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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Pacientkam spríjemnili MDŽ 
[09.03.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; tasr] 

 
 

Pacientkam v nemocnici v Spišskej Novej Vsi spríjemnili Medzinárodný deň žien budúce kaderníčky. 

Do nemocnice prišli študentky z miestnej odbornej školy so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé 
predpoludnie strihali, česali, natáčali či tupírovali. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Požiadavky protestu sa nezmenia ani po odchode Kaliňáka 
[09.03.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; MICHAL LENDEL] 

 
 

Z pódia sa protestujúcim prihovoria kňaz Gombita i ďalšie osobnosti. 
KOŠICE. V piatok o 17.00 hod. sa rozbehne v centre Košíc akcia Postavme sa za slušné Slovensko. Na 

východe sa uskutoční aj v Prešove, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Levoči, Bardejove i Rožňave. Organizátori 

požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, 
takisto odstúpenie premiéra Roberta Fica (Smer), ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) a policajného 
prezidenta Tibora Gašpara z funkcií. 

Kupec: Odchodom Kaliňáka sa nič nezmení 
Podľa informácií, ktoré vo štvrtok priniesla agentúra SITA, má Kaliňák podať demisiu v pondelok. Nahradiť by 

ho vo funkcii mala súčasná štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková. Ako vysvetlil jeden z organizátorov 
košického protestného pochodu Igor Kupec, aj keď sa podarí splniť jeden z cieľov akcie, nič sa na stanovených 
požiadavkách nemení. „Požadujeme, aby všetci títo ľudia skončili vo svojich funkciách a to kvôli vážnym 
podozreniam z účasti na mnohých korupčných kauzách. Neexistuje záruka, že tieto osoby zabezpečia nezávislé 
vyšetrenie vraždy novinára a jeho priateľky, ani káuz, ktoré boli v predchádzajúcich dňoch odhalené,“ povedal 
Kupec, ktorý vyzval ľudí, aby sa pochodu zúčastnili. 

Vystúpia Gombita i ďalšie osobnosti 
Verejné stretnutie na Hlavnej ulici sa začne pri Štátnej vedeckej knižnici, odkiaľ sa zhromaždení presunú 

smerom k Tescu a po druhej strane Hlavnej sa vrátia k pódiu pri Dolnej bráne. „Tu sa verejnosti predstavia 
rečníci. Zatiaľ máme potvrdeného rímskokatolíckeho kňaza Petra Gombitu, kazateľa cirkvi bratskej a spisovateľa 
Daniela Pastirčáka, Julianu Sokolovú, pôsobiacu na Fakulte umení TUKE, Daniela Lišku, jedného zo 
zakladateľov VPN, študentku Natáliu Prochyrovú, aj zástupcu Divadla na peróne.“ Organizátor doplnil, že na 
ďalšie osobnosti, ktoré potvrdia definitívne svoju účasť, sa stále čaká. „Niektoré osobnosti, ktoré nemôžu prísť, 
nám ešte pošlú listy s príhovorom. Takto sa zapojí aj novinár Andrej Bán.“ 

Protesty aj v zahraničí 



V Košiciach ide už o tretie zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v spojitosti s dvojnásobnou vraždou, ktorá 
otriasla nielen Slovenskom, ale celou Európou a informovali o nej po celom svete. Počas predošlých akcií v celej 
krajine prišli vyjadriť pietnu spomienku i svoju nespokojnosť s dianím desaťtisíce Slovákov. Na minulotýždňovom 
proteste bola aj Košičanka Veronika, ktorá študovala žurnalistiku v Českej republike, kde pokračuje v ďalšom 
vzdelávaní. „Veľmi sa ma dotkli udalosti z posledných týždňov, avšak cítim aj znepokojenie z informácií, ktoré 
odzneli v dňoch po vražde. Podobné pocity zažívajú tisícky Slovákov, ktorí to prídu vyjadriť v piatok verejne. 
Keďže nebudem v Košiciach, plánujem sa zúčastniť podobnej akcie v Brne,“ uviedla pre Korzár. 

Košické univerzity dali voľno 
V ústrety študentom kvôli piatkovej akcii vyšli aj tri najväčšie košické univerzity. Zrušili v piatok poobede 

výučbu. Okrem rektorov Technickej univerzity v Košiciach a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie sa 
rozhodol rektorské voľno udeliť aj rektor Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) Pavol Sovák. „UPJŠ podporuje z výzvy 
organizátorov zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko požiadavku dôkladného a nezávislého vyšetrenia 
vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. Naša univerzita vytvorí priestor na to, aby jej študenti a 
zamestnanci mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k požiadavke na rekonštrukciu 
novej vlády,“ uvádza sa v stanovisku UPJŠ. 

MICHAL LENDEL 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Ženy potešili novým účesom! 
[09.03.2018; Nový Čas; Regióny; s. 8; iglu] 

 
 

Autor: iglu I Foto: autor 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Tomu sa povie prekvapenie! Nemocnica v Spišskej Novej Vsi spolu so Strednou 

odbornou školou pripravili pre pacientky milý darček k Medzinárodnému dňu žien. Na oddeleniach urobili 
začínajúce kaderníčky nové frizúry dámam, ktoré sa chceli skrášliť. 

Študentky zo Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi sa príležitosti potešili. „Cez pracovnú zmenu 

urobíme maximálne 15 klientov a tu sme ostrihali a učesali tridsiatku. Ženy sa tomu potešili,“ pochválila sa 
študentka Radka (19). Dámy boli z netradičného skrášľovania na pôde nemocnice nadšené. „Za socializmu bol 
MDŽ skôr mužský sviatok, lebo oni si ho poriadne a bujaro slávili. Dnes to bolo naozaj o nás a veľmi milé,“ 
pochvaľovala si Irena Ovšonková (74). „Vieme, aký stres prežívajú ľudia pri hospitalizácii v nemocnici, nie je nič 
príjemné nedobrovoľne tráviť čas na lôžku. Chceli sme preto ženám v rámci ich sviatku urobiť radosť,“ prezradila 
riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková (47). 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Autor kníh Čenkovej deti a Jano Fraňo Kráľ sa narodil v USA 
[09.03.2018; teraz.sk; .SK; 06:30; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/literatura-autor-knih-cenkovej-deti/312548-clanok.html 

 
 

Počas vojenskej služby u mladého spisovateľa prepukla tuberkulóza, s ktorou bojoval po celý život. Liečil sa v 
Tatranských Matliaroch, neskôr v sanatóriu v Prosečnici na Sázave v Čechách. 

Bratislava 9. marca (TASR) - Spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ, ktorého najznámejšími a 
zároveň najvýznamnejšími dielami sú romány pre deti a mládež Čenkovej deti a Jano sa narodil pred 115 rokmi 
9. marca v USA. 

Patril k prvým predstaviteľom socialistického realizmu na Slovensku. “Ak som začal písať tak, ako som písal, 
to preto, že sa v prostredí, v ktorom som vyrastal, neužíva dar jazyka na daromnicu,” vyznal sa uznávaný 
medzivojnový básnik. Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal najmä autobiografickou prózou Jano a knihou 
Čenkovej deti. 

Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca 1903 v meste Barton v americkom štáte Ohio do rodiny slovenského 
vysťahovalca Michala Kráľa a jeho manželky Evy. Prvé dva roky svojho života prežil na americkom kontinente, 
potom sa spoločne s matkou a súrodencami vrátil na územie dnešného Slovenska do Smrečian. V roku 1925 
zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Počas vojenskej služby u mladého Fraňa Kráľa prepukla 

tuberkulóza, s ktorou bojoval po celý život. Liečil sa v Tatranských Matliaroch, neskôr v sanatóriu v Prosečnici na 
Sázave v Čechách. Po prepustení zo sanatória začal pracovať ako učiteľ v Okoličnom. Pre jeho ľavicové názory 
ho prekladali z jednej školy na druhú: do Kováčoviec, Peťova, Kružného, Vyššej Slanej, Piesku pri Modre, až v 
roku 1931 natrvalo zakotvil v Bratislave. Pre šírenie komunistickej ideológie bol v roku 1939 predčasne 
penzionovaný (mal vtedy 36 rokov). 

http://www.teraz.sk/kultura/literatura-autor-knih-cenkovej-deti/312548-clanok.html


V období vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) sa Fraňo Kráľ zapojil do ilegálneho hnutia a druhého 
československého odboja, po druhej svetovej vojne pracoval na Povereníctve školstva, bol poslancom Slovenskej 
národnej rady (SNR), členom predsedníctva Zväzu československých spisovateľov a členom Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). V roku 1953 mu udelili titul národný umelec. 

Počiatky literárnej činnosti Fraňa Kráľa siahajú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal 
a publikoval svoje prvé verše. Vo svojom básnickom debute s názvom Čerň na palete (1930) sa prihlásil k prúdu 
proletárskej poézie. Jej protipól predstavuje optimistická a radosti plná zbierka Balt (1931), ktorej námetom mu 
bola letná dovolenka pri Baltickom mori. Svoje najzrelšie básnické dielo Pohľadnice (1936) venoval Kráľ 
problematike vysťahovalectva, hospodárskej kríze i hrozbe fašizmu. Jeho povojnovú zbierku Z noci do úsvitu 
(1945) už poznačil schematizmus. 

V románoch zachytil Fraňo Kráľ spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v 
nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Pre román Cesta zarúbaná z roku 1934 je typická 
reportážnosť a tendenčnosť, ktorými sa vyznačovali socialisticko-realistické diela. Povojnový román Stretnutie 
(1945) s protifašistickou tematikou je psychologicky prekreslenejší. 

Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj tvorbe pre deti a mládež. Vrcholom Kráľovej tvorby je 
autobiografická próza Jano (1931), v ktorej autor skĺbil vlastné zážitky z neľahkého detstva so znalosťou detskej 
psychológie, a kniha Čenkovej deti (1932), otrasné svedectvo biedy z medzivojnového obdobia na Slovensku. 
Obidve diela sa stali súčasťou zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Vyšli vo viacerých prekladoch 
do svetových jazykov. 

Spisovateľ Fraňo Kráľ zomrel na následky tuberkulózy 3. januára 1955 v Bratislave. 
Posmrtne vyšiel výber z úvah o jeho vlastných učiteľských skúsenostiach Fraňo Kráľ učiteľom (1961). 
Prečítajte si aj: 
L. Pauliny bol jedným z najbližších spolupracovníkov Ľudovíta Štúra 
Peter Karvaš, prenasledovaný totalitnými režimami, by mal 95 rokov 
Horolezec a spisovateľ Belo Kapolka by mal 80 rokov 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Kam za kultúrou - piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. marca 
[09.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20775676/kam-za-kulturou-piatok-9-sobota-10-a-nedela-11-marca.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Aféra v Pentagone o 20.20, Coco o 16.00, Červená volavka o 

17.40, 20.10, Čierny panter o 18.10, 3D o 15.20, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.30, Nočná hra o 
18.00, 20.40, Obyčajná tvár o 15.10, Otcova volga o 18.30, 20.30, Päťdesiat odtieňov slobody o 17.50, Prianie 
smrti o 18.20, 20.50, Tlmočník o 17.30, 19.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Večne tvoja neverná o 15.30, 
Winchester: Sídlo démonov o 21.00 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Chloe a trpaslíci o 13.20, Ferdinand o 13.50, 
Jumanji: Vitajte v džungli 2 o 13.00, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.30, Pračlovek o 13.40, Snehová 
kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 13.10, Včielka Maja 2: Sladké hry o 14.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - 
(piatok, sobota, nedeľa) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.10, Otcova volga o 16.00, Prianie smrti o 18.20, 
20.20, Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 17.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.50, 16.30, Winchester: 
Sídlo démonov o 20.30, Pračlovek o 14.20, Čierny panter o 15.50, Podoby vody o 18.10, Päťdesiat odtieňov 
slobody o 15.40, 20.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 14.40 hod., ÚSMEV - (sobota) Pračlovek o 
15.15, Tlmočník o 17.00, Skate of Mind 3: Premiéra Košice o 19.30, (nedeľa) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 
15.30, Tlmočník o 17.10, The Post: Aféra v Pentagone o 19.20, Otcova volga o 21.30 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Prianie smrti o 18.20, 20.20, Otcova Volga o 16.00, 

Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 17.50, Čierny panter o 15.50, Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 
20.00, (sobota, nedeľa) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.10, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.50, Pračlovek o 
14.20 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Popoluška o 10.00, Príbehy obyčajného 

šialenstva o 19.00, (sobota) Rimanka o 19.00, (nedeľa) Popoluška o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (nedeľa) Na 
skle maľované o 19.00 hod., RADNIČNÁ SÁLA (Hviezdoslavova ul.) - (sobota) Čaroborci z krajiny Kúzloborce o 
15.30 hod., HISTORICKÁ RADNICA (Hlavná 59) - (nedeľa) 13. Benefičný koncert Usmej sa na mňa o 17.00 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Škriepky na korze o 19.00 hod., DOM MATICE SLOVENSKE 
(Zimná 68 - podkrovie) - (nedeľa) O kačičke o 16.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Orchidey - skvosty v ríši rastlín (do 

11. 3.), VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 (do 19. 
5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké 

https://korzar.sme.sk/c/20775676/kam-za-kulturou-piatok-9-sobota-10-a-nedela-11-marca.html


diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Fotografická výstava „Vznik česko-slovenských légií" (do 25. 
3.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 
Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), 
Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom, vernisáž o 17.00 hod. (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 
17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo 
medovníkového srdca (do 9. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) 
- Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, 
umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, 
úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, 
Metalurgia v 19. a 20. storočí; Igráček (do 7. 4.), Natália Studenková - Studenkova art. gallery - Svet akvarelu, 
medzinárodná výstava obrazov (do 8. 4.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - 
Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Katarína Tekeľová Blažová - 
Šťastné dni (do 30. 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.), ÁTRIUM KLUB 
(Zuzkin park 4, po - pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach - vernisáž o 16.00 hod. 
(do 12. 4.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Pauli Kentošovej (do 4. 4.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na víkend - sobota 10. a nedeľa 11. marca 
KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 
VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a 

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

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

zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada 
umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 
25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a 
história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, 
Štvrťstoročie samostatnej SR; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických 
fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - 
Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora 
Gurina, Výstava: Tatry na historických fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr (do 29. 3.), 

SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Výstava: Emília Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), 
MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - 

Keď drevo spieva, 
SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované, 
ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), 
TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava obrazov - Maľované príbehy (do 7. 4.) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! o 8.00 hod., (sobota) Bad Karma Boy + Role o 

20.00 hod., (nedeľa) Kizomba o 19.00 hod., Dokumentárne kino: Ťažká duša o 19.00 hod., HALMISPACE 
(Hlavná 21) - (piatok) Frida Talks Tech: stretnutie žien v IT o 18.00 hod., SPOLOČENSKÝ PAVILÓN (Trieda SNP 
61) - (piatok) Športová osobnosť Košíc o 19.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.50, 15.40, 16.50, Otcova volga o 18.50, 20.50, 

Čierny panter o 17.30, Červená volavka o 20.20, Aféra v Pentagone o 16.00, Nočná hra o 18.30, Päťdesiat 
odtieňov slobody o 20.40, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Prianie smrti o 18.10, 20.30, Pračlovek o 16.40, 
Tlmočník o 18.40, Winchester: Sídlo démonov o 21.00, Ferdinand o 13.20, Coco o 13.40, Chloe a trpaslíci o 
14.00, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 14.30 hod., 

POPRAD: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.20 - v sobotu a nedeľu aj o 
14.20, Otcova volga o 18.20, 20.20, Prianie smrti o 18.10, Červená volavka o 20.30, Čierny Panter o 15.20, 
Tlmočník o 15.30, Winchester: Sídlo démonov o 20.10, Nočná hra o 18.00, (sobota, nedeľa) Včielka Maja 2: 
Sladké hry o 13.20, PREDPREMIÉRA: Chloe a trpaslíci o 13.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok, sobota) Prianie smrti o 19.30 hod., (sobota) Leo Da Vinci: Misia Mona Líza o 
15.30, 17.30, (nedeľa) Otcova Volga o 20.00 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Nikola Šuhaj o 18.30 hod., (nedeľa) HB: Saturnin 

o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia 
maľby (do 25. 3.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017/Rozprávka a jej 
reflexia v súčasnom umení (do 25. 3.), HLAVNÁ 51: CHODBA - Janko Lehotský / Moje mladšie ja (do 25. 3.), 



GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka 
MQEP: Príbeh mesta 770; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 
14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - 
tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši 
(do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), NÁRODNÁ 
KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA 
SKLAD SOLI, Výstava: Výtvarné krídlo - Červený Kláštor - výber žiackych prác z medzinárodného maliarskeho 
plenéru (do 4. 4.), 

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.), 

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

TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 
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.), VIHORLATSKÉ MÚZEUM 
- XXVI. karpatská kraslica 2018 (do 6. 4.), 

SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc, 
vernisáž v piatok o 14.00 hod. (do 31. 5.), (piatok) T. Ševčenko - Vernisáž piesní o 14.30 hod., 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), (piatok) 
(prednáška) Miesta mariánskeho kultu na severovýchode Slovenska v 18. storočí o 16.00 hod., 

BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - Wilfried de Meyer - Veľkonočné kraslice (do 3. 4.), 
SP. BELÁ: KAŠTIEĽ STRÁŽKY SNG - Ozveny festivalu Jeden svet: (sobota) 32 utajených strán - správa z 

pekla o 17.00 hod., (nedeľa) Medzi nami o 15.00 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Slováci dnes opäť vyjdú do ulíc: ZOZNAM miest, najväčšie zhromaždenia od 

revolúcie 
[09.03.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic–ZOZNAM-miest–najvacsie-
zhromazdenia-od-revolucie 

 
 

BRATISLAVA - Pochod Postavme sa za slušné Slovensko bude dnes v Bratislave a ďalších mestách u nás aj 
v zahraničí. Minulý piatok si podľa odhadov prišlo uctiť pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
priateľky Martiny v hlavnom meste 20 až 25-tisíc ľudí, vrátane prezidenta Andreja Kisku. Očakáva sa, že tentokrát 
bude ich počet ešte vyšší. 

Slováci spomínali na zavraždeného novinára, v Bratislave 25 tisíc 
Hlavný bratislavský pochod tentokrát nesie názov “Za slušné Slovensko” a organizátori Katarína Nagy 

Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga majú aj požiadavky. Požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú “novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin”. Za organizátorov o tom informoval Juraj Šeliga. Zdôraznili, že nie sú členmi žiadnej politickej strany. 

“Dnes je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 
v piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali,” uviedli organizátori v tlačovej 
správe. “Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania a vytrvalosti,” uzavreli. 

Študenti požiadali o voľno 
Zástupcovia najvyššieho orgánu reprezentácie študentov na Slovensku (ŠRVŠ) požiadali rektorov, aby udelili 

študentom počas pochodu rektorské voľno, prípadne aby apelovali na dekanov jednotlivých fakúlt na poskytnutie 
dekanského voľna v popoludňajších hodinách. “Voľno má zabezpečiť študentom a zamestnancom účasť na 
proteste aj v prípade, že sa ho plánujú zúčastniť v mieste svojho bydliska,” napísali v liste. 

http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic--ZOZNAM-miest--najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie
http://www.topky.sk/cl/1002009/1694703/Slovaci-dnes-opat-vyjdu-do-ulic--ZOZNAM-miest--najvacsie-zhromazdenia-od-revolucie


Rektorské voľno vyhlásila na piatok Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Popoludní sa nebude 
vyučovať ani na Ekonomickej univerzite v Bratislave, k výzve “Za slušné Slovensko” sa pripojí aj Univerzita 
Komenského (UK) v Bratislave. Po 13.00 h sa nebude učiť ani na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika či na 
Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Popoludní budú mať voľno aj študenti Pedagogickej 
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Podporu organizátorom vyslovila aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Uvedomujeme 
si vážnosť súčasnej situácie stratou dôvery v tento štát o to viac, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli našimi 
absolventmi. Podporujeme piatkové zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko,“ informovalo vedenie 
fakulty. Rektor univerzity Ľubomír Zelenický udelil rektorské voľno na piatok od 13. hodiny s cieľom umožniť 
študentom i zamestnancom slobodne vyjadriť svoj názor na organizovaných občianskych zhromaždeniach. 

BRATISLAVA 
BANSKÁ BYSTRICA 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
BARDEJOV 
BREZNO 
KOMÁRNO 
KOŠICE 
KRUPINA 
LEVICE 
LEVOČA 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
LUČENEC 
MARTIN 
NÁMESTOVO 
NITRA 
NOVÉ ZÁMKY 
PARTIZÁNSKE 
POPRAD 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 
PREŠOV 
PRIEVIDZA 
REVÚCA 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
RUŽOMBEROK 
SENICA - Pochod v Senici sa uskutoční 12. marca. 
SKALICA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

TOPOĽČANY 
TRENČÍN 
TRNAVA 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
VRÁBLE 
ŽIAR NAD HRONOM 
ŽILINA 
Tak ako minulý piatok, aj dnes sa uskutočnia pochody aj v zahraničných mestách po celom svete. 
AALBORG, Dánsko 
BAD HOMBURG VON DER HOHE, Nemecko 
BARCELONA, Španielsko 
BERLÍN, Nemecko 
BERN, Švajčiarsko 
BRNO, Česko 
BRUSEL, Belgicko 
EDINBURGH, Škótsko 
HAAG, Holandsko 
HELSINKI, Fínsko 
KODAŇ, Dánsko 
KRAKOV, Poľsko 
LISABON, Portugalsko 
LONDÝN, Anglicko 
MNÍCHOV, Nemecko 
NEW YORK, USA 
OBERTAUERN, Rakúsko 
ODENSE, Dánsko 
PRAHA, Česko 
REYKJAVÍK, Island 
SYDNEY, Austrália 
ŠTOKHOLM, Švédsko 



TARTU, Estónsko 
VANCOUVER, Kanada 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Pohotovosť v lekárňach - piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. marca 
[09.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20775671/pohotovost-v-lekarnach-piatok-9-sobota-10-a-nedela-11-marca.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 
9. 3. - 11. 3. Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
9. 3. - 11. 3. NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Levoča 
10. 3. - 11. 3. Lekáreň U LEVA, Nám. Majstra Pavla 24 
V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24 
9.00 - 12.00 hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 
Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 
Spišská Nová Ves 

9. 3. - 11. 3. Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
9. 3. - 11. 3. Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
9. 3. – 11. 3. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
9. 3. Lekáreň Anett, Levočská 59/1808, 10. 3. Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 11. 3. 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 
9. 3. Lekáreň ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22, 10. 3. Lekáreň VICTORIA, Drevárska 1, 11. 3. 

Lekáreň ADUS, Mnoheľova 2 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
9. 3. Lekáreň FIALKA, Nemocničná 41/A, 10. 3. Lekáreň pri kaštieli, Mierová 33/1, 11. 3. Lekáreň Pri fontáne, 

Námestie slobody 28/26 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
9. 3. - 11. 3. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Vranov 
9. 3. Lekáreň SOFIA, Duklianskych hrdinov 1212, 10. 3. Lekáreň Centrum, Pribinova 82, 11. 3. Lekáreň 

Karolínka, Duklianskych hrdinov 31 
Svidník 
9. 3. - 11. 3. - Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
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Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 
hod. 

Sobrance 
9. 3. - 10. 3. Lekáreň PRIMULA, Hollého 222 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
9. 3. - 11. 3. Lekáreň Rozkvet, Študentská 1452 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
9. 3. Lekáreň RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. Armády 3724, 10. 3. Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 

3884/6, 11. 3. Lekáreň SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
9. 3. Lekáreň KAMILKA, Jána Hollého 1466/42, 10. 3. Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 

5917/1, 11. 3. Lekáreň Dr. Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Organizátor pochodov: Každý môže vidieť, kto nám posiela peniaze 

(rozhovor) 
[09.03.2018; aktuality.sk; Správy; 00:00; Rudolf Sivý] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/570954/organizator-pochodov-kazdy-moze-vidiet-kto-nam-posiela-
peniaze/ 

 
 

Keď zavraždili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, bál sa ísť do svojho bytu. Otvorene hovorí, kto im dáva 
peniaze, ako vznikajú odznaky a banery a koľko stojí pochod. 

Na stretnutie prišiel ráno s opuchnutými očami a s jedlom z fast foodu. Spolu s manželkou a ďalšími štyrmi 
ľudmi patria k hlavným organizátorom zhromaždenia Za slušné Slovensko.  

V minulosti tiež pomáhal organizovať protikorupčné pochody. 
Premiér Robert Fico v ich práci vidí pokus o prevrat. Odkiaľ majú peniaze, čo robia a prečo chcú pochodovať 

za Jána Kuciaka? 
Je bezpečné ísť teraz domov a otvoriť náš byt? pýtala sa manželka jedného z organizátorov pochodu Petra 

Nagya po vražde Jána Kuciaka. 
(Kompletný zoznam miest pochodov nájdete na konci článku.) 
Kto financuje pochody, ktoré organizujete? 
Minulotýždňový pochod sme organizovali z verejnej zbierky. Na portáli Ľudia ľuďom sa vyhlásila výzva, či 

zozbierame 3000 eur, aby sme si uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Išlo o predbežný odhad 
nákladov na pochod. 

Túto zbierku nám podporili desiatky ľudí. Piatkové zhromaždenie je zas financované zo zbierky, ktorú 
zverejňujeme na transparentom účte. 

Každý si môže pozrieť mená, kto nám posiela peniaze. My sa tým netajíme. Priemerne prichádzajú dary po 20 
či 30 eur. 

Koľko stál piatkový pochod? 
Tisíc eur stálo pódium aj s ozvučením. Veľký transparent na čele pochodu stal 50 eur a vyrobila nám ho 

reklamná firma iba za preplatenie nákladov. Za ďalších 50 eur sme nechali vytlačiť letáky a približne 130 eur stálo 
prenajatie vysielačiek pre organizátorov a dobrovoľníkov. 

Dve eurá za kus sme platili za reflexné vesty pre dobrovoľníkov a kúpili sme ich 80. Zatiaľ zbierame všetky 
doklady, budúci týždeň ich zverejníme, aby každý videl, kam išli peniaze. 

Ako dlho trvalo vyzbierať peniaze na prvý pochod? 
Menej ako 24 hodín. Zbierku sme vyhlásili v stredu a vo štvrtok sa ľudia vyzbierali na plnú sumu. 
Prečo to vlastne organizujete? 
Minulotýždňový pochod bol preto, aby sme si uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aby sme 

upozornili, že nechceme takéto veci na Slovensku. Vražda novinára je absolútne neprípustná vec. Obzvlášť, keď 
bola spojená s jeho prácou. 

Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky 
Kedy ste sa rozhodli, že idete robiť pochody za Jána Kuciaka a jeho snúbenicu? 
To je smutný príbeh. V ten pondelok som práve prechádzal cez Námestie slobody v Bratislave, kadiaľ chodím 

cestou z vlaku do práce. V tom mi zavolala moja manželka Katka – rovnako organizuje tieto pochody. Počula v 
rádiu o vražde novinára. 

Povedala mi priezvisko Kuciak a ja som ju zastavil: Len mi nehovor, že ide o Janka. 
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Nedokázal som tomu uveriť, ukončil som telefonát s tým, že to musím overiť a zavolám jej neskôr. Neveril 
som tomu, myslel som, že ide o hoax, vymyslenú správu a Janko potom napíše na sociálnu sieť, že to bol zlý vtip 
a niekto len preháňal. 

Keď som prišiel do práce, videl som v televízii ohlásený brífing s policajným prezidentom. 
Medzitým mi písala ďalšia kamarátka, ktorá bola nahnevaná a chcela, aby sme založili udalosť na sociálnej 

sieti, aby zorganizovali pochod – jednoducho, aby sme niečo urobili. 
Tak som založil udalosť cez svoj profil a pozval desať ľudí. Za niekoľko hodín sa k pochodu pridali tisíce. 
Oslovili ste ho Janko. Odkiaľ ste poznali Jána Kuciaka? 
Cez moju kamarátku Veroniku, ktorá bola jeho spolužiačkou na vysokej škole. Boli sme rovesníci a obaja sme 

študovali v rovnakom čase žurnalistiku. On v Nitre, ja v Bratislave. Niekoľkokrát sme sa aj stretli. 
Čo vlastne čakáte od protestov? 
Máme len dve požiadavky: aby sa vražda Jána a Martiny vyšetrila nezávislo a s pomocou medzinárodného 

tímu. Po piatkovom pietnom pochode sme verili, že bude vyvodená politická zodpovednosť. Táto vražda 
spôsobila obrovskú nedôveru v štát a pre jej obnovenie potrebujeme vládu bez podozrenia, že by bola spojená s 
organizovaným zločinom. To je druhá požiadavka. 

Novinári, ktorí spolupracovali s Kuciakom, dostali policajnú ochranu. Vy voláte tisíce ľudí do ulíc a hovoríte o 
prepojení vlády s mafiou. Nemáte obavu o bezpečnosť? 

Hovoríme to my, ale aj všetky médiá. Ako organizátori pochodu iba citujeme, čo sa objaví v novinách a 
správach. Áno, boli také momenty. V ten pondelok – v deň vraždy – sme sedeli s manželkou v aute na parkovisku 
a ona sa ma spýtala: Peťo, je bezpečné ísť teraz domov a otvoriť náš byt? Upokojil som ju, že áno. Ale sám som 
nevedel, či jej hovorím pravdu. 

Priatelia nás upokojujú, že sme chránení publicitou pochodov. Chceme tomu veriť. Chcem veriť, že tento štát 
dokáže ochrániť svojich občanov, aj keď pri Janovi a Martine sa mu to nepodarilo. 

Pochody versus politici: oslovujú vás alebo vy oslovujete politikov? 
So žiadnými politikmi nekomunikujeme. Náš piatkový pochod bol nestranícky a taký bude aj druhý pochod za 

slušné Slovensko. 
Politici sa môžu zúčastniť ako bežní občania. Nehlásime sa k žiadnej politickej strane, so žiadnou 

nespolupracujeme. Tieto obvinenia odmietame. Všetkých politikov, ktorí nás oslovili so žiadosťou vystúpiť na 
pódiu, sme rázne odmietli. 

Prečo potom vystúpil prezident Andrej Kiska? 
Dovolili sme mu vystúpiť preto, že nie je v žiadnej politickej strane a stal sa symbolom spájania spoločnosti. 

Mali sme však veľmi dôraznú podmienku. Žiadny prejav, nebude uvedený moderátorom, jeho meno nebude v 
programe medzi rečníkmi. S týmito podmienkami súhlasil. Prišiel ako občan a uviedol minútu ticha na pamiatku 
Jána a Martiny. 

Pohľad za oponu: ako vyzerá organizácia pochodu? 
Každý deň je iný. Poviem, ako vyzerali posledné štyri dni. V nedeľu sme veľmi zvažovali, či zorganizujeme 

ďalší pochod. Sami sme nevedeli, či vôbec do toho ísť. Tieto zhromaždenia výrazne zasahujú do našich životov. 
Neustále nás kontaktujú novinári, na sociálnej sieti nestíhame odpovedať tomu množstvu správ. Aby to bolo 

udržateľné, potrebujete človeka, ktorý má čas sa tomu neustále venovať. S manželkou sa snažíme spávať aspoň 
sedem hodín denne. 

O polnoci zaspíme, ráno vstaneme, ideme do práce, popri práci riešime veci s pochodmi. Toto pokračuje až 
do polnoci. 

Vyhlásenia, tlačové správy, sociálne siete, koordinujeme spolurpacovníkov a dobrovoľníkov. Umelci z Novej 
Cvernovky nám urobili vizuály, ľudia z jednej reklamky pomohli vyrobiť odznaky, letáky, tašky, transparent. 
Netajíme sa týmito spoluprácami, každý si ich môže pozrieť. 

Žiadne utajené stretnutia? 
Náš život sa zmenil iba v tom, že okrem bežnej práce sa venujeme vo voľnom čase pochodom. Podvečer sa 

stretávame na byte u priateľov. Zverejnili sme aj fotografiu z tohto bytu na sociálnej sieti. Tu si rozdeľujeme úlohy, 
dokopy nás je šesť. 

Niekto prinesie pizzu, pivo, urobíme si kávu. Väčšinu času sedíme všetci vedľa seba a odpisujeme na 
facebookové správy a na e-maily. 

Ale odbočím. Vo svojej práci som zamestnaný ako manažér, moja žena je tiež manažérka, preto pri 
pochodoch uvažujeme ako manažéri a máme skúsenosti s riadením ľudí. Ak pán premiér hovorí o profesionálne 
zorganizovaných pochodoch, nás to teší. Akoby nám povedal, že svoju prácu vieme robiť dobre. 

Stoja vám tie pochody za to? Nespávate, robíte to na kolene po večeroch. 
Veľmi by sme si vyčítali, že neurobíme nič pre našu krajinu v tomto čase. S mojou manželkou neustále 

hlásame, ako je dôležité sa občiansky angažovať. Hovoríme to nahlas a všade. A potom príde takáto situácia a 
my budeme ticho? Povieme si, že nech to urobí niekto iný? 

To by bolo pokrytecké. 
Chceme, aby Slovensko bolo slušnou krajinou, kde ľudia majú dôveru vo svoju vládu. Sú momenty, kedy sme 

zneistení a pýtame sa, či to má význam. Najmä, keď počujeme, ako na nás útočia najvyšší politici. Toto skutočne 
nepotrebujeme. 

Na druhej strane nám pomáha obrovská podpora, ktorú pochody vyvolali. 
K pochodom sa pridali aj regióny, vysoké školy, univezity, Slováci v zahraničí. Predchádzajúce protikorupčné 

pochody boli len „bratislavsko-košické“. Čím si to vysvetľujete? 
Pre mňa to nie je prekvapujúce. Ľuďom záleží na Slovensku. V zahraničí tie zhromaždenia organizovali 

komunity Slovákov a je to úžasné gesto. 



Napriek tomu, že žijú inde, záleží im na tejto krajine. A niektorí odišli možno preto, lebo sa cítili bezmocní z 
toho, ako na Slovensku nefungovali veci. Títo ľudia zároveň chcú niečo spraviť pre svoju krajinu, aby sa to 
zmenilo. 

To nie sú ľudia, ktorých organizujeme. Sami sa nám ozvu, či môžu vytvoriť zhromaždenie vo svojom meste. 
My im veľmi za to ďakujeme: prosím, len to spravte. 

Zoznam pochodov 
Slovensko: 
- Bánovce n. Bebravou 
- Banská Bystrica 
- Bardejov 
- Bratislava 
- Brezno 
- Komárno 
- Košice 
- Krupina 
- Levice 
- Levoča 
- Liptovský Mikuláš 
- Lučenec 
- Martin 
- Nitra 
- Nová Baňa 
- Nové Zámky 
- Partizánske 
- Pezinok 
- Poprad 
- Považská Bystrica 
- Prešov 
- Prievidza 
- Rimavská Sobota 
- Rožňava 
- Revúca 
- Ružomberok 
- Senica 
- Skalica 
- Spišská Nová Ves 

- Topoľčany 
- Trenčín 
- Trnava 
- Veľký Krtíš 
- Vráble 
- Zábudišová (obec) 
- Žiar nad Hronom 
- Žilina 
Zahraničie 
- Aalborg 
- Barcelona 
- Berlín 
- Bern 
- Brno 
- Haag 
- Helsinki 
- Kodaň   
- Krakov 
- Londýn 
- Odense 
- Paríž 
- Praha 
- Sydney 
- Štokholm 
- Vancouver  
Zoznam priebežne aktualizujeme. 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
Vražda Jána Kuciaka 
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9. Autor kníh Čenkovej deti a Jano Fraňo Kráľ sa narodil v USA 
[09.03.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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V roku 1903 sa narodil v Bartone (USA) spisovateľ, učiteľ a politický pracovník FRAŇO KRÁĽ, ktorého 
najznámejšími a zároveň najvýznamnejšími dielami sú romány pre deti a mládež Čenkovej deti a Jano. Zomrel 
3.1.1955 v … 

Bratislava 9. marca (TASR) - Spisovateľ, učiteľ a politický pracovník Fraňo Kráľ, ktorého najznámejšími a 
zároveň najvýznamnejšími dielami sú romány pre deti a mládež Čenkovej deti a Jano sa narodil pred 115 rokmi 
9. marca v USA. 

Patril k prvým predstaviteľom socialistického realizmu na Slovensku. “Ak som začal písať tak, ako som písal, 
to preto, že sa v prostredí, v ktorom som vyrastal, neužíva dar jazyka na daromnicu,” vyznal sa uznávaný 
medzivojnový básnik. Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal najmä autobiografickou prózou Jano a knihou 
Čenkovej deti. 

Fraňo Kráľ sa narodil 9. marca 1903 v meste Barton v americkom štáte Ohio do rodiny slovenského 
vysťahovalca Michala Kráľa a jeho manželky Evy. Prvé dva roky svojho života prežil na americkom kontinente, 
potom sa spoločne s matkou a súrodencami vrátil na územie dnešného Slovenska do Smrečian. V roku 1925 
zmaturoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Počas vojenskej služby u mladého Fraňa Kráľa prepukla 

tuberkulóza, s ktorou bojoval po celý život. Liečil sa v Tatranských Matliaroch, neskôr v sanatóriu v Prosečnici na 
Sázave v Čechách. Po prepustení zo sanatória začal pracovať ako učiteľ v Okoličnom. Pre jeho ľavicové názory 
ho prekladali z jednej školy na druhú: do Kováčoviec, Peťova, Kružného, Vyššej Slanej, Piesku pri Modre, až v 
roku 1931 natrvalo zakotvil v Bratislave. Pre šírenie komunistickej ideológie bol v roku 1939 predčasne 
penzionovaný (mal vtedy 36 rokov). 

V období vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) sa Fraňo Kráľ zapojil do ilegálneho hnutia a druhého 
československého odboja, po druhej svetovej vojne pracoval na Povereníctve školstva, bol poslancom Slovenskej 
národnej rady (SNR), členom predsedníctva Zväzu československých spisovateľov a členom Ústredného výboru 
Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS). V roku 1953 mu udelili titul národný umelec. 

Počiatky literárnej činnosti Fraňa Kráľa siahajú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal 
a publikoval svoje prvé verše. Vo svojom básnickom debute s názvom Čerň na palete (1930) sa prihlásil k prúdu 
proletárskej poézie. Jej protipól predstavuje optimistická a radosti plná zbierka Balt (1931), ktorej námetom mu 
bola letná dovolenka pri Baltickom mori. Svoje najzrelšie básnické dielo Pohľadnice (1936) venoval Kráľ 
problematike vysťahovalectva, hospodárskej kríze i hrozbe fašizmu. Jeho povojnovú zbierku Z noci do úsvitu 
(1945) už poznačil schematizmus. 

V románoch zachytil Fraňo Kráľ spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v 
nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Pre román Cesta zarúbaná z roku 1934 je typická 
reportážnosť a tendenčnosť, ktorými sa vyznačovali socialisticko-realistické diela. Povojnový román Stretnutie 
(1945) s protifašistickou tematikou je psychologicky prekreslenejší. 

Okrem tvorby pre dospelých sa venoval aj tvorbe pre deti a mládež. Vrcholom Kráľovej tvorby je 
autobiografická próza Jano (1931), v ktorej autor skĺbil vlastné zážitky z neľahkého detstva so znalosťou detskej 
psychológie, a kniha Čenkovej deti (1932), otrasné svedectvo biedy z medzivojnového obdobia na Slovensku. 
Obidve diela sa stali súčasťou zlatého fondu slovenskej literatúry pre deti a mládež. Vyšli vo viacerých prekladoch 
do svetových jazykov. 

Spisovateľ Fraňo Kráľ zomrel na následky tuberkulózy 3. januára 1955 v Bratislave. 
Posmrtne vyšiel výber z úvah o jeho vlastných učiteľských skúsenostiach Fraňo Kráľ učiteľom (1961). 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Cesty sa zmenili na klzisko 
[08.03.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka;Stanislava Kováčik] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Ranné cesty na Spiši sa zmenili na obrovské klzisko.“ 
Stanislava Kováčik, moderátorka: „Búrali súkromné autá, ale aj štátne. Do nehody sa dostali aj 

spišskonovovestskí hasiči.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Nehodovkárov od rána zamestnávali dopravné nehody. Iba v okolí Spišskej Novej 

Vsi sa v priebehu hodinky udiali tri.“ 

http://www.24hod.sk/autor-knih-cenkovej-deti-a-jano-frano-kral-sa-narodil-v-usa-cl572184.html


Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): „V okrese Spišská Nová Ves polícia od skorých ranných 

hodín v súvislosti s nepriaznivými poveternostnými podmienkami realizovala celkom šesť škodových udalostí a 
jednu dopravnú nehodu.“ 

Matúš Gavlák: „Takto to vyzeralo počas kritickej hodiny medzi šiestou a siedmou ráno. Nehodovkári nevedeli, 
kam skôr. Ako prvá sa udiala nebezpečná nehoda. Auto sa zrútilo z mosta.“ 

Priateľ vodičky: „Cesty boli také, že miestami bol ľad, miestami bola normálna cesta, čiže jej bolo ťažko 
prispôsobiť sa tejto povahe. Ale je zarážajúce, kde boli cestári.“ 

Matúš Gavlák: „Žena mala v aute aj kolegu. Zleteli približne desať metrov. Auto ostalo stáť na železničnom 
násype. Z auta vyšli po vlastných nohách bez zranenia. Účastníkmi ranných nehôd sa stali aj hasiči. Tí sa 
paradoxne ponáhľali pomáhať ku dopravnej nehode. Hasičov si neskoro všimol vodič auta. Keď sa im chcem 
vyhnúť, dostal šmyk a vrazil bokom do prednej časti ich auta. Pre zasahujúcu jednotku prišli kolegovia s druhým 
autom a pokračovali na výjazd. Hasičom ani vodičovi sa nič nestalo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Iliašovcami a 
Spišskou Novou Vsou. Muž tu čelne vrazil do stromu. Potrebná tu bola aj pomoc záchranárov.“ 

Martin Penták, veliteľ zásahu, HaZZ SNV: „Po príchode na miesto zásahu zranená osoba už bola v sanitnom 
vozidle RZP, ktorá ho ošetrovala.“ 

Matúš Gavlák: „Sem hasiči mierili. Vodič dostal na zamrznutej ceste šmyk. Po tvrdom náraze sa dostal zo 
zdemolovaného auta. Trosky auta boli rozmetané v okolí. Vodič sa sťažoval na bolesti na hrudníku a v ruke.“ 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej služby (telefonát): „Po príchode posádky sa vodič nachádzal 
mimo auta. Mal ľahké poranenia, bol pri vedomí a komunikoval. Po ošetrení bol prevezený na urgentný príjem do 
nemocnice v Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák: „Spoločným menovateľom všetkých nehôd bola poľadovica. Účastníci nehôd sa zhodli na 
jednom - cestári sa objavili, až keď bolo neskoro.“ 

Priateľ vodičky: „Zvažujem právne kroky.“ 
Zuzana Bobríková, hovorkyňa KSK (text v obraze): „Ráno po štvrtej išli na cesty na kontrolu sypače 

pripravené v prípade potreby posypať cesty. Na Spiši bolo na tristo šesťdesiatich kilometroch ciest šesť sypačov, 
ktoré má správa ciest k dispozícii.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Apel arcibiskupa Zvolenského: postavme sa za slušné Slovensko 
[08.03.2018; aktuality.sk; Správy; 17:58; Rudolf Sivý] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/570967/apel-arcibiskupa-zvolenskeho-postavme-sa-za-slusne-slovensko/ 

 
 

Stanislav Zvolenský vystúpil v sobotu aj na pohrebe Jána Kuciaka. 
Bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský vyzval verejnosť, aby sa počas piatkových 

zhromaždení zachoval v uliciach miest pokoj.  
Jeho vyhlásenie vo štvrtok zverejnila Konferencia biskupov Slovenska. 
Arcibiskup Zvolenský k pochodom 
„Občianska angažovanosť, ktorá sa šíri po smrti dvoch mladých ľudí, je dôležitým prejavom spolupatričnosti. A 

potrebné sú aj otázky o budúcnosti našej krajiny. Zločin a násilie nesmú zvíťaziť: odstrániť ich však dokážu jedine 
spravodlivosť a pokoj," uviedol Zvolenský.  

Ako dodal, objasnenie vraždy a nastolenie spravodlivosti je teraz kľúčové.  
Bol aj na pohrebe 
Bratislavský arcibiskup -metropolita Stanislav Zvolenský viedol v sobotu aj poslednú rozlúčku so zavraždeným 

novinárom Jánom Kuciakom.  
„Stojíme pri vás v tejto mimoriadne ťažkej chvíli. Bolí to celú našu cirkev, vaša bolesť je aj našou bolesťou. 

Nemôžeme pochopiť to, čo vy prežívate, máme účasť na vašej bolesti,“ povedal Zvolenský priamo najbližšej 
smútiacej rodine. 

Desiatky miest sa prihlásili k protestným pochodom za Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. Žiadajú nezávislé 
vyšetrenie ich popravy medzinárodným tímom a vládu bez napojenia na organizovaný zločin.  

Ján Kuciak vo svojom poslednom nedokončenom článku písal o prepojení ľudí blízkych premierovi Robertovi 
Ficovi na odnož kalabrijskej mafie ’Ndrangheta. 

Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky 
„Záhadná" Trošková 
Ficova štátna radkyňa Mária Trošková mala dôverný vzťah s talianskym podnikateľom na východnom 

Slovensku Antoninom Vadalom. Úrad vlády doteraz nevysvetlil, čo vôbec Trošková robila. 
Práve Vadala má podľa talianskych úradov a zistení Jána Kuciaka blízko k ’Ndranghete, od 

Poľnohospodárskej platobnej agentúry dostával štedré agrodotácie. 
S Vadalom robil biznis aj doterajší Viliam Jasaň riaditeľ kancelárie Bezpečnostnej rady SR. Trošková a Jasaň 

po odhaleniach dočasne odstúpili.  
Minulý piatok sa s Jánom Kuciakom a jeho snúbenicou prišlo rozlúčiť na Slovensku a v zahraničí 50-tisíc ľudí. 

Mnohé univerzity a vysoké školy dali tento piatok študentom voľno, aby mohli ísť na pochod. 
Zoznam pochodov 

https://www.aktuality.sk/clanok/570967/apel-arcibiskupa-zvolenskeho-postavme-sa-za-slusne-slovensko/


Slovensko: 
- Bánovce n. Bebravou 
- Banská Bystrica 
- Bardejov 
- Bratislava 
- Brezno 
- Komárno 
- Košice 
- Krupina 
- Levice 
- Levoča 
- Liptovský Mikuláš 
- Lučenec 
- Martin 
- Nitra 
- Nová Baňa 
- Nové Zámky 
- Partizánske 
- Pezinok 
- Poprad 
- Považská Bystrica 
- Prešov 
- Prievidza 
- Rimavská Sobota 
- Rožňava 
- Revúca 
- Ružomberok 
- Senica 
- Skalica 
- Spišská Nová Ves 

- Topoľčany 
- Trenčín 
- Trnava 
- Veľký Krtíš 
- Vráble 
- Zábudišová (obec) 
- Žiar nad Hronom 
- Žilina 
Zahraničie 
- Aalborg 
- Barcelona 
- Berlín 
- Bern 
- Brno 
- Haag 
- Helsinki 
- Kodaň   
- Krakov 
- Londýn 
- Odense 
- Paríž 
- Praha 
- Sydney 
- Štokholm 
- Vancouver  
Zoznam priebežne aktualizujeme. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. MDŽ spríjemnili pacientkám v nemocnici budúce kaderníčky 
[08.03.2018; teraz.sk; .SK; 15:28; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnic/312656-clanok.html 

 
 

http://www.teraz.sk/regiony/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnic/312656-clanok.html


Vlasy pacientok celé predpoludnie v spoločenských miestnostiach nemocnice kaderníčky strihali, česali, 
natáčali či tupírovali. Na hlavách im tak vytvorili moderné účesy. 

Spišská Nová Ves 8. marca (TASR) – Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 

Medzinárodný deň žien spríjemnili budúce kaderníčky. „Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu 
výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. Vytvorili sme si tak našu spoločnú oslavu sviatku žien 
a myslím si, že dnes na chvíľu skutočne zabudli na svoje choroby. To bol náš cieľ a veľmi sa z toho tešíme,“ 
povedala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková. 

Do tohto zdravotníckeho zariadenia vo štvrtok ráno zavítali tri študentky zo Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé predpoludnie v spoločenských miestnostiach 

nemocnice strihali, česali, natáčali či tupírovali. Na hlavách im tak vytvorili moderné účesy. 
„Pacientky v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom dôchodcov, toto 

bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj pre nás to totiž bolo výnimočné,“ podotkla majsterka 
Marcela Tkáčová s tým, že dohromady spríjemnili deň viac ako 20 pacientkám na troch oddeleniach nemocnice – 
na oddelení dlhodobo chorých, neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom. 

Nový účes si nechala urobiť aj 76-ročná pacientka Helena z obce Teplička. „Tešila som sa na to už od včera. 
Kedysi sa sviatky žien slávili oveľa intenzívnejšie, preto som rada, že dnes sme tu mohli stráviť takýto pekný deň,“ 
povedala pacientka, ktorej účes prišiel pochváliť aj primár. Skrášlené však dnes nechodili po chodbách len 
pacientky, príležitosť si nakoniec nenechali ujsť ani niektoré zamestnankyne nemocnice. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ľudia pôjdu v piatok do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; teraz.sk; Školský servis; 15:02; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/ludia-pojdu-v-piatok-opat-do-ulic/40658-clanok.html 

 
 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Bratislava 8. marca (TASR) – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca 
budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila 
študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, 
Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Šali, Topoľčanoch, 

Trenčíne, Trnave, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiari nad Hronom, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové 
Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, 
Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v 
lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita Komenského, 
Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, Vysoké škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita 
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na občianskych zhromaždeniach a 
pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a pedagóga. “Pokiaľ študenti v piatok 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/ludia-pojdu-v-piatok-opat-do-ulic/40658-clanok.html


popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol Habánik. ŠRVŠ potvrdila, že sa pripojili aj 
Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre a Univerzita J. Selyeho v Komárne. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; parlamentnelisty.sk; Aréna; 11:00; TASR] 

 
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Ludia-pojdu-v-piatok-opat-do-ulic-rektori-a-dekani-udeluju-
studentom-volno-298571 

 
 

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Foto: TASR 
Popis: Pietny spomienkový pochod na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu 

Kušnírovú v Bratislave. 
Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a po litickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita či Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a 
Katolícka univerzita v Ružomberku. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

autor: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Ľudia vyjdú opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; teraz.sk; .SK; 10:14; TASR;Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/ludia-pojdu-v-piatok-opat-do-ulic-dekani/312552-clanok.html 
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Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 
Helsinkách, Kodani, Londýne aj Paríži. 

Bratislava 8. marca (TASR) – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca 
budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila 
študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila 
a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na občianskych 
zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a pedagóga. “Pokiaľ 
študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol Habánik. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

V piatok sa v Trnave chystá zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko 
S výzvou, aby sa pridali a vytrvali, obracajú sa na Trnavčanov organizátori stretnutia Postavme sa za slušné 

Slovensko. Tí pripravujú protest v Trnave na piatok 9. marca o 17. hodine na Trojičnom námestí. Po týždni chcú 
opäť zapáliť sviečky za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. V piatok oproti 
akcii 2. marca sa podľa zverejneného programu počíta aj s prejavmi a krátkym hudobným vystúpením. 

K výzve sa pripájajú vysoké školy v Trnave. Študenti Trnavskej univerzity majú na všetkých fakultách na 
popoludnie udelené dekanské voľno, rektorské voľno udelili na piatok študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda a 
rovnako sa rektorské voľno týka aj študentov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 
Trnave. 

Protest v Trnave organizuje Stredoškolský parlament a ďalších trinásť subjektov, vrátane Univerzitnej rady 
Trnavy. Požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie 
a prepojenia na organizovaný zločin. Organizátori v pozvánke deklarujú, že nie sú členmi žiadnej politickej strany 
a stavajú sa k hodnotám novembra 1989. 

V Nitre bude v piatok protestné zhromaždenie aj oslavy MDŽ 
Obyvatelia Nitry sa v piatok 9. marca pripoja k iniciatíve „Postavme sa za slušné Slovensko“. Zhromaždenie 

sa začne o 17. hodine pred budovou okresného úradu. Organizátori zhromaždenia, komunita Občania pre Nitru, 
očakávajú nemalú účasť umelcov, politických aktivistov i širokej verejnosti. 

Podporu organizátorom vyslovila aj Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Uvedomujeme 
si vážnosť súčasnej situácie stratou dôvery v tento štát o to viac, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli našimi 
absolventmi. Podporujeme piatkové zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko,“ informovalo vedenie 
fakulty. Rektor univerzity Ľubomír Zelenický udelil rektorské voľno na piatok od 13. hodiny s cieľom umožniť 
študentom i zamestnancom slobodne vyjadriť svoj názor na organizovaných občianskych zhromaždeniach. 



Zoskupenie Občania pre Nitru sa požiadavkami pripája k bratislavským organizátorom. „Požadujeme 
dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných 
vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie 
a prepojenia na organizovaný zločin,“ uviedli. Účastníkov zhromaždenia v Nitre zároveň vyzvali k podpore 
netradičným transparentom. Na biele tričko majú ľudia napísať slogan „Nechceme ďalší krvavý pondelok“ či 
„Nechceme späť 90. roky“ a tričko následne zafarbiť krvavo červenou farbou. 

Paradoxne, v rovnakom čase ako protestné zhromaždenie budú v piatok oslavovať v Nitre Medzinárodný deň 
žien predstavitelia strany Smer–SD na čele s premiérom Robertom Ficom. Oslavy sa začnú o 17. hodine v 
Mestskej športovej hale na Klokočine. 

Prečítajte si aj: 
VIDEO: SULÍK: Súčasné zloženie vlády a NR SR nezodpovedá vôli občanov 
V Nitre bude v piatok protestné zhromaždenie aj oslavy MDŽ 
Novinárka, ktorá pracovala s Kuciakom: Bol opatrný a správy šifroval 
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16. Slovenské palubovky v stredu pocítili energiu basketbalových zápasov 
[08.03.2018; dobrenoviny.sk; 08:23; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/126525/slovenske-palubovky-v-stredu-pocitili-energiu-basketbalovych-
zapasov 

 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Na snímke hráči Košíc v zápase 34. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice - BK Inter 

Bratislava 7. marca 2018 v Košiciach. — Foto: TASR - František Iván 
Žilina 7. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 34. kola. 
PP TV Raj Žilina - Iskra Svit 75:107 (36:58) 
Najviac bodov: Merešš 20, Crnič 17, Bojanič 13 - Avramovič 25, Lošonský 24, Jackson 10 
KB Košice - BK Inter Bratislava 85:71 (44:44) 
Najviac bodov: Stamenkovič 16, Sedmák 15, Fletcher, Körner po 14 - Horton 19, Baťka 17, Rančík 12 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 83:94 (40:48) 

Najviac bodov: Juríček 20, Ninkovič 16, Amardi, Presutti po 10 - Sitton 25, Glasgow, Fusek po 13 
MBK Handlová - MBK Rieker Com-therm Komárno 77:85 (38:47) 
Najviac bodov: Tresač 26, Djordjevič 16, Zejak 12 - Bowman 20, Miloševič 14, Tomič 13 
VŠEMvs Karlovka Bratislava - BK Levickí Patrioti 69:95 (37:50) 
Najviac bodov: Abrhám 19, Hlivák 12, Hašan 8 - Sims 22, Djurič 15, Vašl 13 
× 
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17. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://presov.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/126525/slovenske-palubovky-v-stredu-pocitili-energiu-basketbalovych-zapasov
https://www.dobrenoviny.sk/c/126525/slovenske-palubovky-v-stredu-pocitili-energiu-basketbalovych-zapasov
http://presov.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://presov.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 



Praha Pelléova 12 1
7.00 

Sydney Sydney Opera House 1
8.00 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://kosice.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-
293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 

http://kosice.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Žilina; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://zilina.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-
293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad Nám. Ľ. Štúra 17.00 

http://zilina.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Bebravou 
Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1



8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. Také ste asi ešte ani nevideli: Spišskonovoveský veterinár vlastní 

neobyčajné plemeno psa 
[08.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/take-ste-asi-este-ani-nevideli-spisskonovovesky-veterinar-vlastni-neobycajne-
plemeno-psa-293393 

 
 

Známy veterinár zo Spišskej chová nevšedné psie plemeno. Ide o hrubosrstého vendeenského grifona. 
Pozrite si tohto zaujímavého havkáča na fotkách. 

V uliciach Spišskej Novej Vsi môžeme natrafiť na pestrú škálu psích plemien. Kým najväčšiu skupinu tvoria 

kríženci, hneď po nich si svoje miesto držia yorkshiry. Ak by sme sa pozreli na opačný koniec rebríčka, našli by 
sme tam plemená, ktoré majú v našom meste len zopár či dokonca iba jediného zástupcu, viac sa o tom môžete 
dozvedieť v našom nedávnom článku. 

Rarita 
Jedným z majiteľov netradičného plemena je aj známy veterinár zo Spišskej Novej Vsi Ján Korim. Ako 

povedal pre náš portál, ide o malého hrubosrstého vendeenského grifona, na ktorého čakal pomerne dlho. „Toto 
plemeno má na Slovensku len jedna chovná stanica a pokiaľ viem, na Slovensku sú len dva takéto psy. Ten môj 
a jeho sestra.“ 

Dôvod prečo chcel práve takéto neobyčajné plemeno bol jednoduchý. „Keďže som aj poľovník, hľadal som 
nejakého duriča a keďže akýmsi mottom či charakteristickou črtou tohto francúzskeho plemena je „doma anjel, v 
lese diabol“, výber bol jasný,“ povedal nám veterinár. 

Oddaný a hravý 
Francúzsky grifón je podľa slov Jána Korima otužilý a nenáročný pes. Je veľmi milý, priateľský a pozorný. 

„Miluje ľudí aj iných psov, no má svoju hlavu, najmä pri výcviku. Doma je kľuďas no pri poľovačke nabehá aj 
dvadsať kilometrov za deň,“ opísal svojho štvornohého miláčika veterinár. 

Ako doplnil, keďže je hrubosrstý, nevadí mu ani zima – na rozdiel od slovenského kopova, ktorý je taktiež 
durič. „Je zároveň aj strážcom domu, keďže ho máme aj von. Keď niekto ide, tak šteká, no určite by neuhryzol. Je 
to veľmi hravý pes a pánovi a jeho rodine nezvyčajne oddaný,“ uzavrel jeho majiteľ. 

Toto na Slovensku ojedinelé plemeno psa si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. Známe tváre zo Spišskej nám to prezradili: Toto sú naše obľúbené filmy 
[08.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zname-tvare-zo-spisskej-nam-to-prezradili-toto-su-nase-oblubene-filmy-293367 

 
 

Známi rodáci či obyvatelia Spišskej. Presne tí nám prezradili čo-to zo svojho súkromia. Vyspovedali sme ich o 
tom, aké filmy sú ich obľúbené. 

Opýtali sme sa známych Novovešťanov či rodákov z nášho mesta, aké filmy majú radi. Obrátili sme sa na 
hlavu nášho mesta, herečku, speváka či napríklad aj riaditeľku gymnázia. Tu sú ich odpovede… 

Pelíšky bodujú 
Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný nám prezradil že má rád všetky české komédie. No predsa len jedna, 

ktorú už videl asi 15-krát je jeho naj. „Môj najobľúbenejší film sú Pelíšky. Mám ho rád, pripomína mi to moje 
detstvo, moju mladosť,“ prezradil. Čo sa však týka návštevy kina, to už radšej vymení za pohodlie domova. 
„Niekedy sme sa do kina veľmi tešil, teraz som rád, keď si môžem dobrý film vychutnať v domácom prostredí.“ 

Veľkou fanúšičkou kina je pre zmenu riaditeľka gymnázia na Javorovej ulici Ingeborg Skalská. „Mám rada tú 
atmosféru. Veľké plátno, dobré ozvučenie, určite si viac vychutnám film takto ako doma," priznala s tým, že 
napriek nedostatku času sa snaží do kina zájsť aspoň raz do mesiaca. 

Film, ktorý ju vždy dokáže zaujať a zároveň aj zabaviť je podľa jej slov Mama mia. „Milujem film Pelíšky a 
viackrát si dokážem pozrieť aj film Kólia. Z tých novších ma v poslednej dobe zaujal film Učiteľka," vymenovala s 

http://spisska.dnes24.sk/take-ste-asi-este-ani-nevideli-spisskonovovesky-veterinar-vlastni-neobycajne-plemeno-psa-293393
http://spisska.dnes24.sk/take-ste-asi-este-ani-nevideli-spisskonovovesky-veterinar-vlastni-neobycajne-plemeno-psa-293393
http://spisska.dnes24.sk/zname-tvare-zo-spisskej-nam-to-prezradili-toto-su-nase-oblubene-filmy-293367


tým, že uprednostňuje snímky, nad ktorými sa dá aj zamyslieť. Taktiež má rada aj francúzske diela, ktoré 
ponúkajú iný pohľad na život. 

Posledný Mohykán 
Exhokejista a súčasný poslanec mestského zastupiteľstva Ľubomír Vaic s odpoveďou neváhal ani trošku. 

„Jednoznačne Posledný Mohykán. Je to film, ktorý som pozeral niekoľko rokov aj keď som pôsobil von, tak keď 
bol čas som si ho pozrel aj niekoľkokrát do roka,“ prezradil s tým, že teraz je už na snímky času menej a návštevu 
kina s manželkou si doprajú vo dvojici, keď dcéry postrážia babky. „Kino však až tak úplne nevynechávame. V 
prípade zlého počasia si radi celá rodina pozrieme nejakú animovanú rozprávku,“ dodal. 

Vykúpenie z väznice Shawshank je topkou medzi filmami u speváka známej spišskonovoveskej kapely Smola 
a Hrušky – Jozefa Spoka Kramára. „Som dlhodobo fascinovaný týmto filmom. Do mojej prvej päťky by som ešte 
zaradil filmy, Forrest Gump, Sedem, Pulp Fiction a Wall- E,“ vymenoval. 

Ani návštevu kina Spoko podľa jeho slov nevynecháva a priemerne dvakrát do mesiaca ho navštívi. „Niekedy 
som chodil často do filmového klubu, teraz sa tam veľmi nedostanem vzhľadom na rôzne rodinné aktivity, ktoré 
sú práve v utorok večer," prezradil s tým, že odkedy má malé deti chodí do kina na všetky možne animované 
filmy. „Musím priznať, že väčšinou ma bavia, no niekedy sa stane, že si aj v kine pospím.“ 

Akčné filmy i romantika 
Herečka Spišského divadla Mária Brozmanová je veľkou fanúšičkou kina a ako povedala pre náš portál, do 

kina chodí veľmi rada. „Keď sa dá, vyberám si ľahší žáner, akým sú romantické komédie, no páčil sa mi veľmi aj 
film Čiara či taký kontrast 50 odtieňov sivej,“ povedala. Medzi jej ďalšie obľúbené filmy patrí Piano a Noc na 
Karlštejne, ktorý dokáže pozerať stále. 

Redaktor Matúš Gavlák zbožňuje akčné filmy a komédie. „Medzi moje naj filmy patrí Armagenon, 2012, 
Patrola, Deepwater Horizont. Pripadne zaujímavé životopisnej drámy a podľa skutočných udalosti.„ Dodal, že pri 
dobrom filme radšej dáva prednosť domácemu pohodliu, keďže sa k nám nedostanú snímky do kín s dabingom. 
A pri titulkoch si film neužije. „Čiže doma v teplákoch a s chipsami je ideál,“ zasmial sa. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 

http://spisska.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 
P.O.H 

17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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23. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Revúca; 00:00; Dnes24.sk] 



 
http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 

http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://revuca.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Haag Het Plein, Den Haag 1
9.00 

Helsinki Slovak Embassy in Finland 1
7.00 

Kaprun – lyžiarske 
stredisko 

Gipfelwelt 1
4.00 

Kodaň Veľvyslanectvo SR 1
8.00 

Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 
Krakove 

1
8.00 

Londýn Veľvyslanectvo SR 1
8.00 

Mníchov Max-Joseph-Platz 1
8.30 

Vancouver Robson Square 1
8.30 

Paríž Parc de Belleville 1
9.00 

Praha Pelléova 12 1
7.00 

Sydney Sydney Opera House 1
8.00 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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24. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Dnes24.sk] 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

http://mikulas.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://mikulas.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1



7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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26. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 

http://lucenec.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://lucenec.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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27. Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: TASR] 
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V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. „Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,“ uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. „Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,“ vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. „Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,“ píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita či Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a 
Katolícka univerzita v Ružomberku. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 
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293403 

 
 

Malý Rím sa zajtra pridá k bratislavským organizátorom protestu Postavme sa za slušné Slovensko. 
Prinášame vám kompletný program podujatia, ktorý sa uskutoční na Trojičnom námestí. 

V Trnave sa 9. marca uskutoční protestná akcia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. Po týždni sa tak 
opäť rozhorí sviečka za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú. 

Protest v Trnave organizuje Stredoškolský parlament a ďalších trinásť subjektov, vrátane Univerzitnej rady 
Trnavy. Podľa slov organizátorov, za vznikom tejto akcie nie sú členovia žiadnej politickej strany. Súčasne sa 
organizátori akcie stavajú k hodnotám novembra 1989. 

Čo požadujú 
Organizátori majú presné požiadavky. „Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov,“ a súčasne si želajú „novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin,“ stojí vo 
verejnej výzve. 

Program v Trnave 
- 17.00 hod. úvod 
- 17.15 hod. príhovory hostí 
- 17.25 hod. krátky koncert Graeme Mark 

http://trnava.dnes24.sk/v-trnave-zajtra-odstartuju-protesty-prinasame-program-z-trojicneho-namestia-293403
http://trnava.dnes24.sk/v-trnave-zajtra-odstartuju-protesty-prinasame-program-z-trojicneho-namestia-293403


- 17.30 hod. #AllForJan, sviečka pre Jána a Martinu 
- 18.00 hod. ukončenie 
Usporiadatelia búdu počas protestu v Trnave rozdávať zdarma nálepky #AllForJan. 
Po celom Slovensku aj v zahraničí 
Podujatie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko odštartuje 9. marca na viacerých miestach Slovenska. 

K výzve s vyššie uvedenými hodnotám sa pridali po Bratislave a Trnave mestá ako Nitra, Topoľčany, Banská 
Bystrica, Poprad, Žilina, Trenčín, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Nové Zámky, Skalica, Prievidza, 

Lučenec, Ružomberok, Michalovce, Partizánske, Levoča, Liptovský Mikuláš, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Žiar 
nad Hronom, Rožňava, Brezno, Rimavská Sobota, Bardejov a Revúca. 

Svetové metropoly búdu mať zastúpenie v mestách ako Londýn, Praha, Bern, Mníchov, Krakov, Berlin, 
Kaprun, Odense, Brusel, Barcelona, Kodaň, Vancouver, Paríž, Helsinki, Edinburgh, Haag. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

29. MDŽ spríjemnili pacientkám v nemocnici budúce kaderníčky 
[08.03.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20776664/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnici-buduce-kadernicky.html 

 
 

Na hlavách im vytvorili moderné účesy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok Medzinárodný deň žien 

spríjemnili budúce kaderníčky. 
“Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. 

Vytvorili sme si tak našu spoločnú oslavu sviatku žien a myslím si, že dnes na chvíľu skutočne zabudli na svoje 
choroby. To bol náš cieľ a veľmi sa z toho tešíme,” povedala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková. 

Do tohto zdravotníckeho zariadenia vo štvrtok ráno zavítali tri študentky zo Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé predpoludnie v spoločenských miestnostiach 

nemocnice strihali, česali, natáčali či tupírovali. 
Na hlavách im tak vytvorili moderné účesy. 
Premiéra 
“Pacientky v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom dôchodcov, toto 

bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj pre nás to totiž bolo výnimočné,” podotkla majsterka 
Marcela Tkáčová s tým, že dohromady spríjemnili deň viac ako 20 pacientkám na troch oddeleniach nemocnice - 
na oddelení dlhodobo chorých, neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom. 

Nový účes si nechala urobiť aj 76-ročná pacientka Helena z obce Teplička. 
“Tešila som sa na to už od včera. Kedysi sa sviatky žien slávili oveľa intenzívnejšie, preto som rada, že dnes 

sme tu mohli stráviť takýto pekný deň,” povedala pacientka, ktorej účes prišiel pochváliť aj primár. 
Skrášlené však vo štvrtok nechodili po chodbách len pacientky, príležitosť si nakoniec nenechali ujsť ani 

niektoré zamestnankyne nemocnice. 
Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti 

[Späť na obsah] 

 
 

30. MDŽ v spišskonovoveskej nemocnici? Pacientky sa môžu pochváliť novými 

účesmi 
[08.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mdz-v-spisskonovoveskej-nemocnici-pacientky-sa-mozu-pochvalit-novymi-
ucesmi-293435 

 
 

Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok Medzinárodný deň žien spríjemnili budúce 

kaderníčky. 
„Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. 

Vytvorili sme si tak našu spoločnú oslavu sviatku žien a myslím si, že dnes na chvíľu skutočne zabudli na svoje 
choroby. To bol náš cieľ a veľmi sa z toho tešíme,“ povedala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková. 

Strihali aj tupírovali 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20776664/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnici-buduce-kadernicky.html
http://spisska.dnes24.sk/mdz-v-spisskonovoveskej-nemocnici-pacientky-sa-mozu-pochvalit-novymi-ucesmi-293435
http://spisska.dnes24.sk/mdz-v-spisskonovoveskej-nemocnici-pacientky-sa-mozu-pochvalit-novymi-ucesmi-293435


Do tohto zdravotníckeho zariadenia vo štvrtok ráno zavítali tri študentky zo Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé predpoludnie v spoločenských miestnostiach 

nemocnice strihali, česali, natáčali či tupírovali. Na hlavách im tak vytvorili moderné účesy. 
Po prvý raz 
„Pacientky v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom dôchodcov, toto 

bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj pre nás to totiž bolo výnimočné,“ podotkla majsterka 
Marcela Tkáčová s tým, že dohromady spríjemnili deň viac ako 20 pacientkám na troch oddeleniach nemocnice – 
na oddelení dlhodobo chorých, neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom. 

Nový účes si nechala urobiť aj 76-ročná pacientka Helena. „Tešila som sa na to už od včera. Kedysi sa 
sviatky žien slávili oveľa intenzívnejšie, preto som rada, že dnes sme tu mohli stráviť takýto pekný deň,“ povedala 
pacientka, ktorej účes prišiel pochváliť aj primár. Skrášlené však dnes nechodili po chodbách len pacientky, 
príležitosť si nakoniec nenechali ujsť ani niektoré zamestnankyne nemocnice. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Existujú podozrenia… a preto chceme novú vládu 
[08.03.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/existuju-podozrenia-preto-chceme-novu-vladu/1337100 

 
 

Bratislava 8. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Vyzerá to tak, že celý svet požaduje odchod Ficovej vlády. Organizátori protestov „Za slušné Slovensko“ 

Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy a študenti Karolína Farská a Juraj Šeliga dokázali v priebehu pár dní naozaj 
nevídanú vec: mestá na celom Slovensku a veľkomestá po celom svete budú v piatok protestovať. 

Ilustračné foto: Pietne spomienkové zhromaždenie na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku 
Martinu Kušnírovú na Hlavnej ulici v Košiciach 2. marca 2018 

Proti čomu? Organizátori protestov „Za slušné Slovensko“, podľa ich vyjadrenia, „požadujú dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a takisto požadujú novú dôveryhodnú 
vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný 
zločin“. 

Inými slovami, organizátori nedôverujú vyšetrovateľom ani inštitúciám štátu, v ktorom vládne vláda Roberta 
Fica. Vo vyššieuvedenom vyhlásení je kľúčové slovné spojenie „existujú podozrenia“, od ktorých sa tá nedôvera 
logicky odvíja. 

Podozrenia existovali vždy a všade, a aj existovať budú – podstatné sú však fakty. Predstavitelia opozície 
včera otvorene povedali, že nemajú žiadny dôkaz o tom, kto zabil dvoch mladých ľudí. A pokiaľ ide o rôzne kauzy 
– ich tvrdenia o škandáloch súčasnej vlády sú štandardným folklórom, odkedy sú v parlamente, a vlastne vo 
všeobecnosti sú normálnou súčasťou opozičnej politiky. Ale majú reálne dôkazy? 

Záber, že policajt vošiel do dvora, do ktorého údajne nemal vojsť, informácia, že ten a ten sa pozná s tým a 
tým mafiánom… to sú tie „existujúce podozrenia“, na základe ktorých treba zburcovať celú planétu, aby bola 
odvolaná demokraticky zvolená vláda? 

Samozrejme, tie kauzy naozaj môžu existovať. Ťažko povedať, či niekde nejaká vláda v histórii nemala za 
nechtami aspoň trochu špiny. Tu však ide o otvorené vyjadrenie absolútnej nedôvery nielen vláde, ale aj všetkým 
inštitúciám, ktoré by sa mali porušeniami zákona zaoberať. Kompromis, zmier nie je možný, opozícia a médiá, 
ktoré vždy boli väčšinovo na jej strane, vláde a jej inštitúciám neveria a požadujú, aby odstúpila. Tá sa 
pochopiteľne odvoláva na štandardné pravidlá hry, na demokratické voľby a ústavu. 

Existujú podozrenia. To je to jediné, čo opozícia má v rukách. Zatiaľ jediný nespochybniteľný fakt je ten, že 
cez médiá už druhý týždeň vytvára dusno a pripravuje si cestu prevzatia moci neštandardným spôsobom. 

Ako uviedla TASR, na piatok sa chystajú protesty okrem Bratislavy aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun… 

Toto zorganizovať v priebehu pár dní, to chce naozaj geniálneho manažéra. Môžeme len dúfať, že si 
schopnosti organizátorov niekto všimne a patrične ich ocení. Každopádne, vyzerá to, že naozaj celé Slovensko a 
celý svet chce, aby Ficova vláda odišla, keďže na jej podporu nikto neorganizuje žiadne mítingy. 

Alebo je tu ešte druhá možnosť. A tiež môžeme povedať, že „existujú podozrenia“: a síce také, že ľudia s 
opačným názorom nemajú za sebou takého profesionálneho organizátora s pestrými, priam farebnými 
skúsenosťami, aby v priebehu pár dní rozpútal celoplanetárny a perfektne zrežírovaný ošiaľ značky #AllForYan ®. 

Ivan Lehotský 
[Späť na obsah] 
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32. Slováci sa chystajú do ulíc žiadať vyšetrenie vraždy a novú vládu. Študenti 

dostali voľno 
[08.03.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/slovaci-chystaju-do-ulic-ziadat-vysetrenie-vrazdy-novu-vladu-
studenti-dostali-volno.html 

 
 

- AKTUALIZOVANÉ 
BRATISLAVA – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť 

konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na 
piatok rektorské alebo dekanské voľno. 

Protestné zhromaždenia sa konali vo viacerých slovenských mestách. Archívne foto Zdroj:FOTO TASR - 
Dano Veselský 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. 
V piatok (9.3.) sa bude opäť konať na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú 

do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom 
Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Partizánskom, Prievidzi, 
Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, 
Skalici, Spišskej Novej Vsi, Šali, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiari nad Hronom, 

Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých 
metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, 
Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zdroj: AP/SITA 
Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 

solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. 

Pripomenul, že práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a 
vedcov. “Nemôže nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. 

“Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, 
že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek 
prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých 
škôl adresovala ŠRVŠ. 

Fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita Komenského, 
Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, Vysoké škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či Bratislavská 
medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita 
veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na občianskych zhromaždeniach a 
pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a pedagóga. 

“Pokiaľ študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol Habánik. 
ŠRVŠ potvrdila, že sa pripojili aj Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita J. Selyeho v Komárne. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Objasnenie vraždy je teraz kľúčové 
Bratislavský arcibiskup -metropolita Stanislav Zvolenský vyzval verejnosť, aby sa počas piatkových (9.3.) 

zhromaždení zachoval v uliciach miest pokoj. Uvádza sa to v jeho vyhlásení, ktoré poskytla Konferencia biskupov 
Slovenska. 

“Občianska angažovanosť, ktorá sa šíri po smrti dvoch mladých ľudí, je dôležitým prejavom spolupatričnosti. 
Objasnenie vraždy a nastolenie spravodlivosti je teraz kľúčové. A potrebné sú aj otázky o budúcnosti našej 
krajiny. Zločin a násilie nesmú zvíťaziť: odstrániť ich však dokážu jedine spravodlivosť a pokoj,” uviedol 
Zvolenský. 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/slovaci-chystaju-do-ulic-ziadat-vysetrenie-vrazdy-novu-vladu-studenti-dostali-volno.html
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/slovaci-chystaju-do-ulic-ziadat-vysetrenie-vrazdy-novu-vladu-studenti-dostali-volno.html


Zároveň prosí ľudí, ktorí sa zhromaždení zúčastnia, aby pamätali na posolstvo pochodu “Postavme sa za 
slušné Slovensko.” Zvolenský povedal, že sa s ostatnými biskupmi modlí za Slovensko, aby si všetci uchovali 
slobodu od nenávisti alebo násilia. 

Zhromaždenia sa v piatok od 17.00 h uskutočnia v desiatkach slovenských miest a obcí, ale aj v zahraničí. Ich 
organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Zvolen; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://zvolen.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-
293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 

http://zvolen.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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34. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Dnes24.sk] 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

http://roznava.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 



Praha Pelléova 12 1
7.00 

Sydney Sydney Opera House 1
8.00 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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35. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Trenčín; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://trencin.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-
krajine-293350 

 
 

Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves Radničné námestie 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 

http://trencin.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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36. Slovensko na nohách: V piatok sa chystajú desiatky zhromaždení po celej 

krajine 
[08.03.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Dnes24.sk] 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad Nám. Ľ. Štúra 17.00 

http://poprad.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
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Bebravou 
Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1



8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

http://bystrica.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350
http://bystrica.dnes24.sk/slovensko-na-nohach-v-piatok-sa-chystaju-desiatky-zhromazdeni-po-celej-krajine-293350


as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 
Paríž Parc de Belleville 1

9.00 
Praha Pelléova 12 1

7.00 
Sydney Sydney Opera House 1

8.00 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

38. MDŽ spríjemnili pacientkám v nemocnici budúce kaderníčky 
[08.03.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnici-buduce-kadernicky-cl572087.html 

 
 

Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 8. marca (TASR) – Pacientkám v nemocnici v Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 

Medzinárodný deň žien spríjemnili budúce kaderníčky. „Chceli sme urobiť tento deň pre pacientky trochu 
výnimočným, napriek tomu, že sa nachádzajú v nemocnici. Vytvorili sme si tak našu spoločnú oslavu sviatku žien 
a myslím si, že dnes na chvíľu skutočne zabudli na svoje choroby. To bol náš cieľ a veľmi sa z toho tešíme,“ 
povedala riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková. 

Do tohto zdravotníckeho zariadenia vo štvrtok ráno zavítali tri študentky zo Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi spolu so svojou majsterkou. Vlasy pacientok celé predpoludnie v spoločenských miestnostiach 

nemocnice strihali, česali, natáčali či tupírovali. Na hlavách im tak vytvorili moderné účesy. 
„Pacientky v nemocnici sme dnes česali po prvýkrát. Hoci už máme skúsenosť s domovom dôchodcov, toto 

bolo pre nás netradičné miesto a radi sme prijali pozvanie. Aj pre nás to totiž bolo výnimočné,“ podotkla majsterka 
Marcela Tkáčová s tým, že dohromady spríjemnili deň viac ako 20 pacientkám na troch oddeleniach nemocnice – 
na oddelení dlhodobo chorých, neurologickom a fyziatricko-rehabilitačnom. 

Nový účes si nechala urobiť aj 76-ročná pacientka Helena z obce Teplička. „Tešila som sa na to už od včera. 
Kedysi sa sviatky žien slávili oveľa intenzívnejšie, preto som rada, že dnes sme tu mohli stráviť takýto pekný deň,“ 
povedala pacientka, ktorej účes prišiel pochváliť aj primár. Skrášlené však dnes nechodili po chodbách len 
pacientky, príležitosť si nakoniec nenechali ujsť ani niektoré zamestnankyne nemocnice. 

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

http://www.24hod.sk/mdz-sprijemnili-pacientkam-v-nemocnici-buduce-kadernicky-cl572087.html


 
 

39. Rektori a dekani sa zapojili do politického boja a na deň protestov udeľujú 

študentom voľno 
[08.03.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/ludia-pojdu-v-piatok-opat-ulic-rektori-dekani-udeluju-studentom-
volno/1336878 

 
 

Bratislava 8. marca 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) 
V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 

zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Na snímke pietny spomienkový pochod na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu 
Kušnírovú na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 2. marca 2018 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila 
a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. Rektor 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na občianskych 
zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a pedagóga. “Pokiaľ 
študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol Habánik. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/31289/ludia-pojdu-v-piatok-opaet-do-ulic-rektori-a-dekani-udeluju-studentom-volno 
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V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok uskutočnilo v Bratislave. V piatok sa bude opäť konať na Námestí 
SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej 
Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, 
Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. 

Pripomenul, že práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a 
vedcov. “Nemôže nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. 

“Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, 
že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek 
prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých 
škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. 
V Bratislave to sú napríklad Univerzita Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola 

múzických umení, Slovenská technická univerzita, Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 
Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. 

Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v 
Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na 
občianskych zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a 
pedagóga. “Pokiaľ študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol 
Habánik. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Ľudia opäť vyjdú do ulíc, mnohí študenti dostali voľno 
[08.03.2018; ta3.com; Slovensko; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1123448/ludia-opat-vyjdu-do-ulic-mnohi-studenti-dostali-volno.html 

 
 

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Pridali sa desiatky miest 
Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Najväčšie 
zhromaždenie sa uplynulý piatok 2. marca uskutočnilo v Bratislave. V piatok 9. marca sa bude opäť konať na 
Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. 

Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Bardejove, 
Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, Námestove, Nitre, 
Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, 
Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale 

aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách 

https://www.ta3.com/clanok/1123448/ludia-opat-vyjdu-do-ulic-mnohi-studenti-dostali-volno.html


sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, 
Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Podpora aj z Brna 
Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 

solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Študentom vyhoveli 
Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 

Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola či 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila 
a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku a Prešovská univerzita v Prešove. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik informoval, že účasť na 
občianskych zhromaždeniach a pochodoch je slobodným a občianskym rozhodnutím každého študenta a 
pedagóga. “Pokiaľ študenti v piatok popoludní požiadajú o voľno, dekani fakúlt im vyjdú v ústrety,” uviedol 
Habánik. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Slováci sa chystajú do ulíc žiadať vyšetrenie vraždy a novú vládu. Študenti 

dostali voľno 
[08.03.2018; aktualne.sk; aktualne.sk; 00:00; TASR] 

 
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/slovaci-chystaju-do-ulic-ziadat-vysetrenie-vrazdy-novu-vladu-
studenti-dostali-volno.html 

 
 

BRATISLAVA – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť 
konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na 
piatok rektorské alebo dekanské voľno. 

Protestné zhromaždenia sa konali vo viacerých slovenských mestách. Archívne foto Zdroj:FOTO TASR - 
Dano Veselský 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. 

Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Bardejove, 
Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, Martine, Námestove, Nitre, 
Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, Ružomberku, Pezinku, 
Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale 

aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách 
sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, 
Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zdroj: AP/SITA 
Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 

solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. 

Pripomenul, že práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a 
vedcov. “Nemôže nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 
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Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. 

“Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, 
že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek 
prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých 
škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita či Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií. 

Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Katolícka univerzita v 
Ružomberku. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50-tisíc ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Organizátorka protestu v Trenčíne: Vražda novinára nás nakopla. Situácia 

je vyhrotená 
[08.03.2018; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Spravodajstvo; 00:00; Andrej Luprich] 
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Piatkový protest v Trenčíne organizuje Klaudia Brázdilová. Mladá študentka žurnalistiky hovorí, že jej záleží 
na Slovensku. Situácia je podľa nej vyhrotená a ľudia musia ukázať, že nesúhlasia s tým, čo sa tu momentálne 
deje. 

Piatkový protest v Trenčíne s titulom Postavme sa za slušné Slovensko organizuje Klaudia Brázdilová. Mladá 
študentka žurnalistiky hovorí, že jej záleží na Slovensku. Situácia je podľa nej vyhrotená a ľudia musia ukázať, že 
nesúhlasia s tým, čo sa tu momentálne deje. 

Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko aj tento piatok Ide o 
apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, Košice, Banská Bystrica, 
Martin, Nitra, Poprad, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha 

Prečo ste sa rozhodli zorganizovať protest v Trenčíne? 
- Záleží mi na tejto krajine a jej budúcnosti. Nikdy predtým som nič neorganizovala, mala som pred tým veľký 

rešpekt. Dokonca som si dva krát premyslela, či sa na nejakých protestoch vôbec zúčastním. Teraz mám pocit, 
že situácia je už vyhrotená. 

Ak by som to neurobila ja, obávam sa, že by to neurobil nikto, a ľudia by zostali doma. To by bola škoda. 
Organizovali ste aj spomienku na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu minulý piatok. Aké 

ste mali ohlasy? 
Prečítajte si tiež:V Trenčíne rektorské voľno nebude, študenti oň ale môžu požiadať 
- Ohlasy po spomienke boli veľmi pozitívne a silné, ľudia sa ponúkali, že prídu opäť a pomôžu. 
Pustila som sa do toho hneď v pondelok, chceli by sme to urobiť čo najlepšie. 
Ľudia očakávali, že to bude veľkolepejšie, rovnako ako v Bratislave. My sme však radi, že to vôbec bolo a 

tešíme sa z prekvapivo vysokej účasti. 
Aký bude piatkový protest v Trenčíne? 
((piano)) 
- Nachádzajúci piatkový protest bude omnoho väčší a dôkladne zorganizovaný. Máme prichystaných 

viacerých zaujímavých rečníkov z rôznych oblastí a tiež hudobných hostí. Program zverejníme ešte dnes. 
Čo od protestu akcie očakávate, aké sú vaše požiadavky? 
- Dnes je zrejmé, že premiér Róbert Fico a minister vnútra Róbert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa 

minulý piatok postavili desaťtisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych 
zhromaždeniach a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali a vytrvali. 

Spomienka na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v Trenčíne 
(26 fotografií) 
Máme dve hlavné požiadavky. Dôkladné vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti 

medzinárodných vyšetrovateľov, druhou požiadavkou je vyriešenie politickej situácie – chceme vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia podozriví z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Veríte, že protest niečo zmení? 
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- Som v tomto nohami na zemi. Nečakám, že dokážeme veľa, určite však ukážeme, že nám záleží na tejto 
krajine a že nesúhlasíme s tým, čo sa tu deje. Dôležité je dať o nás vedieť, že sme tu, ochotní bojovať za 
spoločnú budúcnosť a že takto nechceme ďalej žiť. 

Klaudia Brázdilová. (zdroj: ANDREJ LUPRICH) 
Protesty sa v piatok konajú vo viacerých mestách. Koordinujete postup v rámci Slovenska? 
- Áno, sme spolu v kontakte, konzultujeme rečníkov, program. Pomáhajú nám s veľa vecami, grafikou na 

banery, s plagátmi. 
Čo hovoríte na náznaky premiéra Róberta Fica, že za protestnými akciami je niekto zo zahraničia? 
- Podľa mňa si nevie ani len predstaviť, že ľudia takouto formou dokážu prejaviť súdržnosť a spolupatričnosť, 

a niečo s rozumom zorganizovať. To jeho voliči nedokážu, sú úplne iná generácia. Je tak zaťažený na svoju 
voličskú základňu, že nedokáže pochopiť, že sú tu mladí iniciatívni ľudia. Robia to nezištne len preto, že chcú 
zmenu. Pre všetkých, pretože si to ako národ zaslúžime. 

Prečítajte si tiež:FOTO: V Trenčíne si zavraždeného novinára Jána Kuciaka uctila tisícka ľudí 
Na druhej strane, je to asi aj jeho obrana, aby si nemusel priznať chybu. Nevie, ako to, čo sa stalo obhájiť. 
Študujete žurnalistiku. Ako vnímate popravu novinára, čo vám napadlo ako prvé, keď ste sa to dozvedeli? 
- Práca, ktorú robil zavraždený novinár Ján Kuciak má pre spoločnosť veľký zmysel . Veľmi ma prekvapilo, čo 

sa udialo. Keď som si to minulý pondelok ráno prečítala, mala som pocit, že čítam článok o Rusku alebo o 
Turecku. Nechápem, ako si to niekto mohol dovoliť. 

Viacerí novinári majú policajnú ochranu, ako organizátorka protestov nemáte aj vy obavy? 
- Nie, som nebojácny človek. Nemám žiaden strach. Každý novinár by chcel objaviť niečo, čo sa doteraz 

nevedelo. Ján Kuciak robil prospešnú prácu, prinášal informácie, ktoré by sme mali vedieť. Len od iných ľudí, tí to 
skôr zahmlievajú a skrývajú. 

Pred jeho smrťou bola situácia tiež zlá, no vyzeralo to tak, že si už Slováci načínajú na všetky tie podvody 
zvykať. Jeho vražda nakopla našu krajinu postaviť sa a začať už konečne niečo s tým robiť. Ak by sa to nestalo, 
neboli by sme v uliciach. 

Ak by protesty nič nezmenili, aké sú vaše ďalšie plány? Budete v tom pokračovať? 
- Ak sa nič nezmení, určite zorganizujeme ďalší. Je to ale namáhavé, vyčerpávajúce. Niekedy ani neviem, aký 

je deň. Ničomu inému sa nevenujem, mala by som písať bakalárku, mám ju odovzdať o 20 dní. Mám trochu 
obavy, že ak by to malo trvať dlhšie, ľudia nevydržia. 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Ľudia pôjdu v piatok opäť do ulíc, rektori a dekani udeľujú študentom voľno 
[08.03.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 
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Účastníci počas pochodu Nechceme späť 90-te! na Námestí slobody v Bratislave, za zavraždených Jana 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Autor: SITA, Brano Bibel 

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
Podporu Slovensku vyjadria aj vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, 

Helsinkách, Kodani, Londýne, Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku 
Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. „Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,“ uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. 

Pripomenul, že práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a 
vedcov. „Nemôže nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,“ vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. „Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
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celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,“ píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita či Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií. 

Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v 
Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Katolícka univerzita v 
Ružomberku. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Štartuje boj o Fortuna ligu, Skaličania začnú nakoniec doma 
[08.03.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Igor Tabiš] 
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Sledovať boj o postup v druhej najvyššej lige nebolo nikdy zaujímavejšie. 
Prvé jarné kolo bolo pre nevyhovujúce poveternostné podmienky odložené, rovnako to nakoniec dopadlo aj s 

druhým kolom. Okrem béčka Žiliny a Nového Mesta nad Váhom sa v akcii nepredstaví žiadny klub. Spomínané 
dva celky si zmerajú svoje silny na umelej tráve v Žiline. Všetky zvyšné tímy si tak budú musieť počkať na prvé 
jarné zápasy minimálne do ďalšieho víkendu. 

Zaujímavý model ligy 
Zimná príprava nie je pre futbalistov obľúbenou časťou sezóny, paradoxne, na jar sa s odstupom času ukáže, 

ktoré mužstvá dali do zimnej prípravy naozaj všetko. Jesenným lídrom sa stali futbalisti Skalice, rozhodlo sa o 
tom prakticky v poslednom jesennom kole. Inak je to na čele tabuľky veľmi vyrovnaný boj. Sledovať boj o postup z 
druhej ligy nebolo azda nikdy tak zaujímavé, ako tomu bude v tejto sezóne. Okrem malých bodových odstupov 
zatraktívni boj o postup aj druhé miesto v tabuľke, vďaka ktorému vyzve jeho držiteľ v baráži predposledné 
mužstvo z Fortuna ligy. Do boja o titul môžu výraznejšie prehovoriť aj mužstvá, ktoré budú, paradoxne, na jar 
bojovať o záchranu v lige. Jarná časť druhej najvyššej futbalovej ligy preto sľubuje zaujímavú zápletku, odpovede 
na všetky potrebné otázky dostaneme presne po trinástich odohraných jarných kolách. 

2.liga v číslach (zdroj: Redakcia)Motivácia je veľká 
Skončiť v tabuľke na druhom mieste a sledovať, ako do Fortuna ligy postupuje víťaz ligy, bolo v minulosti skôr 

sklamaním a nevďačným umiestnením v tabuľke. Minulosť je ale dávno preč, motivácia skončiť v tabuľke druhý a 
zahrať si baráž proti mužstvu z najvyššej súťaže je teraz obrovská. Aj preto je momentálne ťažké hľadať v tabuľke 
jednoznačného favorita na prvenstvo. 

((piano)) 
„Predvídať favorita vo futbale je niekedy dosť ťažké. Sú tam mužstvá, ktoré majú záujem o postup. Som 

zvedavý, ako si Skalica vyrieši svoje záležitosti a či sa teda dajú na ten boj. Takisto som osobne zvedavý na 
Poprad, máme tam potom ešte Lokomotívu Košice. Ten boj o postup tam bude, zároveň ale aj o záchranu. Jar 
bude pomerne silná,“ vysvetľuje Dušan Radolský. 

„Nie je to iba jedno mužstvo, deklaroval to oficiálne Poprad, Skalica má záujem, takisto aj Lokomotíva Košice 
či Sereď. Z tejto štvorice by mohol vzniknúť ten kandidát, ktorý by mal záujem ísť až do najvyššej súťaže. Vďaka 
baráži to dokonca budú dve z týchto štyroch mužstiev, ktoré na jeseň patrili medzi najlepšie,“ reaguje v otázke na 
favorita ligy Jozef Barmoš. 

Mapa 2.ligy (zdroj: Redakcia)Favorit nebude jasný 
V baráži bude veľmi náročné hľadať favorita. Logicky by sa mal ukázať rozdiel medzi prvou a druhou ligou. Je 

to však iba v teoretickej rovine, futbal sa hrá na ihrisku. Zatiaľ, čo prvoligista bude možno pod väčším tlakom, 
mužstvo z druhej ligy nebude mať čo stratiť, práve naopak. Dvojzápas sledovaný širokou futbalovou verejnosťou 
na Slovensku pred prípadnými televíznymi kamerami, to je iba jeden z mnohých príkladov toho, akú obrovskú 
motiváciu môže mať mužstvo z druhej ligy. Môžeme byť teda svedkami toho, ako druholigista zvládne baráž a 
vyradí prvoligistu? 

„To sa môže veľmi ľahko stať. Po úvodných kolách Fortuna ligy spravila Podbrezová výrazný krok k záchrane, 
zostali tam mužstvá Senice a Prešova. Mužstvo, ktoré skončí v lige na predposlednom mieste, ešte nemôže 
oslavovať. Tá baráž bude ostro sledovaná aj verejnosťou. Podľa mňa to je otvorené, tak päťdesiat na päťdesiat,“ 
vysvetľuje Ladislav Molnár. 

Podobne reaguje aj Dušan Radolský: „Samozrejme, hovorí sa, že vo futbale je všetko možné. Bude tam 
záležať na mnohých komponentoch, ako je napríklad forma mužstva či zranenia. Z tohto pohľadu to môže byť 
zaujímavé.“ 

Dvojica v Slovnaft Cupe 

https://myzahorie.sme.sk/c/20776098/startuje-boj-o-fortuna-ligu-skalicania-zacnu-nakoniec-doma.html


V štvrťfinále Slovnaft Cupu privíta Poprad na svojom štadióne futbalistov Ružomberka, Liptovský Mikuláš čaká 
prestížny zápas na ihrisku Slovana Bratislava. Oba celky tak čakajú náročné previerky, v pohároch je ale možné 
všetko. Ako príklad si môžeme vziať minuloročné ťaženie Skaličanov, ktorí to v pohári dotiahli až do jeho finále. 
Na svojej ceste do finále dokázali vyradiť napríklad Žilinu. Ako vidia šance druholigistov v pohári na jar futbaloví 
odborníci? „Pohár je trochu iná súťaž ako liga. Častokrát v ňom dôjde k všelijakým prekvapeniam, tak prečo nie,“ 
argumentuje Dušan Radolský. 

„Sme v súťaži, ktorá má svoje špecifiká. Ja sám som mal tú česť kedysi ako tréner druholigové mužstvá Koba 
Senec dostať sa až do finále pohára. Nakoniec som ho na jedenástky dokonca vyhral. Nie je to nič výnimočné, 
môže sa to stať. Pohárové zápasy majú svoje zákonitosti a sú nevyspytateľné,“ hovorí Ladislav Molnár. 

MFK Skalica 
Najlepší strelec: Daniel Šebesta – 8 gólov. Posily: Ladislav Szöcs (Gyirmót FC), Jozef Dolný (Derry City), 

Martin Junas (Břeclav), Jozef Sombat (Lokomotíva Zvolen), Tomáš Majtán (Mezokovesd Zsóry FC). 
ŠKF Sereď 
Najlepší strelec: Adam Morong – 10 gólov. Posily: Ľubomír Ulrich (Skalica), Bankole Adekuoroye (Spišská 

Nová Ves), Lukáš Mihálik (Spartak Trnava), Pavol Penksa (voľný hráč). 

FC Lokomotíva Košice 
Najlepší strelec Kamil Karaš – 8 gólov. Posily: Ladislav Hirjak (Lučenec), Juraj Hovančík (Tatran Prešov), 

Michal Grohoľ (Partizán Bardejov), Róbert Jano (Gyor). 
MŠK Žilina B 
Najlepší strelec: Vahan Bichakhchyan – 5 gólov. 
FK Poprad 
Najlepší strelec: Stanislav Šesták – 12 gólov. Posily: Štefan Zošák (Šachťor Karaganda), Lukáš Horváth 

(Lokomotíva Košice), Jakub Šašinka (Baník Ostrava), Samuel Lipták (FK Pohronie). 
FK NOVES Spišská Nová Ves 
Najlepší strelec: Kamil Zekucia – 7 gólov. Posily: Marián Ferenc (Poprad), Matúš Otruba (Liptovský Mikuláš). 
MFK Tatran L. Mikuláš 
Najlepší strelec: Dragan Andric – 7 gólov. Posily: Pavol Bellas (Michalovce), Filip Halgoš (AS Trenčín), Denis 

Čery (Nitra B). 
Partizán Bardejov 
Najlepší strelec: Michal Hamuľak – 14 gólov. Posily: Sergey Glebko (Torpedo Minsk), Emmanuel Sarki (voľný 

hráč), Mkhanyeseli Siwahla (Proch Pionki), Richard Nemergut (1.FK Svidník), Romulo (FK Senica), Ben Gasser 
(Pazinka Pazin). 

MFK Lokomotíva Zvolen 
Najlepší strelec: Tomáš Mikinič – 4 góly. Posily: Viktor Tóth (Inter Bratislava), Hector Tubonemi (Tatran 

Prešov), Samuel Budinský (Nová 
Baňa), Ryamundo Hamšík (Frýdek-Místek), Martin Šimko (Dunajská Streda), Adrián Grebáč (Dunajská 

Streda), Adam Jamrich (Zlaté Moravce), Matúš Bellay (Podbrezová), Leonard Bencz (Dunajská Streda). 
FK Pohronie 
Najlepší strelec: Marek Frimmel – 4 góly. Posily: Marián Kovařík (Frýdek- Místek), Lukáš Tesák (Gomel), 

Patrik Jacko (Tatran Prešov), Tomáš Jenčo (Lokomotíva Zvolen), Marko Lukáč (Poprad), Marek Bartoš (Dunajská 
Lužná), Jozef Rejdovian (SC Parndorf). 

FC ŠTK 1914 Šamorín 
Najlepší strelec: Fernando Neto – 5 gólov. Posily: Zoltán Ágh (Soproni VSE), Iker Berruezo (FK Utenis), Jakub 

Čunta (voľný hráč). 
Slavoj Trebišov 
Najlepší strelec: Peter Kolesar a Junior Silva – 3 góly Posily: Romario Cekaj (Iraklis), Emil Lukáč (Vranov), 

Ján Novák (Iskra Borčice), Lazaros Rota (voľný hráč). 
Nové Mesto nad Váhom 
Najlepší strelec: Rajmund Mikuš – 8 gólov. Posily: Jakub Kosorín (Dunajská Streda), Erik Miklovič (Rimavská 

Sobota), Martin Svatik (Jihlava), Daniel Rapavý (Valašské Meziřičí), Naren Solano (Chico FC). 
FK Inter Bratislava 
Najlepší strelec: Erik Prekop – 7 gólov. Posily:Amir Ben Shimon (FKSenica), Stanley Oganbor (Lagos), Tomáš 

Saláta (AS Trenčín), Martin Pastornický (Karviná), Issa Adekunle (AS Trenčín), Victor Olatunji (Lagos), Martin 
Vlček (voľný hráč), Wisdom Kanu (voľný hráč), Pentecost Obiechina (FK Senica). 

KFC Komárno 
Najlepší strelec: Vahagn Militosyan – 10 gólov. Posily: Ádám Mészáros (Sereď), Gergo Kelemen (Lučenec), 

Mihajilo Popovic (Stadl-Paura), Patrik Šurnovský (Nitra), Lukáš Leckéši (Tomášov), András Mészáros (Dunajská 
Streda), Andrej Maťašovský (Sereď), Alexandr Luzin (Topoľčany), Kristóf Domonkos (Dunajská Streda), Marcel 
Ondruš (Slovan Bratislava), Péter Nagy (Dunajská Streda), David Szikonya (Kolárovo), Dominik Špiariak 
(Dunajská Streda), Samir Nurkovic (Zlaté Moravce). 

Podbrezová B 
Najlepší strelec: Kristián Lukáčik, Dávid Haščák, Martin Válovčan – 2 góly. 
Zdroj: Transfermarkt.com 
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Sme pripravení vypočuť polovicu Kalábrie. Slpolupracujeme s talianskou DIA, čiže Hlavným úradom boja proti 
mafii v Taliansku. Uviedol to vo štvrtok prezident Policajného zboru Slovenskej republiky Tibor Gašpar. 

„V prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej polícia vypočula už viac ako 300 ľudí. Preverili sme už dve alebo tri 
verzie, keď emócie opadnú, mohli by sme priblížiť ďalšie verzie,“ policajný prezident opäť zopakoval, že talianska 
strana slovenskú vo veci podnikateľov na Slovensku neinformovala proaktívne. 

„Chcem ešte raz zdôrazniť. Všetky informácie, ktoré nám boli postúpené, našli odraz do činnosti polície. 
Výsledkom informácií od SIS bolo obvinenie Diega R. (pravdepodobne Diego Roda) a dvoch úradníkov z 
daňového úradu na východe Slovenska.“ Taliansky podnikateľ Diego R. spájaný s mafiou a vraždou Kuciaka si 
podľa Tibora Gašpara uplatnil vo veci daňových podvodov 20 účinných ľútostí. Podľa policajného prezidenta 
talianska polícia v roku 2003 na letisku v Rimini zatkla Antonia V. (zrejme Vadala) spájaného s talianskou mafiou. 

Polícia a prokuratúra podľa Gašpara momentálne skúma viac ako 70 spisov ľudí spájaných s talianskou 
mafiou ’Ndranghetou na Slovensku. 

O Špirkovi 
„Mňa ste sa nepýtali na trestné oznámenie, keď istý politik o mne hovoril, že som mafián,“ povedal Tibor 

Gašpar na otázku novinára o trestnom oznámení prokurátora Vasiľa Špirka. 
Niektoré jeho výroky označil ako zavádzanie verejnosti, no povedal, že Špirko je občanom Slovenskej 

republiky a každý občan môže podať trestné oznámenie. Akékoľvek pochybenia Tibor Gašpar odmietol a 
povedal, že celé Špirkovo „vyjadrenie sa v kontexte týchto dní hodí.“ 

„Nepoznám dôvody, ktoré by som urobil alebo naplnil,“ povedal policajný prezident na otázku, či sa chystá 
odstúpiť zo svojej funkcie. Povedal, že na to, aby musel odstúpiť by s ním musel rozviazať pracovný pomer jeho 
nadriadený, minister vnútra Robert Kaliňák, alebo by musel spáchať trestný čin, „ja nie som volený občanmi tejto 
krajiny. Ak minister zváži, že ma treba odvolať bez udania dôvodu, budem to rešpektovať.“ 

Organizátori pochodu sú dobre pripravení 
„Od 16:30 do ukončenia zhromaždenia bude v Bratislave obmedzená osobná a mestská hromadná doprava 

pri Námestí SNP ale aj priľahlých uliciach ako Uršulínska, Klobučnícka, či Suché mýto. Dopravu budú regulovať 
hliadky dopravnej polície. V rámci dopravných obmedzení môžu nastať meškania. Chcel by som poprosiť 
účastníkov, aby nepoužívali drony. Použitie dronu je regulované zákonmi,“ uviedol prezident Policajného zboru 
Slovenskej republiky Tibor Gašpar. 

„Chcem vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle: Skúsme toto zhromaždenie udržať bez narušenia a smutných 
incidentov. Polícia je tu na to, aby väčšine občanom umožnila zhromaždiť sa,“ povedal Gašpar, „je to v záujme 
toho, aby zhromaždenie prebehlo pokojne a v súlade so zákonom,“ odôvodnil prezident PZ SR Tibor Gašpar a 
ocenil organizátorov pochodov ‚Za lepšie Slovensko‘ za ich pripravenosť. Polícia bude podľa jej šéfa na akcie v 
mestách pripravená. 

„V týchto dňoch sa z môjho pohľadu vyvoláva veľa emócií. Polícia monitoruje, či môže dôjsť k narušeniam,“ 
povedal Tibor Gašpar a doplnil, že sa zaoberajú konkrétnymi hrozbami šíriacimi sa po internete, ktoré vyzývajú 
na násilnosti. Napriek tomu Gašpar povedal, že dúfa, že sa polícia nebude musieť stretnúť s protestujúcimi. 
Policajný šéf prirovnal chystajúce piatkové pochody k tým, ktoré boli pri kauze Gorila. Gašpar varoval, že protesty 
chcú zneužiť kluby ‚ultra‘ fanúšikov. 

V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca budú opäť konať 
zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila študentom na piatok 
rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. 
[Späť na obsah] 
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Pietny spomienkový pochod na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku Martinu Kušnírovú v 
Košiciach 2. marca 2018. 

Bratislava 8. marca (TASR) – V desiatkach slovenských miest, ale i svetových metropol sa v piatok 9. marca 
budú opäť konať zhromaždenia s názvom Za slušné Slovensko. Väčšina vysokých škôl a univerzít udelila 
študentom na piatok rektorské alebo dekanské voľno. 

Organizátori požadujú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov, novú dôveryhodnú vládu, ktorej 
súčasťou nebudú ľudia, u ktorých existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Najväčšie zhromaždenie sa uplynulý piatok (2.3.) uskutočnilo v Bratislave. V piatok (9.3.) sa bude opäť konať 
na Námestí SNP so začiatkom o 17.00 h. Ľudia podľa organizátorov vyjdú do ulíc aj v Bánovciach nad Bebravou, 
Banskej Bystrici, Bardejove, Košiciach, Komárne, Krupine, Liptovskom Mikuláši, Leviciach, Levoči, Lučenci, 
Martine, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Trenčíne, Partizánskom, Prievidzi, Prešove, Revúcej, Rožňave, 
Ružomberku, Pezinku, Považskej Bystrici, Poprade, Rimavskej Sobote, Senici, Spišskej Novej Vsi, Veľkom 

Krtíši, Vrábľoch, Žiline, ale aj v obci Zábudišová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podporu Slovensku vyjadria aj 
vo viacerých metropolách sveta, napríklad v Barcelone, Berlíne, Brne, Haagu, Helsinkách, Kodani, Londýne, 
Mníchove, Vancouveri, Paríži, Prahe, Štokholme, ale aj v lyžiarskom stredisku Kaprun. 

Zhromaždenia podporil aj rektor Masarykovej univerzity v Brne Mikuláš Bek. “Chcel by som vyjadriť podporu a 
solidaritu vysokým školám na Slovensku, slovenským študentom a akademickej obci v ich postoji k otázke 
prešetrenia prípadu zavraždeného novinára a zaistenia slobody slova a bezpečnosti médií a novinárov ako 
jedného zo základných pilierov demokracie,” uvádza Bek na svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že 
práve v Brne študujú tisícky slovenských študentov a pôsobí tam aj množstvo pedagógov a vedcov. “Nemôže 
nám byť situácia našich kolegov a susedov ľahostajná,” vyhlásil. 

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa na vedenie vysokých škôl a univerzít obrátila s prosbou o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby sa študenti, ale i zamestnanci škôl mohli zúčastniť protestov nielen v mestách, 
kde študujú, ale i vo svojich bydliskách. “Cítime potrebu, aby akademické prostredie reflektovalo napätú 
celospoločenskú situáciu. Sme presvedčení, že budúcnosť krajiny má byť založená na vzdelaní a kritickom 
myslení, preto musíme jasne odsúdiť akékoľvek prejavy šírenia konšpiračných teórií v spoločenskej a politickej 
diskusii,” píše sa v liste, ktorý rektorom vysokých škôl adresovala ŠRVŠ. 

Niektoré fakulty a univerzity už požiadavke ŠRVŠ vyhoveli. V Bratislave to sú napríklad Univerzita 
Komenského, Vysoká škola výtvarných umení, Vysoká škola múzických umení, Slovenská technická univerzita, 
Vysoké škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ekonomická univerzita či Bratislavská medzinárodná 
škola liberálnych štúdií. Pripojila sa aj Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárneho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a 
Katolícka univerzita v Ružomberku. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára a jeho snúbenicu 
odhadom okolo 50.000 ľudí približne v 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Už v piatok 9. marca sa Slováci vyberú do ulíc. V množstve miest sa uskutočnia masové zhromaždenia. 
Piatok 2. marca sa na Slovensku niesol v znamení jedného z najväčších zhromaždení v ére samostatnosti 

krajiny. Do ulíc vyšlo niekoľko desiatok tisíc ľudí vo viacerých slovenských mestách. Podporu vyjadrili aj ľudia v 
zahraničí, korí podobné akcie zorganizovali v niekoľkých ďalších lokalitách. 

Organizátori na Slovensku sa nezastavili a pokračujú vo svojej činnosti. Na piatok 9. marca pripravili ďalšie 
zhromaždenie s názvom „Postavme sa za slušné Slovensko“. Opäť sa pridávajú desiatky ďalších slovenských 
miest. Chýbať nebudú ani podporné akcie v zahraničí. Medzi požiadavky organizátorov patrí dôkladné a 
nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Organizátori zhromaždení žiadajú aj novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia, u ktorých 
existujú podozrenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 
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Akciu podporili aj viaceré slovenské univerzity, ktoré svojim študentom postupe odsúhlasili na piatok 9. marca 
rektorské voľno. 

Zhromaždenia na Slovensku: 
Mesto Miesto konania Čas 
Bánovce nad 

Bebravou 
Nám. Ľ. Štúra 17.00 

Banská Bystrica Námestie SNP 17.00 
Bardejov Radničné námestie 19.00 
Bratislava Námestie SNP 17.00 
Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach 17.00 
Komárno Nám. gen. Klapku 17.00 
Krupina Svätotrojičné námestie 17.00 
Liptovský Mikuláš Námestie Osloboditeľov 18.00 
Levice Námestie Hrdinov 17.00 
Levoča neupresnené 17.00 
Lučenec Námestie Republiky 17.00 
Martin Divadelné námestie 17.00 
Námestovo Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou 

P.O.H 
17.00 

Nitra Štefánikova trieda 69 17.00 
Nové Zámky pred svätou trojicou 17.00 
Trenčín Mierové námestie 17.00 
Partizánske Námestie SNP 17.00 
Prievidza Námestie Slobody 17.00 
Prešov Hlavná ulica pred Mestským úradom 17.00 
Pezinok Radničné Námestie 16.00 
Považská Bystrica Cooltajner Odborov 245 17.00 
Poprad Námestie svätého Egídia 17.00 
Revúca Námestie Slobody 17.00 
Rimavská Sobota Hlavné námestie 17.00 
Rožňava Námestie Baníkov 17.00 
Ružomberok park Š. N. Hýroša 17.00 
Senica Námestie Oslobodenia 12.3. od 

16.00 
Spišská Nová Ves neupresnené 17.00 
Veľký Krtíš Námestie A. H. Škultétyho 17.00 
Vráble Čerešňové námestie 17.00 
Žilina Mariánske námestie 17.00 
Zhromaždenia vo svete: 
Mesto Miesto konania Č

as 
Aalborg International House North Denmark 1

7.00 
Barcelona neupresnené 1

7.00 
Berlín neupresnené 1

7.00 
Bern Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 1

9.00 
Brno Komenského náměstí 1

7.00 
Haag Het Plein, Den Haag 1

9.00 
Helsinki Slovak Embassy in Finland 1

7.00 
Kaprun – lyžiarske 

stredisko 
Gipfelwelt 1

4.00 
Kodaň Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Krakov Generálny konzulát Slovenskej republiky v 

Krakove 
1

8.00 
Londýn Veľvyslanectvo SR 1

8.00 
Mníchov Max-Joseph-Platz 1

8.30 
Vancouver Robson Square 1

8.30 



Paríž Parc de Belleville 1
9.00 

Praha Pelléova 12 1
7.00 

Sydney Sydney Opera House 1
8.00 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Organizátorka pochodov v Banskej Bystrici: Teraz už nejde len o tú jednu 

udalosť, ľudia sú veľmi nespokojní 
[07.03.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; redakcia] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/20776236/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-
jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html 

 
 

Nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by mohla vládu nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať, hovorí 
MARTINA STRMEŇOVÁ. 

Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? 
„Boli sme práve vtedy na súde s Milanom Mazurekom. Pre nás, ako pre občiansku platformu, to bola 

povinnosť, lebo sme vedeli, že v tom čase bude pred súdom protest a chceli sme byť pri tom. 
Sledovali sme popritom médiá, máme aj kontakty na nejakých ľudí z médií, ktorí nám dali vedieť, čo sa stalo. 

Bol to čierny pondelok. 
Martina Strmeňová Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste, ktorá vznikla v roku 2014 ako 

reakcia na zvolenie Mariana Kotlebu do župného úradu v Banskej Bystrici. Venujú sa najmä boju proti 
extrémizmu, rozbehli aj viaceré vzdelávacie aktivity. Minulý piatok spoluorganizovala pochod v Banskej Bystrici. 

Sedíme na súde, vedľa nás sedí pán s tričkom Na stráž, dolu asi tristo ľudí Kotlebovej ĽSNS skanduje veľmi 
nepríjemné heslá a do toho príde táto šokujúca správa.“ 

Čo vám napadlo ako prvé? 
„Tým, že sme boli na súde a predtým sme veľmi dlho a intenzívne žili protestom (proti ĽSNS, pozn. red.), 

napadlo mi, že vražda bude prvé, čo pán Kotleba zneužije pri najbližšej príležitosti. 
Hneď potom mi napadlo, že sa vracajú 90. roky a už je prekročená hranica.“ 
Ako rýchlo po tejto informácii prišiel nápad urobiť spomienkový pochod za Jána Kuciaka a jeho partnerku v 

Banskej Bystrici? 
Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie v pochode v Bratislave pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko 
aj tento piatok Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, 
Košice, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Nitra, Poprad, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha 

„Niektorí naši členovia už v ten deň zorganizovali sviečkovú spomienku pri Morovom stĺpe. Jeden z našich 
členov, 20-ročný študent Jerguš, je veľmi akčný a zabezpečil kondolenčnú knihu. 

Nebola to masová akcia, ale chceli sme si ňou pripomenúť obete. Potom to už bol prirodzený vývoj. Dozvedeli 
sme sa, že Bratislavčania organizujú pochod a veľa ľudí sa nám ozývalo s tým, že nebudú schopní ísť v piatok do 
Bratislavy. 

Rozhodli sme sa, že to urobíme v Bystrici aj pre ľudí zo Zvolena, z Brezna a okolia. Komunikovala som s 
Karolínou Farskou (organizátorka protikorupčných pochodov aj piatkovej pietnej spomienky, pozn. red.), či by im 
to neprekážalo, aby to nevnímali tak, že im chceme odlákať ľudí.“ 

Čo bolo najnáročnejšie na organizácii pochodu? 
„Asi zohnať takých rečníkov, aby sme udržali pietny tón, ale aby ľudia zároveň vnímali, že treba niečo spraviť. 
((piano)) 
Na zháňanie ťahúňa na pódiu sme mali len niekoľko dní. Neviem, či sa to úplne podarilo, ale nakoniec 

vystúpila riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Ďuricová Hájková, ktorá mala asi najsilnejší príhovor. Apelovala na 
morálku, ale veľmi pokojným tónom. 

Mali sme tam aj Malého cynika (Jakub Pohle, zakladateľ webu Málo cynizmu pre toto mesto, pozn. red.), ktorý 
to zasa trochu vyburcoval.“ 

Koľko ľudí prišlo na námestie? 
„Prešli sme si to cez online aplikáciu a pri nižšom odhade, lebo sme to nechceli tlačiť do nejakej veľkej 

hustoty, tam bolo 1800 až 2000 ľudí.“ 
Je to pre Bystricu dobré číslo? 
„Je to veľmi dobré číslo. Bystričania v poslednom čase nemajú chuť chodiť na námestia.“ 
Prečítajte si tiež: Hrnčiar z Mosta-Hídu: Mám zmiešané pocity, neviem, čo bude v ďalších dňoch 

https://mybystrica.sme.sk/c/20776236/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html
https://mybystrica.sme.sk/c/20776236/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html


Prevláda tam medzi ľuďmi skepsa, nezáujem o veci verejné? 
„Máme tu aj veľa aktívnych ľudí, Bystrica má veľmi silnú aktivistickú základňu, je tu mnoho mimovládok, ktoré 

sa vedia spojiť pre dobrú vec, ale obyčajní občania na námestia až tak veľmi nechcú chodiť. Deň predtým bolo 
navyše vítanie Anastasie Kuzminovej. Boli to dve veľké akcie, počasie nebolo ideálne, takže počet, ktorý prišiel, 
bol dobrý.“ 

Medzi účastníkmi bolo viac mladých ľudí alebo to bolo vyrovnané? 
„Bola to zmes ľudí, prišlo veľmi veľa ľudí v strednom veku aj mladých ľudí. Študenti Akadémie umení boli z 

hodiny na hodinu schopní pripraviť si transparenty v rámci kampane Ich krvou. 
Prišli aj starší ľudia, rozprávali sa s nami. Mali sme tam pripravenú petíciu ešte z Veľkého protikorupčného 

pochodu. Ďalšiu hodinu po konci podujatia stáli ľudia v rade, aby ju podpísali.“ 
Sú mladí ľudia z vášho kraja angažovaní? Zaujímajú sa o to, ako sa v krajine žije, chcú veci meniť? 
„Je to podobné ako v Bratislave. Nedá sa hovoriť o väčšine mladých, ale nie je ich vôbec málo. Vedia, že ak 

sa nezapoja do diania oni, nikto to za nich neurobí.“ 
Prečítajte si tiež: Antonino Vadala o Troškovej: Ja som ju poradil Jasaňovi 
V protestoch chcete pokračovať. Organizátori v Bratislave prídu aj s požiadavkami, aby bola vražda dôsledne 

vyšetrená a skončili premiér Fico a minister vnútra Kaliňák. Budete to požadovať aj vy? 
„Áno.“ 
Myslíte, že ak budú Fico a Kaliňák naďalej na svojich pozíciách, vražda sa dôsledne nevyšetrí? 
„Čo sa týka vraždy samotnej, máme veľmi málo informácií. Teraz sa to však dostalo do polohy, že už nejde 

len o tú jednu udalosť. Ľudia sú veľmi nespokojní a sklamaní. 
Otázka je, čo by sa stalo po tom, keby odstúpili. Situácia nie je jednoduchá, nie je tu nejaká silná alternatíva, 

ktorá by ich mohla nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať.“ 
Neobávate sa, že časť ľudí môže od účasti na zhromaždení odradiť to, že sa to už spája s politikou? 
„Určite sa nájdu ľudia, ktorým sa to nebude páčiť. Na facebooku sme mali po minulom piatku jeden kritický 

hlas, lebo všetci rečníci sa nedali úplne ustrážiť, chceli sme im dať v prejavoch slobodu. 
Ale zasa sme videli, že ak nejaký rečník upozornil, že situácia v politike nie je dobrá, ľudia v dave reagovali 

súhlasne. Určite budú hlasy za aj proti. Nedá sa vyhovieť všetkým, ale teraz nemôžeme byť ticho.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

50. Pochody chystajú na piatok po celom Slovensku, požiadali o pomoc aj 

vysoké školy (prehľad akcií) 
[06.03.2018; dennikn.sk; Slovensko; 12:09; Veronika Folentová] 

 
https://dennikn.sk/1051639/pochody-chystaj-na-piatok-po-celom-slovensku-prehlad-akcii/ 

 
 

Zoznam miest priebežne aktualizujeme. V piatok 2. marca prišlo do ulíc odhadom viac ako 50-tisíc ľudí, aby si 
uctili pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pochody a stretnutia budú pokračovať v piatok 
9. marca. 

V piatok 2. marca pochodovalo na spomienkových akciách za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenicu Martinu Kušnírovú odhadom 50-tisíc ľudí v zhruba 60 mestách na Slovensku a vo svete. 

Potom, čo organizátori zverejnili, že aj nasledujúci piatok (9.3.) pripravujú v Bratislave akciu, hlásia sa aj 
ďalšie mestá, kde by mali pochody a stretnutia s názvom Postavme sa za slusˇne´ Slovensko pokračovať. 

Organizátori demonštrácie Peter Nagy, Katarína Nagy Pázmány, Karolína Farská a Juraj Šeliga upresnili, že v 
Bratislave bude pochod na Námestí SNP. Žiadajú novú dôveryhodnú vládu, ktorej su´cˇastˇou nebudu´ lˇudia s 
podozreniami z korupcie a prepojenia na organizovany´ zlocˇin a do^kladne´ a neza´visle´ vysˇetrenie vrazˇdy 
Ja´na Kuciaka a Martiny Kusˇni´rovej za spoluu´cˇasti medzina´rodny´ch vysˇetrovatelˇov. 

„Ostatne´ vyjadrenia politikov povazˇujeme za nedo^stojne´ a neci´time pri nich nicˇ ine´ ako hanbu. Dokazuju´ 
to, zˇe ti´to politici nie su´ ochotni´ vyvoditˇ aku´kolˇvek osobnu´ zodpovednostˇ za stav krajiny, ktory´ viedol k 
zavrazˇdeniu novina´ra a jeho partnerky. Krajiny, kde vla´da kazˇdy´m dnˇom stra´ca do^veru svojich obcˇanov,“ 
napísali organizátori. 

Vyzvali vysoké školy, aby zrušili v piatok poobede vyučovanie a dali pred vchod univerzity horiacu sviečku. 
„Nechceme zabudnu´tˇ na Ja´na a Martinu, preto chceme pokracˇovatˇ v obcˇianskych aktivita´ch a vyzy´vame 
va´s k tomu, aby ste sa ako predstavitelia akademickej obce, ktori´ predsa najlepsˇie cha´pu potrebu silnej 
obcˇianskej spolocˇnosti, postavili za na´s a nasˇe pozˇiadavky,“ napísali organizátori. 

Rektorské voľno ohlásila Slovenská technická univerzita. Chce tak umožniť, aby sa študenti i zamestnanci 
mohli slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor. „Slovenská technická univerzita sa už v piatok pripojila k 
zástupom ľudí na pietnych spomienkach. Rovnako tak k výzvam na rýchle, dôsledné a objektívne vyšetrenie 
vraždy,“ tvrdí univerzita. 

Rovnako tak Univerzita Komenského, ktorá sa pripojila k výzve „Za slušné Slovensko“. „Rektor Karol Mičieta, 
odporučil dekanom fakúlt, aby udelili v piatok 9. marca 2018 v popoludňajších hodinách študentom dekanské 
voľno.“ 

https://dennikn.sk/1051639/pochody-chystaj-na-piatok-po-celom-slovensku-prehlad-akcii/


Po 13. hodine sa nebude učiť ani na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzita tak vytvorí 
priestor, aby jej študenti a zamestnanci mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k 
požiadavke na rekonštrukciu vlády. 

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podporuje z výzvy organizátorov zhromaždení Postavme sa za 
slušné Slovensko požiadavku dôkladného a nezávislého vyšetrenia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za 
spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov,“ napísal v reakcii rektor univerzity Pavol Sovák. Ctí si princíp 
apolitickosti univerzitnej pôdy. 

Pridáva sa aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá podporuje iniciatívu Za slušné 
Slovensko a pripája sa k jej výzve. „Pri tejto príležitosti bude pred vchodom do areálu univerzity zapálená 
sviečka,“ potvrdila univerzita. Rektorka univerzity Jana Mojžišová udelila študentom dňa 9. marca od 13. hodiny 
rektorské voľno. 

Aj Pedagogická fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podporuje piatkový protest. Od 12. hodiny vyhlásila 
dekanské voľno. „Týmto podporujeme výzvu organizátorov zhromaždení Za slušné Slovensko,“ napísali na 
stránke. 

Kde budú v piatok 9. marca zhromaždenia 
Banská Bystrica 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie SNP 
Bánovce nad Bebravou 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Nám. Ľ. Štúra pri Dome služieb 
Bardejov 
* Kedy: 19:00 
* Kde: Radničné námestie 
Bratislava 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie SNP 
Komárno 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Nám. gen. Klapku 
Košice 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Krupina 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Svätotrojičné námestie 
Levice 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Hrdinov 
Levoča 
* Kedy: 17:00 
* Kde: miesto nie je upresnené 
Liptovský Mikuláš 
* Kedy: 18:00 
* Kde: Námestie Osloboditeľov 
Lučenec 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Republiky 
Martin 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Divadelné námestie 
Námestovo 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Hviezdoslavovo Námestie – pred sochou P.O.H 
Nitra 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Štefánikova trieda 69 
Nové Zámky 
* Kedy: 17:00 
* Kde: pred svätou trojicou 
Partizánske 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie SNP 
Pezinok 
* Kedy: 16:00 
* Kde: Radničné Námestie 
Poprad 



* Kedy: 17:00 
* Kde: upresnia 
Považská Bystrica 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Cooltajner Odborov 245 
Prešov 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Hlavná ulica pred Mestským úradom 
Prievidza 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Slobody 
Revúca 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Slobody 
Rimavská Sobota 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Hlavné námestie 
Rožňava 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Baníkov 
Ružomberok 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Š.N.Hýroša 
Senica 
* Kedy: 16:00 
* Kde: Námestie Oslobodenia 
Skalica 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Slobody 
Spišská Nová Ves 

* Kedy: 17:00 
* Kde: Ešte upresnia 
Šaľa 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Pamätník obetiam komunizmu 
Topoľčany 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Gen. M. R. Štefánika 
Trenčín 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Mierové námestie 
Trnava 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Trojičné námestie 
Veľký Krtíš 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie A. H. Škultétyho 
Vráble 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Čerešňove námestie 
Žiar nad Hronom 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Námestie Matice Slovenskej 
Žilina 
* Kedy: 17:00 
* Kde: miesto ešte upresnia 
Vo svete 
Aalborg 
* Kedy: 17:00 
* Kde: International House North Denmark 
Barcelona 
* Kedy: 17:00 
* Kde: miesto upresnia 
Berlín 
* Kedy: 17:00 
* Kde: miesto ešte upresnia 
Bern 



* Kedy: 19:00 
* Kde: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne 
Bad Homburg pri Frankfurte 
* Kedy: 18:00 
* Kde: pred honorárnym konzulátom Slovenskej republiky 
Brno 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Komenského náměstí 
Haag 
* Kedy: 19:00 
* Kde: Het Plein, Den Haag 
Helsinki 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Slovak Embassy in Finland 
Kodaň 
* Kedy: 18:00 
* Kde: pri Slovenskom veľvyslanectve 
Krakov 
* Kedy: 18:00 
* Kde: Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove 
Londýn 
* Kedy: 18:00 
* Kde: Veľvyslanectvo SR v Londýne 
Mníchov 
* Kedy: 18:30 
* Kde: Max-Joseph-Platz 
Paríž 
* Kedy: 19:00 
* Kde: Parc de Belleville 
Praha 
* Kedy: 17:00 
* Kde: Pelléova 12 
Sydney 
* Kedy: 18:00 
* Kde: Sydney Opera House 
Štokholm 
* Kedy: 17:00 
* Kde: pri slovenskej ambasáde 
Vancouver 
* Kedy: 18:30 
* Kde: Robson Square 

[Späť na obsah] 
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