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1. Hudáček: Šampionát? Len keď si všetci polárnu ruky a nohy 
[28.03.2018; Pravda; Šport; s. 38; mx] 

 
 

mx Bratislava 
Na majstrovstvách sveta síce chytať nebude, ale na prvom, neoficiálnom zráze sa napriek tomu ukázal. Ba 

šiel aj do bránky. A ak bude treba, príde i na budúci týždeň. Július Hudáček prišiel vypomôcť v situácii, keď 
brankári, s ktorými realizačný tím počíta pre svetový šampionát v Dánsku, ešte chytajú vo svojich kluboch. „Pre 
mňa je to dobrá príležitosť potrénovať, zostať v kondičke a stretnúť sa s chlapcami. Môžem pomôcť národnému 
tímu, aj keď na šampionát nepôjdem. Generálny manažér Miroslav Šatan ma oslovil s ponukou, prijal som ju. Čím 
dlhšie má brankár možnosť byť na ľade, tým lepšie. Navyše, keby som nebol tu, musel by som ísť do Čerepovca. 
Toto je najlepšia alternatíva," vysvetľuje 29-ročný odchovanec Spišskej Novej Vsi. Existuje ešte šanca, že by sa 

opora ruského Čerepovca z KHL predsa len zúčastnila na MS? „Len keď si všetci chlapci polárnu ruky a nohy a 
nemal by kto ísť do bránky," reaguje s úsmevom a dodáva: „Normálne sme sa s Mirom Šatanom i Jánom 
Lašákom porozprávali. Všetci vieme, ako to so mnou vyzerá. Aj manželke som už sľúbil, že s ňou ostanem 
doma." Po oznámení nominácie na olympiádu do Pjongčangu bol veľmi sklamaný. Ťažko sa mu prehítalo, že sa 
nezmestil medzi brankársku trojicu a prednosť dostali Ján Laco, Branislav Konrád a Patrik Rybár. „Jasné, že som 
bol sklamaný. Braňo aj Jano však chytali vynikajúco. Som rád, že máme na pozícii brankára takú veľkú 
konkurenciu. Sklamanie už asi pominulo. Po nominácii som sa plne sústreďoval už len na sezónu v Čerepovci, 
ktorá dopadla výborne. Postúpili sme do play off a tam potrápili aj silný Petrohrad. S nikým nemám žiaden 
problém. Všetko sme si vysvetlili," tvrdí. V Čerepovci bol jasnou jednotkou, chytal veľa a dostal sa aj na prestížny 
Zápas hviezd. „Sezóna bola vynikajúca. Nechytal som v podstate len keď som bol chorý. V play off sme si s SKA 
dvakrát zahrali predĺženie. Fanúšikovia aj ľudia v klube boli spokojní," prezrádza. Či sa v Bratislave ukáže aj na 
budúci týždeň a následne s mužstvom odcestuje aj na úvodné dva prípravné zápasy do Švédska (5. a 6. apríla), 
ešte nevie. „Som tu tento týždeň a čo bude potom sa uvidí. Ak ma oslovia, asi prídem aj na budúci týždeň. 
Tréneri poznajú moju situáciu, budú si istotne chcieť preveriť brankárov, ktorí pôjdu na MS," dodáva. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Aký bude slovenský biatlon po Kuzminovej? 
[28.03.2018; Sme; Šport; s. 18; Miloslav Šebela] 

 
 

Tréneri utekajú za lepším platom, hovorí šéf biatlonového zväzu 
TOMÁŠ FUSKO je prezidentom Slovenského zväzu biatlonu od apríla 2016. V minulosti bol trénerom 

mládeže aj reprezentačným trénerom. Hovorí aj o tom, či slovenský biatlon dokáže získavať medaily aj v 
budúcich rokoch. 

Biatlon sa v posledných rokoch nesie na vlne úspechov. Sú na Slovensku podmienky na to, aby sme 
vychovali v budúcich rokoch reprezentantov, ktorí nadviažu na výsledky Kuzminovej? 

„Ja som optimista a verím, že sa to podarí. Samozrejme, príprava biatlonistov nie je jednoduchá. Z pohľadu 
členskej základne sme malý šport. Biatlon nikdy nebude masový. Sami ako zväz nič nezmôžeme a sme odkázaní 
na pomoc štátu a našich partnerov. Keď sa to však pozitívne spojí, tak dokážeme vychovať kvalitných 
pretekárov.“ 

Má mládež po úspešných výsledkoch na vrcholných podujatiach väčší záujem o biatlon? 
„Keď je biatlon na obrazovkách a keď je spojený s pozitívnymi emóciami, je záujem väčší. Prichádzajú maily a 

telefonáty, kedy majú deti začať a kde sa majú prihlásiť. Je to teraz určite živelnejšie. Biatlon je fenomén a je 
veľmi populárny. Druhá vec je, ako sa dokážeme postarať o mládež, o trénerov, a aké dokážeme vytvoriť 
zázemie.“ 

Koľko je na Slovensku stredísk prípravy? 
„Máme Národné biatlonové centrum v Osrblí a okrem neho máme pri kluboch drobné areály. Viac-menej 

svojpomocne vybudované, kde sú menšie strelnice. Tie nemajú tridsať streleckých stanovíšť, ako určujú pravidlá. 
Niekde ich je desať, ale sú to areály najmä na prípravu.“ 

Je to dostatočné? V minulosti vraj boli plány na stredisko v Tatranskej Štrbe. 
„Musíme si povedať, koľko areálov svetovej úrovne by sme na Slovensku potrebovali a koľko potrebujeme 

športových plôch, aby mohli deti športovať a trénovať. Myslím, že na počet obyvateľov by nám jedno biatlonové 
centrum, ktoré má cveng aj vo svete, stačilo. Ale musíme sa vážne zaoberať tým, ako pripraviť malé strelnice, 
ktoré tu v minulosti boli – v Prešove, Bardejove, Levoči, Spišskej Novej Vsi a na ďalších miestach. Potrebujeme 

ich dobudovať. To je jedna z veľkých úloh, ktorá nás čaká.“ 
Prečo je dobudovanie malých stredísk taký problém? 
„Podľa zákona o zbraniach a strelive už dnes neexistujú dočasné strelnice. A keby sme aj na nich chceli 

urobiť nejakú súťaž, tak ani nemôžeme, lebo sa to môže robiť len na schválenej strelnici. Je to finančne náročné 
a je to zložitý proces. V strediskách, kde máme tradíciu a kde je záujem o biatlon, chceme vybudovať malé 
strelnice, aby tam mohli deti trénovať.“ 



Čo okrem tohto potrebuje slovenský biatlon na to, aby napredoval? 
„Nechcem hovoriť len o infraštruktúre. Hoci je tu aj nekonečný príbeh s Národným biatlonovým centrom, ktoré 

sa jedenásť rokov nedarí dobudovať. Je to aj o dobudovaní strelníc vo Vyhniach, v Prešove, Revúcej a tam, kde 
máme centrá talentovanej mládeže. Ale nie je to len o strelniciach. Potrebovali by sme asfaltový okruh, kde by sa 
dalo v lete trénovať na kolieskových lyžiach. Samozrejme, mohla by to využívať aj verejnosť a športovci z ďalších 
odvetví. Ale to nie sú pre nás jediné problémy. Skôr nám chýba systémový prístup k riadeniu metodiky, výberu 
talentovaných športovcov a k ich zaradeniu do stredísk a škôl. To hapruje. Šport nemôže ostať len v starostlivosti 
športového zväzu. Musíme sa spojiť aj s univerzitami, školami a samosprávami.“ 

Prečo je to dôležité? 
„Keby som išiel od žiakov, ktorí začínajú v desiatich rokoch, tak najskôr trénujú v klube s rodičmi a trénermi. 

Ale keď chceme urobiť užší výber a začínajú chodiť na strednú školu a používať malokalibrovku, už máme 
problém. Potrebujú certifikovanú strelnicu a zbrojný preukaz. Potrebujeme, aby ich zaradili do výberových 
športových škôl, kde by mali podmienky na ďalší rast. A to musí byť záujem štátu.“ 

Je na Slovensku dostatok biatlonových trénerov? 
„Tých nie je nikdy dosť. V poslednom období takmer všetci bývalí reprezentanti vyštudovali univerzity a majú 

trénerské licencie, ale nepracujú ako tréneri. Za ponúkanú mzdu nie sú ochotní túto prácu robiť. Ak by sme ich 
vedeli zafinancovať, mali by sme ich viac. Nie je jednoduché udržať mladých ľudí pri športe. Utečú za lepším 
platom, čo je škoda. A druhý fenomén je, že do tréningu sa zapájajú nadšení rodičia a dnes je každý rodič 
trénerom. Je dobré, keď pomáhajú, ale často nemajú trénerské vzdelanie a robia veci intuitívne. Treba ich 
preškoliť, aby to nerobili svojvoľne.“ 

Keď Kuzminová skončí s aktívnou kariérou, plánujete ju v nejakej pozícii udržať v slovenskom biatlone? 
„Boli by sme radi, ale nechcem predbiehať a rozprávať dopredu. Nasťa je fenomén svetového športu a vedeli 

by sme si predstaviť jej pôsobenie aj na zväze, ale ešte sme to nerozoberali. Zatiaľ sa venuje športovej činnosti. 
Keď bude prechádzať do civilného života, určite sa s ňou o tom budeme rozprávať.“ 

V Osrblí sa organizuje IBU Cup. Je reálne, že by sa na Slovensku v budúcnosti konal aj Svetový pohár? 
„Je to vysoko reálne a podali sme žiadosť na Medzinárodnú biatlonovú federáciu o pridelenie licencie A. Bol tu 

inšpekčný tím, ktorý zhodnotil pripravenosť. Ukázalo sa, že mediálne centrum je príliš malé. Stojíme pred otázkou 
jeho dobudovania. V prípade jeho dokončenia do septembra by sme mohli získať licenciu. To je prvý predpoklad, 
aby sme sa mohli uchádzať o Svetový pohár. Vedenie IBU, rozhodcovia aj technická komisia majú k Osrbliu 
pozitívny vzťah. Zatiaľ sú dejiská Svetového pohára rozdelené do roku 2022. Rokovali sme s IBU a je záujem, 
aby sa tu naďalej biatlon konal. Nemáme pochybnosť, že by sme sa vedeli dostať do kolotoča Svetového pohára, 
ale musíme najskôr splniť kritériá.“ 

Najskôr to teda bude o päť rokov? 
„Áno, ale aj v tomto prípade musíme mať licenciu do septembra. Naposledy boli u nás preteky Svetového 

pohára v roku 2006. Mali sa u nás konať aj v roku 2008, vtedy sa však začala rekonštrukcia Osrblia a tá sa 
nedokončila. A my sme z toho vypadli.“ Miloslav Šebela 

Prichádzajú maily a telefonáty, kedy majú deti začať a kde sa majú prihlásiť. Je to teraz určite živelnejšie. 
Druhá vec je, ako sa dokážeme postarať o mládež, trénerov, a aké dokážeme vytvoriť zázemie. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Brazília chce s EÚ najväčšiu zónu voľného obchodu 
[28.03.2018; Hospodárske noviny; Názory a analýzy; s. 8; Luís Balduino] 

 
 

TÉMA 
Južná Amerika a Európa chcú rokovať o prehlbovaní ekonomickej spolupráce. 
Luís Balduino brazílsky veľvyslanec na Slovensku 
Pri príležitosti môjho príchodu v roku 2017 som vyjadril, a teraz opakujem, optimizmus, s ktorým vidím 

budúcnosť vzťahov medzi Brazíliou a Slovenskom. Zdieľame očakávania multipolárneho medzinárodného 
systému, ktorý je spravodlivejší, a zaväzujeme sa k podpore ľudských práv a trvalo udržateľného rozvoja. Pred 
sto rokmi bola Brazília prvou krajinou v Latinskej Amerike, ktorá uznala Československo menej ako dva mesiace 
po procese nezávislosti. Boli sme rovnako medzi prvými krajinami, ktoré uznali Slovensko pred 25 rokmi. 
Veľvyslanectvo v Bratislave bolo otvorené pred 10 rokmi a odvtedy je Brazília jedinou krajinou Južnej Ameriky s 
tu prítomným veľvyslancom. 

Štyri významné investície 
Priamy dialóg nám umožňuje myslieť vo veľkom, vo výške nášho potenciálu. Len málokto vie, že región 

Spišskej Novej Vsi je domovom štyroch významných brazílskych spoločností, z ktorých niektoré využili 

Slovensko ako platformu pre vstup na medzinárodný trh. Slovensko je rovnako v Brazílii zastúpené prítomnosťou 
dcérskych spoločností ťažkého priemyslu. Pozitívna bilancia v zachytení investícií stále nie je paralelná s 
tendenciami v obchodnej výmene, ktoré nedosahujú svoj potenciál v porovnaní s dynamikou našich 
hospodárstiev. Existuje však veľa faktorov, ktoré prispievajú k rastúcemu obchodnému zblíženiu medzi Brazíliou 
a Slovenskom. V októbri minulého roka vytvorilo takmer 20 spoločností s podporou veľvyslanectva Brazílsko-
slovenskú obchodnú komoru (BSCC), prvú takúto inštitúciu založenú latinskoamerickou krajinou na Slovensku. 
Práve v tomto kontexte hľadania príležitostí vidíme veľké obchodné rokovania, ktoré prebiehajú. Pre Mercosur 



(pásmo voľného obchodu v Južnej Amerike) je zblíženie s Európskou úniou mimoriadne cenné a dúfame, že 
povedie k vytvoreniu najväčšej svetovej zóny voľného obchodu. 

Krajinu čakajú voľby 
Okrem ekonomických faktorov sa snažíme rozvinúť aj intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti kultúry tak, aby naše 

rozdiely stimulovali vzájomné porozumenie a užšie priateľstvo. V septembri roku 2017 veľvyslanectvo 
zorganizovalo festival Brazilslava, ktorý bol prvou brazílskou kultúrnou akciou tohto charakteru v Bratislave s asi 
20 podujatiami. V októbri tohto roku, keď sa v Brazílii uskutočnia prezidentské voľby, ako aj voľby 27 guvernérov, 
senátorov a poslancov, zažije krajina veľké oslavy demokracie. Moja krajina znovu nadobúda silnú vzostupnú 
trajektóriu s predpokladaným rastom HDP na úrovni troch percent v tomto roku. Obnova brazílskej vitality a 
dynamiky v spojení s hospodárskou silou Slovenska vytvára ešte lepšie podmienky pre využitie obrovského 
potenciálu výrobných sektorov našich krajín, ktorý ešte stále existuje v našich bilaterálnych vzťahoch, vo svojich 
najrozmanitejších aspektoch. 

V októbri minulého roka sa s podporou veľvyslanectva vytvorila spoločná obchodná komora. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Kam za kultúrou - streda 28. marca 
[28.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20789459/kam-za-kulturou-streda-28-marca.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Králik Peter o 15.00, 17.00, Mária Magdaléna o 17.40, 20.20, Oni 2: Nočná korisť o 

19.00, 20.50, Pacific Rim: Povstanie o 16.00, 21.00, 3D o 17.00, Backstage o 15.00, 18.40, Cesta za kráľom 
trollov o 15.35, Červená volavka o 20.40, Čierny Panter o 17.25, Chloe a trpaslíci o 16.40, Leo da Vinci: Misia 
Mona Líza o 15.40, Nočná hra o 20.10, Otcova volga o 17.50, Prianie smrti o 20.00, Tomb Raider o 18.20, 
Včielka Maja 2: Sladké hry o 15.30, PREDPREMIÉRA - Ready Player One: Hra sa začína 3D o 19.30 hod., STER 
CENTURY CINEMAS - Králik Peter o 16.10, Mária Magdaléna o 17.50, Oni 2: Nočná korisť o 20.20, Pacific Rim: 
Povstanie o 20.10, 3D o 18.00, Sloboda o 15.40, Backstage o 16.20, 18.10, Tomb Raider o 17.30, 20.00, Otcova 
volga o 15.45, Červená volavka o 19.50 hod., ÚSMEV - Mária Magdaléna o 17.00 hod., Kristína Karabová - 
Amerikánka o 19.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Králik Peter o 16.10, Mária 

Magdaléna o 17.50, Oni 2: Nočná korisť o 20.20, Pacific Rim: Povstanie o 20.10, 3D o 18.00, Sloboda o 15.40, 
Backstage o 16.20, 18.10, Tomb Raider o 20.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Otec o 

19.00 hod., THÁLIA - EztRÁD o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Dámsky krajčír o 10.30 hod., 
Norway. Today o 19.00 hod. 

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

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990), 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.), Magneticko-múzejná hodinka (do 28. 3.), Natália Studenková - 
Studenkova art. gallery - Svet akvarelu, medzinárodná výstava obrazov (do 8. 4.), 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.); (prednáška) Kultúrno-vzdelávacie centrum - Podoby súčasného satanizmu o 16.30 
hod., ÁTRIUM KLUB (Zuzkin park 4, po - pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach (do 
12. 4.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Pauli Kentošovej (do 4. 4.), 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 

https://korzar.sme.sk/c/20789459/kam-za-kulturou-streda-28-marca.html


obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; 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) - Alexander Luczy - Tulák hôr (do 29. 3.), 
Chovateľská prehliadka trofejí 2017 - 2018 (do 5. 4.), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - BANÍCKO-
ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka 
nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Alexander Luczy - Tulák hôr (do 29. 3.), SP. 
HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Sára & Lavra: Ostatné božstvá (do 20. 4.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa 
princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM 
- Vajíčko maľované; Veľkonočná tvorivá dielňa, TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava obrazov - Maľované príbehy (do 
7. 4.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Osmičkové roky v našich dejinách - Vieme sa 

z našej minulosti poučiť a naozaj začať budovať slušné Slovensko? Diskutovať prídu historici Peter Jašek (ÚPN), 
Martin Pekár (UJPŠ) a publicista Arpád Šoltés. Moderovať bude Michal Havran od 17.00, Vedecká kaviareň o 
18.00 hod., Lindy Hop o 18.00 hod., Stredávka o 21.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Králik Peter o 15.00, 17.10, Mária Magdaléna o 17.40, Oni 2: Nočná korisť o 18.20, 

20.15, Pacific Rim: Povstanie o 15.40, 20.50, Backstage o 18.30, Cesta za kráľom trollov o 15.20, Červená 
volavka o 20.20, Chloe a trpaslíci o 16.30, Nočná hra o 20.40, Otcova volga o 16.10, Tomb Raider o 18.10, Leo 
da Vinci: Misia Mona Líza o 16.20, PREDPREMIÉRA - Ready Player One: Hra sa začína 3D o 19.30 hod., 
POPRAD: CINEMAX - Králik Peter o 15.50, Mária Magdaléna o 18.00, Oni 2: Nočná korisť o 20.30, Pacific Rim: 
Povstanie 3D o 17.00, Backstage o 15.00, Chloe a trpaslíci o 16.10, Otcova volga o 18.20, Tomb Raider o 20.50, 
PREDPREMIÉRA - Ready Player One: Hra sa začína 3D o 19.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - FK - Sloboda o 19.30 
hod. 

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

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; 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, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála 
expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava fotografií Asociácie 
profesionálnych fotografov Slovenska (do 15. 4.), ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 3. 4.), 
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia (do 10. 6.), 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, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
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.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED 
a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - 
Wilfried de Meyer - Veľkonočné kraslice (do 3. 4.), BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 
94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Podoby súčasného satanizmu 
KOŠICE. V stredu 28. 3. sa v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na 

Pribinovej 1, o 16.30 hod. uskutoční prednáška na tému „Podoby soudobého satanizmu“. 
Osmičkové roky v našich dejinách 
KOŠICE. Vieme sa z našej minulosti poučiť a naozaj začať budovať slušné Slovensko? Diskutovať do 

Tabačky Kulturfabrik od 17.00 hod. prídu historici Peter Jašek (ÚPN), Martin Pekár (UJPŠ) a publicista Arpád 
Soltész. Moderovať bude Michal Havran. 

CINEMAX 
KOŠICE. Králik Peter o 15.00, 17.00, Mária Magdaléna o 17.40, 20.20, Oni 2: Nočná korisť o 19.00, 20.50, 

Pacific Rim: Povstanie o 16.00, 21.00, 3D o 17.00, Backstage o 15.00, 18.40, Cesta za kráľom trollov o 15.35, 
Červená volavka o 20.40, Čierny Panter o 17.25, Chloe a trpaslíci o 16.40, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 
15.40, Nočná hra o 20.10, Otcova volga o 17.50, Prianie smrti o 20.00, Tomb Raider o 18.20, Včielka Maja 2: 
Sladké hry o 15.30, PREDPREMIÉRA - Ready Player One: Hra sa začína 3D o 19.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Králik Peter o 16.10, Mária Magdaléna o 17.50, Oni 2: Nočná korisť o 20.20, Pacific Rim: Povstanie 

o 20.10, 3D o 18.00, Sloboda o 15.40, Backstage o 16.20, 18.10, Tomb Raider o 17.30, 20.00, Otcova volga o 
15.45, Červená volavka o 19.50 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Mária Magdaléna o 17.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Otec o 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. EztRÁD o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., Vedecká kaviareň o 18.00 hod., Lindy Hop o 18.00 hod., Stredávka o 21.00 

hod. 
Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Muzikál Nikola Šuhaj prinesie DJZ v stredu o 10.00 hod. na veľkej scéne. 
La Musica 
PREŠOV. Predstavenia La Musica uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. 
Chameleónov lucidný sen 
PREŠOV. Výstava Chameleónov lucidný sen je pripravená v stredu o 20.00 hod. vo Wave klube. Hudobnými 

hosťami budú Lukáš Valkučák a Ľuboslav Krajňák. 
Burza kníh Special 
PREŠOV. Burza kníh Special je pripravená v stredu od 15.00 hod. v kaviarni Libresso. 
Kraslice 
PREŠOV. Zväz Rusínov-Ukrajincov SR pozýva na tvorivú dielňu autorov kraslíc z Ukrajiny Kraslice a kultúrny 

program, ktorý sa bude konať v stredu o 15.00 hod. v Slovensko-ukrajinskom kultúrnom a informačnom centre 
(Ul. J. Borodáča 5). 

Monodráma Milky Zimkovej 
PREŠOV. Angelína odovzdáva dušu najvyššiemu – monodráma Milky Zimkovej s jej Divadlom jedného herca 

je pripravená v stredu od 19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. Spomínaná monodráma však nebude jediným 
programom večera. Po prestávke si pre vás Milka Zimková pripravila ešte i scénické čítanie poviedky VEĽKÁ 
NOC a po ňom bude nasledovať autogramiáda najnovšej knihy o Milke Zimkovej. 

Deň Frankofónie 
SNINA. Mesto sa pridáva k oslave svetového dňa frankofónie. Kultúrno-spoločenské podujatie zamerané na 

objavovanie zaujímavosti o krajine galského kohúta, ale aj vypočutie si zvukomalebnej francúzštiny je na 
programe od 16.00 hod. v priestoroch kaštieľa. 

Norway.today v podaní Spišského divadla 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V stredu o 19.00 h si môžete v Spišskom divadle pozrieť hru norway.today, ktorá mala 

premiéru v roku 2000 v divadle v Düsseldorfe. 
Napísal ju švajčiarsky dramatik s českými koreňmi, režisér a architekt Igor Bauersima. V rokoch 2003 a 2004 

najviac inscenovaná hra na nemeckých divadelných scénach. 
„Bola preložená do vyše dvadsiatich jazykov a hraná v divadlách po celom svete,“ uvádzajú divadelníci. 
Norway.today je inšpirovaná skutočnou udalosťou. „Autor pri písaní vychádzal z faktov z roku 2000, kedy sa 

dvaja mladí ľudia zoznámili v internetovom chatroome. 
Hrdinovia tejto hry Júlia a August sa snažia utiecť od svojich problémov, pretvárky, klamstiev, ako aj od seba 

samých. Chcú urobiť osudové rozhodnutie, pri ktorom si uvedomia, či stojí za to žiť,“ uzatvárajú divadelníci. 
Zber kníh v antikvariáte 
MICHALOVCE. Mestské kultúrne stredisko v Michalovciach ako jediné v michalovskom okrese ponúka služby 

antikvariátu pre obyvateľov mesta a širokého okolia. Svoju činnosť po reorganizácii obnovilo 20. marca 2013 a 
začalo prijímať knihy od klientov. Tí môžu svoje prečítané knihy, posunúť ďalším čitateľom. 



V súčasnej dobe si návštevníci môžu vybrať zo širokej ponuky. Od rozprávok, beletrie cez náučnú a odbornú 
literatúru, encyklopédie a množstvo ďalších kníh rôzneho žánru. 

Dopyt je najmä po svetovej a slovenskej klasickej literatúre, starovekej, odbornej literatúre. 
Žiadané sú dejiny a fakty, knihy na povinné čítanie, ezoterika, kuchárske knihy, rozprávky, skriptá pre vysoko-

školákov, umenie, ale aj knihy ktoré pomáhajú zmeniť ľuďom pohľad či nazeranie na život. 
Knihy budú preberať v stredu – 28. marca od 8.00 do 16.00 hod. 
Do antikvariátu neberú knihy s väčšou historickou hodnotou, CD, MG kazety, známky, zošitové romány, 

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

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

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Lekáreň ZDRAVIE, Hviezdoslavova 19/18A 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
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 
Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10 
Poprad 
Lekáreň PRIMULA, Dostojevského 21 
Humenné 
Lekáreň Don Bosco, Námestie slobody 52 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
Vranov 
Lekáreň Juh, M. R. Štefánika 2630/214 
Svidník 
Lekáreň DANKA, MUDr. Pribulu 412/4 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULA, Hollého 222 
Snina 
Lekáreň Centrum, Strojárska 2526/100 
Trebišov 
Lekáreň ALOSA, Berehovská 3950/30 
Michalovce 
SUPER LEKÁREŇ, Duklianska 4 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 
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7. Prvé zakopnutie v nadstavbe 
[27.03.2018; Novohradské noviny; s. 48; J. MIKUŠ] 

 
 

Basketbalisti Lučenca tesne prehrali. V Považskej Bystrici zaznamenali prvú prehru v nadstavbe. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA/LUČENEC. Basketbalový tím Lučenca odohral v sobotu (24. 3.) siedme kolo 

nadstavby prvej ligy mužov v Považskej Bystrici. Zverenci Kruna Krajnoviča nastúpili v oklieštenej zostave. V 
kádri pre zranenia chýbali Sarna a Vranješ. Naopak, premiérovo si lučenecký dres obliekol rozohrávač zo 
Spišskej Novej Vsi Matej Majerčák. 

BKM Lučenec vstúpil do zápasu správnou nohou a po prvej štvrtine viedol 24:18. Presadili sa najmä Bendík, 
Griffin a Radenkovič. Hostia si náskok udržali aj do polčasu. 

Považská Bystrica po prestávke zlepšila obranu. Novohradčania si strelecké pozície vytvárali s ťažkosťami a 
ich hru poznačila aj nepresná koncovka. Domáci vyrovnali skóre a v poslednom dejstve sa obe mužstvá striedali 
vo vedení. V domácom drese dominoval Svitek, za hostí bodovo prispeli Jackuliak či Majerčák. 

Na výhru Lučenca to však nestačilo. Mužstvo Považskej Bystrice si zaknihovalo tesné víťazstvo a BKM 
Lučenec tak v nadstavbovej časti prvýkrát ochutnal prehru. Na tabuľkovom postavení to ale nič nezmenilo a 
Novohradčania naďalej sídlia na prvom mieste. 

Zraneného Sarnu čakajú operácie a do konca sezóny už na palubovku nevybehne. Vranješ by mal nastúpiť 
na najbližší zápas v sobotu 7. apríla, kedy BKM Lučenec doma privíta BK ŠKP Štart Bratislava. 

ŠTATISTIKA 
IMC Slovakia Považská Bystrica - BKM Lučenec 65:62 (33:40) * Body za BKM: Jackuliak 12, Bendík 10, 

Griffin 10, Radenkovič 8, Smik 8 (Majerčák 10, Pánis 4, P. Pipíška 0). 
* BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, Miroslav Tóth - ELEKTRO M.T., KAM RENT, s. r. o., 

ERNSTPROFIL, s. r. o., TRANSSILV, s. r. o., Stavebné Stroje Slovakia, s. r. o., JAKOMAT, s. r. o., Hotel Clavis, 
Dvor u Moniky, CBS-Bos, s. r. o., Slovexpres - autoslužby - Peter Kucej, EX PRINT - František Šándori, 23 FOOD 
COMPANY, s. r. o., Milan Brada - Bagetka Puccino, Gabriel Molnár - Creative, ARKON, a. s., MMARKET Reality, 
s. r. o., IKE, spol. s r.o., Piváreň Krokodíl, RETRO LC, s. r. o., 4 Vitaldrink, s. r. o. 

OPRAVA 
V čísle 11 týždenníka MY Novohradské noviny vydanom 20. marca bolo na strane 40 v pozvánke na 

basketbalový zápas nesprávne uvedené miesto stretnutia. Duel sa odohral na palubovke Považskej Bystrice, nie 
v Lučenci. Za chybu sa ospravedlňujeme. (JM) 

Vpravo Simeon Jackuliak. ILUSTRAČNÉ JOZEF MIKUŠ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Podbrezová B nečakane zdolala Zvolen, Pohronie vyhralo vďaka vlastnému 

gólu 
[27.03.2018; Brezno; s. 40; (SČ;MIM;JI)] 

 
 

MFK Zvolen - FK Železiarne Podbrezová B 0:1 (0:0) 
* GÓL: 63. Migaľa * ROZHODOVAL: Kmec, 385 divákov, ŽK: 5 - 3, ČK: 0 - 1. 
* ZVOLEN: Gábriš - Jovanović, Šimko, Dubeň, Kotora, Lupčo (71. Tóth), Hamšík (63. Budinský), Mádel (54. 

Grebáč), Kmeť, Jackuliak, Gregáň 
O cenné body v súboji o záchranu sa stretli MFK Zvolen a FK Železiarne Podbrezová B. 
Jednoznačne posledná Podbrezová strácala na prvé nezostupové miesto až deväť bodov, MFK si uplynulý 

víkend pripísal dôležitú výhru na pôde Spišskej Novej Vsi, ktorá ho posunula ďalej od zostupovej zóny. Na tú 

mal Zvolen náskok päť bodov a bol favoritom stretnutia. 
Po spomínanom víťazstve MFK na Spiši sa na zvolenskom štadióne zišla celkom slušná návšteva a diváci 

boli zvedaví na úvodné vystúpenia MFK v jarnej časti 25. ročníka druhej najvyššej slovenskej súťaže. 
Na ťažkom, ale dobre pripravenom teréne zaostávali obe mužstvá za očakávaniami. Viac sa bojovalo o loptu 

v strede poľa a obe mužstvá si vytvárali šance ojedinele. Prevládal taktický boj so snahou prekvapiť súpera. Prvú 
príležitosť po prieniku Gregáňa mal Hamšík, no na center nedoskočil a tiesnený Kmeť na päťke za päť minúť v 
čistej šanci poslal v páde loptu tesne vedľa. Po 20 minútach pohrozili hostia, no strela V. Mojžiša trela žrď 
Gábrišovej brány a potom z protiútoku pálil Lupčo nad. Hamšíkova šanca skončila útočným faulom a na druhej 
strane Tereščenko strieľal nad bránu. Pred koncom polčasu hlavičkoval v čistej šanci Jedinák vedľa a polčasový 
stav zostal bez zmeny i po strele Dubeňa. 

Do druhého dejstva nastupovali mužstvá bez zmien a hostia sa ubránili aj po Jackuliakovom i Gregáňovom 
prieniku, potom mieril nad aj Šimko. Hostia striedali a tréner Auxt poslal na trávnik Migaľu, ktorý o minútu so 



šťastím dostal loptu do siete MFK, keď Kupčíkovu dlhú loptu predĺžil hlavou za obranu Lepieš. Domácim nebolo 
možné uprieť snahu o vyrovnanie, no hostia kúskovali hru, ležali na trávniku a nechali sa ošetrovať. Najväčšiu 
šancu domácich po presne kopnutom priamom kope Lupča stihol Vavrúš z vinkľa vyraziť. A keď Jackuliakov brejk 
skončil postavením mimo hry, domáci nevyužili ani 20 minútovú presilovku po vylúčení Tereščenka, uhrali 
železiari pod Pustým hradom dôležité víťazstvo. 

FK Pohronie - FK Inter Bratislava 1:0 (0:0) 
* GÓL: 90 Šalata (vlastný) * ROZHODOVAL: Vlčej, 442 divákov, ŽK: 2 - 4. 
* POHRONIE: Jenčo - Nosko, Tesák, Jacko, Pelegríni, Rejdovian (46. Frimmel), Kovařík (79. Paraj), Blahút, 

Bartoš, Kosorin (61. Pavúk), Pittner 
Už v prvej minúte po strane krásne prenikol Kosorin, nacentroval na hlavu osamoteného Rejdoviana, ten ale 

minul. Inter strelou z diaľky pohrozil na konci 15. minúty, smerovala však nad bránu. Obrovskú šancu mal v 24. 
minúte domáci Kovařík, ktorého vysunul Tesák a postupoval sám na brankára, Pastornický však loptu vyrazil na 
roh. Na konci prvého polčasu predviedli peknú kombinačnú akciu interisti, Bezák postupoval z uhla sám na 
Jenča, aj domáci brankár ale podržal svoj tím. Do konca polčasu predviedli hostia ešte jednu strelu z väčšej 
vzdialenosti, ktorú Jenčo vyrazil, definitívnu bodku za prvou 45-minútovkou dala prudká strela Blahúta, ktorá išla 
tesne vedľa. 

52. minúta priniesla spŕšku vzruchu, Klooster fauloval Bartoša, do interistu sa následne pustil Tesák. Obom sa 
ušla žltá karta. Šancí na oboch stranách bolo v prvej polovici druhého polčasu ako šafranu, Pohronie hlavou 
pohrozilo po rohu v 63. minúte. V 69. minúte centroval pred bránu Pelegríni, do lopty sa hádzalo viacero hráčov, v 
bráne však neskončila. V 73. minúte sa pred brankárom hostí ocitol sám Blahút, Pastornický bol však blízko a 
nedal sa prestreliť. Obrovskú šancu si domáci vypracovali v 89. minúte po rohu, no lopta ani tentokrát neskončila 
v sieti. Keď už sa zdalo, že body sa budú deliť, domáci v poslednej minúte nadstaveného času prenikli do 
šestnástky a ich prihrávku si hostia zrazili do siete. Pohronie tak vrátilo hosťom prehru z jesene, keď sa Inter 
rovnako tešil v nadstavenom čase. 

* Ostatné zápasy 21. kola: Žilina B - Šamorín 4:0, Spišská N/V - Poprad 0:2, L. Mikuláš - Trebišov 0:1, Sereď - 
Skalica 5:0, Bardejov - Komárno - odložený, Lok. Košice - Nové Mesto - odložený 

1. Sereď 19 12 3 4 49:22 39 2. Skalica 19 11 4 4 26:19 37 3. Žilina B 20 11 2 7 53:28 35 4. Poprad 19 10 5 4 
31:14 35 5. Lok. Košice 18 10 3 5 27:18 33 6. Spišská N/V 19 8 5 6 27:27 29 7. Zvolen 19 7 4 8 20:30 25 8. 
Pohronie 19 5 8 6 27:22 23 9. Bardejov 17 6 5 6 27:23 23 10. L. Mikuláš 19 6 5 8 30:27 23 11. Šamorín 19 6 3 10 
23:24 21 12. Trebišov 18 6 3 9 15:30 21 13. Nové Mesto 19 6 3 10 19:39 21 14. Inter 19 6 2 11 27:36 20 15. 
Komárno 18 5 4 9 30:50 19 16. Podbrezová B 19 3 5 11 16:38 14 

* Dohrávka 18. kola (ut 27.3. a str 28.3. o 15:30): Zvolen - L. Mikuláš (28.3.), Podbrezová B - Skalica (28.3.), 
Spišská N/V - Pohronie (28.3.), Inter - Lok. Košice, Poprad - Bardejov, Nové Mesto - Šamorín, Komárno - Žilina 
B, Trebišov - Sereď. 

* Program 22. kola (so 31.3. o 16:00): 
Poprad - Zvolen (17:00), Podbrezová B - Žilina B (1.4. o 10:30), Trebišov - Pohronie (1.4. o 16:00), Šamorín - 

Sereď, Skalica - Lok. Košice, Nové Mesto - Bardejov, Komárno - L. Mikuláš, Inter - Spišská N/V. 
Skrumáž v pokutovom území posledného celku z Podbrezovej. (MIM) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Národnú cenu Slnko v sieti si prevezmú dvaja filmoví architekti 
[27.03.2018; dobrenoviny.sk; 13:46; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/128130/narodnu-cenu-slnko-v-sieti-si-prevezmu-dvaja-filmovi-architekti 

 
 

Počas večera, ktorý v priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú 
vyhlásení aj držitelia štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 

Na archívnej snímke cena Slnko v sieti. — Foto: TASR Jakub Kotian 
Bratislava 27. marca (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do kinematografie si 

tento rok prevezmú filmoví architekti Viliam J. Gruska a Roman Rjachovský. Počas slávnostného večera, ktorý v 
priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú vyhlásení aj držitelia 
štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 

“Viliam Gruska a Roman Rjachovský sú generační súpútnici, obidvaja vstúpili do kinematografie cez televíziu. 
Od začiatku 60. rokov pracovali v Slovenskej televízii a patrili ku generácii, ktorá vybudovala modernú tvár 
Slovenskej televízie,” uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Šulík, prezident Slovenskej 
filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tá rozhodla cenu prideliť filmovým architektom aj preto, že sa málo 
rozpráva o ostatných profesiách, ktoré sú súčasťou výroby filmu. “Väčšinu cien doteraz dostávali režiséri, 
scenáristi a kameramani, boli by sme radi, keby si verejnosť všimla aj ostatné profesie, ktoré sa zaslúžili o tvár 
slovenskej kinematografie v predchádzajúcich desaťročiach,” dodal Šulík. 

Týždeň slovenského filmu, ktorý bude nasledovať po odovzdávaní národných filmových cien od 9. do 15. 
apríla v bratislavskom Kine Lumiére, si laureátov Slnka v sieti pripomenie snímkami podľa ich vlastného výberu. 
“Pána Viliama Grusku filmom Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj a pán Roman Rjachovský si vybral film Smrť 
pána Golužu, ktorý vznikol v roku 1982 v koprodukcii Československa a Juhoslávie,” oznámil Miro Ulman, 

https://www.dobrenoviny.sk/c/128130/narodnu-cenu-slnko-v-sieti-si-prevezmu-dvaja-filmovi-architekti


programový dramaturg prehliadky. Celkovo uvedie 39 slovenských titulov, ktoré mali v minulom roku premiéru. 
Premietne sa 22 hraných filmov, 12 dokumentárnych a päť animovaných titulov. V programe sú snímky, ktoré sa 
v minulom roku dostali do kín, alebo mali premiéru a producenti ich prihlásili na národnú filmovú cenu Slnko v 
sieti. “A hoci sa v kategórii krátky hraný film Slnko v sieti neudeľuje, rozhodli sme sa do programu zaradiť i 
študentské filmy Magic Moments a Atlantída, 2003, ktoré zarezonovali v zahraničí, ale u nás je minimálna šanca 
vidieť ich na filmovom plátne,” dodal Ulman. 

Okrem filmov sú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Opäť sa uskutočnia panely s 
hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré doplní panel o filmovej vede a 
kritike. Uskutoční sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi. Masterclass na 
VŠMU bude viesť oceňovaný kameraman Martin Žiaran. Po vlaňajšom záujme o stretnutia s tvorcami organizátori 
tento rok pripravili tiež štyri diskusie na témy s celospoločenským presahom. Po filme Špina sa bude diskutovať 
na tému Odkrývanie tabu sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar a Únos bude diskusia 
pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, po filme Pavla Barabáša Vábenie 
výšok sa bude hovoriť na tému Vzostupy a pády slovenských výprav do najvyšších hôr sveta a na otázku Čo robí 
divácky film diváckym sa pokúsi zodpovedať diskusia po snímkach Všetko alebo nič a Čiara. Pre súťaže chtivých 
záujemcov pripravili organizátori vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok. 

Týždeň slovenského filmu sa tento rok okrem Bratislavy premiérovo uskutoční aj v ďalších deviatich mestách. 
Vybrané filmy sa v rovnakom termíne (9.- 15.4.) budú premietať v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), 
Kežmarku (Kino Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), v Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej 
Vsi (Kino Mier), Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie). 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Národnú cenu Slnko v sieti si prevezmú dvaja filmoví architekti 
[27.03.2018; teraz.sk; .SK; 12:34; TASR;Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/slnko-v-sieti-za-vynimocny-prinos-si/316211-clanok.html 

 
 

Počas večera, ktorý v priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú 
vyhlásení aj držitelia štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 

Bratislava 27. marca (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do kinematografie si 
tento rok prevezmú filmoví architekti Viliam J. Gruska a Roman Rjachovský. Počas slávnostného večera, ktorý v 
priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú vyhlásení aj držitelia 
štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 

“Viliam Gruska a Roman Rjachovský sú generační súpútnici, obidvaja vstúpili do kinematografie cez televíziu. 
Od začiatku 60. rokov pracovali v Slovenskej televízii a patrili ku generácii, ktorá vybudovala modernú tvár 
Slovenskej televízie,” uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Šulík, prezident Slovenskej 
filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tá rozhodla cenu prideliť filmovým architektom aj preto, že sa málo 
rozpráva o ostatných profesiách, ktoré sú súčasťou výroby filmu. “Väčšinu cien doteraz dostávali režiséri, 
scenáristi a kameramani, boli by sme radi, keby si verejnosť všimla aj ostatné profesie, ktoré sa zaslúžili o tvár 
slovenskej kinematografie v predchádzajúcich desaťročiach,” dodal Šulík. 

Týždeň slovenského filmu, ktorý bude nasledovať po odovzdávaní národných filmových cien od 9. do 15. 
apríla v bratislavskom Kine Lumiére, si laureátov Slnka v sieti pripomenie snímkami podľa ich vlastného výberu. 
“Pána Viliama Grusku filmom Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj a pán Roman Rjachovský si vybral film Smrť 
pána Golužu, ktorý vznikol v roku 1982 v koprodukcii Československa a Juhoslávie,” oznámil Miro Ulman, 
programový dramaturg prehliadky. Celkovo uvedie 39 slovenských titulov, ktoré mali v minulom roku premiéru. 
Premietne sa 22 hraných filmov, 12 dokumentárnych a päť animovaných titulov. V programe sú snímky, ktoré sa 
v minulom roku dostali do kín, alebo mali premiéru a producenti ich prihlásili na národnú filmovú cenu Slnko v 
sieti. “A hoci sa v kategórii krátky hraný film Slnko v sieti neudeľuje, rozhodli sme sa do programu zaradiť i 
študentské filmy Magic Moments a Atlantída, 2003, ktoré zarezonovali v zahraničí, ale u nás je minimálna šanca 
vidieť ich na filmovom plátne,” dodal Ulman. 

Okrem filmov sú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Opäť sa uskutočnia panely s 
hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré doplní panel o filmovej vede a 
kritike. Uskutoční sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi. Masterclass na 
VŠMU bude viesť oceňovaný kameraman Martin Žiaran. Po vlaňajšom záujme o stretnutia s tvorcami organizátori 
tento rok pripravili tiež štyri diskusie na témy s celospoločenským presahom. Po filme Špina sa bude diskutovať 
na tému Odkrývanie tabu sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar a Únos bude diskusia 
pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, po filme Pavla Barabáša Vábenie 
výšok sa bude hovoriť na tému Vzostupy a pády slovenských výprav do najvyšších hôr sveta a na otázku Čo robí 
divácky film diváckym sa pokúsi zodpovedať diskusia po snímkach Všetko alebo nič a Čiara. Pre súťaže chtivých 
záujemcov pripravili organizátori vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok. 

Týždeň slovenského filmu sa tento rok okrem Bratislavy premiérovo uskutoční aj v ďalších deviatich mestách. 
Vybrané filmy sa v rovnakom termíne (9.- 15.4.) budú premietať v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), 

http://www.teraz.sk/kultura/slnko-v-sieti-za-vynimocny-prinos-si/316211-clanok.html


Kežmarku (Kino Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), v Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej 
Vsi (Kino Mier), Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie). 

Prečítajte si aj: 
O jednej z cien Slnko v sieti môžu svojím hlasom rozhodnúť aj diváci 
Najviac nominácií na národnú filmovú cenu Slnko v sieti získala Čiara 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Slnko v sieti si prevezmú filmoví architekti Viliam Gruska a Roman 

Rjachovský 
[27.03.2018; pravda.sk; Kultúra; 00:00; TASR] 
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Scénograf a filmový architekt Viliam Gruska. Autor: SITA, Robert Tappert 
Počas slávnostného večera, ktorý v priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na 

Jednotke, budú vyhlásení aj držitelia štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 
„Viliam Gruska a Roman Rjachovský sú generační súpútnici, obidvaja vstúpili do kinematografie cez televíziu. 

Od začiatku 60. rokov pracovali v Slovenskej televízii a patrili ku generácii, ktorá vybudovala modernú tvár 
Slovenskej televízie,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Šulík, prezident Slovenskej 
filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tá rozhodla cenu prideliť filmovým architektom aj preto, že sa málo 
rozpráva o ostatných profesiách, ktoré sú súčasťou výroby filmu. „Väčšinu cien doteraz dostávali režiséri, 
scenáristi a kameramani, boli by sme radi, keby si verejnosť všimla aj ostatné profesie, ktoré sa zaslúžili o tvár 
slovenskej kinematografie v predchádzajúcich desaťročiach,“ dodal Šulík. 

Týždeň slovenského filmu, ktorý bude nasledovať po odovzdávaní národných filmových cien od 9. do 15. 
apríla v bratislavskom Kine Lumiére, si laureátov Slnka v sieti pripomenie snímkami podľa ich vlastného výberu. 
„Pána Viliama Grusku filmom Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj a pán Roman Rjachovský si vybral film Smrť 
pána Golužu, ktorý vznikol v roku 1982 v koprodukcii Československa a Juhoslávie,“ oznámil Miro Ulman, 
programový dramaturg prehliadky. Celkovo uvedie 39 slovenských titulov, ktoré mali v minulom roku premiéru. 
Premietne sa 22 hraných filmov, 12 dokumentárnych a päť animovaných titulov. V programe sú snímky, ktoré sa 
v minulom roku dostali do kín, alebo mali premiéru a producenti ich prihlásili na národnú filmovú cenu Slnko v 
sieti. „A hoci sa v kategórii krátky hraný film Slnko v sieti neudeľuje, rozhodli sme sa do programu zaradiť i 
študentské filmy Magic Moments a Atlantída, 2003, ktoré zarezonovali v zahraničí, ale u nás je minimálna šanca 
vidieť ich na filmovom plátne,“ dodal Ulman. 

Okrem filmov sú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Opäť sa uskutočnia panely s 
hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré doplní panel o filmovej vede a 
kritike. Uskutoční sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi. Masterclass na 
VŠMU bude viesť oceňovaný kameraman Martin Žiaran. Po vlaňajšom záujme o stretnutia s tvorcami organizátori 
tento rok pripravili tiež štyri diskusie na témy s celospoločenským presahom. Po filme Špina sa bude diskutovať 
na tému Odkrývanie tabu sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar a Únos bude diskus ia 
pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, po filme Pavla Barabáša Vábenie 
výšok sa bude hovoriť na tému Vzostupy a pády slovenských výprav do najvyšších hôr sveta a na otázku Čo robí 
divácky film diváckym sa pokúsi zodpovedať diskusia po snímkach Všetko alebo nič a Čiara. Pre súťaže chtivých 
záujemcov pripravili organizátori vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok. 

Týždeň slovenského filmu sa tento rok okrem Bratislavy premiérovo uskutoční aj v ďalších deviatich mestách. 
Vybrané filmy sa v rovnakom termíne (9.- 15.4.) budú premietať v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), 
Kežmarku (Kino Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), v Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej 
Vsi (Kino Mier), Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie). 

[Späť na obsah] 

 
 

12. VEĽKÝ PREHĽAD pre Novovešťanov: Takto budú v meste rozmiestnené 

veľkoobjemové kontajnery 
[27.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Prehľad, ktorý bude mnohých určite zaujímať. Prinášame vám informácie ohľadom rozmiestnenia 
veľkoobjemových kontajnerov v Spišskej Novej Vsi. 

Mnohí z nás to poznajú. Počas zimy sa doma nakopí celý rad zbytočností a vy by ste sa ich už radi zbavili. Ak 
aj vy patríte medzi tých ľudí, ktorí plánujú veľké jarné upratovanie, zbystrite. Prinášame vám prehľad 
rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v Spišskej Novej Vsi. 

Obyvatelia nášho mesta sa môžu zbaviť bezplatne nadrozmerného odpadu v apríli. Na jednotlivých miestach 
budú pristavené veľkokapacitné kontajnery, do ktorých patrí napríklad sanita, matrace či nábytok. 

„Kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov z orezov stromov a krov či 
nebezpečného odpadu, ako sú akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory či monitory," upozorňujú 
kompetentní. 

Zber objemných odpadov pre bytové domy sa bude realizovať formou pristavenia veľkokapacitných 
kontajnerov nasledovne: 

- 10. apríla – bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 
- 10. apríla – Gaštanová ulica – býv. Overall 
- 10. apríla – Lipová ulica 
- 11. apríla – Kamenný obrázok 
- 11. apríla – Agátová ulica 
- 11. apríla – Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 
- 12. apríla – Štúrovo nábrežie – parkovisko pri OD Prima 
- 12. apríla – Štúrovo nábrežie 11 – 13 
- 12. apríla – Hutnícka ulica 
- 17. apríla – Strojnícka ulica 
- 17. apríla – E. M. Šoltésovej 
- 17. apríla – Hurbanova – pri kotolni 
- 18. apríla – Za Hornádom – zadná strana obchodu 
- 18. apríla – Medza – pred obyt. domom Panoráma 
- 18. apríla – sídlisko Východ – Fraňa Kráľa 
- 19. apríla – Rázusova ulica 
- 19. apríla – sídlisko Východ, Slovenská 44, pri kotolni 19. 4. 
- 19. apríla – Koceľova ulica 
- 19. apríla – Filinského ulica – bytovka 
Termíny zvozu pre jednotlivé lokality rodinných domov: 
3. apríla – MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 (Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, 

Rybničná, Tichá, Záhradná,Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná, 
Stražanská, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Karpatská, Šarišská, Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, 
Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohronská, 
Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunajská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká, Inovecká, Trnavská, 
Tatranská). 

4. apríla – MsV č. 6 a MsV č. 7 (Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov 
mieru, Borovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, 
Slobody, T. Vansovej, Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, 
Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurbanova, J. 
Kostru, Záborského, Limbová, Smreková, Mlynská, Brusník, Drevárska, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, I. 
Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Pod Tepličkou). 

5. apríla – MsV č. 8 a Msv č. 9 (Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fabiniho, Ing. Straku, 
Duklianska 1 – 71, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, 
Puškinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, 
Odborárov, Starosaská, Nad Medzou, Hronského, Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, 
Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, 
Nezábudková). 

Občania bývajúci v rodinných domoch v deň zberu objemného odpadu musia vo svojej lokalite vyložiť 
objemný odpad pred svoj rodinný dom tak, aby neohrozoval chodcov a dopravu. Zber začína o 12:00. „Pokiaľ 
nebude odpad pripravený k odvozu podľa horeuvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude nachádzať iný 
odpad, bude odpad ponechaný na stanovišti a pôvodcovi odpadu môže byť uložená sankcia do výšky 1 500 eur,“ 
dodávajú kompetentní. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Hokejový titul do Trnavy! Juniori zabojujú o extraligu proti Martinu 
[27.03.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 
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Zverenci Miroslava Cibulku zdolali vo finále1. ligy juniorov Hoba Bratislava jednoznačne 3:0 na zápasy. 
TRNAVA. Už po prvých dvoch domácich zápasoch (4:3 a 4:1) mali gladiátori nakročené k zisku titulu v prvej 

lige. Ten spečatili na ľade Hoby, kde triumfovali presvedčivo 7:3 a tešili sa zo zisku titulu. 
„Priebeh sezóny sa zdal hladký a prakticky od polovice sezóny sme vedeli, že budeme hrať play off. To, že 

sme dostali Topoľčany zo štvrtého miesta, nič neznamenalo,“ rozhovoril sa tréner Miroslav Cibulka. 
„Poznali sme kvality súpera a podľa mňa to bolo predčasné finále. Po päťzápasovom nerváku sme nakoniec, 

myslím si, že zaslúžene postúpili. Čo sa týka finále, vedeli sme, že kvalita je na našej strane, aj keď v play off sa 
môže stať čokoľvek. Aj preto som rád, že chalani nič nepodcenili, do každého zápasu išli koncentrovane a tešíme 
sa zo zisku titulu,“ doplnil. 

Horný rad zľava: Miroslav Cibulka, Richard Grell, Martin Grell, Stanislav Boor, Alexander Keleši, Jakub Keprt, 
Michal Hutár, Sven Lopušný, Dominik Kovačovský, Konstantin Lavrenov, Dominik Sloboda, Gabriel Galbavý, 
Marek Scheuer, Michal Greschner, Boris Žilinský, Adam Fajmon, Denis Bučko, Rudolf Macko.Spodný rad zľava: 
Dominik Kuna, Marco Kormúth, Alexander Belskiy, Filip Vyžinkár, Daniel Baránek, Alexander Ftáčnik, Dávid 
Baránek, Matej Ševčík, Filip Mrava, Matej Burian. (zdroj: ARCHÍV KLUBU)Druhý titul 

Pre gro mužstva nejde o prvý titul, viacerí si ho totiž pamätajú ešte z čias dorastu, kedy sa taktiež tešili z titulu 
a z postupu medzi elitu. „Presne tak, gro mužstva tvoria práve títo chalani, ktorí postupovali s dorastom do 
extraligy. Aj teraz teda potvrdil svoju kvalitu,“ priblížil Cibulka. 

Zatiaľ však, čo juniori majú dôvod na radosť, súčasní dorastenci smútia. Nepodarilo sa im totiž udržať 
extraligu a v budúcej sezóne budú opäť v prvej lige. Pokúsia sa tak nadviazať na úspech svojich predchodcov. 

Chcú do extraligy 
Cesta juniorov však týmto nekončí. Čaká na nich ťažká baráž proti extraligistovi. V skupine o záchranu hrajú v 

extralige štyri mužstvá. Prvý z tejto štvorice sa zachráni a skončí tým pádom na deviatom mieste, druhý bude hrať 
baráž s Trnavou a tretí so štvrtým vypadnú do prvej ligy. 

„Je to krutý model, prakticky nehráme s posledným, ale s desiatym mužstvom ligy. Pripravovali sme sa však 
na to celú sezónu, vieme o náročnosti. Pravidlá sú tak nadstavené, sme so všetkým stotožnení a pripravujeme 
sa. Podľa mňa toto mužstvo momentálne má na to, aby postúpilo do extraligy,“ tvrdil s presvedčením Miroslav 
Cibulka. 

Už pred posledným kolom baráže bolo jasné, že Spišská Nová Ves zostúpi a súperom mladých gladiátorov 

bude jeden z trojice Zvolen, Martin, Liptovský Mikuláš. Konkrétneho súpera si však v Trnave neželajú. 
„Nikoho si neželáme, nechceme kalkulovať, nemuselo by sa to vyplatiť. Koho dostaneme, na toho sa 

pripravíme. Každé z týchto mužstiev má svoju kvalitu aj kvalitných hráčov. Ako som povedal, kto príde, na toho sa 
pripravíme,“ ukončil. 

Proti Martinu 
Súperom gladiátorov v boji o extraligu budú nakoniec juniori Martina. Prvé dva zápasy sú na programe v 

stredu a vo štvrtok na martinskom ľade. Séria hraná na štyri vítazné zápasy sa presunie do Trnavy v nedeľu a v 
pondelok. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Národnú cenu Slnko v sieti si prevezmú dvaja filmoví architekti 
[27.03.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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Na archívnej snímke cena Slnko v sieti. 
Bratislava 27. marca (TASR) - Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos do kinematografie si 

tento rok prevezmú filmoví architekti Viliam J. Gruska a Roman Rjachovský. Počas slávnostného večera, ktorý v 
priamom prenose v piatok 6. apríla o 20.30 h odvysiela RTVS na Jednotke, budú vyhlásení aj držitelia 
štatutárnych cien v ďalších 16 kategóriách a víťaz diváckej ankety. 

“Viliam Gruska a Roman Rjachovský sú generační súpútnici, obidvaja vstúpili do kinematografie cez televíziu. 
Od začiatku 60. rokov pracovali v Slovenskej televízii a patrili ku generácii, ktorá vybudovala modernú tvár 
Slovenskej televízie,” uviedol v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave Martin Šulík, prezident Slovenskej 
filmovej a televíznej akadémie (SFTA). Tá rozhodla cenu prideliť filmovým architektom aj preto, že sa málo 
rozpráva o ostatných profesiách, ktoré sú súčasťou výroby filmu. “Väčšinu cien doteraz dostávali režiséri, 
scenáristi a kameramani, boli by sme radi, keby si verejnosť všimla aj ostatné profesie, ktoré sa zaslúžili o tvár 
slovenskej kinematografie v predchádzajúcich desaťročiach,” dodal Šulík. 

Týždeň slovenského filmu, ktorý bude nasledovať po odovzdávaní národných filmových cien od 9. do 15. 
apríla v bratislavskom Kine Lumiére, si laureátov Slnka v sieti pripomenie snímkami podľa ich vlastného výberu. 
“Pána Viliama Grusku filmom Miloslava Luthera Chodník cez Dunaj a pán Roman Rjachovský si vybral film Smrť 
pána Golužu, ktorý vznikol v roku 1982 v koprodukcii Československa a Juhoslávie,” oznámil Miro Ulman, 
programový dramaturg prehliadky. Celkovo uvedie 39 slovenských titulov, ktoré mali v minulom roku premiéru. 

http://www.24hod.sk/narodnu-cenu-slnko-v-sieti-si-prevezmu-dvaja-filmovi-architekti-cl576181.html


Premietne sa 22 hraných filmov, 12 dokumentárnych a päť animovaných titulov. V programe sú snímky, ktoré sa 
v minulom roku dostali do kín, alebo mali premiéru a producenti ich prihlásili na národnú filmovú cenu Slnko v 
sieti. “A hoci sa v kategórii krátky hraný film Slnko v sieti neudeľuje, rozhodli sme sa do programu zaradiť i 
študentské filmy Magic Moments a Atlantída, 2003, ktoré zarezonovali v zahraničí, ale u nás je minimálna šanca 
vidieť ich na filmovom plátne,” dodal Ulman. 

Okrem filmov sú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Opäť sa uskutočnia panely s 
hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, ktoré doplní panel o filmovej vede a 
kritike. Uskutoční sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi. Masterclass na 
VŠMU bude viesť oceňovaný kameraman Martin Žiaran. Po vlaňajšom záujme o stretnutia s tvorcami organizátori 
tento rok pripravili tiež štyri diskusie na témy s celospoločenským presahom. Po filme Špina sa bude diskutovať 
na tému Odkrývanie tabu sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar a Únos bude diskusia 
pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, po filme Pavla Barabáša Vábenie 
výšok sa bude hovoriť na tému Vzostupy a pády slovenských výprav do najvyšších hôr sveta a na otázku Čo robí 
divácky film diváckym sa pokúsi zodpovedať diskusia po snímkach Všetko alebo nič a Čiara. Pre súťaže chtivých 
záujemcov pripravili organizátori vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok. 

Týždeň slovenského filmu sa tento rok okrem Bratislavy premiérovo uskutoční aj v ďalších deviatich mestách. 
Vybrané filmy sa v rovnakom termíne (9.- 15.4.) budú premietať v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), 
Kežmarku (Kino Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), v Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej 
Vsi (Kino Mier), Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a Žiline (Stanica Žilina-Záriečie). 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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15. Ja a MS v Dánsku? Len keď si všetci polámu ruky a nohy, smial sa Hudáček 
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Július Hudáček. Autor: Pravda, Ivan Majerský 
Na majstrovstvách sveta síce chytať nebude, ale na prvom, neoficiálnom zraze sa napriek tomu ukázal. Ba 

šiel aj do bránky. A ak bude treba, príde i na budúci týždeň. 
Július Hudáček prišiel vypomôcť v situácii, keď brankári, s ktorými realizačný tím počíta pre svetový 

šampionát v Dánsku, ešte chytajú vo svojich kluboch. 
„Pre mňa je to dobrá príležitosť potrénovať, zostať v kondičke a stretnúť sa s chlapcami. Môžem pomôcť 

národnému tímu, aj keď na šampionát nepôjdem. Generálny manažér Miroslav Šatan ma oslovil s ponukou, prijal 
som ju. Čím dlhšie má brankár možnosť byť na ľade, tým lepšie. Navyše, keby som nebol tu, musel by som ísť do 
Čerepovca. Toto je najlepšia alternatíva,“ vysvetľuje 29-ročný odchovanec Spišskej Novej Vsi. 

Existuje ešte šanca, že by sa opora ruského Čerepovca z KHL predsa len zúčastnila na MS? 
„Len keď si všetci chlapci polámu ruky a nohy a nemal by kto ísť do bránky,“ reaguje s úsmevom a dodáva: 

„Normálne sme sa s Mirom Šatanom i Jánom Lašákom porozprávali. Všetci vieme, ako to so mnou vyzerá. Aj 
manželke som už sľúbil, že s ňou ostanem doma.“ 

Po oznámení nominácie na olympiádu do Pjongčangu bol veľmi sklamaný. Ťažko sa mu prehĺtalo, že sa 
nezmestil medzi brankársku trojicu a prednosť dostali Ján Laco, Branislav Konrád a Patrik Rybár. 

„Jasné, že som bol sklamaný. Braňo aj Jano však chytali vynikajúco. Som rád, že máme na pozícii brankára 
takú veľkú konkurenciu. Sklamanie už asi pominulo. Po nominácii som sa plne sústreďoval už len na sezónu v 
Čerepovci, ktorá dopadla výborne. Postúpili sme do play off a tam potrápili aj silný Petrohrad. S nikým nemám 
žiaden problém. Všetko sme si vysvetlili,“ tvrdí. 

V Čerepovci bol jasnou jednotkou, chytal veľa a dostal sa aj na prestížny Zápas hviezd. „Sezóna bola 
vynikajúca. Nechytal som v podstate len keď som bol chorý. V play off sme si s SKA dvakrát zahrali predĺženie. 
Fanúšikovia aj ľudia v klube boli spokojní,“ prezrádza. 

Či sa v Bratislave ukáže aj na budúci týždeň a následne s mužstvom odcestuje aj na úvodné dva prípravné 
zápasy do Švédska (5. a 6. apríla), ešte nevie. 

„Som tu tento týždeň a čo bude potom sa uvidí. Ak ma oslovia, asi prídem aj na budúci týždeň. Tréneri 
poznajú moju situáciu, budú si istotne chcieť preveriť brankárov, ktorí pôjdu na MS,“ dodáva. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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16. II. labdarúgóliga, 18. forduló: Kiköszörülik-e a zsolnai csorbát a 

somorjaiak? 
[27.03.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-18-fordulo-kikoszorulik-e-zsolnai-csorbat-somorjaiak 

 
 

A honi második vonalban kedden és szerdán pótolják a kedvezőtlen időjárási és rossz pályaviszonyok miatt 
elhalasztott tavaszi idénynyitó (18. forduló) párharcait. 

A mezőny dél-szlovákiai résztvevői szerdán csatáznak a pontokért. A komáromiak a zsolnai MŠK 
fakócsapatát látják vendégül. A Jozef Olejník edző vezette „violák” remek rajtot vettek, hazai pályán újabb 
győzelemre törnek. A somorjaiak legutóbb osztálykülönbségű vereséggel (0:4) tértek haza Zsolnáról, ezúttal a 
vágújhelyiek elleni újabb idegenbeli párharcukon szeretnék kiköszörülni a csorbát. 

A 18. forduló műsora: 
Március 27. (kedd) 
15.30: Inter Bratislava–Lokomotíva Košice (játékvezető: Marsal). 
16.30: FK Poprad–Partizán Bardejov (Gemzický). 
Március 28. (szerda) 
15.30: AFC Nové Mesto nad Váhom–FC STK Fluminense Somorja (Kmec), 
KFC Komárom–MŠK Žilina B (Dohál), Lokomotíva Zvolen–MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Čiernik)), FK Noves 

Spišská Nová Ves–FK Pohronie (Ďurčo),Slavoj Trebišov–ŠKF Sereď (Ježík), FK Železiarne Podbrezová B–MFK 

Skalica (Straka). 
(ái) 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Tradície, zvyky, obyčaje: Na skok od Spišskej sa chystá zaujímavé 

podujatie 
[26.03.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/tradicie-zvyky-obycaje-na-skok-od-spisskej-sa-chysta-zaujimave-podujatie-
295003 

 
 

Milovníci tradícií si už onedlho prídu na svoje. Desať folklórnych skupín z nášho regiónu predvedie zvyky a 
obyčaje od Fašiangov až po Veľkú noc a Turíce. 

Veľká noc patrí spolu s Vianocami nepochybne medzi dva najkrajšie sviatky v roku. Rodina opäť získava 
príležitosť, zísť sa spolu a práve v tieto dni si uctievame tradície viac, ako po iné sviatky. Obklopujeme sa 
typickými symbolmi, opakujeme kroky naučené ešte od našich prarodičov a pochutnávame si na dobrotách, ktoré 
sú charakteristické pre náš región. Prehliadka, ktorá sa uskutoční neďaleko nášho mesta oživí spomienky. 
Prostredníctvom nej sa vrátime k zvyklostiam a tradíciám nášho Slovenska. 

Organizátor, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a partner Obec Letanovce, pripravuje 

prehliadku mimo pôstneho obdobia dňa 7. apríla 2018 so začiatkom o 14:30 hod. v Kultúrnom dome v 
Letanovciach. 

V programe „Ty vodičko čista“ sa predstaví 10 folklórnych skupín z okresu Gelnica a Spišská Nová Ves, 

ktoré si pripravili programové čísla zachytávajúce zvyky a obyčaje od Fašiangov až po Veľkú noc a Turíce. 
Učinkujúci: 
- FSK Sašina (Jaklovce) 
- FSK Červená chustečka (Jaklovce) 
- FSK Kluknavčanka (Kluknava) 
- FSK Slovinka (Slovinky) 
- FSK Brižečky (Spišský Hrušov) 
- FSK Kliperčan (Žakarovce) 
- FSK Olišavčan (Letanovce) 
- FSK Poračan (Poráč) 
- FSK Harihovčan (Harichovce) 
- FSK Matičiar (Veľký Folkmár) 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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