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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Aktivisti zachraňujú lipu aj transparentom 
[16.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Prírodná pamiatka postupne chradne. 
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Na obecnej lipe v blízkosti cintorína v Spišských Tomášovciach (okres Spišská 

Nová Ves) pred časom pribudol netradičný transparent. Na zelenom plátne sa vyníma nápis – Zachráň ma. Kto a 

prečo nápis na takmer dvestoročný strom umiestnil, na to sme sa opýtali priamo organizátorov občianskej výzvy. 
O nápise sme sa dozvedeli z obecného webu. 

Strom chradne 
Strom, ktorý je prírodnou pamiatkou, rokmi chradne. Na jeho nelichotivý stav už dlhší čas upozorňuje jedna z 

tomášovských rodín. Rodák z obce, bývajúci v susednej Českej republike, Leonard Chovan sa rozhodol verejne 
vystúpiť a prišiel s občianskou iniciatívou za záchranu lipy. „V priebehu času, keď som sa vracal domov, mal som 
možnosť pozorovať zmeny priaznivé i nepriaznivé, ktoré sa v obci uskutočnili. Tak som si všimol i neutešený stav 
našej lipy. Podľa mňa k tomuto stavu došlo v dôsledku neodborných zásahov do koruny stromu a nedostatočnej 
ochrany okolia obidvoch líp. Nemalou mierou k tomuto prispelo i totálne zanedbanie pravidelnej údržby stromu. 
Všetko to má za následok, že lipa chátra, je drasticky zdevastovaná a umiera,“ uviedol v svojom stanovisku na 
obecnom webe L. Chovan. 

Plánujú petíciu aj zbierku 
Dve lipy pri cintoríne sú tradičným miestom stretávania sa miestnych obyvateľov. Jedna z nich je v 

zúboženom stave. „Som rodená Tomášovčanka. Už ako dieťa si pamätám, že na strome bol nápis – zákonom 
chránené. Roky tu už nie je a strom aj tak vyzerá. Spolu so strýkom sme sa rozhodli viac v očiach Tomášovčanov 
zviditeľniť tento náš strom, ktorý si zaslúži, aby bol zachránený. Chceme robiť v obci osvetu aj prostredníctvom 
našich skautov. Plánujeme spísať petíciu a predložiť ju na obecnom zastupiteľstve. Uvažujeme aj o vyhlásení 
zbierky na záchranu stromu,“ doplnila Júlia Palušková, neter L. Chovana. Podľa Tomášovčana obec v tomto 



nekoná i napriek opätovným upozorneniam z jeho strany. „Pretože lipa i naďalej chátra a smeruje k trvalému 
poškodeniu, ba až zániku,“ zdôraznil. 

O osude rozhodne odborník 
Podľa starostky obce Zuzany Nebusovej (nez.) lipa rastie v blízkosti štátnej cesty, jej korene zasahujú hlboko 

do asfaltu. Strom pravdepodobne poškodzuje soľ z posypov. Myslí si však, že je to viacero faktorov, ktoré sa 
podpisujú pod poškodzovanie stromu. „Lipu pravidelne obstrihávame. Staráme sa o ňu v rámci možností,“ 
informovala starostka obce. Ako uviedla, kontaktovať budú odborníkov na Správe národného parku Slovenský raj, 
aby odborne zhodnotili aktuálny stav lipy. „Podnikneme kroky na jej záchranu. Na záchranu oboch líp, ktoré sú 
súčasťou našej obce. Odborník rozhodne, do akej miery to bude možné. Verím, že na to nájdeme aj potrebné 
financie,“ vysvetlila Z. Nebusová. Ako dodala, transparent na strome ponechajú. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

2. II. labdarúgóliga, 24. forduló: Teljes díszben pompáztak a komáromi violák 
[15.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-24-fordulo-teljes-diszben-pompaztak-komaromi-violak 

 
 

Hazai pályán hengereltek a bentmaradásért küzdő komáromiak, mezükben Nurkovics négy gólt szerzett. 
A somorjaiak a Pomléban 1:0 arányban nyertek. Kétszer iratkozott fel a góllistára Szőcs László, a szakolcaiak 

csallóközi illetőségű futballistája. 
A 24. forduló eredményei: 
FC STK Fluminense Somorja–Partizán Bardejov 1:0 (0:0), g.: Ágh (68.). 
KFC Komárom–FK Noves Spišská Nová Ves 7:0 (3:0), g.: Nurkovics (27., 31., 60., 76.), Mészáros (29.), 

Matic´(58.), Nagy (63.). 
AFC Nové Mesto nad Váhom–FK Pohronie 1:1 (0:0), g.: Jurica (90.), ill. Sojka (75.). 
Inter Bratislava–FK Poprad 1:0 (0:0), g.: Bezák (74.). 
MFK Skalica–MFK Tatran Liptovský Mikuláš 4:1 (0:1), g.: Hlavatovič (52.), Szőcs (66., 69.), Haša (78.), ill. 

Halgoš (13.). 
FK Železiarne Podbrezová B–ŠKF Sereď 0:1 (0:1), g.: Popin (19.). 
MŠK Žilina B–Lokomotíva Košice 2:2 (1:2), g.: Balaj (13.), Vallo (47.), ill. Karaš (23.), Kopas (32. – öngól). 
Slavoj Trebišov–Lokomotíva Zvolen 1:1 (0:1), g.: Kolbas (57.), ill. Tóth (31.). 
A bajnokság állása: 
1.Sereď 
24 
16 
4 
4 
58:22 
52 
2. Poprad 
24 
13 
5 
6 
38:18 
44 
3. Skalica 
24 
13 
5 
6 
33:25 
44 
4. Žilina B 
24 
11 
4 
9 
56:35 
37 
5. Lok. Košice 
23 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-24-fordulo-teljes-diszben-pompaztak-komaromi-violak


11 
4 
8 
33:26 
37 
6. Pohronie 
24 
7 
11 
6 
35:26 
32 
7. Somorja 
24 
9 
5 
10 
30:26 
32 
8. Inter 
24 
10 
2 
12 
35:40 
32 
9. Spišská N. Ves 
24 
8 
6 
10 
30:41 
30 
10. Bardejov 
22 
8 
5 
9 
33:30 
29 
11. Trebišov 
23 
8 
5 
10 
19:35 
29 
12. Lipt. Mikuláš 
24 
7 
7 
10 
34:34 
28 
13. Zvolen 
24 
7 
6 
11 
22:40 
27 
14. Komárom 
23 
7 
5 
11 
41:56 



26 
15. N. Mesto 
23 
7 
4 
12 
24:45 
25 
16. Podbrezová B 
24 
5 
6 
13 
19:41 
21 
ái 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Kušnírovej mama v Humennom: Krv preliali zbytočne (minúta po minúte) 
[15.04.2018; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Horného Zemplína; 00:00; 

Jana Otriová;Klaudia Jurkovičová] 

 
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20803952/minuta-po-minute-vychodniari-protestuju-v-
humennom.html 

 
 

Na námestí protestovala asi tisícka východniarov. 
Protest v Humennom 15. apríla 2018 
(48 fotografií) 
18.30 Minútu po minúte sme ukončili. 
18.23 Organizátori odhadli účasť na zhromaždení v Humennom na asi tisíc ľudí, pod petíciou sa nazbieralo 

počas neho asi 300 podpisov. 
18.20 „Klamstvo a zlodejina sa stali systémom vlády v tejto republike. Tento systém je prerastený cez všetky 

vládne zložky moci. To znamená, že vláda, parlament a prokuratúra, všetko je pod jedným vedením, v podstate 
bez kontroly. Ľudia, ktorí by mali byť morálnymi vzormi pre slovenskú spoločnosť, sú pravým opakom. Toto sa 
musí zmeniť,“ povedali za všetkých zhromaždených Humenčania manželia Adriana a Peter. 

18.10 Po skandovaní ďakujeme a záverečných slovách sa zhromaždenie pomaly končí. 
18.08 Zhromaždení spievajú hymnu s organizátormi. 
18.03 Spieva a hrá frontman kapely Komajota Martin Husovský. Svoje piesne venuje spomienke na 

zavraždenú dvojicu - Janka a Martinu, ku ktorej cíti solidaritu aj preto, že sám vyštudoval žurnalistiku. 
17.57 Poslednou rečníčkou je Betka Bojková, organizátorka protestov z Košíc. 
Prečítajte si tiež:Minúta po minúte: Ľudia na Slovensku opäť vychádzajú do ulíc 
17.56 Zhromaždenie sa chýli ku koncu. 
Pozdrav Humenčanom poslal z Prahy Fedor Gál, tribún Novembra ’89, ktorý má v meste manželkiných 

príbuzných a mnoho priateľov. 
„Keď sa budú znova rozdávať karty, dopredu musia ísť tí najlepší. Najlepší sú tí, ktorí osvedčili svoje 

charaktery v posledných dňoch a týždňoch. Ich misia je zabezpečiť informovanosť občanov o výsledkoch 
vyšetrovania vraždy Kuciaka a Kušnírovej a začať s budovaním takého štátu, ktorý bude občanom slúžiť a nielen 
vyvoleným,“ odkázal všetkým slušnom ľuďom na východe. 

17.45 Farmár Mičko porozprával svoj príbeh, ktorý označil ako štyri roky utrpenia. Išlo o kauzu odoberania 
pôdy, na ktorej hospodáril. 

17.44 Patrik Magdoško pripomenul, ako novinár Andrej Bán prišiel na východ Slovenska hľadať taliansku 
mafiu: “Povedal som mu, že my tu máme slovenskú mafiu.” Pomohol mu pri odhaľovaní káuz v agrorezorte. 

Magdoško vysvetľuje, že za okrúhly stôl s Pellegrinim a Matečnou boli pozvaní dvaja farmári a dvaja aktivisti. 
Pritom bolo opísaných 12 prípadov v agrorezorte, ktoré treba prešetriť. Preto stretnutie odvolali, aby sa na ňom 
zúčastnili všetci farmári. 

17.38 Poslednými rečníkmi sú Marián Mičko, poškodený farmár z Tibavy, a Patrik Magdoško z Občianskej 
iniciatívy Zemplína. 

video http://www.sme.sk/vp/36630/ 
17.34 Investigatívny novinár a reportér Eugen Korda zdôraznil, že „namyslení Bratislavčania“ na východ 

nechodia často. 
„Ale dnes sme tu, lebo vám chceme povedať, že tu nie je nič, ako to do sveta vykrikuje Robert Fico. Tu žijete 

vy, ktorí chcete žiť slušný život a mať obživu pre svoje rodiny. Lenže dopracovať sa k takémuto životu je cez 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20803952/minuta-po-minute-vychodniari-protestuju-v-humennom.html
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chápadlá smeráckej chobotnice takmer nemožné. Vaši farmári by o tom mohli napísať celé romány. Lenže 
novodobým sociálnodemokratickým zemepánom nestačí obrať vás o majetok, ukradnúť vám poľnohospodárske 
stroje a zničiť zdravie. Oni vás musia zašliapať do bahna, aby všetci videli, kto je tu pánom,“ prihovoril sa 
zhromaždeným. 

Korda hovorí aj o práci policajného prezidenta Tibora Gašpara. 
Dav skanduje: Odstúpiť! Odstúpiť! 
“V tejto vláde niet jedného človeka, ktorý by nemal maslo na hlave. Čo s tým urobíme?” pýta sa novinár. 
17.22 Pódium patrí Edovi Klenovi, pesničkárovi z Prešova. 
17.17 Martin Ruščanský sa vyslovil za to, že mu záleží na krajine, na meste, v ktorom žije. Angažuje sa ako 

dobrovoľník a aktivista. Organizovania protestov sa spolu s kolegami zhostil rád. 
“Sme jediné mesto, kde boli podozrenia, že sme boli obviňovaní, manipulovaní, že nevieme odhadnúť počet 

účastníkov.” 
Vyzval organizátorov protestov, aby sa začali viac zaujímať o samosprávy, o ich činnosť a pôsobenie. 
17.14 Mikrofón patrí hercovi Danielovi Žulčákovi. 
“Chobotnica je v bezpečí. Nedokážu ju vyriešiť ani traktory v uliciach. Žiadali sme od vás elementárnu 

slušnosť a rešpekt. Neveríme, že sa jej dočkáme,” povedal. 
Protest Kultúrny reparát už podpísalo vyše 2 000 ľudí z kultúrneho a spoločenského života. 
Protest v Bratislave 15. apríla 2018 
(33 fotografií) 
17.04 Zhromaždeným sa prihovorila bývalá riaditeľka Materskej školy na Štefánikovej ulici Anna Lopatová, 

ktorá po neúspešnom výberovom konaní dostala výpoveď z práce z organizačných dôvodov. Musela odísť po 
dlhoročnom pôsobení vo funkcii, najprv učiteľky, neskôr riaditeľky. 

V súčasnosti sa súdi so svojím zamestnávateľom, teda mestom Humenné o neplatnosti výpovede a šikanu. 
16.56 Polovková pokračovala: “V minulom roku naša ZUŠ oslávila 60. výročie založenia. Mysleli sme si, že 

budeme ocenení, ale opak bol pravdou. Po májovom slávnostnom koncerte sa začali mediálne útoky, obvinenia z 
neschopnosti riadiť školu. Mesto rozpútalo zákernú mediálnu kampaň vyjadreniami o mojej neschopnosti finančne 
viesť školu, o prezamestnanosti v škole, o neochote urobiť racionalizačné opatrenia, o vyprázdňovaní mestskej 
kasy v dôsledku zlého riadenia ZUŠ-ky, o pravidelnom pýtaní od mesta desiatok tisíc eur navyše na mzdy a 
prevádzku, o nevôli riaditeľov ostatných škôl, že naša škola odčerpáva peniaze iným školám, o veľkom 
pochybení, ktoré našla kontrola.” 

Prečítajte si tiež:Organizátor protestov Šeliga: Mysleli sme si, že sa Fico zbláznil 
Dodala: “Pýtam sa: boli toto naozaj dôvody na medializáciu? Alebo skutočným dôvodom bol svetoznámy 

rodák Peter Breiner a jeho účasť a účinkovanie na jubilejnom koncerte školy? Je všeobecne známe, že nie je 
naklonený vládnucemu ‘smeru’ a navyše som si dovolila v mene školy požiadať ho o prepožičanie mena škole. 
Môže mať mesto Humenné školu pomenovanú po niekom, kto nejasá z nastoleného smeru? Stačí nám jeho 
portrét na stĺpe pod nadjazdom.” 

16.55 Ďalšou rečníčkou bola Daniela Polovková, bývalá poverená riaditeľka ZUŠ Humenné. 
“Pôsobím na Základnej umeleckej škole na Mierovej ulici v Humennom. Jej súčasťou som od svojich 7 rokov. 

Najprv ako žiačka, študentka a po ukončení štúdia ako učiteľka. Žijem so školou už vyše 40 rokov, je pre mňa 
druhým domovom. V pozícii štatutárky som pôsobila dvakrát. Prvýkrát za čias mečiarizmu, arogancia ktorého je 
známa. Odvolali ma prostredníctvom kolegyne, ktorá ma zastupovala počas materskej dovolenky s odôvodnením, 
že tak si to žiada doba. Pádu tejto vládnucej moci som sa vtedy ako mladý človek tešila, verila som, že už nič 
podobné prísť nemôže. Prišlo. Máme to tu zase. Ľudskosť, slušnosť, spravodlivosť, pravda sú opäť neznámymi 
pojmami pre súčasnú vládnucu moc.” 

16.50 Nasledovalo prečítanie listu od Petra Breinera, svetoznámeho klavírneho virtuóza a skladateľa, 
humenského rodáka, konzervatoristkou Eunikou Smoleňákovou. 

Vyberáme z listu: “Peter Breiner ako päťročný utekal z domu do hudobnej školy. Vládna moc oblbuje svojich 
voličov pseudosociálnou propagandou. Ľudia zažívajú aroganciu moci každý deň. Klamať, ubližovať slušné nie 
je.” 

16.49 Katka Koščová odkázala zhromaždeným, že politici sú našimi zamestnancami. 
16.41 Po príhovore organizátorov z Kežmarku mikrofón patrí Katke Koščovej, ktorá spieva pieseň Modlitba 

pro Martu. 
Zaplnené Námestie SNP v Bratislave. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo) 
16.37 Organizátorka z Bratislavy Veronika pozvala na humenské pódium všetkých organizátorov. 
Poďakovala sa 150 organizátorom po celom Slovensku aj v zahraničí, ktorí pomáhajú organizovať 

zhromaždenia. 
“Neprávostí je dosť. Vedia o tom zdravotníci, učitelia. Naučili sme sa, že keď chceme vyhrať, musíme ísť 

všetci spolu, aby sme sa nebáli vystupovať a angažovali sa v občianskej politike. Vy máte v rukách moc, my 
máme v rukách pravdu,” odkázala politikom. 

Vyzvala všetkých, aby sa svojou účasťou pripojili a dosiahli tak zmenu. 
16.32 Zhromaždení vítajú dlhotrvajúcim potleskom Zlaticu, matku Martiny Kušnírovej. 
„Nič sa nedeje, Janko a Martina preliali krv zbytočne. Preto vás vyzývam, aby ste nás v tomto nerovnom boj i, 

do ktorých sme neboli vtiahnutí z vlastnej vôle, nenechali samých," vyzvala prítomných so slzami v očiach pani 
Zlatica. 

“Nič sa vyšetrovaním doposiaľ neobjasnilo,” dodala. Preto o pomoc žiada medzinárodný tím. 
Ľudia ju vyprevadili z pódia vytrvalým potleskom. 
16.28 Zhromaždení si uctili minútou ticha Martinu Kušnírovú a Jána Kuciaka. 



16.27 Zhromaždeným sa prihovára prešovský organizátor Za slušné Slovensko Matúš Nakata. Povedal, že 
Humenčania si zaslúžia také mesto, akí ľudia v ňom žijú - pracovití, húževnatí. 

“Nebudeme viac tolerovať zlodejov a zločincov, ktorí nemajú ani štipku slušnosti voči svojej krajine. Treba sa 
pustiť do obrody krajiny. Bude to dlhá a ťažká cesta. Sme odhodlaní to plniť.” 

Prečítajte si tiež:Pellegrini sa necíti byť Ficovou bábkou: Mám svoju predstavu o vládnutí 
Ľudia tlieskajú. Povedal, že toto nie je koniec, ale začiatok. 
16.23 Protest sa začal. Organizátori vysvetľujú, prečo si Humenné a Bratislavu vybrali za miesta protestov. 

Aby tak symbolicky spojili celé Slovensko. 
Základnou požiadavkou ostáva vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej. 
„Nevyhnutné kroky sú aj odvolanie policajného prezidenta Gašpara, nezávislá policajná inšpekcia a zmena 

spôsobu výberu vedenia policajného zboru, odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika, zmena spôsobu voľby 
špeciálneho prokurátora,“ napísali organizátori vo vyhlásení. 

Ľudia odmeňujú organizátorov potleskov. Práve odkrývaniu špinavých praktík aj tu na východe Slovenska sa 
Ján Kuciak venoval v posledných článkoch. 

16.21 Organizátorov od účasti v Humennom odhovárali, že proti nim stojí protivník, ktorý nepozná žiadne 
zábrany. Preto prišli do Humenného, aby podporili ľudí, ktorí chcú mesto zmeniť k lepšiemu. 

16.07 Martin Ruščanský za humenských organizátorov povedal: „Šírili sa rôzne konšpiračné teórie. Napríklad, 
že sme zavádzali v počtoch účastníkov protestných zhromaždení aj napriek tomu, že sme mali fotografie, ktoré 
dokladovali, koľko ľudí prišlo. V meste vypli elektrické osvetlenie práve v čase protestu, čo sa nestalo nikde inde 
na Slovensku. Boli sme obviňovaní, že ľudia sú platení za účasť na protestoch, čo je nehorázne. Preto sme sa 
rozhodli zorganizovať protest aj v Humennom na znak toho, že sa nenecháme zastrašiť ani znechutiť rôznymi 
klamstvami a šírením hoaxov.“ 

Prečítajte si tiež:Premiér kritizoval organizátorov protestov. Pellegrini podľa nich zavádza 
16.01 Speváčka Katka Koščová vyskúšala mikrofón a pozvala zhromaždených bližšie k pódiu. Organizátori 

naťahujú transparent “Vráťte nám našu zem”. 
16.00 Eugen Korda povedal, že treba prísť a vyjadriť postoj, lebo nám tu vládnu grázli. Doposiaľ na protestoch 

vždy vystupoval mimo Bratislavy, napríklad Prievidzi či Košiciach. Preto prišiel na žiadosť organizátorov aj do 
Humenného. 

15.53 Na mieste sú už aj rečníci - investigatívny novinár a reportér Eugen Korda a bývalá poverená riaditeľka 
ZUŠ Humenné Daniela Polovková. 

15.47 Na námestí pred Domom kultúry sa schádzajú prví účastníci zhromaždenia. Organizátori pripravili 
provizórne pódium. Sú tu aj dobrovoľníci, ktorí zbierajú podpisy na petíciu za referendum za predčasné voľby. 

15.34 V metropole horného Zemplína vládne príjemné počasie, je teplo a pod mrakom. Veľkým otáznikom je 
účasť, keďže podobné počasie vládlo na východnom Slovensku počas celého víkendu a tak je predpoklad, že 
mnoho ľudí vyrazilo na chaty a do prírody. 

15.30 Protestné zhromaždenie v Humennom sledujeme online. 
Organizátori čelia obvineniam 
K protestu v Bratislave sa v nedeľu pripojili aj východniari. Začiatok zhromaždenia v Humennom organizátori 

naplánovali na štvrtú popoludní. 
Chceli tak symbolicky prepojiť mestá a obce naprieč celou krajinou v boji Za slušné Slovensko. 
Humenné si vybrali, lebo bolo najvýchodnejším mestom, kde sa doposiaľ protesty konali. 
Navyše, práve Humenné je mestom, kde čelili obvineniam zo zavádzania o počte účastníkov a z platenia za 

účasť na zhromaždení. 
„Tie obvinenia sú pre nás ako organizátorov zhromaždení na východnom Slovensku silnou motiváciou 

zúčastniť sa nedeľného zhromaždenia v Humennom v čo najväčšom počte. Arogancia moci smerujúca k 
občanom tejto krajiny nás zjednocuje,“ uviedli v spoločnom vyhlásení organizátori zhromaždení Za slušné 
Slovensko z Košického a Prešovského kraja Matúš Nakata a Ján Galik. 

Požiadavky 
Základnou požiadavkou ostáva vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej. 
„Nevyhnutné kroky sú aj odvolanie policajného prezidenta Gašpara, nezávislá policajná inšpekcia a zmena 

spôsobu výberu vedenia policajného zboru, odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika, zmena spôsobu voľby 
špeciálneho prokurátora,“ napísali organizátori vo vyhlásení. 

Vystúpi aj mama zavraždenej Martiny 
Medzi rečníkmi okrem organizátorov z Prešova, Košíc a Spišskej Novej Vsi nebudú chýbať Zlatica 

Kušnírová, matka zavraždenej Martiny či investigatívny novinár Eugen Korda. 
O hudobný sprievod sa postarajú Katka Koščová, Martin Husovský a Edo Klena. 
List Humenčanom od Petra Breinera, svetoznámeho klavírneho virtuóza a skladateľa, humenského rodáka, 

prečíta konzervatoristka Eunika Smoleňáková. 
Takto vyzerali protesty na východe 5. apríla 
Protesty v Košiciach - 5. 4. 2018 
(17 fotografií) 
Protest farmárov v Košiciach 
(23 fotografií) 
Protest v Prešove - 5. 4. 2018 
(20 fotografií) 



Protesty v Humennom - 5. 4. 2018 
(21 fotografií) 
Protesty v Poprade - 5. 4. 2018 
(15 fotografií) 
Protesty v Spišskej Novej Vsi - 5. 4. 2018 

(6 fotografií) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Úspešná bilancia našej kinematografie 
[14.04.2018; Slovenské Národné Noviny; KULTÚRA; s. 9; Maroš M. BANČEJ] 

 
 

V Bratislave sa odvíjal štvrtý ročník prehliadky Týždeň slovenského filmu 
Maroš M. BANČEJ – Foto: autor 
Slovenský film urobil za ostatné roky dôležitý krok dopredu. Aby sa tak stalo, bolo potrebné, aby sa zladilo 

niekoľko faktorov. V prvom rade sa stabilizovalo autorské zázemie a tvorivé tímy, čo prinieslo spolu s pestrejšou 
tematickou ponukou zvýšený záujem divákov, no a v neposlednom rade sa prostredníctvom Audiovizuálneho 
fondu, ktorý vznikol z iniciatívy MK SR, vniesol systém aj do financovania našej národnej kinematografie. 

Minulý rok sa do dejín slovenskej kinematografie zapíše ako mimoriadne úspešný. Do slovenských kín prišlo 
na slovenské filmy takmer jeden a pol milióna divákov a štyri filmy – Všetko alebo nič Marty Ferencovej, Čiara 
Petra Bebjaka, Únos Mariany Čengel Solčanskej a Cuky Luky Karla Janáka prepisovali historický rebríček 
návštevnosti domácich filmov v ére samostatnosti. V uplynulom roku dokonca na dvoch prvých priečkach TOP 10 
návštevnosti všetkých filmov v distribúcii figurovali slovenské filmy Všetko alebo nič a Čiara. 

FILMOVÁ ÚRODA 
Už štvrtý ročník prehliadky Týždeň slovenského filmu sa uskutočnil od 9. do 15. apríla 2018 v Kine Lumire v 

Bratislave a po prvýkrát filmy z jeho programu mohli v rovnakom termíne vidieť aj diváci v ďalších deviatich 
slovenských mestách. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu a podporu slovenského filmu, pričom voľne 
nadväzovalo na mimoriadne úspešný rok slovenskej kinematografie. Prehliadka Týždeň slovenského filmu 
uviedla celkovo tridsaťosem slovenských filmov, ktoré mali v minulom roku premiéru. Diváci mohli vzhliadnuť 
tridsať dlhometrážnych, dva stredometrážne a šesť krátkych filmov. Mira Ulman, programový dramaturg Týždňa 
slovenského filmu, na tlačovej konferencii povedal: „Toto podujatie ponúka jedinečnú šancu dopozerať v kine to, 
čo diváci vlani nestihli. 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 mali 
výbornú odozvu v zahraničí.“ 

O úspešnosti slovenskej kinematografie hovorí aj fakt, že s výnimkou Benátok sa slovenské filmy vlani 
zúčastnili takmer na všetkých prestížnych medzinárodných filmových festivaloch od Rotterdamu cez Berlín, odkiaľ 
si film Piata loď priniesol Krištáľového medveďa a koprodukčná snímka Cez kosti mŕtvych Strieborného medveďa 
– Cenu Alfreda Bauera. Na tradičnom karlovarskom festivale získal film Čiara Krištáľový glóbus za najlepšiu réžiu 
a minoritná slovenská koprodukcia Křižáček Krištáľový glóbus za najlepší film. Počas Týždňa slovenského filmu 
boli okrem filmového programu pripravené tiež panely s hodnotením minuloročných hraných, dokumentárnych a 
animovaných filmov, ktoré dopĺňal panel o filmovej vede a kritike. 

MÚDRY PONDELOK 
Uskutočnil sa aj seminár o významnom slovenskom filmovom publicistovi Pavlovi Brankovi, kde o jeho 

profesionálnych aktivitách i živote hovorili jeho priatelia, spolupracovníci a filmoví teoretici, no a pre súťaživých 
záujemcov bol pripravený vedomostný kvíz o slovenskom filme Múdry pondelok, ktorého výhercovia získali 
lákavé ceny, najmä rôzne publikácie venované filmu ako umeniu i spôsobu komunikácie. Po vlaňajšom záujme o 
diskusie sa organizátori prehliadky tento rok rozhodli zorganizovať ich pre návštevníkov podujatia na štyri 
celospoločenské témy. Po filme Špina Terezy Nvotovej sa uskutočnila diskusia na tému Odkrývanie tabu 
sexuálneho násilia a vyrovnávania sa s ním, po filmoch Mečiar od tej istej autorky a filme Únos prebehla diskusia 
pod názvom 90. roky: na čo sme zabudli a na čo by sme chceli zabudnúť, no a po filmoch Všetko alebo nič a 
Čiara sa diskutovalo na tému Čo robí divácky film diváckym. 

PÚŤ PO SLOVENSKU 
Okrem Bratislavy sa Týždeň slovenského filmu tento rok premiérovo a v rovnakom termíne uskutočnil aj v 

ďalších deviatich slovenských mestách, a to v Banskej Bystrici (Filmový klub v Múzeu SNP), v Kežmarku (Kino 
Iskra), Košiciach (Kino Úsmev), Martine (Kino Strojár), Nitre (Kinoklub Tatra), Spišskej Novej Vsi (Kino Mier), 

Trenčíne (ArtKino Metro), Trnave (Kultúrne centrum Malý Berlín) a v Žiline (Stanica ŽilinaZáriečie). Z tohto 
pohľadu sa celé podujatie ukázalo ako perspektívne a pre rozvoj našej kinematografie prínosné. Organizátor 
Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) a spoluorganizátori Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) odviedli kus profesionálnej práce, pričom podujatie finančne podporili 
Audiovizuálny fond SR, autorská spoločnosť LITA, Slovenská pošta a Nadácia Tatra banky. Ostáva veriť, že 
budúcoročný piaty ročník Týždňa slovenského filmu položí ako „polo - jubilejný“ základ tradície prospešnej pre 
našu kinematografiu. 

foto: 



Týždeň slovenského filmu v bratislavskom kine Lumiere mal tento rok svoje pendanty aj v iných slovenských 
mestách, ktoré si ešte zachovali klasické kiná. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Protesty symbolicky prepoja Slovensko 
[14.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; JANA OTRIOVÁ] 

 
 

Východniari sa stretnú v metropole horného Zemplína. 
HUMENNÉ. Nedeľňajšie protestné zhromaždenia Za slušné Slovensko sa uskutočnia iba v Bratislave a v 

Humennom. Organizátori tak symbolicky podporia všetky mestá a obce naprieč celou krajinou a zadeklarujú 
vzájomnú solidaritu v boji za slušnú krajinu. Humenné bolo totiž najvýchodnejším mestom, kde sa doteraz 
protesty konali. Práve Humenné je mestom, kde organizátori a účastníci zhromaždení čelia v ostatných dňoch 
obvineniam zo zavádzania o počte účastníkov a z platenia za účasť na zhromaždení. „Chceme zdôrazniť, že 
Humenčania majú našu dôveru a uvedené obvinenia sú pre nás ako organizátorov zhromaždení na východnom 
Slovensku silnou motiváciou zúčastniť sa nedeľného zhromaždenia v Humennom v čo najväčšom počte. 
Arogancia moci, smerujúca k občanom tejto krajiny, nás zjednocuje. Preto bude celý východ v nedeľu v 
Humennom. Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania. Pokračujeme,“ uvie-dli v spoločnom vyhlásení 
organizátori zhromaždení Za Slušné Slovensko z Košického a Prešovského kraja Matúš Nakata a Ján Galik. 
Organizátori stále volajú po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Nevyhnutné kroky sú aj 
odvolanie policajného prezidenta Gašpara, nezávislá policajná inšpekcia a zmena spôsobu výberu vedenia 
policajného zboru, odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika, zmena spôsobu voľby špeciálneho 
prokurátora,“ napísali vo vyhlásení. Humenský protest sa vráti opäť na námestie. Začiatok je stanovený na 16. 
hodinu. Medzi rečníkmi okrem organizátorov z Prešova, Košíc a Spišskej Novej Vsi nebudú chýbať Zlatica 

Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, ktorá sa Humenčanom už prihovorila na proteste 23. marca, či 
investigatívny novinár a reportér Eugen Korda. O hudobný sprievod sa postarajú Katka Koščová, Martin 
Husovský a Edo Klena. List Humenčanom od Petra Breinera, svetoznámeho klavírneho virtuóza a skladateľa, 
humenského rodáka, prečíta konzervatoristka Eunika Smoleňáková. 

JANA OTRIOVÁ 
Foto: 
Protest v Humennom 23. marca. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. MATIČNÉ DEPEŠE 
[14.04.2018; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 11; se] 

 
 

Matičný prínos k vzdelávaniu 
Matica slovenská a mesto Poprad nadviažu stálu spoluprácu v oblasti vzdelávania, pričom sa zamerajú na 

propagáciu slovenských národných osobností a udalostí v školách. Dohodli sa na tom predseda ustanovizne 
Marián Gešper s popradským primátorom Jozefom Švagerkom. Na rokovaní sa zúčastnili aj riaditeľ D MS v 
Spišskej Novej Vsi Rastislav Zacher a podpredseda Mladej Matice Martin Hajnik. 

Besedovali s Ivanom Mrvom 
MO MS v Trenčíne spolu s trenčianskou odbočkou Spolku slovenských spisovateľov pripravili v priestoroch 

Verejnej knižnice Michala Rešetku prednášku riaditeľa Historického ústavu MS doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc., k 
aktuálnym výročiam a jubileám Slovenskej republiky. Prítomní konštatovali, že mnohé fakty, ktoré im predostrel, 
doteraz nepoznali, a tak nečudo, že plodná diskusia trvala skoro dve hodiny. Účastníci besedy sa rozchádzali s 
pocitom, že máme dôvod byť hrdí na našich predkov. 

Bendová aj v Dúbravke 
Tak ako v jej rodisku Kráľovej Lehote si na spisovateľku Kristu Bendovú spomienkovou slávnosťou spomenuli 

i žiaci a učitelia v Dome kultúry v bratislavskej Dúbravke. Veď v tejto mestskej časti, v ktorej spisovateľka prežila 
posledné roky života, si vďační obyvatelia pomenovali po nej i ulicu a ona im zanechala Rozprávky z Dúbravky. I 
pre túto vzácnu udalosť Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Domom kultúry uskutočnil k jej 
významným výročiam (*27. január 1923 – +27. január 1988) pre žiakov IV. ročníkov veľmi milé podujatie z jej 
tvorby a spracovanú filmovú besedu. 

Pripravujú Rok zborového spevu 
Vo Zvolene v polovici marca rokoval výbor Hudobného odboru Matice slovenskej. Pod vedením predsedu 

prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc., jeho členovia a členovia DV zhodnotili uplynulý rok, prerokovali návrhy 
základných dokumentov, spracovali a skompletizovali stanovy odboru a plán práce na rok 2018, ktorý je Rokom 



zborového spevu, preto bude väčšina jeho aktivít orientovaná práve týmto smerom. Valné zhromaždenie HuO MS 
sa uskutoční 12. mája 2018 v sídle Matice slovenskej v Martine. 

Martin Činovský vystavuje vo Vesne 
Zrejme by bolo chybou aspoň krátkou informáciou nezaznamenať takú významnú udalosť, akou je 

bezpochyby výstava nášho popredného tvorcu poštových známok, mnohovrstevného umelca a pedagóga doc. 
Martina Činovského k jeho okrúhlemu životnému jubileu. V modrej sále Domu kultúry Vesna v Podunajských 
Biskupiciach minulý týždeň sprístupnili reprezentatívnu kolekciu jeho výtvarnej i známkovej tvorby, kde ju možno 
pozrieť do 6. mája tohto roka. 

(se) 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Nezabudnuteľné udalosti z marca 1939 
[14.04.2018; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 11; Rastislav ZACHER] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi si pripomenuli sedemdesiate deviate výročie Malej vojny 
Rastislav ZACHER, riaditeľ D MS Spišská Nová Ves 
V Spišskej Novej Vsi sa 23. marca uskutočnila pietna spomienková slávnosť pri príležitosti sedemdesiateho 

deviateho výročia Malej vojny z marca 1939, keď maďarské horthyovské letectvo zaútočilo na toto krásne mesto 
na Spiši. Organizátormi podujatia boli mesto Spišská Nová Ves a Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. 

Pri pamätníku padlých hrdinov v centre mesta sa prítomným najprv prihovoril primátor mesta Ján Voľný a po 
ňom s príhovorom vystúpil riaditeľ tamojšieho Domu MS Rastislav Zacher. V súvislosti s touto tragickou 
udalosťou, pri ktorej zahynulo dvanásť osôb, poďakoval najmä vedeniu mesta za to, že spoločne s Maticou 
slovenskou každoročne organizujú pietnu spomienku na tento zákerný vojnový akt a zároveň si pripomínajú tých, 
ktorí pri obrane vlasti proti votrelcom položili svoje životy. Rastislav Zacher vyzdvihol, že na fronte bojovali 
vlastenci s odlišnými politickými názormi, no spájalo ich odhodlanie brániť rodné Slovensko pred agresorom, a to 
je podľa neho aj trvalý odkaz pre súčasnosť. 

Zdôraznil, že Matica slovenská vždy podporovala a aj naďalej bude v plnej miere podporovať politiku 
moderného patriotizmu. Vyslovil tiež presvedčenie, že moderný patriotizmus by sa mal stať hodnotou, ktorú 
budeme vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám, na ktorých stojí budúcnosť 
Slovenskej republiky. Na záver podujatia predstavitelia mesta Spišská Nová Ves, Matice slovenskej a iných 

organizácií položili k pamätníku na znak úcty vence padlým hrdinom a rovnako vzdali úctu aj generálovi Jánovi 
Nálepkovi in memoriam, ktorý bol tiež priamy účastník Malej vojny. 

foto: 
Spišskonovoveská samospráva na čele s primátorom mesta Jánom VOĽNÝM má veľkú zásluhu na tom, že sa 

v tomto krásnom meste na Spiši každý rok už tradične pripomína tzv. Malá vojna a jej nevinné obete. 
Pamätník dvanástim obetiam horthyovskej agresie v Spišskej Novej Vsi v marci 1939. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Čo skrýva krypta pod kostolom? 
[14.04.2018; Nový Čas; Regióny; s. 10; kz] 

 
 

Autor: kz I Foto: autor, ms 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Len málo ľudí vie o tajomstvách spišskonovoveskej kostnice. V stredovekej krypte na 

námestí odhalili zvyšky nebožtíkov zo spoločensky vyššej vrstvy a zaujímavé drobné pamiatky. Toto nálezisko z 
18. storočia by si zaslúžilo väčší obdiv ako len cez sklený priehľad. 

Primátor Ján Volný potvrdil, že práve pri významných podujatiach, výročiach by prehliadka odkrytej krypty 
mala veľké opodstatnenie, aby tajomstvo podzemia nezostalo ukryté pred verejnosťou. V súčasnosti totiž pred 
kostolom cez sklo veľa vidieť nie je, čo je aj chybou zlej cirkulácie vzduchu. „Je to už viac ako 15 rokov, čo sme 
preskúmali kryptu, o ktorej sme nemali ani páru. Nepoukazovali na to staré mapové zobrazenia z 18. storočia 
a ani plán mesta. Samotná krypta je zo 17. storočia a kostrové pozostatky zhruba 10 osôb sú z 18. storočia 
a mladšie,“ povedal archeológ Marián Soják, ktorý sa zaslúžil o tento výskum. Podľa neho išlo o zámožnejších 
ľudí, lebo len takých pochovávali v blízkosti fary. „Táto krypta má rozmery 6 x 6,5 metra a je unikátna, lebo sa 
nachádza priamo pred vstupom do kostola. Našli sme tu aj zvyšky truhiel s ornamentmi a zvyškami letopočtov. 
Takisto kostené hracie domino, kamennú bridlicu so šachovnicou i mnoho keramických fajok,“ dodal Soják. 

[Späť na obsah] 

 
 



9. V Markušovciach sa napätie stupňuje, Rómovia protestovali pred úradom 
[14.04.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 19:30; MARKUŠOVCE/TV Markíza] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1915169 

 
 

Žiadajú vodu, kanalizáciu, prácu, ale hlavne rovnaké zaobchádzanie. Všetko, čo im chýba, vraj zapríčinili 
obecní poslanci. 

Poslanci držia starostu v šachu. Neschvaľujú mu návrhy a projekty na rozvoj obce. To tvrdí starosta a časť 
obyvateľov obce. Poslanci a ich sympatizanti hovoria opak, starosta viac hovorí ako robí. V Markušovciach pri 
Spišskej Novej Vsi sa napätie stupňuje. 

Rómovia z Markušoviec sa rozhodli protestovať proti rozhodnutiam poslancov. Žiadajú vodu, kanalizáciu, 
prácu, ale hlavne rovnaké zaobchádzanie. Všetko, čo im chýba, vraj zapríčinili obecní poslanci. 

Ako náhle sa objaví projekt, v ktorom je spoluúčasť obce, je koniec. 
„Nezastanem sa poslancov, lebo ustavične proti mne bojujú, komplikujú mi život," sťažuje sa starosta Marek 

Virág. 
„Teším sa, že občania konečne vyšli do ulíc, aby sa dokončili a spravili veci, ktoré sme my poslanci schválili," 

vyhlásil miestny poslanec Peter Fulla. 
„Všetky projekty sme podporili, čiže nie je pravda, žeby sme nesúhlasili s tými vecami," dodáva poslankyňa 

Alžbeta Franková. 
Podľa poslancov sa projekty v obci nerealizujú pre neschopnosti starostu. 
„Sú niektoré veci schválené v rozpočte už niekoľko rokov a starosta nekoná," tvrdí Franková 
„Starosta je výkonný orgán, ktorý by mal robiť a nie rozprávať, že chce robiť," pridáva sa Fulla. 
Za všetky aspoň dva príklady 
Škôlka v osade. Poslanci projekt výstavby kontajnerovej škôlky schválili už pred troma rokmi. Starosta ho 

zatiaľ nedokázal posunúť do fázy realizácie. 
Občianske hliadky. Obci na ich zriadenie ministerstvo vnútra schválilo asi 200-tisíc eur. Poslanci projekt 

nepodporili a obec tak peniaze nedostala. Namiesto spoločnej práce pre obec padajú trestné oznámenia. 
Poslanci na starostu a starosta na poslancov. Patovú situáciu asi vyriešia až jesenné komunálne voľby. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Súboj namiesto spolupráce 
[14.04.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Viktor Vincze;Mária Chreneková Pietrová] 

 
 

Viktor Vincze, moderátor: „Poslanci držia starostu v šachu, neschvaľujú mu návrhy a projekty na rozvoj obce.“ 
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „To tvrdí starosta a časť obyvateľov obce. Poslanci a ich 

sympatizanti hovoria opak – starosta viac hovorí ako robí.“ 
Viktor Vincze: „V Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi sa napätie stupňuje.“ 

Obyvatelia Markušoviec: „My chceme vodu! …“ 
Obyvateľ Markušoviec 1: „My chceme robiť! My chceme robiť!“ 
Obyvateľka Markušoviec 1: „Chceme vodu, chceme robotu, máme plno dzecí, školku chceme, šicko chceme!“ 
Obyvateľka Markušoviec 2: „My chceme, že by dzeci do školky chodili. Aj my sme ľudia civilizovaní, aj my 

zname, co to je čistota.“ 
Obyvateľ Markušoviec 1: „Učiteľky nadávajú, dzeci chodza špinave do školy, veľké veškeré vyrážky majú na 

sebe, žltačky majú dzeci.“ 
Obyvateľ Markušoviec 2: „Môžeme vidieť život z 19.-ho, možno z 18. storočia.“ 
Marek Baláž, redaktor: „Rómovia z Markušoviec sa rozhodli protestovať proti rozhodnutiam poslancov. 

Žiadajú vodu, kanalizáciu, prácu, ale hlavne rovnaké zaobchádzanie. Všetko čo im chýba vraj zapríčinili obecní 
poslanci.“ 

Obyvateľ Markušoviec 1: „My čo môžeme tam keď poslanci nechcú toto schváliť?“ 
Obyvateľka Markušoviec 2: „Poslanci nechcú schválic nič.“ 
Obyvateľ Markušoviec 2: „Jakonáhle sa objaví projekt, že tam je spoluúčasť z obce, jako z obecného 

rozpočtu, koniec.“ 
Marek Virág, starosta Markušoviec: „Nezastanem sa poslancov, lebo ustavične proti mne bojujú, komplikujú 

mi život.“ 
Peter Fulla, poslanec Obecného úradu v Markušovciach: „Teším sa, že občania konečne vyšli do ulíc, aby sa 

dokončili veci a spravili veci, ktoré sme my poslanci schválili.“ 
Alžbeta Franková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Markušovciach: „Všetky projekty sme podporili, čiže 

nie je pravda, že by sme nesúhlasili s tými vecami.“ 
Marek Baláž: „Podľa poslancov sa projekty v obci nerealizujú kvôli neschopnosti starostu.“ 
Alžbeta Franková: „Sú niektoré veci schválené v rozpočte už niekoľko rokov a starosta nekoná.“ 

http://www.tvnoviny.sk/a/1915169


Peter Fulla: „Starosta je výkonný orgán, ktorý by mal robiť a nielen rozprávať, že chce robiť.“ 
Marek Baláž: „Za všetky aspoň 2 príklady. Škôlka v osade, poslanci projekt výstavby kontajnerovej škôlky 

schválili už pred 3 rokmi, starosta ho zatiaľ nedokázal posunúť do fázy realizácie. Občianske hliadky, obci na ich 
zriadenie ministerstvo vnútra schválilo asi 200 tisíc eur. Poslanci projekt nepodporili a obec tak peniaze 
nedostala. Namiesto spoločnej práce pre obec padajú trestné oznámenia, poslanci na starostu a starosta na 
poslancov. Patovú situáciu asi vyriešia až jesenné komunálne voľby. Z Markušoviec Marek Baláž, televízia 
Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V Spišskej Novej Vsi sú bez onkológa 
[14.04.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „V Spišskej Novej Vsi nefunguje onkologická ambulancia. Približne 

stošesťdesiat pacientov musí na vyšetrenia cestovať do okolitých nemocníc. Sú vzdialené desiatky, až stovky 
kilometrov.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Za dverami je momentálne k dispozícii pacientom iba zdravotná 
sestra. Osemdesiatdvaročný Miroslav Blišťan zo spišskej obce Rudňany sa už rok a pol lieči na rakovinu hrubého 
čreva. Na pravidelné vyšetrenia chodil práve do onkologickej ambulancie doktorky Kernovej v Spišskej Novej 
Vsi.“ 

Miroslav Blišťan, onkologický pacient: „Zo dňa na deň sme zostali bez lekára, dostali sme avízo písomné, že 
sa naša ordinácia zaviera a mali sme prikázané, že máme sa umiestniť v Poprade, v Levoči a v Košiciach. Toto 
bolo neférové.“ 

Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia: „Žiaľ z vážnych personálnych dôvodov sme museli 
pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru s onkologičkou, ktorá zabezpečovala ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Miroslav Blišťan z Rudnian začal chodiť na vyšetrenia do Levoče.“ 
Miroslav Blišťan: „V Levoči pani doktorka mi povedala, že ona nevie prečo ja sa hlásim u nej. No a ja som jej 

jednoducho povedal, že pôjdem do pohrebnej služby a tam si kúpim okamžite aj truhlu. No tak či toto bol motív, 
že ma prijala, to neviem.“ 

Marie Balážová Melníková: „Po prepustení lekárky zo spišskonovoveskej nemocnice merajú niektorí pacienti 
cestu za vyšetrením aj stodvadsať kilometrov do okolitých nemocníc.“ 

Miroslav Blišťan: „Mne je ľúto tých starších, že sa musia potĺkať po Košiciach, kade-tade. Tí čo chodia na 
vozíčkoch, s palicami. Tak viete to je utrpenie božské.“ 

Tomáš Kráľ: „Pacienti z regiónu sú prevážaní do najbližších onkologických centier Poprad, Levoča, alebo 
Košice. Pacienti, ktorí vyžadujú už len pravidelnú kontrolu v dlhších časových úsekoch, prevážame ich dopravnou 
zdravotnou službou do našich nemocníc vo Vranove, v Humennom, alebo v Michalovciach.“ 

Marie Balážová Melníková: „Kedy opäť otvoria onkologickú ambulanciu v Spišskej Novej Vsi zatiaľ nie je 

známe. Prevádzkovateľ onkológa stále hľadá.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Športový víkend východniarov - servis výsledkov a faktov 
[14.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Klaudia Jurkovičová;SITA;TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20803759/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako dopadli zápasy a podujatia v jednotlivých športoch. 
Futbal 
Tipsport liga, skupina o udržanie sa, 5. kolo 
MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0) - Góly: 36. Žofčák, 79. Sulley. Rozhodoval: 

Kružliak, ŽK: Matič, Sulley - Nikolič, Harba, ČK: 89. Šimčák (po 2. žltej) 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Zemplínčania úlohu splnili, Zlaté Moravce zdolali 
FC Nitra - 1. FC Tatran Prešov 3:2 (1:2) - Góly: 62., 68. Vestenický, 40. Steinhübel - 16. Micherda, 28. A. 

Leško. Rozhodovali: Horváth Slyško, Pozor, ŽK: Charizopulos, Kotrík, Fabiš - A. Leško, Keresteš, Prikryl, Gatarič, 
372 divákov. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Prešovčania podľahli Nitre, ktorej sa podarilo zápas otočiť 
II. liga, 24. kolo 

https://korzar.sme.sk/c/20803759/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html


FC ŠTK 1914 Šamorín - Partizán Bardejov 1:0 (0:0) - Gól: 68. Ágh. Rozhodoval: Ihring, ŽK: Fuják, Mezovský - 
Berežný, Didik, Góra, 280 divákov. 

KFC Komárno - FK Noves Spišská Nová Ves 7:0 (3:0) - Góly: 27., 34., 60., 76. Nurkovič, 29. Mészáros, 58. 

Matič, 63. Nagy. Rozhodoval: Nemček, ŽK: Špiriak - Kováč, Šoltés, 505 divákov. 
FK Inter Bratislava - FK Poprad 1:0 (0:0) - Gól: 74. Bezák. Rozhodoval: Michlian, ŽK: Bezák, Baldovský - 

Kopúnek, Medak, Hric, 402 divákov. 
III. liga, 21. kolo 
Giraltovce - Krompachy 1:2 (1:0) - 42. Kuriplach, 50. Slejzák, 81. Košč 
Vranov - Lipany 1:0 (0:0) - 54. Košuda 
IV. liga Juh, 21. kolo 
Rudňany - Topoľany 1:1 (1:0) - 1. Zelenický, 61. Lörinc 
Maria Huta - Petrovce nad Laborcom 3:0 (1:0) - 40. a 73. Kandráč, 89. Škarbek 
IV. liga Sever, 21. kolo 
Humenné - Kračúnovce 2:0 (1:0) - 6. Sališ (penalta), 61. Lechman (vlastný) 
V. liga Podtranská, 21. kolo 
Prakovce - Vysoké Tatry 1:0 (0:0) - Maliňák 
Spišská Belá - Harichovce 1:1 (0:1) - Kotrady, Čup 
V. liga Košicko-gemerská, 17. kolo 
Gemerská Hôrka - Košická Nová Ves 0:9 (0:6) - 2 Baran, Mikita, 2 (z toho 1 pen.) Bandúr, 3 Šemrák, Hričina 
Hádzaná 
Extraliga muži, 10. kolo o 1. - 6. miesto 
Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec 37:22 (20:8) - Najviac gólov: Babič 7, Krok 7, Kasal 6, Číp 6 - Zaťko 5, 

Laho 5, Mažár 4/1. Rozhodovali: Daňo, Sabol, 7 m hody: 4/3 - 3/1, vylúčení: 3:3, 152 divákov. 
Extraliga muži, 6. kolo o 7. - 10. miesto 
Tatran Prešov B - TJ Strojár Malacky 34:24 (15:10) - Najviac gólov: Carapkin 8, Rečičár 6/3, Kríž a Urban po 

5, Šárpataky 5/1 - T. Baláž 8/3, R. Baláž a Krajčír po 4. Rozhodovali: Cipov, Klus, 7 m hody: 4/4 - 6/3, vylúčení: 
6:4, 79 divákov. 

MOL liga, 25. kolo 
DHC Sokol Poruba - Iuventa Michalovce 27:28 (13:16) - Najviac gólov: Polášková 6/1, Desortová 5/2, 

Andrýsková, Minarčíková po 4 - Rebičová 6, Holešová, Trehubová Fiľková po 5. Rozhodovali: Bubeníček, 
Petruška, vylúčené: 1:1, góly zo 7 m hodov: 3:1, 135 divákov. 

Volejbal 
Extraliga muži, 5. zápas play off o 3. miesto 
VK Mirad PU Prešov - TJ Slávia Svidník 0:3 (-24, -14, -16) - 71 minút, rozhodovali: Hger, Mokrý - na zápasy 

2:3, Svidník obsadil konečné tretie miesto 
Basketbal 
Extraliga muži, 3. semifinále 
BK Inter Bratislava - KB Košice 81:90 (45:49) - Najviac bodov: Horton 18, Vlahovič 16, Barač 14, Matovič 13 - 

Sedmák 25, Marič 18, Djordjevič, P. Stamenkovič, S. Stamenkovič po 13, 900 divákov - na zápasy: 1:2, hrá sa na 
štyri víťazstvá 

Vodné pólo 
Extraliga mužov, prvý zápas semifinále play-off 
ŠK Hornets Košice - ŠKP Modrí Draci Košice 10:4 (3:1, 1:0, 3:2, 3:1) - Góly: Šuster, Grutka, Vojtenko a 

Markoč po 2, Vidumanský ml. a Krivolapov po 1 - Grivalský, Molnár, Kaid ml. a Piro po 1 - stav série: 1:0 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Vyberajte spolu s nami: Aké zaujímavé podujatia ponúka tento víkend v 

Spišskej? 
[14.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/vyberajte-spolu-s-nami-ake-zaujimave-podujatia-ponuka-tento-vikend-v-spisskej-
296356 

 
 

Dni voľna už odštartovali a my sme sa pozreli na to, aké zaujímavé akcie ponúka tento víkend v Spišskej. 
Prinášame vám výber našich tipov… 

Seniorské majstrovstvá mesta v plávaní 
14. apríla 2018 od 8:00, Krytá plaváreň 
Mesto Spišská Nová Ves, STEZ – Správa telovýchovných zariadení a Plavecký seniorský klub pozývajú 

občanov mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých schopností, na 14. ročník 
Seniorských majstrovstiev mesta v plávaní. 

XXII. Ples ľudí s dobrým srdcom 
14. apríla 2018 o 16:00, Koncertná sieň Reduty 

http://spisska.dnes24.sk/vyberajte-spolu-s-nami-ake-zaujimave-podujatia-ponuka-tento-vikend-v-spisskej-296356
http://spisska.dnes24.sk/vyberajte-spolu-s-nami-ake-zaujimave-podujatia-ponuka-tento-vikend-v-spisskej-296356


Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Klub detí a 
mládeže v Spišskej Novej Vsi organizujú už 22. raz Ples ľudí s dobrým srdcom. V sprievodnom programe 

vystúpi sláčikový orchester ZUŠ SNV pod vedením Mariany Kacvinskej, o hudbu sa postarajú bratia Luňákovci. 
Kvízovanie 
14. apríla 2018 o 18:00, čajovňa Alchýmka 
Zábavné kvízové súťaženie v tímoch (2–4 hráči) v štyroch kolách – obrázkové, hudobné, tipovacie a 

vedomostné kolo. Víťazi si odnesú milé malé ceny. V sobotu podvečer sa môžete v čajovni zabaviť i zmúdrieť. 
Sima / Femina Tour 
14. apríla 2018 od 21:00, Downtown Music Club 
Femina tour a.k.a „babská jazda“ spolu s tanečníčkami a DJkou prichádza aj do Spišskej Novej Vsi. SIMA 

vydala svoj debutový album FEMINA a začína tour po slovenských mestách. Príď si vychutnať a zaspievať tvoje 
obľúbené skladby z albumu. 

Baltazár Banán 
15. apríla 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Baltazár Banán, napriek tomu, že je veľký lenivec, zahryzne sa do sveta a spolu s novými a malými 

kamarátmi, čiže s Včielkou Médeou, Mravcom Jožom a Pavúkom Zdenom pocíti, ako chutí svet plný kradnutia a 
klamania, ale i veselých pesničiek, lietania a medových týždňov. Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o 
zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom zaiste zaujme najmenších divákov. 

Chorus Iglovia 
15. apríla 2018 o 17:00, koncertná sála Reduty 
Na konci týždňa bude oslavovať svoje 30. výročie zmiešaný spevácky zbor z nášho mesta – Chorus Iglovia. 

Pri tejto príležitosti sa bude v koncertnej sále Reduty konať ich koncert. Súčasť koncertu bude aj výstava 
fotografií, predaj CD a DVD. 

Sherlock Koumes 
15. apríla 2018 o 17:00, kino Mier 
Kto by už len chcel kradnut trpaslikov? Je to naozaj uletena otazka, pokial vsak tiez nie ste sadrova ozdoba 

nejakej zahradky a nejde vam tym padom o krk. Nastastie sa po okoli potuluje isty detektiv Sherlock, ktory sa do 
riesenia tejto zahady pusti s nasadenim sebe vlastnym. Skoda len, ze je tiez zo sadry. Animovana komedia 
Sherlock Gnomes volne nadvazuje na uspesnu trpasliciu shakespearovsku adaptaciu Gnomeo a Julia, len zaner 
romantickej dramy nahradza detektivkou. 

Mesiac a Magnólie 
15. apríla 2018 o 17:00 a 19:00, divadlo Kontra 
Divadlo Kontra pozýva na vynikajúcu komédiu o zákulisí vzniku “Odviate vetrom”, jedného z najslávnejších 

filmov všetkých čias. Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v 
svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkonu… Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, 
závratné tempo a neskutočná zábava vás čaká v nedeľu podvečer. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Prinesie koncertné lahôdky, viaceré diela zaznejú prvýkrát 
[13.04.2018; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 7; tasr] 

 
 

KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR 
Štyri symfonické a štyri komorné koncerty, ako aj hudobno-dramatickú inscenáciu ponúkne 63. ročník 

hudobného festivalu Košická hudobná jar (KHJ). 
KOŠICE. Začne sa 19. apríla a potrvá do polovice mája. „Viaceré diela zaznejú v Košiciach prvýkrát. Okrem 

domáceho koncertu Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) sa predstavia aj významné hudobné zoskupenia a umelci 
medzinárodného renomé, z nich taktiež niektorí budú v Košiciach prvýkrát,“ uviedol v utorok riaditeľ ŠfK Július 
Klein. 

Diela ruských velikánov 
Festival otvorí koncert pod taktovkou taiwanského dirigenta Yu-An Changa, sólistom večera bude francúzsky 

violončelista Bruno Philippe. Dramaturgia koncertu je vytvorená z diel ruských velikánov hudby – Sergeja 
Rachmaninova, Sergeja Prokofieva a Milija Balakireva. 

Dve osobnosti dvoch generácií 
Ďalšie symfonické projekty zahŕňajú Operné pele-mele s kórejskou sopranistkou Sooyeon Kim a koncert s 

dirigentom Ondrejom Lenárdom a huslistom Janom Mráčkom. „Sme potešení, že sa opäť na našom pódiu spolu s 
domácim orchestrom ŠfK stretnú dve významné osobnosti dvoch generácií formujúce tak slovenské, ako aj české 
interpretačné umenie a hudobný život,“ uviedol Klein. 

Ďalšie koncerty 
Záverečným symfonickým koncertom aj tento rok dramaturgia nadviazala na tradíciu uvádzania veľkých 

vokálno-symfonických opusov, ktoré do Domu umenia prinášajú špecifickú koncertnú atmosféru. „Tú 17. mája 
nepochybne vytvorí jeden z ukrytých pokladov romantických duchovných kompozícií, čakajúcich na svoje 



sporadické znovuobjavenie – veľkolepé Requiem d mol operetného majstra Franza von Suppého,“ informovala 
námestníčka umeleckej prevádzky ŠfK Lucia Potokárová. 

Medzi kvartetom sólistov budú Eva Hornyáková, Michaela Zajmi, Michal Lehotský a Jevhen Šokalo. 
Komorné koncerty ponúknu hudobný zážitok v priestoroch Východoslovenského múzea (VSM), Malej scény 

Štátneho divadla Košice, premonštrátskeho kostola a Východoslovenskej galérie (VSG). 
Predstavia sa Parallax Saxophone Quartet, Pavel Haas Quartet v sprievode s hercom Robertom Rothom, 

súbor Cappella Mariana či klavirista Miki Skuta. 
Modtlitba pre Martu 
Súčasťou festivalového programu bude aj komorná inscenácia v Kasárňach/Kulturparku na motívy života a 

tvorby Marty Kubišovej z dielne Slovenského národného divadla (SND) pod názvom Kabaret Normalizácia alebo 
Modlitba pre Martu. Sprievodnými podujatiami budú výstava obrazov bieloruského výtvarníka Anatolija Koncuba a 
koncert ŠfK v Spišskej Novej Vsi. (tasr) 

Foto: 
Filharmonisti sa už pripravujú na udalosť sezóny. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Nevidiaci a prvá pomoc 
[13.04.2018; TV TA3; Dobré správy; 19:50; Jozef Slivenský / Pavol Kirinovič] 

 
 

Pavol Kirinovič, moderátor: “Určite sa už mnohým z vás stalo, že ste boli svedkami dopravnej nehody, alebo 
ste museli na ulici niekomu pomáhať a dať mu prvú pomoc. Tie základné znalosti, ako na to, by sme mali vedieť 
všetci. Sú však medzi nami napríklad nevidiaci ľudia, ktorí sa taktiež môžu ocitnúť v situácii, že musia niekomu 
pomôcť. Teória je jedna vec, ale ako na to v praxi, tak to už je o niečom inom. Mladí medici zo štyroch 
slovenských fakúlt sa preto rozhodli, že urobia jednu veľkú akciu, a tak prišli medzi nevidiacich do Levoče, a tam 
ich učili, ako správne tú prvú pomoc poskytnúť.” 

Jozef Slivenský, redaktor: “Nevidiaci František sa už dostal do situácie, keď potreboval poskytnúť prvú pomoc. 
Bol blízko miesta, kde vlak zrazil človeka.” 

František Olle, nevidiaci: “No ale v tej chvíli ja som teda hovoril, že síce sme sa to učili, ale že nie som si istý, 
takže aby som nepoškodil, viete, tak som radšej do toho nešiel.” 

Jozef Slivenský: “Bola to medička Evka, kto si všimol, že hoci by nevidiaci chceli vedieť poskytovať prvú 
pomoc, nemajú s tým žiadne praktické skúsenosti.” 

Eva Otrubčáková, študentka medicíny: “Možnože na školách mávali nejaké kurzy, ale už tie staršie ročníky sa 
s tým vôbec ani nestretli.” 

Jozef Slivenský: “Dostala teda nápad, ako nevidiacich poskytovať prvú pomoc naučiť. Hoci sa môže zdať, že 
je to ťažké, opak je pravdou. Jeden zmysel im síce chýba, ďalšie však pracujú veľmi dobre.” 

Simona Michaláková, študentka medicíny: “Oni majú niektoré zmysly vyvinuté viac ako my, tak toto môžu 
práve v takýchto prípadoch využiť.” 

Janka Kipikašová, riaditeľka územného spolku SČK v Spišskej Novej Vsi: “Na jednej strane majú niečo 

ubrané, ale na druhej strane majú pridané, a správnym zosúladením teoretických vedomostí, praktických 
skúseností, nácvikov a v tej reálii budú vedieť pomôcť.” 

Lukáš Varga, študent medicíny: “Aj predstavivosť majú výbornú a vedia to úžasne popisovať slovami, čo by 
som ja asi takto nevedel.” 

Jozef Slivenský: “Pätnásť medikov si v pondelok ráno v levočskom Rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich 
vzalo pod patronát vyše 30 frekentantov. Na jednotlivých stanovištiach ich učili umelé dýchanie, resuscitáciu či 
ošetrovanie popálenín.” 

František Olle: “Tým, že ja som nevidel od malička vlastne, tak jedine len vtedy si viem prestaviť veci, keď mi 
to niekto jasne a zrozumiteľne ukáže.” 

Zuzana Labajová, Rehabilitačné stredisko pre nevidiacich v Levoči: “Chceme ukázať, že dokážu mnohé veci, 
aj keď bez kontroly zraku, ale s pomocou práve iných metodík, techník, pomocou hmatu, pomocou sluchu.” 

Zuzana Fujáková, študentka medicíny: “Sme išli s veľkým rešpektom za nimi, ale oni ukázali, že v podstate, 
že ešte v niektorých veciach sú lepší, a vedia niektoré veci lepšie zvládnuť ako obyčajní vidiaci ľudia.” 

Jozef Slivenský: “Levoča je nepísaným hlavným mestom nevidiacich. Medici preto tvrdia, že sa sem radi vrátia 
toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné. Z Levoče Jozef Slivenský, TA 3.” 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Organizuje protesty v Humennom: Primátorka Vaľová šíri hoaxy, aj preto 

bude protest v meste, ktoré vedie 
[13.04.2018; dennikn.sk; Slovensko; 14:27; Mariana Onuferová] 



 
https://dennikn.sk/1094640/organizuje-protesty-v-humennom-primatorka-valova-siri-hoaxy-aj-preto-bude-
protest-v-meste-ktore-vedie/?ref=list 

 
 

Tomáš Šudík vraví, že nedeľňajší protest symbolizuje aj to, že Bratislavčania podporujú Humenné. Ficovo 
vyjadrenie že na východe nič nie je, považuje za urážku jeho voličov, lebo tvrdil, že na východe má najstabilnejšiu 
základňu. 

Tomáš Šudík (22) je občiansky aktivista a študent Fakulty manažmentu na Prešovskej univerzite. V nedeľu 
organizuje už štvrtý protest Za slušné Slovensko v Humennom. 

Ako vznikol nápad, že nedeľňajší protest bude okrem Bratislavy práve v Humennom? 
Prvotný plán bol, že protest bude iba v Humennom. Je to mesto, v ktorom vzniká najviac hoaxov. Napríklad 

niekto vytvoril červený transparent, že ľudia v Humennom dostávajú desať eur za to, aby prišli na protest, vzniklo 
aj niekoľko videí, ktoré sú zverejnené na facebookových stránkach propagujúcich akcie a vedenie mesta, podľa 
ktorých organizátori manipulujú účasť. Hlavne kvôli týmto útokom, ako aj útoku primátorky a hlavnej šíriteľky 
hoaxov Jany Vaľovej, ktorá v Národnej rade hovorila o tom, že ľudia na námestiach sú platení, sme sa rozhodli, 
že v Humennom bude protest. 

Hovoríte, že prvotná myšlienka bola, že protest bude iba v Humennom a potom sa pridala aj Bratislava? 
Áno, povedali sme si, že bude lepšie, ak protest bude aj v Bratislave. Takže bude v najzápadnejšej a 

najvýchodnejšej časti Slovenska, čo symbolizuje aj to, že Bratislavčania podporujú Humenné. 
Koľko ľudí v nedeľu očakávate? 
Netrúfam si to odhadnúť, verím, že príde viac ako tisíc ľudí. Zatiaľ sme si všimli, že zopár ľudí sa chystá aj z 

Prešova, Košíc, Spišskej Nove Vsi. Zoberú autá, do ktorých si sadne partia mladých ľudí. S autobusmi nerátame, 
ale predpokladáme, že ľudia prídu vlakmi. Podporné odkazy dostávame od ľudí na Facebooku, niektorí hovoria, 
že sa boja prísť, nevedia, čo spraví primátorka Vaľová. Očakávame však vyššiu účasť ako bola na protestoch v 
Humennom doteraz. 

S primátorkou Vaľovou ste hovorili aj osobne? 
My s ňou vôbec nekomunikujeme. Prekvapili nás aj jej vyjadrenia, že sa jej ozvali kňazi z Humenného, ktorí 

mali spochybniť nami odhadovanú účasť na námestí. Čo je to za doba, že kňazi poskytujú takéto informácie, teda 
aspoň podľa primátorky Vaľovej. 

Aká bola atmosféra na doterajších protestoch v Humennom? 
Najviac ľudí prišlo na prvý protest, potom účasť klesala. Môže to byť aj preto, že po každom proteste, ktorý 

bol, vzniklo na rôznych stránkach konšpiračné video, v ktorom boli nezmysly o počte ľudí, ktorí prišli na protest, aj 
ďalšie nezmysly. To mohlo odradiť ľudí, aby prišli na ďalšie protesty, mohli sa báť. 

Objavili sa aj teraz nejaké čudné videá? 
Zatiaľ nie, čakáme, že to príde až po proteste. 
Počas jedného z protestov vám na námestí vypli svetlo. Čo sa presne stalo? 
Počas protestu na námestí sa zrazu vyplo svetlo, neskôr ho zapli. Primátorka na stránke mesta zverejnila, že 

niekto mechanicky poškodil skrinku. Potom Technické služby nahlásili na mestskú políciu, že skrinka nebola 
poškodená, škoda nevznikla. Technické služby dali inú verziu, ktorú nahlásili na políciu, ako dalo mesto. Skrinka 
nebola poškodená, ale bola otvorená špeciálnym kľúčom. Niekto musel mať špeciálny kľúč, aby skrinku otvoril a 
potom vypol svetlo. Niekto teda vypol svetlo úmyselne. 

Protesty v Humennom organizujete od začiatku. Ako ste sa k tomu dostali? 
Najprv sme do toho v Humennom ani nechceli ísť. V meste sme dosť známi ako občianski aktivisti, 

vyjadrujeme sa k rôznym témam. Potom sme často napádaní aj v mestských novinách. Keď sme však videli, že 
nikto do toho nejde, s kolegom Martinom Rusčanským sme si povedali, že do toho musíme ísť, nemôžeme to len 
tak nechať. Veľmi nás zasiahla bezcitná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Myslíme si, že ľudia sa musia 
spojiť a bojovať za demokraciu a slobodu prejavu. Aj v Humennom sú novinári veľmi často napádaní mestom za 
ich výroky a za to, čo napíšu. Vnímame to ako podporu aj pre mestských novinárov, ktorí už so svojou prácou 
skončili, lebo boli napádaní. 

Ako ste vnímali výrok bývalého premiéra Roberta Fica, že na východe nič nie je? 
Bol som z toho šokovaný. Bývalý premiér zvykol hovoriť, že na východe má najstabilnejšiu voličskú základňu. 

Mne to prišlo ako urážka jeho voličov, že sú preňho nič. Ja si myslím, že na východe sú najpracovitejší ľudia, ktorí 
tu robia vo fabrikách za minimálnu mzdu. Sú pracovití a neboja sa vyjadriť svoj názor. Bol som sklamaný a 
pohoršený výrokom bývalého premiéra. Čudujem sa, že Robert Fico sa do dnešného dňa za taký výrok 
neospravedlnil. Ani jeho poslanci a primátori miest na východnom Slovensku nič nepovedali. 

Tí, ktorí sa začali na východe viac ozývať, sú farmári. Čo si myslíte o škandále s agrodotáciami? 
Na východe je dosť ľudí, ktorí sa živia farmárčením, je to veľký škandál a neúcta k ním. Dotácie dostávajú tí 

vyvolení so správnymi kontaktmi a na tých najpracovitejších farmárov sa úplne zabúda. To celé odzrkadľuje 
vládnutie tejto koalície, ktorá robí pre “svojich ľudí”. Som rád, že farmári sa rozhodli proti tomu bojovať a konečne 
môžu otvorene hovoriť o tom, aké praktiky zažívajú. 

Prídu farmári aj na nedeľňajší protest v Humennom? 
Áno. Pôvodne sme chceli, aby prišli aj traktory, chceli sme, aby prešli po meste aj s transparentmi, no museli 

sme to zrušiť. Nemáme povolenie na vstup traktorov do mesta, keďže do mesta je prístup len cestami prvej triedy 
a traktor môže prejsť len cestou druhej triedy. Okresný úrad nám nestihol vydať povolenie. Takže prídu rečniť iba 
farmári z okresov Michalovce a Sobrance. 

https://dennikn.sk/1094640/organizuje-protesty-v-humennom-primatorka-valova-siri-hoaxy-aj-preto-bude-protest-v-meste-ktore-vedie/?ref=list
https://dennikn.sk/1094640/organizuje-protesty-v-humennom-primatorka-valova-siri-hoaxy-aj-preto-bude-protest-v-meste-ktore-vedie/?ref=list


Máme tomu rozumieť tak, že mesto vám naschvál nevydalo toto povolenie? 
Neviem povedať, či to bolo naschvál alebo nie. Je pravda, že sme na okresný úrad volali až dnes. Povedali 

nám, že už to nestíhajú vyriešiť. Myslím si, že keď sa chce, cesta sa nájde. Čo už, budeme sa musieť zaobísť bez 
traktorov. 

Vy ako organizátori žiadate, aby minister vnútra Tomáš Drucker odvolal policajného prezidenta Tibor 
Gašpara. Prečo je to podľa vás dôležité? 

Nájdeme už len málokoho, kto verí tomu, že pán Gašpar by vedel vyšetriť kauzy, ktoré sa dejú. Ľudia na 
uliciach nám hovoria, že sú sklamaní z toho, ako sa kauzy vyšetrujú a čudujú sa, že sa tam tak dlho drží. Nevedia 
pochopiť, prečo tam stále je, keď proti nemu protestujú, vyzerá to tak, akoby tam mal ešte nejakú prácu a niekoho 
na polícii chránil, a preto ešte neodstúpil. Keby bol prieskum, koľko ľudí mu verí, osobne si myslím, žeby mu 
verilo možno 20 percent opýtaných. 

Ešte nie je jasné, čo sa v priebehu dnešného dňa udeje. Ak neodstúpi, budú protesty pokračovať? 
Ak neodstúpi, je to podľa mňa výsmech občanom do tváre. Protesty budú samozrejme pokračovať. Je to 

jedna z našich hlavných požiadaviek a čakáme, či odstúpi sám, alebo ho pán Drucker odvolá. Sme ochotní v 
protestch pokračovať, pokiaľ naša požiadavka nebude vypočutá. 

Na jednom z protestov v Humennom vystúpila aj Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny Kušnírovej. 
Ste s ňou v kontakte? 

Sme s ňou kontakte, príde aj na nedeľňajší protest. 
Kto zatiaľ potvrdil účasť na nedeľňajšom proteste v Humennom? 
Vystúpi novinár Eugen Korda, budeme čítať list od skladateľa, pianistu a rodáka z Humenného Petra Breinera. 

Rečniť bude prešovský organizátor protestov Matúš Nakata, Ján Gálik, ktorý organizuje protesty v Košiciach a 
Dominika Kuchárová, organizátorka protestov v Spišskej Novej Vsi. Okrem nich vystúpi zástupca farmárov. Z 

hudobných hostí máme potvrdenú Katku Koščovú, vystúpi aj Martin Husovský a Edo Klena. 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Požiar bukového lesa 
[13.04.2018; Rádio Košice; Správy; 12:00; R] 

 
 

Redaktorka: 
"Včera krátko po osemnástej hodine sa hasičom podarilo zlikvidovať požiar bukového lesa nad obcou 

Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Oheň zachvátil lokalitu nad rómskou osadou v časti zvanej Galli smerom k 

vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. Požiar sa rozšíril na plochu 300x200 metrov. Pri jeho hasení 
zasahovali dobrovoľní hasiči z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s 
profesionálnymi hasičmi zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky." 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Kam za kultúrou - piatok 13., sobota 14. a nedeľa 15. apríla 
[13.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20800940/kam-za-kulturou-piatok-13-sobota-14-a-nedela-15-aprila.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Besnenie o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 19.50, Fakjú pán profesor 

3 o 17.40, 20.20, Pacific Rim: Povstanie o 17.30, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, 17.50, 
3D o 18.20, Backstage o 16.10, Červená volavka o 20.40, Králik Peter o 15.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 
16.00, Oni 2: Nočná korisť o 21.00, Operácia Entebbe o 16.20, Stratili sme Stalina o 18.40, Deň čo deň o 18.10, 
Nočná hra o 20.15 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Backstage o 13.00, Chloe a trpaslíci o 13.00, Králik Peter o 
13.10, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.00, Sherlock Gnomes o 14.20, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.30, 
Dve a pol kačky o 14.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Besnenie o 20.25, 3D o 
18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra 
sa začína o 15.40, 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, 20.10, Backstage o 16.20, 18.20, Králik Peter o 13.40, 
14.30, Coco o 13.30 hod., iba v sobotu a nedeľu: Dve a pol kačky o 14.10 hod., ÚSMEV - (piatok) Cre`me de la 
cre`me: Rodin o 16.00, Odnikiaľ o 18.15, Eric Clapton o 20.20, (sobota) Pán Prsteňov maratón - celodenná 
permanentka o 13.00, (nedeľa) Prior! Minulosť a budúcnosť legendárneho obchodného domu o 16.00, Eric 
Clapton o 18.00, Stratili sme Stalina o 20.30 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Besnenie 

o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol Pavol o 16.00, Ready 

https://korzar.sme.sk/c/20800940/kam-za-kulturou-piatok-13-sobota-14-a-nedela-15-aprila.html


Player One: Hra sa začína o 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, Backstage o 16.20, (sobota, nedeľa) Dve a 
pol kačky o 14.10, Králik Peter o 13.40, 14.30 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok, sobota) Remeselníci o 19.00 hod., 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) O rytierovi bez koňa o 9.00 a 10.30 hod., (nedeľa) O rytierovi bez 
koňa o 14.30 a 16.30 hod., (Tajovského 4) - (nedeľa) Čert a Kača o 16.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO 
- (piatok) Dámsky krajčír o 19.00 hod., (sobota) Rysavá jalovica o 19.00 hod., (nedeľa) Baltazár banán o 16.00 
hod., KONTRA (Zimná 68) - (nedeľa) Mesiac a magnólie o 17.00 a 19.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: GALÉRIA Ľ. FELDA (Puškinova ul.) - (nedeľa) Židovské Košice o 14.00 hod., 

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; 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 (do 27. 5.), GALÉRIA PRI 
KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - , (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda 
Karpát, Storočia v umení; 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; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Party v 21. 
storočí (do 29. 4.), 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.), SYNAGÓGA A GALÉRIA 
Ľ. FELDA (Puškinova ulica) - (nedeľa) Židovské Košice otvorenie synagógy a Galérie Ľ. Felda, pripomenieme si 
aj židovské symboly o 14.00 hod., 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; Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: 
Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), 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; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, Spišské osvetové stredisko 
(Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), 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 22. 4.), 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 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) - párty - Čím horšie, tým lepšie o 21.00 hod., (sobota) - 

koncert - The Devil’s Trade o 20.00 hod., (nedeľa) - workshop - Kváskovanie o 16.00 hod., Kizomba o 19.00 hod., 
Filmový klub: Vnútorné slnko o 19.00 hod., zbierka - Jedz. Pomáhaj. Miluj. od 11.00 do 16.00 hod., HALMISPACE 
(Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.), SPOLOČENSKÝ PAVILÓN (Trieda SNP 61) - (piatok) 
Rytmus versus Iné Kafe o 20.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Ready Player One: Hra sa začína o 17.30, Besnenie o 15.10, 

20.30, Králik Peter o 15.50 - v sobotu a nedeľu aj o 13.00, Besnenie 3D o 18.00, Ready Player One: Hra sa 
začína 3D o 20.20, Stratili sme Stalina o 15.40, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.40, Backstage o 16.30, Pacific 
Rim: Povstanie o 18.40, Apoštol Pavol o 21.00, Nočná hra o 15.30, Deň čo deň o 17.50, Tom Raider o 20.00, 
(sobota, nedeľa) Sherlock Gnomes o 13.20, Včielka Maja 2: Sladké hry o 14.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 
13.30, PREDPREMIÉRA - Dve a pol kačky o 13.40 hod., POPRAD: CINEMAX - Besnenie o 18.10, 20.40, 3D o 
15.50, Fakjú pán profesor 3 o 15.20, 20.20, Apoštol Pavol o 17.50, Deň čo deň o 18.00, Králik Peter o 15.30, 
Ready Player One: Hra sa začína o 20.10, v sobotu a nedeľu navyše: Backstage o 13.10, Králik Peter o 13.40, 
Dve a pol kačky o 13.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Fakjú pán profesor 3 o 19.30, (sobota) Včielka Maja: 
Sladké hry o 15.00, Fakjú pán profesor 3 o 17.00, Besnenie o 19.30, (nedeľa) Apoštol Pavol o 17.30, Stratili sme 
Stalina o 19.30 hod. 

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

Otvorené manželstvo o 18.00 hod., HUMENNÉ: MsKS (divadelná sála) - (nedeľa) Kúzelný Félix o 15.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

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



drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion 
Meets Art (do 10. 6.), HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý 
súdok (do 25. 4.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála 
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; OSOBNÉ MYTOLÓGIE / PERSONAL MYTHOLOGIES (do 13. 
4.), 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: 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.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) Rómov (do 3. 5.), NÁRODNÁ KULTÚRNA 
PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 
, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa 
Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 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 - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 
5.), 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) - Irén Törő - Spomienky na leto (do 30. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM 
UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: 
KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), Všedný život v časoch 
Rakúsko-Uhorska (do 18. 4.), (piatok) Pastierstvo na Zemplíne, BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A 
KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

ZÁBAVA 
PREŠOV: PEŠIA ZÓNA - (piatok) Burza starožitností a kuriozít od 8.00 hod., PKO - (nedeľa) Prešovská 

hudobná jar 2018 Na počiatku bola melódia o 17.00 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Mesto Spišská na facebook uverejnilo status o gayovi… takáto búrka sa 

strhla! 
[13.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-
296470 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves sa rozhodlo na svoj facebook uverejniť status o víťazovi súťaže Gayman Českej a 

Slovenskej republiky. No sledujte, čo potom nasledovalo… 
Mesto Spišská Nová Ves na svojom FB profile uverejnilo tento týždeň ako zaujímavosť aj informáciu o 

Lukášovi Grečkovi – rodákovi z nášho mesta, ktorý sa neskôr presťahoval do Viedne a súčasne študujete 
medicínu v Brne. 

„V minulom roku zvíťazil v súťaži Gayman Českej a Slovenskej republiky, ktoré bude reprezentovať na 
prehliadke Mr. Gay Europe 2018, ktorá sa tento rok koná v Poľsku,“ napísalo mesto na svojom facebooku. 

Búrlivá diskusia 
Tento príspevok však vzápätí vyvolal rozporuplné reakcie a okrem toho aj búrlivú diskusiu. Pod daným 

statusom sa objavila viac ako stovka rôznych komentárov ľudí. A nechýbali ani všakovaké negatívne vyjadrenia. 
„Zo Spišskej pochádza mnoho statočných a pracovitých ľudí, ktorí sú osobnosťami, aj keď o nich vie málokto. 

Vyhrať súťaž Gayman do tejto kategórie určite nepatrí. Odporúčam vedeniu mesta, aby rozhodne vymenilo ľudí, 
ktorí považujú za dôležité oboznamovať obyvateľov mesta s takýmito informáciami. Ponúkať vôbec tuto 
informáciu na oficiálnom webe mesta považujem za neprijateľné,“ napísal napríklad Anton. „Si robíte zadok.. Toto 
môže pridať normálny človek? To máme byť hrdí na toto? Kriste, ja sa sťahujem niekde,“ znie v ďalšej reakcii. 

Ako sme už spomenuli, pod daným statusom sa na oficiálnom FB profile mesta rozpútala naozaj dlhá 
diskusia, treba však povedať, že viac reakcií uvedený príspevok schvaľovalo. „Rešpekt Lukáš. Rešpekt admin. 
Rešpekt Mesto SNV. Hoci sa píše rok 2018, podľa niektorých komentárov stredovek neskončil, stredovek trvá,“ 
znie napríklad jedna z nich. 

„Gratulujem Mestu Spišská Nová Ves, že sú preň všetci rovní a že uverejnilo tento post. Pánovi Grečkovi 

veľa šťastia pri štúdiu, už len preto, že v budúcnosti bude pravdepodobne dbať o zdravie všetkých ľudí a 
pochybujem, že jeho výkony na pracovisku budú kvalitné podľa toho, kto je akej orientácie,“ napísala pre zmenu 
Kaja. 

Čo na to radnica? 

http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-296470
http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-296470


O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú spiškonovoveskú radnicu. „Pravidelne informujeme o aktualitách v 
meste, navyše sa venujeme historickým osobnostiam, rodákom, ľuďom, ktorí u nás pôsobili, ale aj umeleckým 
dielam venovaným mestu, či historickým fotografiám. Informácia o víťazovi spomínanej súťaže patrila medzi 
ďalšie, ktoré sa objavili na internete, a podobne, ako informácie o ďalších ľuďoch, ktorí súvisia s naším mestom, 
sme ju zaradili medzi tie, ktoré zverejňujeme. Zbierame všetky informácie o spojitostiach s naším mestom,“ 
povedal PR pracovník mesta Tomáš Repčiak. 

Ako doplnil, v prípade L. Grečka išlo o zaujímavosť – informáciu, ktorá neobsahovala ani príklon k téme ani 
odmietnutie. „Samozrejme, že sme čakali aj negatívne reakcie, nie však v takom rozsahu. Zámerne sme 
nevstupovali do komentárov a reagovali sme až neskôr – uverejnením kódexu, ktorý sme predtým na FB nemali. 
Zverejnením kódexu sme jasne odpovedali na diskusiu i výhrady,“ uzavrel Repčiak. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

20. Protesty symbolicky prepoja celé Slovensko 
[13.04.2018; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Horného Zemplína; 00:00; 

Jana Otriová] 

 
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20803327/protesty-v-bratislave-a-v-humennom-symbolicky-prepoja-
cele-slovensko.html 

 
 

Východniari sa stretnú v metropole horného Zemplína. 
Protesty v Humennom - 5. 4. 2018 
(21 fotografií) 
HUMENNÉ. Nedeľňajšie protestné zhromaždenia sa uskutočnia v Bratislave a v Humennom. 
Organizátori tak symbolicky podporia všetky mestá a obce naprieč celou krajinou a zadeklarujú vzájomnú 

solidaritu v boji za slušné Slovensko. 
Humenné bolo totiž najvýchodnejším mestom, kde sa protesty konali. 
Organizátori: Humenčania majú našu dôveru 
Práve Humenné je mestom, kde organizátori a účastníci zhromaždení Za slušné Slovensko čelia v ostatných 

dňoch obvineniam zo zavádzania o počte účastníkov a z platenia za účasť na zhromaždení. 
Prečítajte si tiež:Aj na východe žiadali odchod Gašpara. Protestovali aj farmári (minúta po minúte) 
„Chceme zdôrazniť, že Humenčania majú našu dôveru a uvedené obvinenia sú pre nás ako organizátorov 

zhromaždení na východnom Slovensku silnou motiváciou zúčastniť sa nedeľného zhromaždenia v Humennom v 
čo najväčšom počte. Arogancia moci smerujúca k občanom tejto krajiny nás zjednocuje. Preto bude celý východ v 
nedeľu v Humennom. Nemýľte si našu slušnosť s nedostatkom odhodlania. Pokračujeme,“ uviedli v spoločnom 
vyhlásení organizátori zhromaždení Za Slušné Slovensko z Košického a Prešovského kraja Matúš Nakata a Ján 
Galik. 

Požiadavky organizátorov stále volajú po vyšetrení vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 
„Nevyhnutné kroky sú aj odvolanie policajného prezidenta Gašpara, nezávislá policajná inšpekcia a zmena 

spôsobu výberu vedenia policajného zboru, odstúpenie špeciálneho prokurátora Kováčika, zmena spôsobu voľby 
špeciálneho prokurátora,“ napísali vo vyhlásení. 

Vystúpi aj mama zavraždenej Martiny 
Humenský protest sa vráti opäť na námestie. Začiatok je stanovený na šestnástu hodinu. 
Medzi rečníkmi okrem organizátorov z Prešova, Košíc a Spišskej Novej Vsi nebudú chýbať Zlatica 

Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, ktorá sa Humenčanom už prihovorila na proteste 23. marca, či 
investigatívny novinár a reportér Eugen Korda. 

O hudobný sprievod sa postarajú Katka Koščová, Martin Husovský a Edo Klena. 
List Humenčanom od Petra Breinera, svetoznámeho klavírneho virtuóza a skladateľa, humenského rodáka, 

prečíta konzervatoristka Eunika Smoleňáková. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Stovky mladých z celej diecézy naplnili športovú halu v Spišskej Novej Vsi 
[13.04.2018; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/stovky-mladych-z-celej-diecezy-naplnili-sportovu-halu-v-spisskej-novej-
vsi/1371476 
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Spišská Nová Ves 13. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS) 

Spišská diecéza organizuje každý rok stretnutie mladých s otcom biskupom Štefanom Sečkom. Po 
stretnutiach v Starej Ľubovni, Smižanoch, v Spišskej Kapitule či Poprade naplnili mladí tentokrát Športovú halu v 
Spišskej Novej Vsi. Stretnutie organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. 

Záber z videa 
Watch video! 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 14. 4. na turistiku Ťahanovským lesom po trase: Ťahanovce, ŽS - 

Ťahanovský les - Tepličany - Kostoľany (8 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 9.27 hod. Vedie I. Lipták. 
Rušňoparáda 
KOŠICE. V sobotu a nedeľu sa uskutoční najväčšie železničné podujatie na Slovensku Rušňoparáda. Na 

Rušňoparáde uvidíte najmodernejší rušeň Vectron aj maďarskú lokomotívu z roku 1910. 
Nielen železniční nadšenci si budú môcť počas druhého aprílového víkendu vychutnať pravidelné akcie, 

akými sú napríklad súťaže rušňovodičov alebo vojenský prepad vlaku s leteckou podporou. Okrem toho istotne 
všetkých poteší možnosť previezť sa na parnom rušni, oddýchnuť si v chill – out zóne v elektrickej poschodovej 
jednotke, prezrieť si výstavu železničných modelov či zažiť súbežnú jazdu Ušatej s Albatrosom i Papagája so 
Žabotlamou. 

Dopravu na Rušňoparádu zabezpečia aj mimoriadne vlaky z okolia Prešova, Popradu, Humenného, ako aj 
Vranova nad Topľou a nostalgické vlaky pôjdu i do Jasova a Medzeva, kam už v súčasnosti bežné vlaky nejazdia. 
Zaujímavosťou Rušňoparády sú tento rok aj akcie mimo depa. Retrobus napríklad zavezie návštevníkovna 
prehliadku kaštieľa v Krásnej nad Hornádom a historické vlaky ponúknu odvoz do Jasova, kde sa bude konať 
jarný trh, či do trebišovského Múzea južného Zemplína. 

Čaro vody 
KOŠICE. V sobotu od 16.00 hod. na vás na Floriánskej 3 čaká inšpirujúce priblíženie k vlastnej podstate vody 

cez zážitok pohybu, zvukov, chvenia i farieb. Zážitkovo umelecké predstavenie trvá tri hodiny. 
CINEMAX 
KOŠICE. Besnenie o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 19.50, Fakjú pán profesor 3 o 17.40, 20.20, Pacific Rim: 

Povstanie o 17.30, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, 17.50, 3D o 18.20, Backstage o 16.10, 
Červená volavka o 20.40, Králik Peter o 15.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.00, Oni 2: Nočná korisť o 
21.00, Operácia Entebbe o 16.20, Stratili sme Stalina o 18.40, Deň čo deň o 18.10, Nočná hra o 20.15 hod., 
Backstage o 13.00, Chloe a trpaslíci o 13.00, Králik Peter o 13.10, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.00, 
Sherlock Gnomes o 14.20, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.30, Dve a pol kačky o 14.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Besnenie o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol 

Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra sa začína o 15.40, 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, 20.10, 
Backstage o 16.20, 18.20, Králik Peter o 13.40, 14.30, Coco o 13.30, Dve a pol kačky o 14.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Pán Prsteňov maratón - celodenná permanentka o 13.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Remeselníci o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Koncert - The Devil’s Trade o 20.00 hod. 
Sandonoriko: Martin Geišberg a Daniel Špiner 
PREŠOV. Projekt Sandonoriko Martina Geišberga a Daniela Špinera uvedú v rámci koncertu v sobotu o 20.30 

hod. v Christianii. 
Vesmírne otázniky 
PREŠOV. Planetárium a hvezdáreň pozývajú v sobotu o 11.00 hod. na Vesmírne otázniky. 
Krátka cyklojazda 
PREŠOV. Krátka cyklojazda prešovského klubu spolu s priateľmi z poľského Jasla bude v sobotu, zraz sa 

uskutoční pred Konkatedrálou sv. Mikuláša o 13.00 hod. Trasa povedie z Hlavnej ulici na Solivary – Soľné bane 

https://korzar.sme.sk/c/20797344/tipy-na-vikend-14-a-15-aprila.html


(prehliadka) – Teriakovce – Podhradík a hrad Šebeš – Vyšná a Nižná Šebastová – Ľubotice – Prešov, 
Sabinovská ulica – Veľký Šariš a hrad – Prešov. 45 km, prevýšenie 860 m. 

Burza nerastov a šperkov 
PREŠOV. Medzinárodná predajná výstava minerálov, šperkov a skamenelín je pripravená v sobotu o 9.00 

hod. na SOŠ technickej (Volgogradská 1). 
Cyklobeseda Prešov 
PREŠOV. Cyklobeseda na tému cykloturistiky v okolí Prešova sa začne v Libresse v sobotu o 17.00 hod. 
1st Slovak Pink Floyd Revival 
PREŠOV. Svetelno-hudobná show v podaní prešovského zoskupenia 1st Slovak Pink Floyd Revival 

odštartuje v Encore klube v sobotu o 22.00 hod. 
Prechod Plešiveckou planinou 
ROŽŇAVA. Na sobotu 14. apríl 2018 pripravil KST Elán Rožňava Prechod Plešiveckou planinou. Trasa: 

Kružná – Veľký vrch – Gerlašská skala – Rož. Bystré (cca 13 km, cca 3:45 hod., +700 m, -650 m). Odchod 
mimoriadneho autobusu z autobusovej stanice v Rožňave o 8:00 hod. Prihlášky KST Elán Rožňava. 

Dedičstvo inšpiruje 
ROŽŇAVA. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravuje metodické stretnutie folkloristov s 

choreografom a režisérom Romanom Malatincom. Stretnutie sa uskutoční 14. apríla 2018 v čase od 9.30 do 
18.00 hod. v kinosále Vojenského útvaru v Rožňave. „Našou snahou je ponúknuť vedúcim, choreografom, 
členom folklórnych skupín a súborov i neorganizovaným priaznivcom ľudového tanca, priestor pre získanie 
nových poznatkov a praktických skúseností. Všetky teoretické a praktické vedomosti určite využijú vo svojej práci 
v kolektívoch,“ uviedla Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. 

Z tatranského prameňa 
POPRAD. V sobotu aj v nedeľu v divadelnej sále Domu kultúry od 14.00 h. odštartuje regionálna súťaž: 

Hudobný folklór detí a Nositelia tradícií pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča. Hlavný organizátor POS v 
Poprade a spoluorganizátor Mesto Poprad. 

Putovanie za históriou 
TATRANSKÁ LOMNICA. Od 9.30 h. sa uskutoční kutúrno – turistická prechádzka po okruhu pamiatok a 

zaujímavostiach. Zraz pri budove TEŽ. 
30 dní hrdinom 
STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h. si môžete pozrieť film 30 dní hrdinom. 
NEDEĽA 
Rušňoparáda 
KOŠICE. V nedeľu pokračuje najväčšie železničné podujatie na Slovensku Rušňoparáda. Na Rušňoparáde 

uvidíte najmodernejší rušeň Vectron aj maďarskú lokomotívu z roku 1910. 
Nielen železniční nadšenci si budú môcť počas druhého aprílového víkendu vychutnať pravidelné akcie, 

akými sú napríklad súťaže rušňovodičov alebo vojenský prepad vlaku s leteckou podporou. Okrem toho istotne 
všetkých poteší možnosť previezť sa na parnom rušni, oddýchnuť si v chill – out zóne v elektrickej poschodovej 
jednotke, prezrieť si výstavu železničných modelov či zažiť súbežnú jazdu Ušatej s Albatrosom i Papagája so 
Žabotlamou. 

Dopravu na Rušňoparádu zabezpečia aj mimoriadne vlaky z okolia Prešova, Popradu, Humenného, ako aj 
Vranova nad Topľou a nostalgické vlaky pôjdu i do Jasova a Medzeva, kam už v súčasnosti bežné vlaky nejazdia. 
Zaujímavosťou Rušňoparády sú tento rok aj akcie mimo depa. Retrobus napríklad zavezie návštevníkovna 
prehliadku kaštieľa v Krásnej nad Hornádom a historické vlaky ponúknu odvoz do Jasova, kde sa bude konať 
jarný trh, či do trebišovského Múzea južného Zemplína. 

Burza zberateľov 
KOŠICE. Slovenská numizmatická spoločnosť pozýva v nedeľu od 7.00 do 12.00 hod. do Kultúrno-

spoločenského centra na Jedlíkovej 7 na celoslovenskú burzu zberateľov a numizmatickú aukciu. 
Židovské Košice 
KOŠICE. Otvorenie synagógy a Galérie Ľ. Felda v nedeľu o 14.00 hod. na Puškinovej ulici. Pripomienka 

židovských symbolov. 
Jarná numizmatická aukcia 
KOŠICE. V nedeľu od 7.00 do 18.00 hod. sa v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici koná jarná 

numizmatická aukcia. Rezervácia stolov sa uskutoční v čase od 20.00 – 21.00 hod. na tel. č. 055/3078314. 
Objednané stoly sú rezervované do 8.00 hod. Na burzách je zakázané vystavovať a ponúkať kópie označení 
fašistických a extrémistických skupín, funkčné zbrane a ostrú muníciu. Od 7.00 do 12.00 sa na rovnakom mieste 
koná aj Celoslovenská burza zberateľov. 

Madam Klub 
KOŠICE.Témou ďalšieho Madam Klubu je talent - vytrvalosť – úspech. Od 18.00 hod. sa predstaví Martin 

Hrehor, obchodný riaditeľ Autosalónu, Zuzana Lieskovcová, automobilová pretekárka a Zora Ochodnická, 
motivačná trénerka. Ako hudobný hosť vystúpi Dáša Kostovčík. Podujatie sa koná na Moldavskej 28. 

Pomôžte útulkom a poraďte sa s odborníkmi 
KOŠICE. V Tabačke sa v nedeľu od 11.00 do 16.00 hod. uskutoční zbierka pre košických útulkáčov z UVP 

Haniska a OZ Psy ulice. 
CINEMAX 
KOŠICE. Besnenie o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 19.50, Fakjú pán profesor 3 o 17.40, 20.20, Pacific Rim: 

Povstanie o 17.30, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, 17.50, 3D o 18.20, Backstage o 16.10, 
Červená volavka o 20.40, Králik Peter o 15.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.00, Oni 2: Nočná korisť o 



21.00, Operácia Entebbe o 16.20, Stratili sme Stalina o 18.40, Deň čo deň o 18.10, Nočná hra o 20.15 hod., 
Backstage o 13.00, Chloe a trpaslíci o 13.00, Králik Peter o 13.10, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.00, 
Sherlock Gnomes o 14.20, Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.30, Dve a pol kačky o 14.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Besnenie o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol 

Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra sa začína o 15.40, 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, 20.10, 
Backstage o 16.20, 18.20, Králik Peter o 13.40, 14.30, Coco o 13.30, Dve a pol kačky o 14.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Prior! Minulosť a budúcnosť legendárneho obchodného domu o 16.00, Eric Clapton o 18.00, Stratili 

sme Stalina o 20.30 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - O rytierovi bez koňa o 14.30 a 16.30 hod., Tajovského 4 - Čert a Kača o 16.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Workshop - Kváskovanie o 16.00 hod., Kizomba o 19.00 hod., Filmový klub: Vnútorné slnko o 19.00 

hod., zbierka - Jedz. Pomáhaj. Miluj. od 11.00 do 16.00 hod. 
Language Café 
PREŠOV. Language Café odštartuje v Libresse v nedeľu o 18.00 hod., pri stoloch s jazykmi anglickým, 

nemeckým, španielskym, talianskym, francúzskym a ruským. 
2. Odomikaňe bicigľa 
PREŠOV. KST DUBNÍK PREŠOV, RR KST Prešov a Mesto Prešov pozývajú na otvorenie cyklosezóny 

spojené s cyklovýjazdom, ktoré sa uskutoční v nedeľu so štartom o 9.00 hod. pred Konkatedrálou sv. Mikuláša. 
Trasa: Prešov, Hlavná ulica – Sekčov – Šváby – Dulová Ves -Záborské – Dúbrava – Žehňa – Tuhrina – Opiná – 
Červenica – Dubník, osada – (Dubník 874 m n. m.) – Zlatá Baňa – Sigord – Kokošovce – Dulová Ves – Solivar – 
Sekčov – Prešov, Hlavná ulica (60 km, prevýšenie 1102 m). 

Pavol Seriš 
PREŠOV. Pavol Seriš: Pri kase – komédia jedného herca. 
Komédia jedného herca z prostredia supermarketov, hypermarketov, megamarketov a gigamarketov. Paródia 

na dnešnú konzumnú spoločnosť vychádzajúca ako z reálneho, tak z absurdného základu. 
Autorská zmes stand-up comedy a pohybového herectva zo sveta obchodu, bez návštevy ktorého si pomaly 

nevieme predstaviť ani deň. 
Komédia získala Cenu diváka na medzinárodnom festivale netradičných divadiel Kopřiva 2017. 
Pavol Seriš je absolventom Ateliéru fyzického divadla na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde v 

decembri 2017 dokončil i doktorské štúdium. Za svoje autorské inscenácie získal mnoho ocenení: najnovšie Cenu 
za najlepší herecký výkon na festivale FITUA 2015 v marockom Agadire, Hlavnú cenu na European Young 
Theatre 2015 v talianskom Spolete či Hlavnú cenu publika na festivale Monomaffia 2016 v estónskom Pärnu. 

So svojou komédiou jedného herca sa predstaví v nedeľu (15. 4.) o 19.00 hod. vo Wave klube. 
Koncerty Prešovskej hudobnej jari 2018 
PREŠOV.Ďalšie zaujímavé koncerty prinesie jarná séria vystúpení v prešovskom PKO. Na počiatku bola 

melódia. Bakalársky koncert Tatiany Švajkovej. 
Prierez vývoja zborovej hudby od jej najstarších foriem. 
V interpretácii dvoch zborových telies – Miešaného speváckeho zboru Nostro Canto a Zboru katedrálneho 

chrámu sv. Alexandra Nevského v Prešove, odznejú diela hudobných skladateľov: W. z Szamotuł, F. Guerrero, 
Th. Morley, W. A. Mozart, P. G. Česnokov, A. Grečaninov, P. I. Čajkovskij, D. Bortňanskij, B. Britten, J. Hatrík, I. 
Hrušovský, J. Falik. 

Koncert pod názvom Na začiatku bola melódia sa začne v PKO Čierny orol v nedeľu o 17.00 hod. 
Hra Otvorené manželstvo 
PREŠOV.Hosťujúce predstavenie uvedú v prešovskom kine Scala. Z pera talianskeho dramatika a nositeľa 

Nobelovej ceny za literatúru Daria Fo, hra o svojráznom manželskom páre a večnom konflikte muža a ženy. 
Dvaja ľudia hľadajú harmóniu partnerského života a zároveň sa navzájom ubíjajú. Typické manželstvo na 
taliansky spôsob. Kam až sme schopní zájsť v snahe oživiť vyhasnutý ošiaľ lásky? Dokážeme odpustiť partnerovi 
neveru? Prispôsobíme sa „otvorenému manželstvu“, aj keď je otvorené iba z jednej strany? Nevlastniť ľudí a 
radovať sa z každého ďalšieho života. Všetko neriešiteľné sa jedného dňa vyrieši a dramatické situácie sa časom 
zmenia na komické. 

Hru uvedú v nedeľu (15. 4.) o 18.00 hod. v kine Scala. 
Chorus Iglovia oslavuje 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chorus Iglovia pripravil koncert pri príležitosti 30. vzniku založenia zboru. 

Repertoár zboru Chorus Iglovia je vskutku bohatý a široký. Zbor sa venuje polyfónnej hudbe, úpravám 
ľudových piesní, ako aj skladbám tanečného charakteru. 

Zbor zožal úspechy vo forme strieborných a bronzových pásiem na súťažných festivaloch a prehliadkach na 
Slovensku i v zahraničí a teraz oslavuje výročie. 

Program začne 15. 4. o 17:00 h. v koncertnej sále Reduty prvou časťou koncertu spojenou s videoprojekciou. 
Druhá časť koncertu končí o 19.20 h. 

Nezvyčajné divadlo mydlových bublín 
MICHALOVCE. Prvé divadlo mydlových bublín z ukrajinskej Odessy v rámci svojej šnúry predstavení zavíta v 

nedeľu 15. 4. 2018 o 16.00 hod. aj do Michaloviec. 
Na javisku Mestského kultúrneho strediska tak privítame ich bublinovú šou „Dobrodružstvá Mydlinky a Bublíka 

v Bublilande“. 



Je to jedno z najzábavnejších a najnezvyčajnejších detských predstavení, kde hlavní hrdinovia sú mydlové 
bubliny. 

Obyvatelia čarovnej krajiny a žiaci špeciálnej “bubli-bubli” školy, Mydlinka a Bublík, prenikajú do tajomstiev 
zaujímavej náuky – mágie skrotenia mydlových bublín. 

Na to, aby si našli recept mydlovej bubliny šťastia, majú bojovať s magistrom škodlivého bublinafukovania – 
Podfukom, a premeniť všetky jeho hanlivé, dráždivé a trápne bubliny na smiešlivé. 

Mydlinka a Bublík samozrejme nemôžu zvládnuť všetko sami! No je tu geniálny akademik bublimágie, 
profesor Zázračný, ktorý cez mydloskype sleduje, či je s nimi všetko v poriadku a pomáha im v zložitých 
situáciách. A zvláštna víla z krajiny obrovských mydlových bublín urobí radosť všetkým čarovným dažďom z 
mydlových bublín. 

Muzikálová rozprávka 
HUMENNÉ. Veselá muzikálová rozprávka o kúzelnom Félixovi, ktorý chce neposlušného princa premeniť na 

najlepšieho kráľa na svete. 
Princ Oriom sa naučí, že len dobrom sa dá dobro vykonať. Predstavenie je interaktívne a spoločne s detským 

divákom dotvára príbeh, ktorým sprevádza hlavný hrdina Kúzelný Félix. 
Rozprávka vyšla z dielne novovzniknutého experimentálneho divadla Crocus Theatre v Košiciach. 

Zakladateľmi divadla sú herečka a autorka Andrea Šafranová a herec Mário Gaži. Experimentálne divadlo sa 
rozhodli založiť, pretože hľadajú cestu medzi komerčnou a alternatívnou tvorbou. 

Spájajú tradičné a súčasné divadelné prvky. Ich repertoár tvoria hry pre všetky vekové skupiny. Nemalý 
priestor majú aj hry pre detského diváka a nimi sú ich muzikálové rozprávky. 

Predstavenie je na programe 15. apríla 2018, o 15.00 hod, v divadelnej sále Domu kultúry Humenné. 
[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Rytmus versus Iné Kafe 
KOŠICE. V Spoločenskom Pavilóne v Košiciach na Triede SNP 61 sa v piatok o 20.00 hod. uskutoční súboj 

hudobných štýlov Rytmusa so živou kapelou a skupiny Iné Kafe. 
Eugen Botoš v GES Clube 
KOŠICE. V rámci prvého ročníka RnB & Hip Hop Night sa na Slovensku uskutočnia tri koncerty, ten košický 

bude dnes od 19.30 hod. v GES Clube. 
Narcisový beh 
KOŠICE.Dnes od 18.00 hod. na Dolnej bráne štartuje nesúťažný charitatívny Narcisový beh. Beh je určený 

pre všetkých, aj deti. Bude nenáročný a veselý. Bežci podporia Ligu proti rakovine. 
Whiskyho cestovateľské kino 
KOŠICE.Spevák kapely Slobodná Európa Whisky sa po dlhých rokoch cestovania po odľahlých kútoch piatich 

kontinentov rozhodol vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé zážitky a fotografie z výprav. Dnes o 19.00 hod. v 
klube Collosseum porozpráva viac o svojej ceste do Južnej Ameriky. 

Koncert La Gioia 
KOŠICE.Výnimočné spevácke trio v sprievode kvarteta The Simple Lounge Quartet pod vedením Milana 

Adamca, člena SND, navodí romantickú atmosféru. Príďte si vychutnať Galakoncert La Gioia do priestoru Domu 
umenia, dnes o 19.00 hod. 

CINEMAX 
KOŠICE. Besnenie o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 19.50, Fakjú pán profesor 3 o 17.40, 20.20, Pacific Rim: 

Povstanie o 17.30, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, 17.50, 3D o 18.20, Backstage o 16.10, 
Červená volavka o 20.40, Králik Peter o 15.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.00, Oni 2: Nočná korisť o 
21.00, Operácia Entebbe o 16.20, Stratili sme Stalina o 18.40, Deň čo deň o 18.10, Nočná hra o 20.15 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Besnenie o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol 

Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra sa začína o 15.40, 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, 20.10, 
Backstage o 16.20, 18.20, Králik Peter o 13.40, 14.30, Coco o 13.30 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Cre`me de la cre`me: Rodin o 16.00, Odnikiaľ o 18.15, Eric Clapton o 20.20 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Remeselníci o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38) - O rytierovi bez koňa o 9.00 a 10.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Párty - Čím horšie, tým lepšie o 21.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20795465/tipy-na-dnes-piatok-13-aprila.html


SPOLOČENSKÝ PAVILÓN 
KOŠICE. Trieda SNP 61 - Rytmus versus Iné Kafe o 20.00 hod. 
Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Nikola Šuhaj sa začne na veľkej scéne DJZ v piatok o 18.30 hod. 
Burza starožitností a kuriozít 
PREŠOV. Tradičnú burzu starožitností na pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s 

agentúrou Lin ART Košice. V piatok na pešej zóne. 
Metamorfózy umenia – metamorfózy v nás – slová v bubline – deviate umenie 
PREŠOV. V piatok o 10.00 hod. sa začne v DJZ – Tehelňa tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ zameraná na komiks. 
Balkan Bashavel 
PREŠOV. Bláznivý Balkan Bashavel odštartuje vo Wave klube v piatok o 21.00 hod., o zábavu sa postarajú 

Malalata a Le Petit Nicolas. 
Posledné decembrové dni 
PREŠOV. Bardejovská kapela Posledné decembrové dni zahrá v Literárnej kaviarni Viola v piatok o 19.00 

hod. 
Drumtest 08 
PREŠOV. Jam Club prinesie v piatok od 20.00 hod. dva stage, tentoraz Dumtest 08 prinesie BASS CAMP 

2018 Official Launch Party. 
Miska z pedigu I. 
PREŠOV. Tvorivá dielňa pre ľudovo-umeleckých výrobcov je pripravená v piatok od 16.00 hod. v Divadle 

Jonáša Záborského. 
Benefičný koncert 
LIPANY. Benefičný koncert priateľov Spojenej školy, ladený v duchu slovenského ľudového folklóru, je 

pripravený v piatok o 13.00 hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. 
Športový deň narcisov 
DOBŠINÁ. V Dobšinej sa v piatok 13. apríla 2018 okrem dobrovoľnej zbierky do pokladničky dobrovoľníkov 

Dňa narcisov uskutoční aj športové podujatie. Od 10.00 do 17.00 hod. môžu záujemcovia prejsť pripravenú trasu 
behom, nordic walkingom, bicyklom, s korčuľami či s detským kočíkom. 

Stratená voda 
STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h. sa uskutoční predstavenie novej knihy filmára, 

ochranára a spisovateľa Erika Baláža. 
Škriepky na korze 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Carlo Goldoni patrí rovnako ako Moliere, či Shakespeare k divadelným klasikom. Na 

svojom konte má množstvo výborných komédií. Medzi tie najznámejšie patrí azda Sluha dvoch pánov. Poznajú ju 
divadelníci po celom svete, pretože je vždy zárukou výbornej zábavy. 

Spišské divadlo sa rozhodlo priniesť svojim divákom ďalšiu z Goldoniho lahôdok. 
Ide o komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval. 

„Slovenskí diváci hru možno poznajú pod názvami ako Škriepky v Chiozze alebo Čertice. Pre Spišské divadlo ju 
pod názvom Škriepky na korze, preložil a naštudoval režisér Peter Palik,“ uvádzajú divadelníci. 

V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o 
hromadu lásky. „Samozrejme všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym temperamentom,“ uvádzajú 
divadelníci. Komédiu si môžete pozrieť v Spišskom divadle v piatok 13. apríla o 19.00 h. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Mesto Spišská na facebooku uverejnilo status o gayovi… takáto búrka sa 

strhla! 
[13.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-
296470 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves sa rozhodlo na svoj facebook uverejniť status o víťazovi súťaže Gayman Českej a 

Slovenskej republiky. No sledujte, čo potom nasledovalo… 
Mesto Spišská Nová Ves na svojom FB profile uverejnilo tento týždeň ako zaujímavosť aj informáciu o 

Lukášovi Grečkovi – rodákovi z nášho mesta, ktorý sa neskôr presťahoval do Viedne a súčasne študujete 
medicínu v Brne. 

„V minulom roku zvíťazil v súťaži Gayman Českej a Slovenskej republiky, ktoré bude reprezentovať na 
prehliadke Mr. Gay Europe 2018, ktorá sa tento rok koná v Poľsku,“ napísalo mesto na svojom facebooku. 

Búrlivá diskusia 
Tento príspevok však vzápätí vyvolal rozporuplné reakcie a okrem toho aj búrlivú diskusiu. Pod daným 

statusom sa objavila viac ako stovka rôznych komentárov ľudí. A nechýbali ani všakovaké negatívne vyjadrenia. 

http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-296470
http://spisska.dnes24.sk/mesto-spisska-na-facebook-uverejnilo-status-o-gayovi-takato-burka-sa-strhla-296470


„Zo Spišskej pochádza mnoho statočných a pracovitých ľudí, ktorí sú osobnosťami, aj keď o nich vie málokto. 
Vyhrať súťaž Gayman do tejto kategórie určite nepatrí. Odporúčam vedeniu mesta, aby rozhodne vymenilo ľudí, 
ktorí považujú za dôležité oboznamovať obyvateľov mesta s takýmito informáciami. Ponúkať vôbec tuto 
informáciu na oficiálnom webe mesta považujem za neprijateľné,“ napísal napríklad Anton. „Si robíte zadok.. Toto 
môže pridať normálny človek? To máme byť hrdí na toto? Kriste, ja sa sťahujem niekde,“ znie v ďalšej reakcii. 

Ako sme už spomenuli, pod daným statusom sa na oficiálnom FB profile mesta rozpútala naozaj dlhá 
diskusia, treba však povedať, že viac reakcií uvedený príspevok schvaľovalo. „Rešpekt Lukáš. Rešpekt admin. 
Rešpekt Mesto SNV. Hoci sa píše rok 2018, podľa niektorých komentárov stredovek neskončil, stredovek trvá,“ 
znie napríklad jedna z nich. 

„Gratulujem Mestu Spišská Nová Ves, že sú preň všetci rovní a že uverejnilo tento post. Pánovi Grečkovi 

veľa šťastia pri štúdiu, už len preto, že v budúcnosti bude pravdepodobne dbať o zdravie všetkých ľudí a 
pochybujem, že jeho výkony na pracovisku budú kvalitné podľa toho, kto je akej orientácie,“ napísala pre zmenu 
Kaja. 

Čo na to radnica? 
O vyjadrenie sme požiadali aj samotnú spiškonovoveskú radnicu. „Pravidelne informujeme o aktualitách v 

meste, navyše sa venujeme historickým osobnostiam, rodákom, ľuďom, ktorí u nás pôsobili, ale aj umeleckým 
dielam venovaným mestu, či historickým fotografiám. Informácia o víťazovi spomínanej súťaže patrila medzi 
ďalšie, ktoré sa objavili na internete, a podobne, ako informácie o ďalších ľuďoch, ktorí súvisia s naším mestom, 
sme ju zaradili medzi tie, ktoré zverejňujeme. Zbierame všetky informácie o spojitostiach s naším mestom,“ 
povedal PR pracovník mesta Tomáš Repčiak. 

Ako doplnil, v prípade L. Grečka išlo o zaujímavosť – informáciu, ktorá neobsahovala ani príklon k téme ani 
odmietnutie. „Samozrejme, že sme čakali aj negatívne reakcie, nie však v takom rozsahu. Zámerne sme 
nevstupovali do komentárov a reagovali sme až neskôr – uverejnením kódexu, ktorý sme predtým na FB nemali. 
Zverejnením kódexu sme jasne odpovedali na diskusiu i výhrady,“ uzavrel Repčiak. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

25. Aktivisti zo Spišských Tomášoviec zachraňujú lipu aj transparentom 
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Prírodná pamiatka postupne chradne. 
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Na obecnej lipe v blízkosti cintorína v Spišských Tomášovciach (okres Spišská 

Nová Ves) pred časom pribudol netradičný transparent. 

Na zelenom plátne sa vyníma nápis – Zachráň ma. 
Kto a prečo nápis na takmer dvestoročný strom umiestnil, na to sme sa opýtali priamo organizátorov 

občianskej výzvy. 
O nápise sme sa dozvedeli z obecného webu. 
Strom chradne 
Strom, ktorý je prírodnou pamiatkou, rokmi chradne. 
Na jeho nelichotivý stav už dlhší čas upozorňuje jedna z tomášovských rodín. 
Rodák z obce, bývajúci v susednej Českej republike, Leonard Chovan sa rozhodol verejne vystúpiť a prišiel s 

občianskou iniciatívou za záchranu lipy. 
„V priebehu času, keď som sa vracal domov, mal som možnosť pozorovať zmeny priaznivé i nepriaznivé, 

ktoré sa v obci uskutočnili. Tak som si všimol i neutešený stav našej lipy. Podľa mňa k tomuto stavu došlo v 
dôsledku neodborných zásahov do koruny stromu a nedostatočnej ochrany okolia obidvoch líp. Nemalou mierou 
k tomuto prispelo i totálne zanedbanie pravidelnej údržby stromu. Všetko to má za následok, že lipa chátra, je 
drasticky zdevastovaná a umiera,“ uviedol v svojom stanovisku na obecnom webe L. Chovan. 

Plánujú petíciu aj zbierku 
Dve lipy pri cintoríne sú tradičným miestom stretávania sa miestnych obyvateľov. 
Jedna z nich je v zúboženom stave. 
((piano)) 
„Som rodená Tomášovčanka. Už ako dieťa si pamätám, že na strome bol nápis - zákonom chránené. Roky tu 

už nie je a strom aj tak vyzerá. Spolu so strýkom sme sa rozhodli viac v očiach Tomášovčanov zviditeľniť tento 
náš strom, ktorý si zaslúži, aby bol zachránený. Chceme robiť v obci osvetu aj prostredníctvom našich skautov. 
Plánujeme spísať petíciu a predložiť ju na obecnom zastupiteľstve. Uvažujeme aj o vyhlásení zbierky na 
záchranu stromu,“ doplnila Júlia Palušková, neter L. Chovana. 

Podľa Tomášovčana obec v tomto nekoná i napriek opätovným upozorneniam z jeho strany. 
„Pretože lipa i naďalej chátra a smeruje k trvalému poškodeniu, ba až zániku,“ zdôraznil. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20803423/aktivisti-zo-spisskych-tomasoviec-zachranuju-lipu-aj-transparentom.html
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O osude rozhodne odborník 
Podľa starostky obce Zuzany Nebusovej (nez.) lipa rastie v blízkosti štátnej cesty, jej korene zasahujú hlboko 

do asfaltu. 
Strom pravdepodobne poškodzuje soľ z posypov. 
Myslí si však, že je to viacero faktorov, ktoré sa podpisujú pod poškodzovanie stromu. 
„Lipu pravidelne obstrihávame. Staráme sa o ňu v rámci možností,“ informovala starostka obce. 
Ako uviedla, kontaktovať budú odborníkov na Správe národného parku Slovenský raj, aby odborne zhodnotili 

aktuálny stav lipy. 
„Podnikneme kroky na jej záchranu. Na záchranu oboch líp, ktoré sú súčasťou našej obce. Odborník 

rozhodne, do akej miery to bude možné. Verím, že na to nájdeme aj potrebné financie,“ vysvetlila Z. Nebusová. 
Ako dodala, transparent na strome ponechajú. 
(zdroj: archív MG) 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Pohotovosť v lekárňach - piatok 13. apríla 
[13.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 
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Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. Max, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Adria, Obrancov mieru 3 
Poprad 
BENU, Moyzesova 4067/3 
Humenné 
Harmónia, Ul. 1. mája 2045 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
SOFIA, Duklianskych hrdinov 1212 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Primula, Hollého 222 
Snina 
NÁDEJ, Sládkovičova 300 
Trebišov 
RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. Armády 3724 
Michalovce 
SUPER LEKÁREŇ, Duklianska 4 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 
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27. Mala som dieťa v trinástich, bol to šok (reportáž o neplnoletých matkách) 
[13.04.2018; plus.sme.sk; Sme Plus / Plus; 00:00; Ela Rybárová] 
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Namiesto platonických lások riešia plienky, plačúce bábätká a trestné oznámenia. Najviac neplnoletých mám 
je na východe Slovenska 

Namiesto platonických lások riešia plienky, plačúce bábätká a trestné oznámenia. V školskej lavici sedia s 
bruškami a často celé mesiace netušia, že sú tehotné. A mnohé základnú školu ani nedokončia. 

Najviac neplnoletých mám je na východe Slovenska. Regióny, ktoré patria medzi najchudobnejšie na 
Slovensku, majú aj najvyšší podiel nedospelých mamičiek. 

Na Slovensku porodí ročne asi päťdesiat dievčat do štrnásť rokov. Neplnoletých mamičiek je u nás takmer 
tisícštyristo ročne. 

H elena pôsobí drobno a krehko, nie je ťažké si ju predstaviť v školskej lavici a pri detských hrách. Hoci sa 
často usmieva, keď rozpráva, trasie sa, mädlí si ruky, občas sa jej zlomí hlas. Na otázku, či ešte verí chlapcom, 
mužom, odpovedá ticho „už nie“ a pozerá sa pritom do zeme. 

Môže za to spomienka na jediný večer a na to, čo nasledovalo. Na diskotéke spoznala chlapca. Podobne ako 
mnohé dievčatá z vylúčených komunít v jej veku, netušila, že sex môže mať aj nepríjemné následky. 

Keď sa začala fyzicky meniť, okolie ju podozrievalo, že je tehotná. Neverila. „Menštruáciu som mala každý 
mesiac. Bola som prekvapená, nečakali sme to,“ hovorí o chvíli, keď jej tehotenský test potvrdil, že je už v 
šiestom mesiaci gravidity. 

Možno by to nebol až taký výnimočný príbeh, keby Helena nemala pri pôrode tesne nad trinásť rokov. 
Na prípad, akým je ona, nemá Slovensko ani osobitnú kategóriu. Štatistický úrad eviduje ročne až päťdesiat 

dievčat, ktoré porodia do štrnástich rokov. Niektoré matky nedovŕšia ani tento vek a na svet už privedú dieťa. 
Namiesto tričiek s Hello Kitty, platonických lások a školy riešia plienky a plačúce bábätká. Sú často v 

základnej škole a mnohé už štúdium nedokončia. 
Hoci celkovo počet neplnoletých mamičiek za posledných 22 rokov na Slovensku mierne klesol, tých 

najmladších do štrnásť rokov pribúda. Je ich o tretinu viac než v roku 1993. 
Má 35 rokov a už je babka 
V rodinnom domčeku v Dobšinej, ktorému na prednej fasáde kraľuje nápis Detstvo deťom a ktorý niekoľkokrát 

do týždňa otvára dvere pre rodiny neplnoletých matiek, pobehuje okolo Heleny jej zvedavá a zhovorčivá dcérka. 
Keď svojmu chlapcovi povedala, že je tehotná, odsekol, že dieťa nie je jeho. Ani dnes sa k dcérke nehlási. Aj 

on bol neplnoletý, keď ju splodil, mal pätnásť alebo šestnásť rokov. 
Portréty dievčat, ktoré mali deti ako tínedžerky 
(9 fotografií) 
„Mala som šok v tom šiestom mesiaci, že budem s deckom sama.“ Na dieťa sa netešila. Zmierila sa s tým, až 

keď už bola dcérka na svete. 
„Zrazu bolo všetko iné. Večer som s ňou musela byť hore, von som musela chodiť všade s ňou. Už nemôžem 

chodiť s kamarátkami von. To mi najviac chýba.“ 
Keďže Helena musela chodiť do školy, na dieťa mala čas len večer. Išla s dcérkou na prechádzku a späť 

domov. Inak sa o ňu starala jej mama. 
Malá preto volá „mama“ nielen svoju skutočnú mamu, ale aj babku. Tá je vo veku, keď dnes mnohé ženy majú 

ešte len malé deti, nie vnúčatá. Má tridsaťpäť rokov. 
((piano)) 
Helenu mala ako sedemnásťročná. Dúfala, že dcéra si na dieťa počká dlhšie, že sa stihne vyučiť. „Skrátka sa 

doňho zaľúbila a nedala si povedať. Mám aj ja na tom vinu, že som ju dosť nestrážila, ale aj ja som mala toho 
dosť, štyri deti doma, nemohla som ju priviazať,“ vysvetľuje. 

Bývali v tom čase u jej svokry, kde mali jednu izbu a miesta nebolo nazvyš. „Pomyslela som si, čo budeme 
robiť? Kde bude bábätko spať? Kam dáme postieľku, kočík?“ spomína mladá babka. 

Otca dieťaťa oznámili na polícii. „Chodili sme po súdoch osem mesiacov. Dostal podmienku rok a osem 
mesiacov – tú najmenšiu, lebo tiež ešte chodil do školy a nemal žiadne problémy, ani s policajtmi.“ 

O dcérku sa vôbec nezaujíma, nevezme ju na prechádzku alebo jej niečo kúpiť. „Vidí ju a len okolo nej prejde 
ako nič. Nezaujíma sa, či nie je chorá, ako sa má,“ posmutnie babka. 

Do dokončenia základnej školy Helene chýba rok. 
Nevideli obrázok ani kocku 
Dobšiná, mesto, odkiaľ Helena pochádza, má v štatistikách osobité miesto. 
V starom baníckom meste s necelými 5700 obyvateľmi, kde je podiel Rómov a Nerómov takmer vyrovnaný, sa 

v roku 2016 z 89 detí narodila takmer pätina maloletým matkám. Je to najvyššie percento zo všetkých miest na 
Slovensku. 

Pri pohľade na mapu Slovenska dominuje pri číslach o neplnoletých mamách východ krajiny, no každý rok sa 
nájdu takmer vo všetkých okresoch. 

https://plus.sme.sk/c/20802739/mala-som-dieta-v-trinastich-bol-to-sok-reportaz-o-neplnoletych-matkach.html
https://plus.sme.sk/c/20802739/mala-som-dieta-v-trinastich-bol-to-sok-reportaz-o-neplnoletych-matkach.html


Regióny, ktoré spadajú medzi najchudobnejšie na Slovensku, majú najvyšší podiel nedospelých mamičiek: 
Gelnica, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota a Rožňava. 

V Dobšinej sa prípady tehotných žiačok, ktoré nemali ukončenú povinnú školskú dochádzku, opakovali. Práve 
preto sa pred piatimi rokmi dve miestne učiteľky Eleonóra Liptáková a Erika Polgáriová rozhodli založiť domček 
Detstvo deťom. No nielen preto. 

„Deti, ktoré nám do školy prichádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, sú také nepripravené na 
školskú dochádzku, že je priepastný rozdiel medzi nimi a deťmi z bežných rodín. Zlyhávajú v škole od prvého 
dňa,“ hovorí Eleonóra Liptáková. 

Bola v šoku, keď jej žiačka, už mamička, na otázku, či číta malému rozprávky, alebo sa s bábätkom aspoň 
rozpráva, odpovedala: Nie, prečo? 

„Ony sa postarajú, detičky sú umyté, oblečené, nakŕmené a položené do postieľky alebo držané na rukách, 
ale to je celé. Tie veci, ktoré sú v rodinách bežné, že odmalička sa mama dieťaťu prihovára, rozpráva sa s ním, to 
tu nefunguje, a potom nejde ani reč,“ opisuje začarovaný kruh Liptáková. 

„V IQ teste je obrázok, že dievčatko ťahá rybu na vodidle. Obyčajné dieťa sa smeje, dieťa z takejto komunity 
sa len pozerá. Rybu nevidelo ani psa na vôdzke, nevidelo dokonca ani obrázok. Má poskladať kocky, keď ako 
šesťročné prvýkrát v živote drží v ruke kocku. Deti nemajú skúsenosti, ktoré im treba. Preto treba pracovať s 
rodinou,“ vysvetľuje. 

V domčeku vedú mamy k tomu, aby sa s deťmi od malička rozprávali. Keď napríklad varia, nech to komentujú: 
beriem do ruky varešku, pomiešam. „Najprv sa smiali, ale jednoducho sa to tak robí. Nie je reč, nie sú slová, 
nejde ani proces myslenia tak, ako má.“ 

V domčeku vládne čulý ruch, štyri mamičky a deväť detí ľahko zaplnia dom. Vnútri je poriadok, príjemne a 
čisto ako doma v obývačke. 

Každý, kto domček navštevuje, musí dodržiavať pravidlá, ktoré visia neďaleko vchodu. Treba byť hlavne čistý, 
chodiť načas a pravidelne, upratať po sebe, venovať sa deťom. 

Viac podobných článkov nájdete na SME+. Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme. 
Vo viacerých menších skupinách sa tu strieda dvanásť rodín. Väčšinou sú štvorčlenné, jedna je päťčlenná. 

Učiteľky z Dobšinej a jedna ich kolegyňa sem mieria po práci ako dobrovoľníčky, centrum tak funguje trikrát do 
týždňa. 

„Moje baby“, ako neformálne volá mladé mamičky Eleonóra Liptáková, tu môžu prať, žehliť či okúpať seba aj 
deti. 

Deti si kreslia, strihajú si, hrajú sa. Kútik s Montessori hračkami je u drobcov najobľúbenejší. Nakladajú 
napríklad predmety drevenou pinzetou do drevených pohárikov či vkladajú kartónové peniažky do škatule. V lete 
majú k dispozícii veľký uzavretý dvor s hojdačkami a preliezačkami. 

Mamičky sa zatiaľ môžu porozprávať, vypiť si kávu alebo spoločne napečú koláč. 
Pôrodu v štrnástich sa bála 
Jednou z nich je aj dvadsaťdvaročná Magda, ktorá pochádza z jednovaječných dvojičiek. Býva v chatrči, ale je 

pekne oblečená a vie s bohatou slovnou zásobou po slovensky rozprávať o všetkom. Má tri deti, ktoré si s pani 
učiteľkou vystrihujú alebo sa tmolia okolo. 

Prvé dieťa čakala v štrnástich rokoch, a to je stále v spoločnosti hanba. 
Zdravotné riziká u neplnoletých Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v rozvojových 

krajinách otehotnie každoročne približne 16 miliónov dievčat od 15 do 19 rokov a 2,5 milióna dievčat do 16 rokov. 
Tehotenstvá tínedžeriek sú problémom aj vo vyspelých krajinách, najmä v marginalizovaných komunitách. 
Komplikácie počas tehotenstva a pôrodu sú podľa WHO celosvetovo hlavnou príčinou smrti dievčat od 15 do 19 
rokov. Matky od 10 do 19 rokov majú vyššie riziko eklampsie, horúčky omladníc a systémových infekcií v 
porovnaní so ženami, ktoré rodia vo veku od 20 do 24 rokov. Bábätká adolescentných matiek majú vyššie riziko 
nízkej pôrodnej hmotnosti i predčasného pôrodu v porovnaní so ženami od 20 do 24 rokov. 

„Zistila som to, až keď som bola vo štvrtom mesiaci. Bolo neskoro. Mama kričala, bola to katastrofa, hádali 
sme sa, že pôjde so mnou k doktorovi na výškrab, že si zničím budúcnosť, že je ešte skoro na deti.“ 

Zo školy to nahlásili. „Zobrali to ako pokus o znásilnenie, ale tak to nebolo, obaja sme to chceli,“ hovorí 
Magda. 

„Aj po policajtoch sme chodili, lebo som bola maloletá. No všetko dobre dopadlo.“ Jej muž dostal podmienku. 
Mal vtedy devätnásť rokov. Zohnal si prácu, chodil na brigády. 
Magda chodila práve do ôsmeho ročníka základnej školy, no najväčší strach nemala o svoju budúcnosť, ale o 

zdravie. 
Pôrody v tomto veku sú rizikovejšie, deti mávajú často nízku pôrodnú hmotnosť a iné popôrodné komplikácie. 
„Veľmi som sa bála pôrodu, aby sa niečo nestalo mne alebo dieťaťu, predsa len som mala štrnásť rokov. 

Pôrod bol ťažký, cisárskym rezom, no našťastie sa nič nestalo. Nevládala som sa po ňom ani postaviť, to bolo 
najťažšie,“ spomína. 

Syn mal len pol roka, keď už opäť sedela v školskej lavici. Starali sa oňho zatiaľ mama alebo svokra. Ani 
sama však nemala problém obriadiť ho. 

„Pochádzam z väčšej rodiny, starala som sa o mladšie sestry. Vedela som aj prať, variť, upratať, žehliť. 
Naučila ma to mama.“ 

Hoci jej lekári dávali najavo, že „decko má decko“ a prízvukovali jej, aby sa s ďalšími deťmi neponáhľala, 
šestnásťročná bola opäť tehotná. Vtedy už mala skončenú základnú školu. 

„Chcela som si nájsť prácu, vyučiť sa za kaderníčku. Teraz mi je to ľúto, lebo pri deťoch sa to nedá. Hádam 
keď budú väčšie.“ Jedným dychom však dodáva: „Hlavná vec, že je mi decko zdravé, múdre, šikovné, aj zo školy 
ho chvália.“ 



Nevedeli povedať súvislú vetu 
Pokroky detí, ale aj mamičiek, ktoré navštevujú domček za päť rokov jeho fungovania, opisuje Liptáková s 

hrdosťou. 
„Deti vedia pekne sedieť pri stole, majú pracovné návyky, vedia držať ceruzku, strihať, vyfarbovať. Rozvíjajú 

sa vo všetkých funkciách zraku či sluchu, aby boli pripravené na školu,“ opisuje. 
Pritom keď začínali, nevedeli, ktoré dieťa chytať skôr, drobci lietali, bili sa a naťahovali o hračky. „Museli sme 

ich rozsádzať, aby sa trochu upokojili. To sa s tým, čo je teraz, nedá porovnať.“ 
Veľká zmena nastala podľa Liptákovej aj u mamičiek. „Veľmi sa posunuli. Keď sme otvárali domček a boli tu 

novinári, bol problém, aby povedali súvislú trojslovnú vetu. Teraz sú úplne inde. Dá sa s nimi o čomkoľvek 
rozprávať.“ 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Keď v sedemnástich otehotnela, strašili ju, že bude chcieť vyhodiť dieťa z okna 
Učiteľka z Dobšinej má rázny prejav a autoritu u malých aj u veľkých. Medzi rečou dáva čerstvej tínedžerskej 

mamičke odporúčania, aby synčeka dávala ležať aj na bruško. 
Ukáže na veselé dlhovlasé dievčatko v sukni, ktoré lieta okolo, Vivienku. 
„Vyzerala, že nebude chodiť, mala osem mesiacov a žiadne svaly. Pani doktorka mi povedala, však vieš, aká 

tam je rodinná anamnéza. A to má byť všetko? My sme jej vybavili neurológa, mama s ňou intenzívne cvičila a 
keď mala rok a tri mesiace, už behala,“ opisuje Liptáková. 

Ako učiteľka sa stretávala s tým, že až v prvej triede zistili, že dieťa nepočuje alebo poriadne nevidí. Najbližší 
detskí špecialisti sú v Košiciach alebo v Poprade, čo je ďaleko a autobusové spojenie je mizerné. 

Sama potom mamičkám hľadala na internete špecialistov, dohadovala im termíny a kým boli deti malé, vozila 
ich na vyšetrenia. 

Nie ste v poriadku, hovorili im 
V Dobšinej nad ňou a Erikou Polgáriovou Nerómovia zo začiatku krútili hlavou. 
„Dávali nám najavo, že nie sme celkom v poriadku, hovorili, že sme hlúpe. Teraz sa k nám síce ľudia veľmi 

nepridávajú, ale už aspoň nie sú odmietaví,“ opisuje Liptáková postupnú zmenu. 
Niektorí ľudia im pomáhajú materiálne, dávajú im napríklad veci po deťoch. No inak sa zapájať nechcú. 
„Hľadali sme partnerky pre mamičky, ktoré by šli spolu s nami na prechádzku s deťmi, do parku, na kolotoče. 

No nie je záujem. Ľudia sú tu strašne skeptickí, neveria, že sa môže niečo pohnúť dopredu.“ 
V Dobšinej majú podľa Liptákovej zlé skúsenosti, napríklad krádeže, napádanie detí, vši, blchy zo školy či 

škôlky. „Stačí zopár neprispôsobivých a zvrtne sa to na celú komunitu.“ 
Rómske a nerómske deti u nich podľa nej nemajú problém spolu sedieť v školskej lavici či jesť chrumky z 

jedného vrecka. Problémom sú ľudia, ktorí žijú úplne na okraji spoločnosti. 
„Veľa rómskych rodín tu žije v krásnych domoch, majú málo detí, starajú sa o ne. Aj v škole máme rómske 

deti, ktoré končia deviaty ročník s výbornými výsledkami. Mali sme najlepšiu žiačku v škole, ktorá bola Rómka. No 
u nás je problém špinavé, zapáchajúce dieťa, a tých je neúrekom.“ 

Hoci je v Dobšinej väčší záujem navštevovať centrum Detstvo deťom, nemajú kapacitu na rozširovanie. 
Rodinný dom, ktorý im darovali dobrodinci z Bratislavy, nie je nafukovací a ani dobrovoľníkov, ktorí by sa 

rodinám venovali, nie je ľahké zohnať. Za kolegyňu, ktorá musela odísť zo zdravotných dôvodov, v Dobšinej 
náhradu nenašli. 

Ako to vyzerá v domčeku Detstvo deťom v Dobšinej 
(6 fotografií) 
Desať až dvanásť tehotných ročne 
Do domčeka chodia aj bezdetné dievčatá od dvanásť do šestnásť rokov. Na pravidelnom Babinci riešia s 

Erikou Polgáriovou prevenciu v oblasti sexuality a vzťahov. 
Rodičia s deťmi často tieto témy vôbec neotvoria a v škole je sexuálna výchova príliš teoretická alebo 

prichádza neskoro. 
Prípady súlože s maloletými v SR a tresty Podozrenie zo sexuálneho zneužívania maloletých do 15 rokov sú 

povinné polícii nahlásiť nemocnice, nahlasujú ho aj školy či zákonní zástupcovia. Kto vykoná súlož s osobou do 
15 rokov alebo ju inak sexuálne zneužije, je za to trestne zodpovedný bez ohľadu na to, či s takýmto konaním 
súhlasili obe strany. V Trestnom zákone v § 201 sú uvedené základné trestné sadzby od 3 do 10 rokov. Vlani 
bolo podľa informácií slovenského ministerstva spravodlivosti za sexuálny styk s osobou do 15 rokov alebo jej iné 
sexuálne zneužitie podľa § 201, § 200 a § 199 odsúdených 183 páchateľov. Z nich 26 dostalo nepodmienečný 
trest, 157 dostalo podmienečný trest, vo veľkej väčšine prípadov bez uloženia obmedzení a povinností. Vlani bolo 
podľa informácií polície SR nahlásených 513 prípadov sexuálneho zneužívania detí do 18 rokov, z toho takmer 
200 obetí malo maximálne 13 rokov. Zároveň bolo nahlásených 41 prípadov znásilnení a 43 prípadov sexuálneho 
násilia v prípadoch detí do 18 rokov. 

„Mávali sme v škole aj desať - dvanásť tehotných dievčat ročne. Hoci ich počet kolíše, znižuje sa vek. 
Najmladšia oslávila týždeň pred pôrodom trináste narodeniny,“ hovorí Liptáková. 

Pomohlo by podľa nej, aby sa v školách, kde je problém s maloletými matkami, zaviedla sexuálna výchova od 
najnižších tried. 

„Nielen kvôli dievčatám, ktoré majú ako deti vlastné deti, ale aj kvôli mladším žiakom. V škole máme prvákov, 
druhákov, ktorí vidia, že dievčatá chodia po škole s bruškami. Aj tým to treba nejako vysvetliť.“ 

Marián Bubenčík, prvý oficiálny vajda na Slovensku, ktorý má v Dobšinej rešpekt medzi Rómami aj bielymi, 
verí, že veľa záleží od rodičov, ktorí musia tlačiť na deti, aby sa vedeli o seba postarať a chodili do školy. 

„Aj tresty sú nedostačujúce. Tí, čo mali sex s maloletou, by mali byť trestaní, aby ostatní videli príklad,“ myslí 
si. 



Tie maloleté mamičky, pri ktorých partner od začiatku stál, a ktoré majú s matkou dobrý vzťah, sú v nespornej 
výhode. No aj tak je ich štartovacia pozícia oveľa ťažšia než u vyzretých žien, ktoré nemusia bojovať s 
predsudkami. 

Napriek tomu v Dobšinej, kde vidíme, že osobný prístup a práca s rodinami funguje, sa človek ľahko nakazí 
optimizmom a pozitívnou energiou. 

Nebudú sa ako „prespanky“ ukazovať 
V domčeku Detstvo deťom ich teraz čaká ťažká skúška: prvé dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku. 
„Na mame bude oveľa väčšia zodpovednosť za prípravu na vyučovanie. Čím budú deti staršie, tým bude 

učivo náročnejšie. Už v druhom ročníku im mamy nebudú vedieť s niektorými vecami pomôcť.“ 
Vymýšľajú preto, ako nastaviť aj v domčeku vyššiu úroveň, aby to v škole fungovalo, matky nestratili 

sebavedomie a vedeli byť deťom oporou. 
„Chceme, aby aj ony popri deťoch študovali a dokončili si základné vzdelanie, aby mali šancu získať výučné 

listy. Ak deti úspešne skončia základnú školu, aby sa im podarilo dostať na stredné školy a mohli mať lepší život, 
to by bolo pre nás veľké zadosťučinenie,“ uzatvára Liptáková. 

No nie všade sa darí tak ako v domčeku v Dobšinej. V Moldave nad Bodvou, kde je komunitné centrum 
priamo v osade a funguje pre oveľa viac klientov, nevedia mnohé maloleté mamičky ani po slovensky. Rozumejú 
maximálne otázke, ako sa volajú a koľko majú rokov. Viaceré sa podpíšu len s ťažkosťami, tlačenými písmenami. 

V Rankovciach sa mamičky, ktoré sľúbili, že do komunitného centra prídu, nakoniec neodvážia. Odhovorili ich 
svokry, ktorým sa nezdalo, že by sa mali ísť ako „prespanky“ ukazovať. 

Psychologička: Nedochádza im, že je to o ich vlastnom tele 
„Mohla to byť jednorazová nerozvážnosť, no tá žena bude mať problémy možno do konca života. Niektoré 

fázy jej psychického vývinu sa úplne zastavia, zrazu na to nie je čas, uchopenie zodpovednosti prichádza oveľa 
skôr,“ začína rozprávanie o neplnoletých mamičkách psychologička Veronika Šimonová z Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. 

Pravidelne sa na ňu obracajú školy, ktoré riešia problém s tehotnými žiačkami. 
„Ak ich o sexe aj informujú na hodinách biológie alebo na etickej výchove, je to veľmi teoretické. Tým 

dievčatám nedôjde, že je to o ich vlastnom tele, o ich správaní sa a jeho možných dôsledkoch,“ hovorí 
psychologička. 

Vo väčšine škôl sú k maloletým mamičkám ústretoví, nastavia im individuálny študijný plán alebo umožnia 
prerušiť štúdium, ak už zavŕšili povinnú školskú dochádzku. Aj tak sa však mnohé do školy už nevrátia. 

Stáva sa aj to, že to v škole vezmú zle a panie učiteľky riešia, ako sa to mohlo stať v ich triede. „Nedávno nás 
volali do jednej školy, aby sme im to prišli vysvetliť. No je trochu neskoro prísť žiakom vysvetľovať niečo o 
sexualite, partnerských vzťahoch a rodičovstve, keď je už dievča tehotné,“ podotýka Šimonová. 

Na maloleté mamičky sa podľa nej v našej spoločnosti nezaslúžene pozerá cez prsty. Mladé matky podľa jej 
skúseností spätne trochu mrzí, že museli byť príliš skoro zodpovedné. Prípadne sa hnevajú, že im mama 
nedovolila situáciu zobrať do vlastných rúk. 

„Stigmatizácia sa nekončí pôrodom dieťaťa, pokračuje aj v škôlke a škole. Keď si predstavíme, že 
devätnásťročná mama donesie do škôlky trojročné dieťa, reakcia učiteliek aj ďalších rodičov môže byť dosť 
nedôverčivá.“ 

Keďže neplnoleté matky často pochádzajú z chudobného prostredia, viac než vlastný chaos v hlave riešia 
technické záležitosti: kde budeme bývať, z čoho budeme žiť? Mnohé z nich podľa Šimonovej žijú bez partnera v 
jadrovej rodine a je pre ne ťažké nájsť si trvalý vzťah. 

„Vieme si predstaviť, aký chaos má v hlave dievča v puberte, zaľúbi sa prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, a zrazu 
už na to nie je priestor. Keď sa také dievča stane matkou, je hľadanie partnerského vzťahu náročnejšie.“ 

Ďalší problém je, že keď sa o dieťa stará hlavne babka, dieťa aj ju často považuje za mamu. 
„Je to zmätočné. Mala som prípad, kde sa dvadsaťjedenročná mama sťažovala: môj šesťročný syn počúva 

viac moju mamu ako mňa, berie ma skôr ako sestru alebo dobrú kamarátku. Bolo to celkom šikovné dieťa, ale 
jeho mama mala výrazné výchovné ťažkosti, to dieťa jej skákalo po hlave,“ dodáva Šimonová. 

(era) 
[Späť na obsah] 
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na-turne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Adela Vinczeová a Richard Müller. Autor: Lukáš Kimlička 
Päťdesiatšesťročný interpret takisto vydáva album Koncert. 
„Je to vlastne live záznam nášho vlaňajšieho Ona a On Tour, avšak len hudobnej časti. Na koncertoch som 

spieval moje najobľúbenejšie skladby, ale aj hity, bez ktorých sa žiaden môj koncert nezaobíde. Verím, že toto 
CD fanúšikov poteší,“ povedal rodák z Hlohovca. 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/465832-richard-muller-s-moderatorkou-adelou-vinczeovou-vyrazili-na-turne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/465832-richard-muller-s-moderatorkou-adelou-vinczeovou-vyrazili-na-turne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Dvojica sa vo štvrtok predstavila v Prievidzi, po ktorej nasleduje ďalších dvanásť koncertov v rámci Slovenskej 
i Českej republiky. „Naším cieľom je ľudí zabaviť, pripraviť im krásny večer, v rámci ktorého sa odreagujú a 
zabudnú na problémy. Aj pre mňa je fascinujúce, ako je každý koncert tohto turné iný. Pesničky, samozrejme, 
hráme stále tie isté, ale časť, kde ma Adela spovedá, je vždy odlišná. Ani ja a asi ani ona sama celkom nevieme, 
čo sa ma kedy spýta. Je to teda aj pre mňa veľká zábava. Budem veľmi rád, ak to budú ľudia vnímať podobne. Už 
sa na nich obaja veľmi tešíme,“ vyhlásil. 

Ona a On Tour 2018: 
12. apríla – Prievidza, Športová hala 
13. apríla – Martin, kino Strojár 
16. apríla – Piešťany, Dom umenia 
17. apríla – Bratislava, Istropolis 
10. mája – Praha, Hybernia 
11. mája – České Budějovice, DK Metropol 
18. mája – Tatranská Lomnica, Teniscentrum 
19. mája – Spišská Nová Ves – Športová hala 

21. mája – Michalovce, Chemkostav Aréna 
22. mája – Bardejov, Mestská športová hala 
23. mája – Ružomberok, Dom kultúry A. Hlinku 
12. júna – Považská Bystrica, Športová hala 
13. júna – Levice, Športová hala 

[Späť na obsah] 

 
 

29. TA3 predstaví Majstra Pavla z Levoče v cykle dokumentov 
[13.04.2018; ta3.com; Spoločnosť; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1125891/ta3-predstavi-majstra-pavla-z-levoce-v-cykle-dokumentov.html 

 
 

Cyklus dokumentárnych filmov Po stopách Majstra Pavla, ktorý vznikol pri príležitosti 500. výročia inštalácie 
oltára Majstra Pavla v Levoči, čoskoro predstavia verejnosti. 

Cyklus 17 dielov 
Podľa predsedu občianskeho združenia 500 Tomáša Slebodníka sa im podarilo zavŕšiť niekoľkoročné úsilie a 

ukončili nakrúcanie cyklu dokumentárnych filmov. “V súčasnosti prebieha postprodukcia druhej polovice všetkých 
dielov, ktorých je celkovo 17. Vysielanie prvej časti začne v sobotu 21. apríla o 16.30 hod. Týždenne budú na TA3 
odvysielané dva diely. Bude to trvať približne deväť týždňov,” uviedol Slebodník. Projekt mapuje 17 miest a obcí 
na Slovensku, v ktorých sa nachádza dielo z dielne Majstra Pavla. 

“Rozhodli sme sa spracovať túto tému komplexne. Na Slovensku sú známe miesta, ktoré súvisia s Majstrom 
Pavlom, ako napríklad Levoča, alebo Spišská Sobota, ale rovnako sú i menej známe miesta, o ktorých sa veľmi 
nevie. Diela Majstra Pavla, ale i diela z jeho dielne sme hľadali od roku 2011 na základe odbornej spolupráce Evy 
Spalekovej a Márie Novotnej. Naším cieľom bolo, aby tie silnejšie mestá, takpovediac, potiahli obce, ako 
Lomnička, Stratená či Mlynica, kde turisti nechodia, lebo o tom vlastne ešte ani nevedia. Informovanosť o tom, že 
v niektorých obciach na Slovensku sú diela Majstra Pavla, je veľmi nízka,” priblížil Slebodník. 

Nadšené malé obce 
Ako ďalej povedal, počas nakrúcania ich potešila zanietenosť malých obcí. “Ľudia vítali s nadšením, že každá 

informácia o diele, ktoré spravujú vo svojom kostole, sa dostane medzi veľké diela, ako je neskorogotický oltár 
Majstra Pavla v Bazilike svätého Jakuba v Levoči,” dodal. 

V 17 častiach tvorcovia predstavia diela Majstra Pavla v mestách Levoča, Spišská Nová Ves, Banská 

Bystrica, Prešov, Bardejov, Lipany, Sabinov, Spišské Vlachy, Kežmarok, Spišské Podhradie a v obciach Stratená, 
Chyžné, Slovenská Ves, Mlynica, Okoličné, Lomnička, Spišská Sobota, Ľubica a Hrabušice. 

Vysielanie dokumentárneho cyklu Po stopách majstra Pavla začne od soboty 21.4. Premiery budú vždy v 
utorok o 21:30 a sobotu o 16:30, reprízy sa odvysielajú vždy v piatok o 17:45 a nedeľu o 10:45. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Požiar bukového lesa v okrese Spišská sa hasičom podarilo zlikvidovať! 
[12.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 19:14; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442 

 
 

https://www.ta3.com/clanok/1125891/ta3-predstavi-majstra-pavla-z-levoce-v-cykle-dokumentov.html
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442


Hasiči informovali, že požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves sa im už 

podarilo zlikvidovať. 
Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedol, že oheň sa podarilo uhasiť 

krátko po 18. hodine. 
„Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 

Požiar nám nahlásili po 14. hodine,“ povedal operačný dôstojník a dodal, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 
200 metrov. 

Podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej na mieste zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 
jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Ponúkame vám prehľad voľných miest v oblasti účtovníctva 
[12.04.2018; hnporadna.hnonline.sk; HNonline; 10:25; zdz] 

 
https://hnonline.sk/expert/1726910-zamestnanie-kde-sa-rata-s-peniazmi 

 
 

Mzdár / personalista 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452729/mzdar-

personalista 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
Dom tretieho veku 

Miesto: Bratislava-Petržalka 
Administratívny pracovník v účtovníctve 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1431946/administrativny-pracovnik-v-

uctovnictve 
Mzda: od 700 do 700 E mesačne 
Spoločn

osť: 
L.S.M., spol. s r.o. 

Miesto: Veľký Biel, okres Senec 
Účtovník / účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451826/uctovnik-uctovnicka 
Mzda: dohodou 
Spoločnosť: METRANS /Danubia/, a.s. 
Miesto: Dunajská Streda 
Personalista / Mzdový(á) 

účtovník(čka) 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450683/personalista-mzdovy-a-
uctovnik-cka- 

Mzda: dohodou 
Spoločnosť: PYRONOVA s.r.o. 
Miesto: Trnava 
Samostavný/-á účtovník/-čka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452385/samostavny-a-

uctovnik-cka 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
HE FINANCE, s. r. o. 

Miesto: Štúrovo 
Účtovník, účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1248685/uctovnik-

uctovnicka 
Mzda: od 600 E za mesiac 
Spoločn

osť: 
CAYENE, s.r.o. 

Miesto: Komárno 
Účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-

ponuka/1404933/uctovnicka 
Mzda: dohodou 

https://hnonline.sk/expert/1726910-zamestnanie-kde-sa-rata-s-peniazmi


Spoločn
osť: 

E.K.P.O. s. r. o. 

Miesto: Partizánske 
Hlavný účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451323/hlavny-

uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
ZTS METALURG, a. s. 

Miesto: Dubnica nad Váhom, okres Ilava 
Účtovník

/čka 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445419/uctovnik-
cka 

Mzda: od 7 E za hodinu 
Spoločn

osť: 
ADRIA company, s.r.o. 

Miesto: Ružomberok 
Fakturantka, účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1437913/fakturantka-

uctovnicka 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 

Miesto: Čadca 
Hlavný účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453133/hlavny-

uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
Silicate World, s.r.o. 

Miesto: Lučenec 
Účtovník s platom až 2000 E v personálnej agentúre 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445886/uctovnik-s-platom-az-2000-v-

personalnej-agenture 
Mzda: od 1200 do 2000 E za mesiac 
Spoločnosť: ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o. 
Miesto: Banská Bystrica 
Mzdárka, 

personalistka 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1447236/mzdarka-personalistka 
Mzda: od 1050 do 1050 E za mesiac 
Spoločnosť: PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. 
Miesto: Kežmarok 
Ekonomický referent 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453172/ekonomicky-

referent 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
PL - PROFY spol. s r.o. 

Miesto: Orlov, okres Stará Ľubovňa 
Účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-

ponuka/1450257/uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
MK TRAKTOR s.r.o. 

Miesto: Michalovce 
Účtovník (čka)/Ekonómka s anglickým jazykom 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1448911/uctovnik-cka-ekonomka-s-anglickym-

jazykom 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
WPW Center s.r.o. 

Miesto: Spišská Nová Ves 
[Späť na obsah] 
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