v údolí Železného potoka. „Najviac informácií som sa dozvedel o 
poslednom fungujúcom mlyne, o ktorom mi vedeli povedať aj starší obyvatelia obce. O mlynoch, ktoré existovali v 
19. storočí, nevedel už skoro nik. Od polovice 19. storočia došlo k modernizácii – po nainštalovaní vodných turbín 
a iných mechanizmov sa stali mlyny produktívnejšími a postupne odrovnali zastaranú konkurenciu.“ 

„V súčasnosti drvivá väčšina mlynov, ktoré zanikli koncom 19. storočia, už nestojí a nachádzajú sa po nich len 
terénne stopy. Dodnes sa zachovala budova len jediného – posledného mlyna. Dva mlyny boli prestavané na 
rodinné domy,“ objasňuje Dávid, ktorý miesta výskytu mlynov v obci navštívil v rámci svojho výskumu. Je treba 
dodať, že pôvodné budovy mlynov sú cennejšie ako klasické ľudové drevenice. Tých sa v okolí Hnilčíka 
zachovalo omnoho viac. 

„Ani po napísaní mojej práce táto téma nie je dostatočne spracovaná, pretože aj počas súťaže SOČ som sa 
dostal k novým poznatkom, ktoré som následne pri prezentovaní spomenul,“ dodáva Dávid. Verí, že jeho práca 
poslúži pre budúce generácie k lepšiemu pochopeniu histórie regiónu, ako aj obyvateľom obce vytvoriť si obraz 
toho, ako v minulosti vyzerala dedinka Hnilčík. Touto prácou však jeho bádanie ani zďaleka nekončí. „Plánujem 
podniknúť bohatší archívny výskum a dotiahnuť terénne skúmanie do úplného konca, aby sa podarilo 
zdokumentovanie všetkých stôp po mlynárstve.“ 

Získavanie informácií v archívoch, či priamo na mieste vyžaduje množstvo času. Dávid Patera tejto činnosti 
obetuje svoj voľný čas rád a v budúcnosti by chcel odovzdávať svoje vedomosti ďalším generáciám ako učiteľ. 
„Rozhodol som sa, že po ukončení štúdia na strednej škole budú moje kroky putovať smerom k pedagogike 
predmetov dejepis a geografia.“ 

Informácie a foto poskytol: Dávid Patera 
Spracovala: Katarína Sládečková pre redakciu Veda na dosah 
Uverejnila: VČ 
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20. Slovenského saleziána Vladimíra Feketeho v nedeľu v Baku vysvätia za 

biskupa 
[10.02.2018; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; TASR/HSP/Foto:wikimedia] 
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Bratislava 10. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:wikimedia) 
Slovenského saleziána Vladimíra Feketeho v nedeľu 11. februára vysvätia za biskupa v hlavnom meste 

Azerbajdžanu v Baku. Ako biskup bude stáť na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé 
územie krajiny a tvorí ju nateraz jediná farnosť v hlavnom meste. 

Na snímke 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 Fekete. 
Hlavným svätiteľom bude anglický arcibiskup Paul Richard Gallagher, spolusvätiteľmi budú bratislavský 
arcibiskup Stanislav Zvolenský a arcibiskup Savio Hon Tai-Fai. Keďže miestne katolícke spoločenstvo tvoria z 
veľkej časti veriaci zo zahraničia, svätá omša bude v angličtine a samotný obrad biskupskej vysviacky v latinčine. 

Vladimír Fekete sa narodil 11. augusta 1955 a 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. 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,” uviedol hovorca saleziánov Rastislav Hamráček. Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 
vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú 
prefektúru a Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do 
hodnosti biskupa. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Baldovský sa opäť zranil. Hneď v prvom útoku 
[10.02.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20757293/baldovsky-sa-opat-zranil-hned-v-prvom-utoku.html 

 
 

Býci nastúpia v šlágri proti Leviciam. 
KOŠICE. Basketbalisti KB Košice dnes od 18. hod. na domácej palubovke nastúpia proti svojmu tabuľkovému 

susedovi z Levíc. 
Košičanom patrí aktuálne druhé miesto, Levice majú o dve víťazstvá menej a figurujú na tretej priečke. 
Býci si v poslednom stretnutí poradili so Spišskou Novou Vsou 102:84 a zapísali si štvrtý triumf v rade. 
Východniarske derby začali lepšie Košičania, ktorí už po prvej štvrtine viedli o 16 bodov. 
Zvyšná časť duelu sa niesla vo vyrovnanom duchu, pričom si zverenci trénera Čuroviča udržiavali vyše 

dvojciferný náskok. 
Poučili sa z chýb 
„Som rád, že sme mali tak kvalitný začiatok, z ktorého sme následne ťažili po zvyšok zápasu. Hru sme 

neustále kontrolovali a teší ma, že sme to zvládli doviesť do víťazného konca bez väčších problémov,“ povedal 
tréner KB Miljan Čurovič. 

Vydarený začiatok v predošlých zápasoch mali skôr súperi Košíc, ktorí sa dostali do výraznejšieho náskoku a 
ten museli následne býci doháňať. 

Dokázali sme sa poučiť z chýb, ktoré sme spravili v Komárne a na Karlovke a tentoraz sme mali lepší úvod 
my. Myslím si, že to bol základ nášho víťazstva,“ uviedol Čurovič. 

Košičanom vychádzala aj streľba z diaľky. Najlepší strelec býkov v zápase Igor Marič premenil celkom päť z 
ôsmich trojkových pokusov. 

„Sme najlepšie útočiace družstvo v lige a úspešná trojková streľba patrí k jedným z hlavných atribútov, ktoré 
potrebuje mužstvo, aby bolo v zápase úspešné,“ skonštatoval košický tréner. 

Dostal „koňara“ 
Návrat po zranení absolvoval slovenský reprezentant a rodák zo Spišskej Novej Vsi Stanislav Baldovský, 

ktorý však neodohral ani dve minúty a opäť sa nešťastne zranil. 
„To bolo najväčšie negatívum zápasu. Mrzí ma to najmä kvôli Stanovi, pretože bol veľmi motivovaný. Pripravil 

som pre neho aj väčšiu porciu minút, aby si schuti zahral proti svojim Spišiakom. Už v prvom útoku dostal 
nepríjemného ‘koňara’ a povedal nám, že nemôže pokračovať ďalej. Ja pevne verím, že sa dá čím skôr dokopy a 
pomôže nám ako v lige, tak aj v Slovenskom pohári. Veľmi by chcel nastúpiť už proti Leviciam, ale uvidíme, podľa 
toho ako zvládne tréning,“ povedal Čurovič. 

Dnes od 18. hod. v Angels aréne privítajú Košičania tretí tím Eurovia SBL ligy – Levice, ktoré majú stále šancu 
predbehnúť býkov do konca základnej časti. 

„Pre nás je dôležitý každý jeden zápas. Tak ako bol dôležitý duel so Spišskou, rovnako bude pre nás 
podstatné, aby sme zvládli aj stretnutie s Levicami. Sú naším tabuľkovým susedom, pričom máme nad nimi 
náskok dvoch víťazstiev. Určite chceme doma predviesť kvalitný výkon a potvrdiť druhé miesto v tabuľke.“ 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20757293/baldovsky-sa-opat-zranil-hned-v-prvom-utoku.html
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22. Plavecké diamanty sa pomaličky obrusujú 
[10.02.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20757165/plavecke-diamanty-sa-pomalicky-obrusuju.html 

 
 

Vyvrcholením zimnej časti sezóny boli pre martinských plavcov majstrovstvá Slovenska. Vo všetkých 
vekových kategóriách na nich získali spolu 71 medailí, z toho až 35 zlatých. 

MARTIN. Zimné majstrovstvá Slovenska bývajú pre plavcov vyvrcholením druhej polovice sezóny. V Čilistove 
súťažili o tituly seniori i juniori a v konkurencii 268 pretekárov z 38 klubov sa výrazne presadila aj pätica 
Martinčanov v zložení Adam Černek, Martin Demeter, Adam Hrabovský, Michaela Klimantová a Martina 
Melníková. 

Adam Černek bol najúspešnejším plavcom majstrovstiev, keď získal 12 titulov, z toho 5 seniorských a 7 
juniorských. 

Navyše na 400 m polohové preteky vytvoril nový slovenský juniorský rekord. 
V súčasnosti najväčší martinský plavecký talent potvrdil stúpajúci výkonnosť aj na majstrovstvách Európy 

seniorov. Najskôr zlepšil svoj vlastný slovenský juniorský rekord na 100 m znak a potom vytvoril nový juniorský 
slovenský rekord na 50 m znak. Adam štartoval ešte na 200 m znak a klasifikovali ho na 26. mieste. Zo 
slovenskej výpravy na ME bol Adam najlepším juniorom. 

Starší žiaci mali svoj šampionát v Dolnom Kubíne. Na Orave sa zišlo 238 pretekárov zo 43 klubov a 
jedenásťčlenné zastúpenia mal aj Martin. Spomedzi našich sa najviac darilo Jane Mižúrovej, ktorá zvíťazila v 
piatich disciplínach, v dvoch bola druhá a v jednej tretia. So ziskom 8 medailí bola najúspešnejšou plavkyňou 
majstrovstiev v kategórii 13-ročných a vďaka nej skončil PK Martin v medailovej štatistike klubov na 2. priečke. 

Mladší žiaci plávali o tituly v Šamoríne. Deväťčlenná martinská výprava vylovila z bazéna v kategórii 
jedenásťročných 18 cenných kovov (7 zlatých, 5 strieborných, 6 bronzových), čo bolo najviac zo všetkých klubov. 
Okrem toho Laura Gruchaľáková vytvorila dva slovenské rekordy tejto kategórie na 100 m a 200 m prsia a 
Richard Púček zas v disciplíne 200 m polohové preteky. Aj tu bola konkurencia veľmi silná, veď na prestížnom 
podujatí si otestovalo svoje sily 275 plavcov zo 47 klubov. 

Neoficiálne majstrovstvá Slovenska mali v Spišskej Novej Vsi aj desaťroční a mladší plavci. Naše najmladšie 

talenty boli spomedzi všetkých klubov najúspešnejšie a osemčlenná výprava doviezla domov 31 cenných kovov 
(11 zlatých, 9 strieborných, 11 bronzových). 

Pretekári PK Martin tak na zimných majstrovstvách Slovenska získali 71 medailí (35 zlatých, 18 strieborných, 
18 bronzových). 

„Vždy sa nám podarilo vybojovať dosť medailí, no na takúto žatvu si nepamätám. Potešiteľné tiež je, že v 
každej vekovej kategórii máme plavcov, ktorí patria medzi absolútnu slovenskú špičku. Najlepšou správou ale je, 
že naši pretekári sa systematicky zlepšujú,“ povedal Jiří Mikoláš, predseda PK Martin. 

SÚŤAŽILI NA MAJSTROVSTVÁCH SR 
Juniori: Adam Černek, Martin Demeter, Adam Hrabovský, Michaela Klimantová, Martina Melníková. 
St. žiaci: Michal Hrivnák, Alexandra Mišíková, Šimon Púček, Miriam Ondrlová, Marek Palovič, Vladimír 

Skuhra, Jakub Viluda, Margaréta Jančárová, Oliver Juraj Mucha, Katarína Čepanová, Jana Mižúrová. 
Ml. žiaci: Eduard Miškuf, Adam Žilinčík, Alica Palovičová, Petronela Majerová, Natália Latková, Rastislav 

Mikoláš, Richard Reich, Richard Púček, Laura Gruchaľáková. 
Desaťroční a ml.: Adam Černák, Patrik Mikoláš, David Reich, Barbora Košárková, Petra Kudláčová, 

Alexandra Michalidesová, Natália Novotná, Ema Štilcová. 
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23. Čarovný výtvor zimy: Ľadopád Šikľavá skala obdivuje celé Slovensko 
[10.02.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; htp:/dromedar.zoznam.sk] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1689125/Carovny-vytvor-zimy–Ladopad-Siklava-skala-obdivuje-cele-Slovensko 

 
 

Ľadopád Šikľavá skala 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. V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov a patrí k najkrajším zimným 
prírodným úkazom na Slovensku. 

Prečítajte si celý článok >> 
[Späť na obsah] 
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24. SBL: Košice podľahli Levickým Patriotom po dvojnásobnom predĺžení 
[10.02.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriotom-po-dvojnasobnom-predlzeni-cl566728.html 

 
 

Na snímke s loptou hráč Košíc Rahmon Fletcher vľavo hráč Levíc Garrick Sims v zápase 32. kola Eurovia 
SBL medzi KB Košice - BK Levickí Patrioti v Košiciach 10. februára 2018. 

Žilina 10. februára (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 32. kola. 
Stretnutie BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v stredu 14. februára o 16.00 

h. 
PP TV Raj Žilina - BC Prievidza 71:96 (40:44) 
Najviac bodov: Rožánek 25, Ďurana 11, Belavý, Crnič po 8 - Bílik 20, Sitton 14, Fusek 13 
MBK Handlová - BK Inter Bratislava 60:92 (31:46) 
Najviac bodov: Stanojevič 18, Haviar 11, Zejak 8 - Vlahovič 17, Barač 13, Nuhanovič 10 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Iskra Svit 97:69 (37:34) 
Najviac bodov: Tomič 21, Vojtek 17, Bowman, Adams po 14 - Lošonský 24, Jackson 14, Avramovič, Galata po 

8 
KB Košice - BK Levickí Patrioti 109:115 po dvojnásobnom predĺžení (89:89, 45:46) 
Najviac bodov: S. Stamenkovič 28, Fletcher 25, P. Stamenkovič 14 - Diabate 28, Vašl 25, Kurbas, Mijovič po 

15 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

25. KOŠICKÁ ŠPORTOVÁ TÝŽDŇOVKA 
[09.02.2018; Košický večer; ŠPORT; s. 15; SVJATOSLAV DOHOVIČ;VLADIMÍR MEZENCEV] 

 
 

Hokejistov opustila forma a vytrápila maródka 
Po výbornom vstupe do nového roka sa košickí hokejisti dostali v úvode februára do krízy. 
V predchádzajúcom týždni najprv dvakrát prehrali s Trenčínom a Nitrou, v stredu až po samostatných 

nájazdoch vydreli víťazstvo nad Novými Zámkami. To už bol na striedačke aj nový tréner Roman Šimíček, ktorý 
doplnil dvojicu Marcel Šimurda a Peter Bartoš a svoj návrat do Košíc si určite predstavoval inak. V tabuľke sa 
Košičania prepadli na piate miesto a čaká ich tuhý boj o to, aby minimálne v prvom kole play-off mali výhodu 
začínať v domácom prostredí. 

Nešťastný týždeň hokejistov sa začal na ľade Trenčína, kde mal zápas škandalózny záver. Práve v tom sa 
rozhodlo o prehre 1:3. V poslednej tretine Košičania nedokázali strhnúť vedenie na svoju stranu a necelé dve 
minúty pred koncom poslal domácich do vedenia Exkošičan Varga. 

Po jeho góle a verdiktoch rozhodcov sa nechutným spôsobom prejavili fanúšikovia Trenčína, ktorí košickú 
striedačku zaliali pivom a ľad zahádzali plastovými fľašami. Jedna sa stala osudnou pre brankára Habala, ktorý 
po jej odstrelení späť na tribúnu išiel predčasne pod sprchy. Nerozchytaný Lundström hneď z prvej strely 
inkasoval a Košičania tak prišli o šancu poslať zápas aspoň do predĺženia. Dianím v Trenčíne sa po otvorenom 
liste vedenia Košíc zaoberala aj disciplinárna komisia zväzu a vojakov zrejme neminie mastná pokuta. 

Problémy Košičanov po návrate z Trenčína ešte znásobila viróza v kabíne a v domácom zápase proti Nitre 
nastupovali v značne oklieštenej zostave. Hostia už po prvej tretine vyhrávali o tri góly a zápas sa napokon 
skončil 2:5. 

Pred stredajším domácim zápasom s Novými Zámkami sa do zostavy vrátili Dudáš, Čížek, Kafka aj Spilar, ale 
vypadli z nej olympionici Nagy a Hovorka. Košičania sa pri víťazstve 3:2 po samostatných nájazdoch poriadne 
vytrápili, čo priznal aj Gabriel Spilar, autor víťazného gólu v samostatných nájazdoch. „Nehrali sme to, na čo sme 
zvyknutí. Nechcem sa vyhovárať, ale nie sme v ideálnom stave a musíme sa cez to nejako prehrýzť. Momentálne 
nám to nejde a musíme sa nad tým zamyslieť. Verím, že nájdeme správny tip k tomu, aby sme hrali v piatok lepší 
hokej,“ poznamenal Spilar po zápase. 

Hokejistov nič jednoduché nečaká ani v najbližších dňoch. V piatok 9. februára vykorčuľujú na ľad vo Zvolene, 
ktorý je ďalším priamym konkurentom v boji o čelo tabuľky. V nedeľu 11. februára cestujú na ľad rozbehnutej 
Detvy. 

Foto: 
Košičania v Južnej Kórei. Marek Hovorka a Laco Nagy vymenili domáci ľad za olympijský. FOTO: 

FACEBOOK 
— 

http://www.24hod.sk/sbl-kosice-podlahli-levickym-patriotom-po-dvojnasobnom-predlzeni-cl566728.html


Vyradili obhajcu, vypadli s novým víťazom 
Volejbalisti VK KDS Šport Košice potvrdili dobrú novoročnú formu aj na záverečnom turnaji Slovenského 

pohára, ktorý sa hral pred týždňom v Prievidzi. Vo štvrťfinále si až prekvapujúco hladko v troch setoch poradili s 
obhajcom z Prešova. „Sme veľmi radi, že sme vyhrali. Chalani na tento zápas mysleli celý týždeň a veľmi 
zodpovedne sa naň pripravil, čo sa ukázalo v tom, že sme mali málo smečov do autu, málo pokazených servisov 
a nakoniec to prinieslo ovocie,“ hodnotil víťazstvo 3:0 Dávid Šalata. 

V semifinále čakala volejbalistov rozbehnutá domáca Prievidza, ktorá je suverénom aj v extralige a svoje 
postavenie potvrdila hladkým víťazstvom 3:0. Slabou útechou pre Košičanov je, že vypadli s budúcim víťazom. 
Prievidžania prvý raz v histórii dvihli nad hlavu Slovenský pohár, keď si vo finále poradili so Svidníkom. Košických 
volejbalistov čaká počas víkendu posledný dvojzápas nadstavbovej skupiny o 5. – 9. miesto. V piatok 9. februára 
nastúpia na palubovke Trenčína, v nedeľu 11. februára privítajú o 19.00 h v domácej Športovej hale Hotelovej 
akadémie Starú Ľubovňu. 

Foto: 
Košičania mali smolu. Prievidza im naložila 3:0. FOTO: VK KDS ŠPORT 
— 
Anjelky pristrihli Čajkám krídla 
Až štyri zápasy s Piešťanskými Čajkami majú vo februárovom programe basketbalistky Good Angels Košice. 

V tom prvom, ktorý sa hral v rámci extraligovej nadstavby, zvíťazili počas predchádzajúceho víkendu v domácej 
Angels Aréne až prekvapujúco hladko 77:43. 

Vzhľadom na dva predchádzajúce vzájomné zápasy, v ktorých Piešťanské Čajky najprv uštedrili Good Angels 
prvú prehru v slovenskej extralige a prehrali o jediný bod vo finále pohára, sa očakávala väčšia dráma. „Keby mi 
niekto pred zápasom povedal, že vyhráme takýmto rozdielom, tak by som mu neveril. Som však veľmi rád, že 
sme si udržali formu z eurocupového zápasu v Benátkach a pred reprezentačnou prestávkou sme si uhájili 
takýmto spôsobom domáce prostredie. Výborne sme bránili a v porovnaní so zápasmi v Piešťanoch sme boli 
produktívnejší v útoku,“ hodnotil zápas tréner anjelok Peter Jankovič. 

Ako dodala pätnásťbodová Anna Jurčenková, priebeh zápasu prekvapil aj hráčky. „Takýto zápas sme 
nečakali ani my. Vieme však, že doma sme silné a treba to len dokázať. Mali sme dobrý začiatok a potom sme si 
jednoducho verili. Piešťanom sa navyše nedarila streľba a tam vznikol ten rozdiel,“ povedala. 

Košičanky čaká v poslednom februárovom týždni dokonca trojzápas s vicemajstrom z Piešťan. Dva zápasy sa 
hrajú ako štvrťfinále play-off Východoeurópskej ligy EEWBL, jeden bude extraligový. 

Foto: 
Anjelky a Čajky. Čaká ich vzájomý trojzápas. FOTO: JUDY 
— 
Basketbalisti opäť na víťaznej vlne 
Basketbalisti KB Košice sa opäť vezú na dobrej vlne a víťaznú šnúru natiahli na štyri zápasy. V 

predchádzajúcom týždni si na svoje konto pripísali dve zdanlivo povinné víťazstvá. Najprv počas 
predchádzajúceho víkendu zvíťazili na palubovke bratislavskej Karlovky 81:70. Víťazstvo sa vôbec nerodilo 
ľahko. Košičania museli doháňať desaťbodové manko z pokazenej prvej štvrtiny. „Mali sme problém v útočnej aj 
obrannej fáze, zle sme sa presúvali do útoku a hrali sme akoby bez energie. Zdvihli sme sa už v druhej štvrtine a 
druhý polčas sme boli lepší v obrane, využívali sme podkošové situácie a aj problémy Karlovky s faulami. Zápas 
sme zvládli, čo sme radi. Karlovku budeme mať zrejme aj v play-off, preto sa na ňu musíme čo najlepšie 
pripraviť,“ povedal po zápase Peter Sedmák. 

V strede týždňa cestovali Košičania do Spišskej Novej Vsi, kde o svojom víťazstve 102:84 rozhodli v prvej 

štvrtine, ktorú vyhrali o 16 bodov. 
— 
Lokomotíva v príprave nezvládla druhý polčas 
Futbalisti Lokomotívy Košice stále čakajú na druhé víťazstvo v príprave na jarnú časť druholigovej sezóny. 

Pred týždňom nastúpili v maďarskej Kazincbarczike proti tamojšiemu druholigistovi a hoci v zápase dvakrát viedli, 
napokon nezvládli záverečnú štvrťhodinu a prehrali 2:4. Ešte pred týmto zápasom sa opäť zmenil káder trénera 
Alberta Rusnáka st., keď z tímu odišiel ľavý obranca Róbert Dický. Vydal sa na svoje prvé zahraničné angažmán 
do rakúskej tretej ligy a podľa jeho slov o prestupe rozhodol predovšetkým záujem trénera SV Horn Carstena 
Janckera, ktorého si futbaloví fanúšikovia pamätajú ako vynikajúceho hráča Bayernu Mníchov a nemeckej 
reprezentácie. „Čas ukáže, či to bolo správne rozhodnutie, no momentálne považujem tento krok za výrazný v 
mojej kariére. Predsa len, o zahraničnom angažmáne sníva väčšina futbalistov. Lokomotíva sa mi neopúšťa 
ľahko, udomácnil som sa tu, spoznal som ľudí, ktorí mi prirástli k srdcu. Určite s nimi budem i naďalej v kontakte a 
budem im držať prsty, aby pre Lokomotívu vybojovali prvú ligu. Tento klub si to zaslúži,“ povedal Dický pre 
klubový web. Príprava Lokomotívy vstúpila do záverečnej fázy a počas víkendu čaká hráčov ďalšia zaujímavá 
herná previerka. V sobotu 10. februára o 14:00 nastúpia vo Vranove nad Topľou proti fortunaligovým 
Michalovciam. 

SVJATOSLAV DOHOVIČ 
— 
Anton Švajlen oslávil životné jubileum 
V uplynulom období oslavovalo svoje životné jubileá niekoľko osobností košického futbalu. Aj keď Anton 

Švajlen, jeden z najlepších československých brankárov v 60. a 70. rokoch minulého storočia, mal 80 rokov už 3. 
decembra, zo zdravotných dôvodov musel oslavy presunúť na koniec januára. O to však boli náročnejšie, veď 
časť z nich sa uskutočnila na pôde Slovenského olympijského výboru, ďalšia na Slovenskom futbalovom zväze a 
čo ho najviac prekvapilo, bolo pozvanie fanúšikov slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorí majú svoj oficiálny 



klub. „Musel som síce absolvovať ďalšiu cestu do Bratislavy, ale tá rozhodne stála za to. Okrem mňa pozvali aj 
čerstvého sedemdesiatnika Jána Pivarníka, ktorý do veľkého futbalu vstúpil práve v Košiciach, ako aj ďalších 
jubilantov. Išlo skutočne o milé a neformálne stretnutie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať,“ hovorí A. Švajlen. 
Legendy pospolu Zlatým klincom osláv Švajlenovej osemdesiatky však bolo stretnutie s tými, s ktorými toho toľko 
pekného prežil v časoch slávnej éry VSS Košice a ešte stále spoluhráčov v tíme Internacionáli Košice. Tí mu 
venovali jubilejný dres a pohár. Nechýbali napríklad Július Kánássy, Andrej Daňko st. a ďalší futbalisti v 
seniorskom veku, ktorí ešte aj dnes dokážu nielen hrať, ale aj organizovať medzinárodné turnaje pre veteránov. 

VLADIMÍR MEZENCEV 
Foto: 
Zlatý klinec osláv. A. Švajlenovi blahoželali športoví súpútnici. FOTO: RÓBERT BERENHAUT 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Polícia mala raziu vo fitnescentre v Spišskej Novej Vsi 
[09.02.2018; aktuality.sk; Krimi; 19:28; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/563081/policia-mala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/ 

 
 

Pri viacerých domových prehliadkach mali zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov. 
Kriminálna polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. Podľa portálu noviny.sk pri 

nej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
“Vzhľadom na to, že v tejto veci momentálne prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť,” uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ako informuje portál, 
policajti najprv zastavili auto medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami, ktoré následne prehľadali. Vodič auta, 
ktorým bol majiteľ fitnescentra, príslušníkom dobrovoľne vydal celý jeho obsah. 

Polícia medzitým zasahovala aj v jeho fitnescentre. Pri viacerých domových prehliadkach mali podľa portálu 
zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a steroidov. Štyria ľudia mali skončiť v policajnej cele. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Polícia mala raziu vo fitnescentre v Spišskej Novej Vsi 
[09.02.2018; aktuality.sk; Krimi; 19:28; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/563081/policia-mala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/ 

 
 

Pri viacerých domových prehliadkach mali zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov. 
Kriminálna polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. Podľa portálu noviny.sk pri 

nej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
“Vzhľadom na to, že v tejto veci momentálne prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť,” uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ako informuje portál, 
policajti najprv zastavili auto medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami, ktoré následne prehľadali. Vodič auta, 
ktorým bol majiteľ fitnescentra, príslušníkom dobrovoľne vydal celý jeho obsah. 

Polícia medzitým zasahovala aj v jeho fitnescentre. Pri viacerých domových prehliadkach mali podľa portálu 
zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a steroidov. Štyria ľudia mali skončiť v policajnej cele. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Skončil pod kolesami kamióna 
[09.02.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Viktor Vincze] 

 
 

Viktor Vincze, moderátor: 
" Prichádzal na križovatku po vedľajšej ceste a ignoroval, že sa k nemu po hlavnej blíži kamión. Nedal mu 

prednosť a skončil pod jeho kolesami. Havária sa stala v obci Smižany v okrese Spišská Nová Ves." 

František Mrovčák, veliteľ hasičského zásahu: 
“Pri našom príchode bol vodič osobného auta zakliesnený, museli sme ho vyprostiť pomocou hydraulického 

náradia.” 

https://www.aktuality.sk/clanok/563081/policia-mala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/
https://www.aktuality.sk/clanok/563081/policia-mala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/


Marek Baláž, redaktor: 
"Hneď po vystrihnutí ťažko zraneného vodiča z osobného auta prevzali záchranári a odviezli ho do nemocnice 

v Spišskej Novej Vsi. Nepozornosť alebo zlý odhad, to sú pravdepodobné príčiny tejto havárie. Takto vnímal 

sekundy pred ňou vodič kamiónu." 
Vodič kamióna: 
“Ja som išiel v smere od Spišského Štvrtku, on išiel stadiaľ, zo Slovenského raja, no a pozrel sa akurát, ja 

som si ho všímal, hej, pozrel sa na pravú stranu či môže odbočiť, odbočil, ale už na ľavú stranu nepozeral, na 
hlavný ťah, či môže ísť, alebo nemôže ísť. Rovno mi vbehol do cesty, ja už som predpokladal, že stane sa, čo sa 
stane, stúpil som na brzdy, no len už sa nedalo tomu zabrániť.” 

Marek Baláž: 
" Podľa posledných informácií utrpel vodič vážne zranenie hlavy a lekári v spišskonovoveskej nemocnici 

zvažujú jeho prevoz do Košíc. Zo Smižian Marek Baláž, televízia Markíza." 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Razia kukláčov vo fitnescentre 
[09.02.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová-Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: 
“Spišskonovoveskí kriminalisti spolu s kukláčmi urobili raziu v známom fitnescentre v meste. Včera večer 

hľadali niektorých jeho zamestnancov a tiež steroidy a anaboliká, obchodovanie s nimi je na Slovensku podobne 
ako obchodovanie s drogami trestný čin, zadržali štyroch ľudí.” 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: 
“Razia sa začala okolo pol deviatej večer, policajti hľadali anaboliká, asteroidy a rastové hormóny. Podľa 

našich informácií v rukách kriminalistov skončili tisícky dávok týchto látok, tie údajne vo fitnescentrách predávali 
zákazníkom. Štyria zadržaní muži by sa momentálne mali nachádzať v cele predbežného zadržania a 
pravdepodobne budú väzobne stíhaní.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Košice: 
“Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie.” 
Marie Balážová-Melníková: 
"Takýto nápis na dverách dnes vítal zákazníkov najväčšieho fitnescentra v Spišskej Novej Vsi. Ľudia, ktorí si 

tu chceli dnes zacvičiť, sa otáčali a odchádzali sklamane domov. Čo ste zistili?" 
(začiatok ankety) 
Opýtaný: 
“Že je zatvorené.” 
Marie Balážová-Melníková: 
“A viete prečo?” 
Opýtaný: 
“Nie, neviem. Naozaj neviem prečo.” 
(koniec ankety) 
Marie Balážová-Melníková: 
“Zamestnanci fitnescentra, v ktorom sa uskutočnila policajná razia, sa na kameru vyjadriť odmietli, téma 

anabolík a asteroidov je tabu. Tí, ktorí si vylepšujú postavu aj bez nich, sa hovoriť neboja.” 
Ján Magdoško, bývalý hokejista: 
“Mladí to berú kvôli tomu, aby rýchlejšie boli väčší, nabúchanejší, sexi viac. Neviem, či to je dobrá cesta.” 
Marie Balážová-Melníková: 
“O rizikách užívania anabolík, rastových hormónov a steroidov nám naviac povedal skúsený tréner.” 
Patrik Lukáč, tréner: 
“Napríklad nejaká olejnatá pokožka, tvorba akné, u žien zhrubnutý hlas až po nejaké poruchy menštruačného 

cyklu, úplná strata plodnosti, v horších prípadoch až smrť. U mladých ľudí najmä sa môže zastaviť napríklad rast 
po vysadení ich užívania, keďže prirodzená produkcia testosterónu telom je potom nízka.” 

Marie Balážová-Melníková: 
“Predaj všetkých týchto látok je u nás zakázaný, napriek tomu je k nim pomerne jednoduchý prístup. V kauze 

pokračujú kriminalisti vyšetrovaním, žiadne obvinenia vznesené zatiaľ neboli.” 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Razia kukláčov v fitnesscentre 
[09.02.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová-Melníková / Robert Has] 

 
 



Robert Haas, moderátor: „Spišskonovoveskí kriminalisti s pomocou kukláčov včera vtrhli do známeho 
fitnescentra v meste, hľadali nielen niektorých jeho zamestnancov, ale aj steroidy a anaboliká. Obchodovanie s 
nimi je na Slovensku trestným činom rovnako ako obchodovanie s drogami, zadržali štyroch ľudí.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „Razia sa začala okolo pol deviatej večer, policajti hľadali anaboliká, 
asteroidy a rastové hormóny. Podľa našich informácií v rukách kriminalistov skončili tisícky dávok týchto látok, tie 
údajne vo fitnescentrách predávali zákazníkom. Štyria zadržaní muži by sa momentálne mali nachádzať v cele 
predbežného zadržania a pravdepodobne budú väzobne stíhaní.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Košice: „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v 
tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Takýto nápis na dverách dnes vítal zákazníkov najväčšieho fitnescentra v 
Spišskej Novej Vsi. Ľudia, ktorí si tu chceli dnes zacvičiť, sa otáčali a odchádzali sklamane domov. Čo ste 

zistili?“ 
(začiatok ankety) 
Opýtaný: „Že je zatvorené.“ 
Marie Balážová-Melníková: „A viete prečo?“ 
Opýtaný: „Nie, neviem. Naozaj neviem prečo.“ 
(koniec ankety) 
Marie Balážová-Melníková: „Zamestnanci fitnescentra, v ktorom sa uskutočnila policajná razia, sa na kameru 

vyjadriť odmietli, téma anabolík a asteroidov je tabu. Tí, ktorí si vylepšujú postavu aj bez nich, sa hovoriť neboja.“ 
Ján Magdoško, bývalý hokejista: „Mladí to berú kvôli tomu, aby rýchlejšie boli väčší, nabúchanejší, sexi viac. 

Neviem, či to je dobrá cesta.“ 
Marie Balážová-Melníková: „O rizikách užívania anabolík, rastových hormónov a steroidov nám naviac 

povedal skúsený tréner.“ 
Patrik Lukáč, tréner: „Napríklad nejaká olejnatá pokožka, tvorba akné, u žien zhrubnutý hlas až po nejaké 

poruchy menštruačného cyklu, úplná strata plodnosti, v horších prípadoch až smrť. U mladých ľudí najmä sa 
môže zastaviť napríklad rast po vysadení ich užívania, keďže prirodzená produkcia testosterónu telom je potom 
nízka.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Predaj všetkých týchto látok je u nás zakázaný, napriek tomu je k nim pomerne 
jednoduchý prístup. V kauze pokračujú kriminalisti vyšetrovaním, žiadne obvinenia vznesené zatiaľ neboli.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Kriminalisti zasahovali v posilňovni 
[09.02.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Simona Simanová / Simona Simanová] 

 
 

Simona Simanová, moderátorka: „V Spišskej Novej Vsi zasahovali včera večer kukláči. Vtrhli do známeho 

fitnescentra a hľadali steroidy, anaboliká a rastové hormóny, zadržali pritom štyroch ľudí. Podľa našich informácií 
v rukách kriminalistov skončili aj tisícky dávok týchto látok, tie údajne vo fitnescentrách predávali svojim 
zákazníkom. Štyria zadržaní muži by sa momentálne mali nachádzať v cele predbežného zaistenia a zrejme budú 
väzobne stíhaní.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Košice: „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony v 
tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Prešovský župan Milan Majerský: Neboduje len v politike, ale aj pod košom! 
[09.02.2018; cas.sk; Čas.sk; 13:05; Peter Novotný;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/654670/presovsky-zupan-milan-majersky-neboduje-len-v-politike-ale-aj-pod-
kosom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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? 

https://www.cas.sk/clanok/654670/presovsky-zupan-milan-majersky-neboduje-len-v-politike-ale-aj-pod-kosom/
https://www.cas.sk/clanok/654670/presovsky-zupan-milan-majersky-neboduje-len-v-politike-ale-aj-pod-kosom/


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. 

Otvoriť galériu 
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. 

Milan Majerský (46) 
Post: Pivot 
Výška: 200 cm 
Váha: 100 kg 
Basketbalový vzor 
- Michael Jordan. Nie preto aký bol slávny a úspešný, ale preto že sa nevzdával. Minul viac ako 9000 striel, 

stratil viac ako 300 zápasov a v 24 zápasoch mu dal tréner dôveru a mal rozhodnúť a on minul. No napriek 
všetkému sa nevzdával. 

Foto: 
Milan Majerský (46) vo svojom úrade. Zdroj: nov 
Župan Milan Majerský (vpravo) sa milovanému športu venuje už dlhé roky. Zdroj: nov 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Divadelné predstavenie v spišskom nárečí 
[09.02.2018; Rádio Regina BA; Žurnál Rádia Regina; 12:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš] 

 
 

Peter Béreš, moderátor: „K najoriginálnejším slovenským nárečiam určite patrí to spišské. V snahe o 
autenticitu po ňom siahli divadelníci zo Spišskej Novej Vsi. V spištine naskúšali nové predstavenie, ktoré bolo už 

týždeň pred dnešnou premiérou vypredané.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Originálne divadelné predstavenie s hercami spišského divadla 

nacvičil režisér Michal Babiak.“ 
Michal Babiak, režisér: „Volá sa Až tri v taňcu na Vidermaňcu. Ide vlastne o radikálnu úpravu rokokového 

románu Choderlosa de Laclosa Nebezpečné známosti.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pôvodné prostredie Paríža nahradil režisér prostredím spišskej dediny. Tam 

naberá klasický ľúbostný trojuholník jedného muža a dvoch žien aj vďaka jazyku nové rozmery. Výraznou posilou 
tímu, ktorý originálne predstavenie pripravil, bol dramaturg Národného divadla Anton Kret, expert na spišské 
nárečie a miestny rodák. Celú hru do spištiny preložil. Texty v spištine dali zabrať aj predstaviteľovi jednej z 
hlavných postáv Mikulášovi Dzúrikovi i napriek tomu, že pochádza zo susedného Šariša.“ 

Mikuláš Dzúrik, herec: „Bolo tam pár momentov, ktoré boli pre mňa tiež také prekvapujúce.“ 
Marie Balážová Melníková: „Na javisku mu sekunduje Mária Gorogová, herečka z Hontu, ktorá už druhú 

sezónu pôsobí v Spišskom divadle. Vo svojich textoch narazila aj na úplne neznáme slovíčka.“ 
Mária Gorogová, herečka: „Také, ktoré som vôbec nerozumela, že štengrovac, krenkola, nescecky ako 

nechtiac. Tak muselo prísť do ucha, potom do tej reči a potom už do tela a potom už bola východniarka.“ 
Marie Balážová Melníková: „Spišské divadlo sa rozhodlo pre hru v spišskom nárečí už po tretíkrát. Prvou bola 

hra Na mecickom tarhu, druhým klasika Ženský zákon. Jej úspech aj ďaleko za hranicami Spiša rozhodol, že sa 
ho pokúsia dosiahnuť opäť rovnakým spôsobom. Tak ako nárečie pomáha divadlu, môže aj divadlo pomôcť 
nárečiu. Hovorí riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák.“ 

Emil Spišák, riaditeľ Spišského divadla: „To nárečie urobí v budúcnosti živým aj pre ďalšie generácie.“ 
Marie Balážová Melníková: „Spišské divadlo chce pokračovať v tradícii divadelných hier v spišskom nárečí. 

Pripravené má už dve. Herci Spišského divadla ich predvedú divákom už v najbližších divadelných sezónach.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Divočina v 1. lige! Dubnica nasúkala rezerve Nových Zámkov 24 gólov 
[09.02.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/458021-divocina-v-1-lige-dubnica-nasukala-
rezerve-novych-zamkov-24-golov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Ilustračné foto Autor: SHUTTERSTOCK 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/458021-divocina-v-1-lige-dubnica-nasukala-rezerve-novych-zamkov-24-golov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/458021-divocina-v-1-lige-dubnica-nasukala-rezerve-novych-zamkov-24-golov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Hokejisti Dubnice nad Váhom v piatok večer nešetrili rezervu Nových Zámkov a v zápase záverečného 45. 
kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže St. Nicolaus I. ligy 2017/2018 jej nastrieľali 24 gólov. 

Hostia nastúpili len s dvoma kompletnými formáciami a od začiatku nestačili na Dubnicu, za ktorú dosiahli 
hetrik hneď traja hráči. Dvojciferný počet gólov v piatok nastrieľali aj Michalovčania, ktorí zdolali HC Bratislava 
12:0. 

MHK Dubnica nad Váhom – HC Mikron Nové Zámky „B“ 24:2 (7:1, 9:0, 8:1) 
Góly: 5., 25. a 38. Kanaet, 22., 31. a 42. Švec, 24., 27. a 41. Habšuda, 6. a 23. Kluka, 12. a 47. Trenčan, 16. a 

36. Ďuriš, 19. a 50. Kútny, 55. a 56. Jakubík, 11. Krajči, 18. Hegyi, 29. Trška, 42. Lee, 52. Kokavec – 6. Murašov, 
42. Maroš, 487 divákov 

HK Dukla Ingema Michalovce – HC Osmos Bratislava 12:0 (1:0, 9:0, 2:0) 
Góly: 14. a 36. Solomončak, 23. a 37. Fajčák, 39. a 48. Linet, 21. Piatak, 24. Halás, 25. Bánovský, 28. 

Hančák, 38. Mašlonka, 48. Valečko, 1256 divákov 
HK ‘95 Považská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 

Góly: 6. Nahálka, 45. Schroner, 60. Klíma – 58. Koky, 130 divákov 
Prešov Penguins – HC Topoľčany 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0) 
Góly: 29. Babynets, 63. Baláž – 11. Laššo, 620 divákov 
HK Skalica – HK Trnava 7:2 (3:0, 2:0, 2:2) 
Góly: 5. a 35. Jarolín, 16. a 47. Vaškovič, 26. a 56. Janáč, 18. Mikéska – 44. Mrava, 50. Baránek, 708 divákov 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Mrazivé umenie na Hornáde. V týchto dňoch sa môžeš kochať najkrajším 

ľadopádom na Slovensku 
[09.02.2018; funradio.sk; funradio.sk; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.funradio.sk/clanok/38664-mrazive-umenie-na-hornade-v-tychto-dnoch-sa-mozes-kochat-
najkrajsim-ladopadom-na-slovensku 

 
 

Vodopád a v zime ľadopád Šikľavá skala sa nachádza medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad 
Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. 

Zamŕzajúca voda z prameniska nad bývalým korytom neďalekej rieky Hornád padá cez skalný previs zo 
zlepencov a v zime vytvára približne 14 metrov vysoký a do 30 metrov dlhý ľadopád. 

V zime sa z vodopádu tvorí ľadopád plný ľadových stien, stĺpov a cencúľov a patrí k najkrajším zimným 
prírodným úkazom na Slovensku. 

“Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov TASR je 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.” 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Kukláči zasahovali vo fitnesscentre, zadržali aj známeho kulturistu 
[09.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20757163/kuklaci-zasahovali-vo-fitnesscentre-zadrzali-jeho-majitela.html 

 
 

Našli množstvo rastových hormónov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia vykonala v okrese Spišská Nová Ves dva navzájom súvisiace zákroky. 
Ako na svojej internetovej stránke informuje TV JOJ, najprv zasahovala v jednom z fitnesscentier v Spišskej 

Novej Vsi. 

Klienti museli po príchode policajtov docvičiť a priestory opustiť. 
Pri prehliadke fitnescentra, umiestneného v jednom z nákupných centier, polícia zaistila veľké množstvo 

rastových hormónov. 
Medzitým kukláči medzi Spišskou Novou Vsou a obcou Harichovce zastavili luxusné SUV. Šoféroval ho Ján, 

majiteľ fitnesscentra. 
Dobrovoľne im vydal všetky veci, ktoré mal vo vozidle. 
Našli rastové hormóny 
Podľa informácií TV JOJ policajti pri viacerých domových prehliadkach zaistili väčšie množstvo rastových 

hormónov, anabolík a steroidov. 
Údajne má ísť o stovky balení, ktoré sa rátajú na tisícky dávok. 
Štyria ľudia skončili zadržaní v policajnej cele. 

http://www.funradio.sk/clanok/38664-mrazive-umenie-na-hornade-v-tychto-dnoch-sa-mozes-kochat-najkrajsim-ladopadom-na-slovensku
http://www.funradio.sk/clanok/38664-mrazive-umenie-na-hornade-v-tychto-dnoch-sa-mozes-kochat-najkrajsim-ladopadom-na-slovensku
https://spis.korzar.sme.sk/c/20757163/kuklaci-zasahovali-vo-fitnesscentre-zadrzali-jeho-majitela.html


Podľa TV JOJ je medzi nimi aj Roman, známy kulturista a osobný tréner zo Spišskej Novej Vsi. 

Polícia prípad ďalej vyšetruje. 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Už ste ich videli? Spišská má nové medené groše aj strieborniaky, FOTO 
[09.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/jubilejny-rok-nasho-mesta-spisska-ma-nove-medene-grose-aj-strieborniaky-foto-
291192 

 
 

Rok 2018 je pre Spišskú Novú Ves jubilejným a pri tejto príležitosti boli vyrobené nové pamätné mince. 

Prinášame ich na fotkách. 
Spišská Nová Ves začala svoj jubilejný rok už 1. januára, keď bola na najvyššej kostolnej veži Slovenska 

rozsvietená symbolická 750. S týmto jubilejom bude spojených aj niekoľko významných podujatí, ktoré budú 
prebiehať počas celého roka. 

Pamätné mince 
V minulosti pri okrúhlych výročiach 1. písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves boli vydané pamätné 

mince a medaily. Aj v tomto roku – pri príležitosti 750. výročia takejto 1. písomnej zmienky – má naše mesto pre 
svojich občanov a hostí pripravené nové pamätné mince okrúhleho tvaru vyrobené z mosadze s ochrannou 
vrstvou na povrchu s priemerom 27 mm, hrúbkou 1,6 mm a hmotnosťou 8 g. 

Na averze mince je zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, 
názov a erb mesta Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho 
popisom. Zvon pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v 

rokoch 1357 – 1527. Tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea v Košiciach sa v súčasnosti 
nachádza na námestí Spišskej Novej Vsi pred Radnicou. 

Strieborné medaily 
S rovnakými motívmi boli vyrazené i strieborné medaily s priemerom 30 mm a hmotnosťou 14,21 g v náklade 

250 ks. Mosadzné mince budú rozdávané návštevníkom najväčších tohtoročných podujatí mesta. Strieborné 
medaily sú určené pre významných hostí mesta. K dispozícii je i 50 ks na predaj v Turistickom informačnom 
centre. Ich predajná cena je 40 E. Obe, medaila i minca, boli vyrazené v Mincovni Kremnica, š. p. 

Ako vyzerajú spomínané pamätné mince si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Kto by to bol povedal: Aj na takéto nevšedné plemená psov môžete v 

Spišskej natrafiť! 
[09.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/kto-by-to-bol-povedal-aj-na-taketo-nevsedne-plemena-psov-mozete-v-spisskej-
natrafit-291227 

 
 

Psy, ktoré majú svoj domov v Spišskej, sa počítajú v stovkách. A medzi nimi sa nájdu aj také, ktoré sú v rámci 
svojho plemena jediným zástupcom v meste… 

Asi nikoho neprekvapí fakt, že najviac psov v Spišskej Novej Vsi je zaevidovaných ako kríženci. K dnešnému 

dňu je ich presne 281. Taktiež zrejme pre mnohých nebude prekvapivá ani ďalšia trojica najpočetnejších plemien 
psov v našom meste: yorkshirský teriér (133), nemecký ovčiak (103) a labradorský retriever (68). 

My sme sa však teraz zamerali na psie plemená, ktoré sa v našich končinách príliš často nevyskytujú. A 
vzhľadom na množstvo plemien havkáčov bolo z čoho vyberať. Až 37 psov prihlásených v Spišskej Novej Vsi je 

totiž v rámci svojho plemena jediným zástupcom v našom meste. A práve spomedzi nich sme vybrali rovných päť 
takých, ktoré rozhodne môžu vzbudiť pozornosť. 

Už ste počuli napríklad o tomto čínsko-mexickom plemene? Čínsky chocholatý pes je známy svojim 
exotickejším vzhľadom, ale aj spoločenskou povahou. Shiba-Inu je zase japonské plemeno. Zaujímavosťou je, že 
psy tohto plemena takmer vôbec neštekajú. 

Ďalším psom, ktorý je v Spišskej jediným zástupcom svojho druhu, je aj Samoyed. Patrí medzi najstaršie 
sibírske plemená psov. Má dlhú, hustú srsť s podsadou, ktorá si vyžaduje starostlivosť. Nepatrí medzi agresívne 
plemená a veľmi dobre znáša aj nízke teploty. 

http://spisska.dnes24.sk/jubilejny-rok-nasho-mesta-spisska-ma-nove-medene-grose-aj-strieborniaky-foto-291192
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V Spišskej je evidovaný aj Hanoverský farbiar, pričom toto plemeno nie iba starobylého pôvodu, ale aj typu. 
Tak podobne vyzerali kedysi takzvané keltské duriče, pokladané dnes za predkov všetkých duričov a farbiarov. 

A taktiež sa v našom meste nachádza aj jeden zástupca plemena Novofunlandský pes. To pochádza zo 
severovýchodného pobrežia Kanady. Toto plemeno má vode odolnú srsť a blany medzi vankúšikmi labiek. Títo 
havkáči sú výborní plavci a potápači, preto boli používaní k záchrane topiacich. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Kukláči zasahovali vo fitnesscentre. Ľudia museli docvičiť a priestory 

opustiť 
[09.02.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/305499-kuklaci-zasahovali-vo-fitnesscentre-ludia-museli-docvicit-a-priestory-
opustit 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Kriminálna polícia uskutočnila raziu v jednom z fitnesscentier v Spišskej Novej Vsi, 

pri ktorej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
Policajti zastavili luxusné SÚV medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami. Za volantom sedel Ján, majiteľ 

fitnesscentra. 
Z policajného auta vystúpili kukláči a na ceste Jánovi prehľadali auto. Majiteľ finesscentra im dobrovoľne vydal 

celý jeho obsah. 
Ďalšia skupina kukláčov a spišskonovoveských kriminalistov medzitým zasahovala v nákupnom centre, kde 

má Ján fitnescentrum. Prekvapili tam posilňujúcich klientov, ktorí po príchode policajtov museli docvičiť a priestory 
opustiť. 

Podľa našich informácii, policajti pri viacerých domových prehliadkach zaistili väčšie množstvo rastových 
hormónov, anabolík a streoidov. Údajne má ísť o stovky balení, ktoré sa rátajú na tisícky dávok. 

Štyria ľudia skončili zadržaní v policajnej cele. Medzi nimi je aj Roman, známy kulturista a osobný tréner zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Kukláči musia zasahovať v rozličných prípadoch. 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Jubileum Spišskej Novej Vsi pripomínajú aj mince a medaily 
[09.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20756869/jubileum-spisskej-novej-vsi-pripominaju-aj-mince-a-medaily.html 

 
 

Mesto sa môže pochváliť viacerými numizmatickými nálezmi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves žije v tomto roku 750. výročím prvej písomnej zmienky. 

Podobne ako v minulosti pri jej okrúhlych výročiach aj na tento rok nechala vyraziť pamätné mince a 
strieborné medaily. 

„Na averze mince je zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, 
názov a erb mesta Spišská Nová Ves s číslicou 750. Na reverze sa nachádza motív kostolného zvona s jeho 
popisom. Zvon pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi v 

rokoch 1357 až 1527. Tento zbierkový predmet Východoslovenského múzea v Košiciach sa v súčasnosti 
nachádza na námestí v Spišskej Novej Vsi pred Radnicou,“ informovala v piatok Andrea Jančíková, vedúca 

kancelárie primátora mesta. 
Rovnaké motívy sa nachádzajú aj na strieborných medailách. 
Nové pamätné mince okrúhleho tvaru boli vyrobené z mosadze s ochrannou vrstvou na povrchu s priemerom 

27 mm, hrúbkou 1,6 mm a hmotnosťou 8 g a vydané v náklade 8 000 kusov. 
Strieborné medaily majú priemer 30 mm a hmotnosť 14,21 g, vyšli v náklade 250 kusov. 
Mosadzné budú rozdávať 
„Mosadzné mince budeme rozdávať návštevníkom najväčších tohtoročných podujatí mesta. Strieborné 

medaily sú určené pre významných hostí mesta,“ uviedla vedúca kancelárie. 
Záujemcovia si ich však môžu kúpiť aj v Turistickom informačnom centre. 

https://www.noviny.sk/krimi/305499-kuklaci-zasahovali-vo-fitnesscentre-ludia-museli-docvicit-a-priestory-opustit
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https://spis.korzar.sme.sk/c/20756869/jubileum-spisskej-novej-vsi-pripominaju-aj-mince-a-medaily.html


Medaily aj mince boli vyrazené v Mincovni Kremnica. 
Zaujímavé nálezy 
Spišská Nová Ves sa môže pochváliť viacerými nálezmi numizmatických predmetov. 

Podľa Mariána Sojáka, archeológa z pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v 
Spišskej Novej Vsi, sa spomedzi stredovekých pamiatok zo Spišskej Novej Vsi vyníma pozoruhodný nález v 

pivnici domu na Letnej ulici č. 72. 
Počas rekonštrukčných prác sa v múre pivnice našla zamurovaná hrncovitá nádoba, v ktorej spočívali 

zvieracie kostičky, pravdepodobne sliepky domácej, a zlatá minca z obdobia okolo polovice 14. storočia. 
Jej analýza ukázala, že išlo o uhorský florén Ľudovita I. (1342 – 1382) s priemerom 21 mm, na averze s 

florentskou ľaliou, na reverze s postavou sv. Jána Krstiteľa. 
Podobné typy mincí začal v Uhorsku raziť podľa vzoru florentských mincí už v roku 1325 Karol Robert. 
"Zlaté florény sa stali dôležitým obchodným artiklom. Po nástupe na trón pokračoval v produkcii ikonograficky 

identických mincí aj jeho syn Ľudovít I.,“ uviedol v monografii Dejiny mesta Spišská Nová Ves. 

99 percent zlata 
Florény patrili k mimoriadne kvalitným minciam a obsahovali takmer 99 percent zlata. 
„Napriek tomu zo Slovenska evidujeme len sedem exemplárov týchto mincí, všetky sú z pokladu v Paci pri 

Cíferi, čo dokladá nesmierny význam mince zo Spišskej Novej Vsi. Florén Ľudovíta I. z mesta je dôležitý aj pre 

regionálne dejiny a môže dokladať narastanie významu Spiša v medzinárodnom obchode, najmä s Poľskom. V 
tomto obchode bola zainteresovaná aj Spišská Nová Ves, cez ktorú sa vyvážala meď,“ napísal Soják. 

Spomedzi rozličných numizmatických nálezov z intravilánu mesta stojí za povšimnutie podľa jeho slov aj nález 
z roku 2006, zachránený počas rekonštrukčných prác na Letnej ulici, a to počítací žetón. 

Na Slovensku sa dovtedy nevyskytol, vyrobili ho počas 18. storočia v Norimbergu. 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Polícia vykonala raziu vo fitnescentre v Spišskej Novej Vsi 
[09.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: Shuterstock] 

 
http://www.info.sk/sprava/142192/policia-vykonala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/ 

 
 

Kriminálna polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. Podľa portálu noviny.sk pri 

nej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
„Vzhľadom na to, že v tejto veci momentálne prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ako informuje portál, 
policajti najprv zastavili auto medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami, ktoré následne prehľadali. Vodič auta, 
ktorým bol majiteľ fitnescentra, príslušníkom dobrovoľne vydal celý jeho obsah. 

Polícia medzitým zasahovala aj v jeho fitnescentre. Pri viacerých domových prehliadkach mali podľa portálu 
zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a steroidov. Štyria ľudia mali skončiť v policajnej cele. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

42. Divadlo uvedie ďalšiu hru v spišskom nárečí 
[09.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20757085/divadlo-uvedie-dalsiu-hru-v-spisskom-nareci.html 

 
 

Na divákov čaká tragikomédia Až tri v taňcu na Vidermaňcu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Druhú polovicu sezóny 2017/2018 odštartuje na hlavnej scéne Spišského divadla v 

Spišskej Novej Vsi tragikomédia Až tri v taňcu na Vidermaňcu od režiséra a dramaturga Michala Babiaka. 

Do spišského, smižianskeho dialektu ju preložil rodák zo Spiša a dlhoročný dramaturg Slovenského 
národného divadla v Bratislave Anton Kret. 

Jej prvá premiéra sa uskutoční v piatok o 19:00, druhú ponúkne divadlo v sobotu 10. februára, rovnako o 
19:00. 

Diváci sa môžu tešiť na príbeh o láske, nevere, žiarlivosti, intrigách a vypočítavosti, informovala 
prostredníctvom tlačovej správy Ivana Brošková, dramaturgička Spišského divadla. 

V minulosti už divadlo ponúklo v spišskom nárečí aj hru Ženský zákon. 
Príbeh dediny z minulého storočia 
Michal Babiak a Anton Kret preniesli príbeh do spišskej dediny tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. 

http://www.info.sk/sprava/142192/policia-vykonala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/
https://spis.korzar.sme.sk/c/20757085/divadlo-uvedie-dalsiu-hru-v-spisskom-nareci.html


Chcú v ňom búrať mýtus o „čistej dedine" a „skazenom meste", a to na komplikovaných ľúbostných i 
spoločenských vzťahoch niekoľkých generácií dedinskej spoločnosti, kde rozhodujúcu úlohu hrajú 
mnohonásobné intrigy, pokrytecké vzťahy, neúprimnosť, žiarlivosť, emocionálna povrchnosť, vypočítavosť, ale aj 
výnimočne čistý a hlboký cit lásky. 

Dedinský playboy, mladý gazda Juro Drimala, chce získať ako ďalšiu trofej úprimnú a vernú Zuzku Kračkovu, 
ktorá mu najskôr odoláva, ale nakoniec podľahne jeho čaru a zaľúbi sa do neho. 

Diváci sa podľa Broškovej môžu tešiť na prekvapivý záver. 
Zámerom inscenácie je, aby si diváci kládli podobné otázky ako autor, a to prečo je slovenská dedina často na 

javisku zobrazovaná len v „sviatočnej“, „nedeľnej“, „krojovanej“ podobe, keď je to len zlomok života dediny. Prečo 
sa o „šteklivých“ témach hovorí v ľudových piesňach a na strane druhej, prečo sú tieto témy na javisku 
tabuizované, poznamenala Brošková. 

Obsadenie 
Za prípravou inscenácie je aj scénograf Jaroslav Valek, kostýmová výtvarníčka Eva Farkašová a autor hudby 

Norbert Bodnár. 
Hlavné postavy Haňčušu Mladkovu, bohatú vdovicu a Jura Drimalu, mladého gazdu stvárnia Mária Görögová 

a Mikuláš Dzurík. V ďalších postavách sa predstavia Denisa Macalová Ďuratná, Katarína Turčanová, Patrícia 
Šimková, Mária Brozmanová, Adam Herich, Peter Golian a Diana Semanová. 

Inscenácia Až tri v taňcu na Vidermaňcu bude aj režisérskou premiérou Michala Babiaka v Spišskom divadle. 
V profesionálnych divadlách pôsobí od roku 1998, režíroval na činoherných a operných scénach v Bratislave, 

Banskej Bystrici, Zvolene, Košiciach, Žiline, Trnave ako aj v Slovinsku a Srbsku. 
S prekladom svojej hry, ktorej dej pôvodne zasadil do dedinského prostredia v Srbsku, oslovil Kreta. 
Ten v minulosti pre Spišské divadlo preložil veľmi úspešnú inscenáciu Ženský zákon (po špiski) od Jozefa 

Gregora Tajovského. 
[Späť na obsah] 

 
 

43. Obdobie plesov vrcholí: Tancmajsterka nám prezradila, aký majú 

Novešťania vzťah k tancu 
[09.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/obdobie-plesov-vrcholi-tancmajsterka-nam-prezradila-aky-maju-novestania-
vztah-k-tancu-291239 

 
 

Jej rukami prešli stovky ľudí. Reč je o dlhoročnej trénerke tanca Janke Plichtovej. Niečo o vzťahu 
Novovešťanov k tancu nám prezradila v rozhovore. 

Miluje tanec a venuje sa mu od svojich 16 rokov. Najskôr naberala tanečné skúsenosti len ako hobby, neskôr 
ich začala odovzdávať aj ostatným ako trénerka tanca. Jej rukami prešlo aj niekoľko stoviek Novovešťanov a ľudí 
z blízkeho okolia. Pod jej vedením svoje tanečné schopnosti ukázali aj nedávno gymnazisti zo Školskej. Janka 
Plichtová pôsobí v Spišskej Novej Vsi už niekoľko rokov a my sme ju vypovedali v rozhovore. 

Koho učíte tancovať? 
Učím všetky vekové kategórie od dvojročných detí, ktoré chodia na hodiny spolu s rodičmi, mládež aj 

dospelých. 
Aký má vzťah mládež k tancu? 
Tínedžeri vo väčšine vzťah k tancu nemajú. Mládež počúva hudbu veľmi často rovnakého rytmu a hudba, 

ktorú potrebujeme k spoločenskému tancu je pre nich dosť neznáma. Na prvých hodinách reagujú na ňu s 
úsmevom či úškrtom, hlavne čo sa týka štandardných tancov, latina je pre nich skôr prijateľnejšia a známejšia. 
Preto práve pre študentov vyberám na tancovanie muzikálovú hudbu, do ktorej tancujú valčík, valtz či čardáš. 

Stále platí, že tanec je skôr pre dievčatá? 
Ale áno. Dievčatá majú k nemu bližší vzťah, alebo si ho rýchlejšie nájdu. Keď tancujú v pároch sú aj 

dominatnejšie a ťažko si zvykajú, že ich má partner viesť. 
Je záujem o tanec ako taký? 
Áno je. Tanec vyhľadávajú študenti práve ako prípravu na ples, niektorí, ktorým sa to zapáči, prídu dokonca aj 

dvakrát. Tak isto v poslednom období začali chodiť na hodiny tanca dlhoročné páry, ktoré týmto spôsobom trávia 
spolu čas a berú to ako spoločné hobby. 

Kedy najčastejšie vyhľadajú dospelí trénerku tanca? 
Najčastejšie pred svadbou. Niektorí aj pol roka pred ich veľkým dňom, čo je super, ale je to skôr výnimka. 

Niektorí sa rozhodnú mesiac, iní zase týždeň pred svadbou, že by chceli predviesť nejakú spoločnú choreografiu. 
No stalo sa mi už, že mi zavolali vo štvrtok, že v piatok majú svadbu a chceli by sa naučiť valčík. 

A dá sa to tak rýchlo naučiť? 
No je je už veľmi neskoro, hlavne, keď snúbenci nemajú žiadne základy a presne vybranú pesničku. Zázraky 

na počkanie robiť neviem. Ideálne je, keď absolvujú aspoň nejakých desať hodín, aby to v ich veľký deň aj nejako 
vyzeralo. 

Sú nejaké obľúbené tance, ktoré Novovešťania preferujú? 

http://spisska.dnes24.sk/obdobie-plesov-vrcholi-tancmajsterka-nam-prezradila-aky-maju-novestania-vztah-k-tancu-291239
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Nedá sa presne povedať, ktorý konkrétny tanec je v popredí. Klasikou sú štandardné tance, latino ale aj 
ľudovky. No nie malý záujem je aj o country či v poslednom čase veľmi obľúbený swing. 

Dá sa povedať, v ktorom období počas roka máte plno? 
Najviac ľudí vyhľadáva hodiny tanca v jesenných mesiacoch. Začína to októbrom, keď sa skracujú dni a 

začína sa schyľovať k obdobiu stužkových a neskôr plesov. 
Titulné foto: Trénerka tanca Janka Plichtová v strede vedie gymnazistov 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Dubnica strelila rezerve Nových Zámkov 24 gólov 
[09.02.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA;TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/20757503/mhk-dubnica-nad-vahom-debakel-hokej-play-off.html 

 
 

Víťazmi základnej časti druhej najvyššej súťaže sa stali hokejisti Skalice. 
BRATISLAVA. Hokejisti Dubnice nad Váhom v piatok večer nešetrili rezervu Nových Zámkov a v zápase 

záverečného 45. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže St. Nicolaus I. ligy 2017/2018 jej nastrieľali 24 
gólov. 

Dvojice štvrťfinále play-off (termíny: 13., 14., 17. prípadne 18. a 20. februára): 
HK Skalica - HK ‘95 Považská Bystrica 
HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 

Prešov Penguins - HC Osmos Bratislava 
HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom 
Hostia nastúpili len s dvoma kompletnými formáciami a od začiatku nestačili na Dubnicu, za ktorú dosiahli 

hetrik hneď traja hráči. Dvojciferný počet gólov v piatok nastrieľali aj Michalovčania, ktorí zdolali HC Bratislava 
12:0. 

Víťazmi základnej časti sa stali hokejisti Skalice. Celkový triumf potvrdili domácim úspechom 7:2 nad Trnavou. 
Skaličania nazbierali 110 bodov, o štyri body menej získali druhé Michalovce. 

Tretí skončil Prešov, štvrté Topoľčany a nasledujú Dubnica nad Váhom, HC Bratislava, Spišská Nová Ves a 

do vyraďovacej časti sa kvalifikovala aj Považská Bystrica. 
Po poslednom kole základnej časti sa sezóna skončila pre Trnavu a rezervu Nových Zámkov. 
Prečítajte si tiež:Poprad vysoko zdolal Banskú Bystricu, Košice uspeli vo Zvolene 
V 1. kole play-off, ktoré sa začne prvými súbojmi v utorok 13. februára, si v sérii na tri víťazstvá zmerajú sily 

Skalica s Považskou Bystricou, Michalovce so Spišskou Novou Vsou, Prešov s Bratislavou a Topoľčany s 
Dubnicou nad Váhom. 

Rovnako aj semifinále a finále vyraďovacej časti sa hrá na tri víťazstvá, pričom obaja finalisti si zahrajú play-
out o účasť v nasledujúcom ročníku Tipsport ligy s 9. a 10. družstvom najvyššej súťaže v sezóne 2017/2018. 

Výsledky 45. kola St. Nicolaus I. ligy 2017/2018: 
MHK Dubnica nad Váhom - HC Mikron Nové Zámky “B” 24:2 (7:1, 9:0, 8:1) 
Góly: 5., 25. a 38. Kanaet, 22., 31. a 42. Švec, 24., 27. a 41. Habšuda, 6. a 23. Kluka, 12. a 47. Trenčan, 16. a 

36. Ďuriš, 19. a 50. Kútny, 55. a 56. Jakubík, 11. Krajči, 18. Hegyi, 29. Trška, 42. Lee, 52. Kokavec - 6. Murašov, 
42. Maroš, 487 divákov 

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Osmos Bratislava 12:0 (1:0, 9:0, 2:0) 
Góly: 14. a 36. Solomončak, 23. a 37. Fajčák, 39. a 48. Linet, 21. Piatak, 24. Halás, 25. Bánovský, 28. 

Hančák, 38. Mašlonka, 48. Valečko, 1256 divákov 
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) 

Góly: 6. Nahálka, 45. Schroner, 60. Klíma - 58. Koky, 130 divákov 
Prešov Penguins - HC Topoľčany 2:1 po predĺžení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0) 
Góly: 29. Babynets, 63. Baláž - 11. Laššo, 620 divákov 
HK Skalica - HK Trnava 7:2 (3:0, 2:0, 2:2) 
Góly: 5. a 35. Jarolín, 16. a 47. Vaškovič, 26. a 56. Janáč, 18. Mikéska - 44. Mrava, 50. Baránek, 708 divákov 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Polícia vykonala raziu vo fitnescentre v Spišskej Novej Vsi 
[09.02.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: Shuterstock] 

 
http://www.info.sk/sprava/142192/policia-vykonala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/ 

 
 

https://sport.sme.sk/c/20757503/mhk-dubnica-nad-vahom-debakel-hokej-play-off.html
http://www.info.sk/sprava/142192/policia-vykonala-raziu-vo-fitnescentre-v-spisskej-novej-vsi/


Kriminálna polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. Podľa portálu noviny.sk pri 

nej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
„Vzhľadom na to, že v tejto veci momentálne prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ako informuje portál, 
policajti najprv zastavili auto medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami, ktoré následne prehľadali. Vodič auta, 
ktorým bol majiteľ fitnescentra, príslušníkom dobrovoľne vydal celý jeho obsah. 

Polícia medzitým zasahovala aj v jeho fitnescentre. Pri viacerých domových prehliadkach mali podľa portálu 
zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a steroidov. Štyria ľudia mali skončiť v policajnej cele. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

46. Polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi 
[09.02.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/policia-vykonala-raziu-v-jednom-z-fitnescentier-v-spisskej-novej-vsi/1306882 

 
 

Spišská Nová Ves 9. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) 
Kriminálna polícia vykonala raziu v jednom z fitnescentier v Spišskej Novej Vsi. Podľa portálu noviny.sk pri 

nej zaistila veľké množstvo rastových hormónov. 
Ilustračné foto 
“Vzhľadom na to, že v tejto veci momentálne prebiehajú procesné úkony, bližšie informácie v tejto chvíli nie je 

možné poskytnúť,” uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ako informuje portál, 
policajti najprv zastavili auto medzi Spišskou Novou Vsou a Harichovcami, ktoré následne prehľadali. Vodič auta, 
ktorým bol majiteľ fitnescentra, príslušníkom dobrovoľne vydal celý jeho obsah. 

Polícia medzitým zasahovala aj v jeho fitnescentre. Pri viacerých domových prehliadkach mali podľa portálu 
zaistiť väčšie množstvo rastových hormónov, anabolík a steroidov. Štyria ľudia mali skončiť v policajnej cele. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Spišská Nová Ves ako prvé mesto vydáva komiks. Propaguje ním históriu 
[09.02.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; SITA] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/457931-spisska-nova-ves-ako-prve-mesto-vydava-komiks-
propaguje-nim-historiu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Spišská Nová Ves je prvým mestom na Slovensku, ktoré propaguje svoju históriu aj formou komiksu, 

vychádza v tomto roku ako súčasť mestského mesačníka, informoval primátor mesta Ján Volný. 
„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 ďalej Volný, podľa ktorého má zatiaľ vydávanie komiksu 
pozitívny ohlas. 

Doteraz vyšli dve časti Ilustrovaných dejín Spišskej Novej Vsi, do konca roka ich bude dvanásť. 

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. 

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] 

https://www.hlavnespravy.sk/policia-vykonala-raziu-v-jednom-z-fitnescentier-v-spisskej-novej-vsi/1306882
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/457931-spisska-nova-ves-ako-prve-mesto-vydava-komiks-propaguje-nim-historiu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/457931-spisska-nova-ves-ako-prve-mesto-vydava-komiks-propaguje-nim-historiu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


 
 

48. Slovenský futbalista v Poľsku kritizoval šéfa klubu, preradili ho do rezervy 
[09.02.2018; sport.sme.sk; Šport / Futbal - Ďalšie súťaže; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20757080/jaroslav-mihalik-v-rezerve-pre-kritiku-sefa-klubu.html 

 
 

Znechutil mi futbal, vravel Jaroslav Mihalík o prezidentovi Cracovie Krakov. 
KRAKOV. Poľský futbalový klub Cracovia Krakov po ukončení zimnej prípravy preradil slovenského 

reprezentanta Jaroslava Mihalíka do B-mužstva. Dvadsaťtriročnému rodákovi zo Spišskej Novej Vsi navyše dal 

pokutu viac ako 40-tisíc zlotých (približne 10-tisíc eur, pozn.). 
Niekdajší hráč MŠK Žilina a českého klubu Slavia Praha pred niekoľkými dňami verejne kritizoval prezidenta 

Cracovie Janusza Filipiaka. V interview pre Przeglad Sportowy okrem iného vyhlásil, že najvyšší funkcionár 
krakovského klubu mu znechutil futbal. 

Mihalík myslel predovšetkým situáciu z konca uplynulej sezóny, keď sa mal po hosťovaní v Cracovii vrátiť 
naspäť do Slavie Praha, ktorej bol kmeňovým hráčom. Vydarené ME hráčov do 21 rokov v Poľsku však spôsobili, 
že Krakovčania zmenili názor. 

“ 
Snívam o pôsobení v zahraničnej lige, najlepšie španielskej. Neskrývam, že prezident klubu Filipiak mi svojím 

konaním trochu znechutil futbal. 
„Jaroslav Mihalík 
Napokon si uplatnili na hráča opciu a získali ho za 850-tisíc eur na trvalý prestup. 
“Cracovia nikdy predtým nedala toľko za jedného hráča. Mal som pocit, že som zahral dobrý zápas proti 

Poľsku a funkcionári trochu zmenili názor. Tréner Probierz mi počas turnaja napísal: ‘Uvidíme sa v Krakove. 
Chcem, aby si bol mojím hráčom’. Zaimponovalo mi to,” priznal pred pár dňami. 

“Videl som, že si cení moje schopnosti. Som však úprimný človek, a tak som mu odpísal, že nemám záujem 
pôsobiť v Krakove a chcem odísť. Neskôr som sa stretol s trénerom aj prezidentom klubu. Pánovi Filipiakovi som 
povedal: ‘Môžete ma kúpiť, ale akonáhle dostanem ponuku, chcem odísť’. Odpovedal mi, že v tom nevidí 
problém, pretože má na mňa dve dobré ponuky,” prezradil. 

“Myslel som si, že Cracovia má chce kúpiť za 850-tisíc eur a následne predať drahšie. Bohužiaľ, neskôr sa 
ukázalo, že prezident nehovoril pravdu. Dopočul som sa, že neexistovali žiadne ponuky, alebo ak aj nejaké prišli, 
možno on sám ich za mojím chrbtom odmietol a mne povedal niečo iné,” pokračoval Mihalík. 

Prečítajte si tiež:Mazáň i Mihalík si užívajú prechod od Hapala ku Kozákovi 
“A tak som teraz tu, aj keď nechcem. Snívam o pôsobení v zahraničnej lige, najlepšie španielskej. Neskrývam, 

že prezident klubu Filipiak mi svojím konaním trochu znechutil futbal,” dodal Mihalík, ktorý má v Krakove platný 
kontrakt do 30. júna 2021. 

Slovenský krídelník sa v podobnom duchu vyjadril už v novembrovom rozhovore pre Gazetu Krakowskú. 
Vtedy sa ho ešte tréner Michal Probierz zastal. Verejnosti prezradil, že si s hráčom pohovoril a Mihalík ho 
ubezpečil, že jeho slová boli nesprávne pochopené. 

Mihalíkovi to však už druhýkrát neprešlo. Po návrate zo sústredenia v Turecku ho v klube presunuli do druhej 
tréningovej skupiny, kde zarezávajú juniori a hráči, pre ktorých tréner Probierz nemá miesto v A-mužstve. 

Ako referoval web sport.onet.pl, Mihalík počas sústredenia nevstával na raňajky a provokoval trénerský štáb. 
Touto hrou si údajne chcel vymôcť ukončenie zmluvy zo strany klubu. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Neskutočný obrat prešovských futbalistov: V príprave Spišiakom vsietili 

poltucet 
[09.02.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://presov.dnes24.sk/neskutocny-obrat-presovskych-futbalistov-v-priprave-spisiakom-vsietili-poltucet-
291195 

 
 

Prehrávali o jeden gól ešte polhodiny pred koncom. Po záverečnom hvizde napokon svietil stav 1:6 v 
neprospech Spišskej Novej Vsi, ktorá privítala Tatran. 

Nestáva sa často, dokonca ani v prípravných zápasoch, aby niektorý z tímov zmazal jednogólové manko 
polhodiny pred koncom poltuckom gólov. Tatranu Prešov sa to podarilo, škoda, že to ešte nebol ostrý duel 
Fortuna ligy. Išlo o odvetné stretnutie, už na začiatku prípravy Šarišania so Spišiakmi hrali a tiež im na ihrisku 
nadelili debakel, vtedy to bolo v pomere 1:5. 

https://sport.sme.sk/c/20757080/jaroslav-mihalik-v-rezerve-pre-kritiku-sefa-klubu.html
http://presov.dnes24.sk/neskutocny-obrat-presovskych-futbalistov-v-priprave-spisiakom-vsietili-poltucet-291195
http://presov.dnes24.sk/neskutocny-obrat-presovskych-futbalistov-v-priprave-spisiakom-vsietili-poltucet-291195


Tentoraz inkasovali ešte o gól viac, pritom od 6. minúty vyhrávali 1:0. Vyrovnanie prišlo až v 65. minúte a 
vtedy to celé začalo. Do streleckej listiny sa zapísal Streňo a ten istý hráč upravil na 1:2 už o minútu neskôr. 
Ukazovalo sa, kto má kondične navrch, preto padali do siete domácich ďalšie góly. Dvakrát sa totiž pre zmenu 
zaskvel Katona po pekných akciách, neskôr sa presadil aj Kačala na 1:5 a Špyrka v závere dovŕšil poltucet. 

FK Noves Spišská Nová Ves – 1. FC Tatran Prešov 1:6 (1:0) 

- Góly: 6. Vilkovský – 65. a 66. Streňo, 75. a 76. Katona, 83. Kačala, 87. Špyrka 
- SNV: Lukáč – Zekucia, Baranyi, Sedláček (K), Ferenc – Majko, Vitkaj, Sirko, Motsyk, Chibueze – Vilkovský 
- Striedali: Augustín, Vandraško, Forlandssas 
- Tatran: 1. polčas: Slančík -Kačala, Maduka, Prikryl, Vaculík – Keresteš, Dzurík, Gatarić – Petko, Kralovič, 

Špyrka 
- 2. polčas: Lukáč -Kačala, Grejták, Keresteš, Haladej – Jacko, Katona, Sedlák – Leško, Streňo, Gatarić (55. 

Špyrka) 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Tipy na víkend 10. a 11. februára 
[09.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20746845/tipy-na-vikend-sobota-10-a-nedela-11-februara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 
#Akčné ženy v Košicoch 
KOŠICE. GESTO cafe & brunch na Námestí L. Novomeského 13 bude v sobotu 10. februára o 16.00 hod. 

hostiť inšpiratívne stretnutie pre všetky podnikavé a aktívne ženy. 
Show Cup 2018 
KOŠICE. Tanečná škola SHOW DS Košice organizuje v sobotu 5. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 

2018 pre všetky tanečné štýly. Miestom podujatia bude Kunsthalle, kde sa stretnú tanečníci rôznych vekových 
kategórií. Je to otvorená súťaž pre tanečné školy, umelecké školy, konzervatória, centrá voľného času, materské 
a základné školy, tanečné súbory a skupiny zo Slovenska a zo zahraničia. 

Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu na turistiku „Okolo Zlatej Idky“ po trase Réka – HS EX – lyžiarsky areál – 

Zlatá Idka – Réka (7 km). Zraz na AS, odchod autobusu o 7.15 hod. Vedie M. Engler. 
CINEMAX 
KOŠICE. 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., 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 
KOŠICE. 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 
KOŠICE. Miesto splnených túžob o 15.30, Daj mi tvoje meno o 17.30, The Room o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Carmen o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Doma u Hitlerovcov: Historky z 

kuchyne o 19.00 hod. 
HALMISPACE 
KOŠICE. (Hlavná 21) - Global Village: Spoznajte rôzne krajiny a kultúry o 18.00 hod. 
Edo Klena má nové CD 
PREŠOV. Prešovský pesničkár Edo Klena a jeho rocková kapela Klenoty vydali v týchto dňoch vo 

vydavateľstve Hevhetia CD dvojalbum 2006 – 2011. Výber nahrávok, ktoré si kapela robila priebežne od svojho 
vzniku, zachytáva zvuk kapely po rok 2012, keď kapela vydala svoj prvý album Republika Šariš. Dvojalbum 
obsahuje 26 piesní z ktorých niektoré sú dodnes na koncertnom playliste kapely. Kapelu tvorili Edo Klena 
spev/gitara, Miro Sivák basgitara a Mišo Gál bicie. Neskôr pribudol huslista Peter Wittner. V sobotu 10. februára 
zahrá kapela v tomto pôvodnom zložení výnimkou nebohého Petra Wittnera (zast. Mišo Brandys), jediný promo 
koncert k tomuto dvojalbumu v klube Bizarre v Prešove na Sídlisku III. 

Amnezia 

https://korzar.sme.sk/c/20746845/tipy-na-vikend-sobota-10-a-nedela-11-februara.html


PREŠOV. Brazílska a uruguajská populárna hudba, ale aj rytmy Afriky, Južnej a Latinskej Ameriky doplnené 
spevom v pôvodných jazykoch a nárečiach zaznie v sobotu o 21.00 hod. vo Wave klube. 

Pytačky, Medveď 
PREŠOV. Hru Pytačky, Medveď prinesie Divadlo Alexandra Duchnoviča v sobotu o 19.00 hod. 
Satin Lead 
PREŠOV. Koncert skupiny Satin Lead, známej predovšetkým svojimi rokenrolovými excesmi a veľkolepou 

pódiovou šou, je pripravený vo Viole v sobotu o 19.00 hod. 
Zbojnícka kráľovná 
PREŠOV. Rozprávkový príbeh o začínajúcom zbojníkovi poteší deti v sobotu o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni 

Viola. 
Fašiangová zabíjačka 
PREŠOV. Fašiangová zabíjačka v Bowlingu pri trati odštartuje v sobotu o 12.00 hod. 
Country salón 
POPRAD. V koncertnej sále Domu kultúry o 18.00 hod. sa uskutoční country tancovačka so skupinou Country 

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

NEDEĽA 
Zberateľstvo 
KOŠICE. Slovenská numizmatiská spoločnosť pozýva v nedeľu 11. februára na celoslovenskú burzu 

zberateľov, ktorá sa koná od 7.00 - 12.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7. 
Kandráčovci 
KOŠICE. Koncert kapely Kandráčovci a ich hostí začína v nedeľu o 17.00 hod. v Angels aréne. Zaznejú 

najznámejšie skladby v sprievode Orchestra Adriána Harvana, ukrajinskej speváckej skupiny Liberi band a 
speváčok Moniky Kandráčovej a Anky Poráčovej. 

CINEMAX 
KOŠICE. 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., 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 
KOŠICE. 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 
KOŠICE. S láskou Vincent o 16.00, Bez lásky o 17.50, Ja, Tonya o 20.15 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Tajovského 4) - Nevesta Myška o 14.30 a 16.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Kváskovanie o 16.00, Kizomba o o 19.00, Bergman 100: Scény z manželského života o 19.00 hod. 
Skús cirkus 
PREŠOV. Hra pre deti Skús cirkus odštartuje v PKO Čierny orol v nedeľu o 16.00 hod. 
Krvavý trón 
PREŠOV. Historické divadelné predstavenie k 330. výročiu prešovských krvavých jatiek je pripravené v 

nedeľu o 16.00 hod. v Kine Scala. 
Zlatý kľúčik 
PREŠOV. Rozprávku pre deti Zlatý kľúčik uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v nedeľu o 16.00 hod. 
Faust 
LIPANY. Študenti Gymnázia Lipany pozývajú na príjemné nedeľné popoludnie v divadelnej réžii nemeckej 

klasickej literatúry. V Mestskej galérii v Lipanoch v nedeľu o 16.00 hod. 
Zimný prechod Demiankou 
LIPANY. Klub slovenských turistov Mladosť Odeva Lipany v spolupráci s mestom Lipany a obcou Krivany 

pozýva na 29. ročník Zimného prechodu Demiankou, ktorý sa bude konať v nedeľu. Zraz bude o 9.00 hod. na 
autobusovej stanici v Lipanoch. Trasa povedie z Krásnej Lúky cez Kňazovu horu, Demianku, Putnov do Lipian. 

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

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

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

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

The Ladies Ensemble. Začiatok o 17.00 hod. 
[Späť na obsah] 
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