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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Žlté ruže pripomínali Deň Európy 
[16.05.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 4; ppp] 

 
 

Minulý týždeň v stredu sa v Poprade konal sprievodný program ku Dňu Európy, ako pripomenutie si 
Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a podpory participatívneho občianstva EÚ na miestnej a regionálnej 
úrovni. 

Podujatie zorganizovalo centrum Europe Direct Poprad. Po slávnostnom otvorení Dňa Európy 2018 
nasledoval v priestoroch Mestského úradu v Poprade diskusný seminár na tému Spiš - srdce európskeho 
kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu na východnom Slovensku, ktorý viedol Emil Turčan z odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade (na foto dole). Seminára sa zúčastnili popradskí žiaci, ktorí sa živo zaujímali o 
danú tému a tí najšikovnejší si odniesli aj vecnú cenu v podobe ilustrovanej mapy. Súčasťou programu bolo aj 
vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a 
multikulturalizmu. „Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život a v Európe nás obklopuje na každom kroku. 
Práce detí bolo preto vhodné zamerať na výtvarné spracovanie kultúrnych a historických pamiatok, sakrálnych 
stavieb a pamätihodností, flóry a fauny národných parkov, turistických zaujímavostí a na pestrosť kultúr rôznych 
národov a národností na území Prešovského kraja,“ uviedol riaditeľ centra Europe Direct Poprad Peter Litavec. 

Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo celkom jedenásť základných škôl a šesť základných 
umeleckých škôl z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Hodnotených bolo spolu 76 

výtvarných prác. V I. kat. žiakov 5. až 6. ročníka sa na prvom mieste umiestnila práca „Kežmarok - moje rodné 
mesto“ od Timoteja Horoba zo ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku. V II. kat. žiakov 7. až 9. ročníka bola na 1. 
mieste vyhodnotená práca „Bez názvu“ od Marcela Debreho zo ZŠ Grundschule v Kežmarku. V III. kat. žiakov 
ZUŠ bola prvá práca „Popradská madona v rúchu z modrotlače“ od Žanety Podmorskej zo ZUŠ na Letnej ulici v 
Poprade. 

Podujatie pokračovalo na námestí, kde zaškolené hostesky rozdávali verejnosti žlté ruže a letáky ku Dňu 
Európy 2018 (na foto hore). (ppp) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Pedofil zo Spiša zneužil dvoch chlapcov. Dostal šesť rokov 
[16.05.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; rob] 

 
 

Súd ho poslal za mreže, kde bude absolvovať aj sexuologické liečenie. 
KOŠICE. Krajský súd sa začiatkom mája zaoberal prípadom dvojnásobného zločinu sexuálneho násilia. 

Dôvodom bolo odvolanie Michala K. (44) z okresu Levoča, ktorému sa nepáčil rozsudok Okresného súdu 
Spišská Nová Ves. Ten ho v marci uznal vinným a poslal za mreže aj na liečenie. Keďže Michal od vznesenia 



obvinenia trávi čas vo väzbe, na verejné zasadnutie ho spoza mreží priviedla eskorta. Spišiak čelil obvineniu, že 
sa vlani v jarných mesiacoch dopustil sexuálneho násilia voči dvom 10 a 14-ročným bratom. Erika a Dominika v 
blízkosti železničnej stanice v Spišskom Podhradí najprv vulgárnymi výrazmi vyzval na sex. Keď chlapci odmietli 
a pokúsili sa ujsť, dobehol ich a vyzliekol im nohavice. Chlapcov donútil k orálnemu styku a iným sexuálnym 
praktikám. Michal na polícii a neskôr aj na okresnom súde vinu poprel. Priznal, že chlapcov stretol, rozprával sa s 
nimi a zavolal ich k stanici. Čo sa tam stalo a čo všetko robili, si však údajne nepamätá. Žiadne sexuálne návrhy 
im však vraj určite nedával a už tobôž s nimi nič také, ako tvrdia, nerobil. Vyhlásil, že chlapcov neudrel, 
neubližoval im, ani ich neobchytával. Dodal, že sa mu vôbec nepáčia. Partnerku však nikdy nemal. 

Báli sa, že ich zabije 
Keďže psychológ výsluch chlapcov na súde neodporučil, na technickom zariadení bol prehratý záznam z ich 

výsluchu na polícii. Tam pomerne podrobne opísali, ako ich Michal volal „poď je…“, čo oni odmietli a chceli ísť 
preč. Dobehol ich, premohol a keď bolo po všetkom, ešte sa im vyhrážal, že ak to niekomu povedia, bude zle. 
Báli sa ho, že ich zbije. Matka chlapcov na súde opísala, ako jej starší so synov rozpovedal, čo sa mu stalo. 
Potvrdila, že trestné oznámenie bol na políciu podať starší syn Peter, ktorý sa o všetkom, čo mladší bratia zažili, 
dozvedel skôr. Rozpovedal mu to starší Dominik, Erika sa na to radšej nepýtal, aby ho zbytočne netraumatizoval. 

Staršia liečba bola neúčinná 
Dôležité pre objasnenie skutkov boli posudky znalcov. Psychologička o bratoch uviedla, že úroveň ich 

intelektu je síce defektná, ale prežité udalosti dokážu opísať pomerne verne, pri opakovaní iba s malými 
odchýlkami. Dominikova aj Erikova osobnosť je podľa znalkyne mierne retardovaná, nezrelá a ovplyvniteľná. 
Naznačila, že u staršieho z chlapcov by prežité udalosti mohli zanechať výrazné stopy vo vývine jeho sexuality. 
Znalci vyšetrili aj Michala. Zistili u neho podpriemerné rozumové schopnosti v pásme ľahkej mentálnej retardácie. 
Diagnostikovali u neho poruchu sexuálnej preferencie – pedofíliu, keď primárnym sexuálnym objektom sa u neho 
javí dieťa. Zistili aj efebofíliu, teda erotické zameranie muža na dospievajúcich chlapcov. Vyskytli sa aj poznatky o 
zoofilnom správaní obžalovaného. Znalci uviedli, že od roku 1994 bol Michal liečený pre pedofilné sklony a bola 
mu nariadená ochranná ambulantná liečba. Tá sa však ukázala ako neadekvátna a nepostačujúca. Podľa znalcov 
mentálna úroveň obžalovanému neumožňuje dostatočne kontrolovať svoje citové prejavy. Keďže je pre 
spoločnosť nebezpečný, navrhli mu uložiť ochranné liečenie ústavnou formou. Po vypočutí ďalších svedkov a po 
zohľadnení listinných dôkazov súd uznal Michala vinným. Do ústavu s minimálnym stupňom stráženia ho poslal 
na šesť rokov. Zároveň mu nariadil ústavné sexuologické liečenie. Hoci sa Spišiak odvolal a na krajskom súde 
žiadal miernejší trest, neuspel. Rozsudok z okresného súdu sa stal právoplatný, eskorta odviedla odsúdeného do 
výkonu trestu. (rob) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Biografický slovník osobností mesta Poprad (1) 
[16.05.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; Zuzana Kollárová] 

 
 

V máji si pripomíname: 150 rokov od narodenia lesníka Jána HEIMA (*1868 Budapešť - + 1913 Veľká). 
Lesný inžinier v Liptovskom Hrádku, od roku 1902 pôsobil ako hlavný inžinier Správy štátnych lesov Vysoké 

Tatry so sídlom vo Veľkej, kde aj býval. Pričinil sa o skupovanie neštátnych, najmä zle obhospodarovaných 
urbárskych lesných majetkov do vlastníctva štátu a o ich obnovu. 

160 rokov od narodenia právnika, horolezca, básnika a maliara Aurela HENSCHA (*1858 Spišská Sobota -
+1921 Budapešť) 

V rokoch 1891 - 1895 bol okresným sudcom v Spišskej Sobote, vo vtedajšom sídle Tatranského okresu, 
ďalších 6 rokov v rovnakej hodnosti v Balážskych Ďarmotách a napokon sudca budapeštianskej kráľovskej 
tabule. Už ako študent podnikal náročnejšie túry po Tatrách a do roku 1917 bol každoročným návštevníkom 
bývalých Studenopotockých kúpeľov na Hrebienku. Jeho častou spoločníčkou bola priekopníčka ženského 
horolezectva Terézia Egenhofferová. Neraz sa potuloval aj s chýrnym tatranským maliarom Ferdinandom 
Katonom a sám tiež maľoval a kreslil tatranské krajinky. Rôzne námety z horského prostredia spracoval aj 
literárne, v žartovných básničkách písaných v spišskom nemeckom nárečí. Tieto svoje práce podpisoval 
pseudonymom Schmaläune. 

400 rokov od narodenia a 330 rokov od úmrtia rezbára a sochára Pavla GROSSA st. (*okolo roku 1618 - + 
pred 17. 12. 1688 Spišská Sobota) 

Manželka Mária (Marína), rod. Horaitzová (+1722 Spišská Sobota). Deti Mária (*1655), Katarína (*1657), 
Pavol ml. (*1660 -+1734), Ján (*1662 - +1663), Anna a Dorota, dvojičky, (*1664 -+Dorota1665), Zuzana (*1672 - 
+1673). 

Pôsobil v Spišskej Sobote od 40. do 80. rokov 17. storočia. Jeho rezbárska dielňa dosiahla najväčší rozkvet v 
šesťdesiatych rokoch 17. storočia. 

Školenie, či vyučenie zatiaľ nie sú známe, ani jeho pôvod a tým i dátum narodenia a presný dátum úmrtia. 
Na rozdiel od predchádzajúcich diel spišskej oblasti bola v jeho prejave slohovo dominantná ranobaroková 

zložka, zreteľná v zväčšenom objeme figúr i ornamentu, v zmene škály dekoratívnych prvkov (podoba okrídlenej 
hlavičky anjela), ako aj v polychrómii využívajúcej kontrast tmavého podkladu so zlátením. Typickým znakom jeho 
diel je jemná a ostrá rezba. Spôsob realizácie presahuje bežnú remeselnú úroveň. Neznáme zostávajú stolárske 



dielne s ktorými spolupracoval a neznámi ostávajú aj prípadní ďalší členovia jeho dielne. Je pravdepodobné, že 
sa u neho ako dieťa istý čas učil aj Ján Brokoff, ktorý sa v Spišskej Sobote narodil 1652. 

Grossovi st. a jeho dielni sú pripisované viaceré diela na Spiši, napríklad figurálna výzdoba pôvodnej 
organovej skrine, chórové zábradlie v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote; organ v kostole v Spišskej Belej; 
figurálna výzdoba organu v r. k. kostole v Huncovciach; organová skriňa v kostole v Spišskej Starej Vsi; 
zachované zvyšky organu z kostola vo Vrbove a i. K jeho tvorbe sú zaraďované najmenej dva epitafy v kostole 
sv. Jakuba v Levoči; drevený reliéf Poslednej večere, pôvodne z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej (v 
súčasnosti zbierka SNG v Bratislave); podobný reliéf z kostola sv. Trojice v Spišskej Teplici, či dve figurálne diela, 
pôvodne zo Spišského Hrhova (zbierky SNM - Spišského múzea v Levoči). 

20 rokov od úmrtia lekára, gynekológa MUDr. Františka ZVARÍKA (*5. 10. 1935 Bánová, okr. Žilina -+1. 5. 
1998 Poprad) 

V rokoch 1946 - 1953 absolvoval gymnázium, v roku 1959 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a v roku 1963 urobil atestáciu I. stupňa v odbore gynekológie a pôrodníctva. 

Dňa 1. septembra 1959 nastúpil ako sekundárny lekár do Okresného ústavu národného zdravia v Poprade. V 
roku 1960 pracoval ako okresný školský lekár a sekundárny lekár na gynekológii, v roku 1967 sa stal 
ambulantným gynekológom a od 1. júla 1971 odborným ženským lekárom. V roku 1981 pôsobil ako samostatne 
pracujúci lekár na gynekologickej ambulancii a aj ako posudkový lekár. 

100 rokov od úmrtia podnikateľa v konzervárstve Jozefa BÁRTU (+12. 5. 1918) 
Pred prvou svetovou vojnou založil vo Veľkej konzerváreň. Spracovával lesné plody, vyrábal zeleninové a 

mäsové konzervy, borovičku, liečivé víno, sirupy a esencie. Zamestnával 30 až 40 pracovníkov. 
110 rokov od úmrtia kňaza a historika Samuela WEBERA (*26. 3. 1835 Poprad - +18. 5. 1908 Spišská Belá). 
Otec Ján Samuel Weber, remenár, matka Jana, rod. Hirthová, bratia Rudolf, Pavol. Manželka Mária, rod. 

Steinová, syn Samuel, dve sestry Marta, Alica. 
Základnú školu navštevoval v Poprade, od 1844 študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, 1854 maturoval 

na katolíckom kráľovskom gymnáziu v Levoči, 1854 - 1856 študoval teológiu v Prešove, 1859 - 1860 teológiu a 
filozofiu v Jene. V 1856 - 1858 vychovávateľ v rodine grófa Albína Czákyho v Spišskej Novej Vsi, 1861 farár 

nemeckého cirkevného zboru v Banskej Štiavnici, od 1861 v Spišskej Belej, 1873 zakladajúci člen Uhorského 
karpatského spolku, od 1883 vedúci botanického oddelenia Karpatského múzea v Poprade. Od 1896 konsenior, 
1901 senior spišského seniorátu. 

Popri pastoračnej činnosti a náboženskej spisbe sa zaoberal históriou spišských miest, kultúrou a spôsobom 
života miestnych obyvateľov, výskumom života a diela významných osobností Spiša. Sústreďoval pramene k 
dejinám Tatier, venoval sa štúdiu názvoslovia tatranských štítov a osád. Zaujímal sa o botaniku, najmä liečivé 
rastliny a tatranskú prírodu. Autor približne 20 samostatných historických prác, štúdií, množstva článkov v 
nemeckých a maďarských časopisoch (Zipser Bote, Szepesi Lapok, Karpathen Post). Člen rôznych spolkov a 
miestnych združení, Spišského historického spolku, Spolku spišských učiteľov, 1875 spoluzakladateľ 
Hospodárskeho kasína v Spišskej Belej. Vyznamenaný Radom Františka Jozefa 3. triedy. 

Zuzana Kollárová 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Žlté ruže pripomínali Deň Európy 
[16.05.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 4; p] 

 
 

Minulý týždeň v stredu sa v Poprade konal sprievodný program ku Dňu Európy, ako pripomenutie si 
Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a podpory participatívneho občianstva EÚ na miestnej a regionálnej 
úrovni. 

Podujatie zorganizovalo centrum Europe Direct Poprad. Po slávnostnom otvorení Dňa Európy 2018 
nasledoval v priestoroch Mestského úradu v Poprade diskusný seminár na tému Spiš - srdce európskeho 
kultúrneho dedičstva a multikulturalizmu na východnom Slovensku, ktorý viedol Emil Turčan z odboru školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Poprade (na foto dole). Seminára sa zúčastnili popradskí žiaci, ktorí sa živo zaujímali o 
danú tému a tí najšikovnejší si odniesli aj vecnú cenu v podobe ilustrovanej mapy. Súčasťou programu bolo aj 
vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému Prešovský kraj - klenotnica európskeho kultúrneho dedičstva a 
multikulturalizmu. „Kultúrne dedičstvo formuje náš každodenný život a v Európe nás obklopuje na každom kroku. 
Práce detí bolo preto vhodné zamerať na výtvarné spracovanie kultúrnych a historických pamiatok, sakrálnych 
stavieb a pamätihodností, flóry a fauny národných parkov, turistických zaujímavostí a na pestrosť kultúr rôznych 
národov a národností na území Prešovského kraja,“ uviedol riaditeľ centra Europe Direct Poprad Peter Litavec. 

Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo celkom jedenásť základných škôl a šesť základných 
umeleckých škôl z okresov Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Hodnotených bolo spolu 76 

výtvarných prác. V I. kat. žiakov 5. až 6. ročníka sa na prvom mieste umiestnila práca „Kežmarok - moje rodné 
mesto“ od Timoteja Horoba zo ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku. V II. kat. žiakov 7. až 9. ročníka bola na 1. 
mieste vyhodnotená práca „Bez názvu“ od Marcela Debreho zo ZŠ Grundschule v Kežmarku. V III. kat. žiakov 
ZUŠ bola prvá práca „Popradská madona v rúchu z modrotlače“ od Žanety Podmorskej zo ZUŠ na Letnej ulici v 
Poprade. 



Podujatie pokračovalo na námestí, kde zaškolené hostesky rozdávali verejnosti žlté ruže a letáky ku Dňu 
Európy 2018 (na foto hore). (ppp) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Hrozil jej zánik. Baňa na Spiši však prežije 
[16.05.2018; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 11; Marek Nemec] 

 
 

HUTNÍCTVO 
Spoločnosť Sabar je jedinou baňou na baryt v regióne strednej Európy. 
Marek Nemec 
marek.nemec@mafraslovakia.sk 
Bratislava - Bankrotujúca spoločnosť Sabar z Markušoviec, ktorá na Spiši prevádzkuje jedinú hlbinnú baňu na 

baryt v strednej Európe, dostáva druhú šancu. Podnik s približne sto zamestnancami sa na prelome rokov 2016 a 
2017 dostal do platobnej neschopnosti, a preto súdy požiadal o ochranu pred veriteľmi. Firmou predložený plán 
záchrany však prvostupňový súd pred časom zmietol zo stola. 

Zvrat prichádza až s verdiktom odvolacieho súdu, na ktorý sa pred dvomi mesiacmi banská spoločnosť Sabar 
obrátila. „Krajský súd svojím uznesením zmenil rozhodnutie Okresného súdu Košice I a potvrdil reštrukturalizačný 
plán uvedenej firmy," potvrdzuje pre HN hovorkyňa košického súdu Anna Pančurová. Senát dal firme z hladovej 
doliny Spiša za pravdu, keď jej reštrukturalizáciu definitívne odobril. 

Súhlas veriteľov nariadil súd 
Ťažba i spracovanie unikátnej vstupnej suroviny pre stavebníctvo, ropný či chemický priemysel podlieha 

sezónnosti. Výrobné procesy sú však vysoko náročné na spotrebu energií. Ak baňa neodhadne budúci dopyt po 
vyťaženom baryte, hrozia jej vážne problémy s likviditou. Konateľ a majiteľ spoločnosti Sabar Ľuboš Kováč 
aktuálne dianie nekomentoval. 

Odklepnutý reštrukturalizačný plán pritom počíta s vyplatením zoškrtaných dlhov firmy do konca roku 2022. 
Kováčov podnik sa okrem dobývania minerálov v bani pri obci Poráč venuje ešte stavebníctvu či výrobe 
plastových okien a dverí. Jej ročné tržby medzi rokmi 2012 až 2016 sa pohybovali od 2,3 do 3,3 milióna eur. Zo 
sledovaného obdobia sa do červených čísel prepadla iba predvlani, keď zaznamenala stratu 25-tisíc eur. Vo 
veriteľskom výbore Sabaru okrem financujúcich bankových domov OTP Banka Slovensko a štátnej Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky zasadol ešte dodávateľ elektrickej energie Bukóza Energo z východoslovenskej 
skupiny Bukóza Holding. Reštrukturalizačný plán najprv tesne prešiel veriteľským výborom. Proti bola privátna 
banka, ktorá má svoj úver vo výške necelých 200-tisíc eur zabezpečený záložným právom na obežný majetok 
podniku. Proti prijatiu plánu bola OTP Banka i na schvaľovacej schôdzi všetkých veriteľov barytovej bane 
spoločne s väčšou časťou veriteľov zo skupiny pre nezabezpečené nepodriadené pohľadávky. Z celkového počtu 
11 prítomných veriteľov so zistenými pohľadávkami vo výške 736-tisíc eur hlasovalo za prijatie plánu 64,5 
percenta z nich. Z piatich hlasujúcich skupín veriteľov však dve boli proti - okrem banky. eJteJSpcillna poisťovňa. 

Záchranný plán preto schvaľovacia schôdza neodklepla vo všetkých skupinách, a tak sa čakalo na 
rozhodnutie Okresného súdu v Košiciach. Ten chýbajúce súhlasy, nenahradil, čím ozdravný pláň banskej 
spoločnosti zamietol. Krajský súd mal však na celú vec opačný názor a nesúhlas veriteľov nahradil. V prípade, ak 
by Sabar s odvolaním neuspela, jej reštrukturalizácia by sa preklopila na konkurz. 

Vplyvné meno v pozadí 
Posledná dedička tradície rudného baníctva v regióne Spiša si baňu v Poráči spolu s fabrikou v 

Markušovciach prenajíma od Rudohorskej investičnej spoločnosti zo Spišskej Novej. Vsi, Oba podniky pritom 
nadväzujú na rozsiahlu banskú činnosť bývalého štátneho podniku Železnorudné bane Spišská Nová Ves, ktorý 

zastrešoval ťažbu nerastov v lokalitách Spiša a Gemera. 
Za Rudohorskou investičnou spoločnosťou stojí ako jej väčšinový akcionár kontroverzný podnikateľ Martin 

Babiar z Michaloviec. Jeho meno sa objavuje v spise Gorila s tým, že vraj reprezentuje záujmy ukrajinskej mafie 
na Slovensku. Michalovčan zároveň vystupuje ako jeden, z hlavných aktérov vojny o akcie chemického gigantu 
Chemko Strážske. Tá mala vyústiť až do objednávky fyzického útoku na predstaviteľa konkurenčnej skupiny. 

Foto: 
Baňa v Markušovciach je jedinou existujúcou po skrachovanej spoločnosti Železnorudné bane Spišská Nová 

Ves. SNÍMKA: TASR/M. KAPUSTA 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Biografický slovník osobností mesta Poprad (1) 
[16.05.2018; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; Zuzana Kolárová] 

 
 

V máji si pripomíname: 150 rokov od narodenia lesníka Jána HEIMA (*1868 Budapešť - + 1913 Veľká). 



Lesný inžinier v Liptovskom Hrádku, od roku 1902 pôsobil ako hlavný inžinier Správy štátnych lesov Vysoké 
Tatry so sídlom vo Veľkej, kde aj býval. Pričinil sa o skupovanie neštátnych, najmä zle obhospodarovaných 
urbárskych lesných majetkov do vlastníctva štátu a o ich obnovu. 

160 rokov od narodenia právnika, horolezca, básnika a maliara Aurela HENSCHA (*1858 Spišská Sobota -
+1921 Budapešť) 

V rokoch 1891 - 1895 bol okresným sudcom v Spišskej Sobote, vo vtedajšom sídle Tatranského okresu, 
ďalších 6 rokov v rovnakej hodnosti v Balážskych Ďarmotách a napokon sudca budapeštianskej kráľovskej 
tabule. Už ako študent podnikal náročnejšie túry po Tatrách a do roku 1917 bol každoročným návštevníkom 
bývalých Studenopotockých kúpeľov na Hrebienku. Jeho častou spoločníčkou bola priekopníčka ženského 
horolezectva Terézia Egenhofferová. Neraz sa potuloval aj s chýrnym tatranským maliarom Ferdinandom 
Katonom a sám tiež maľoval a kreslil tatranské krajinky. Rôzne námety z horského prostredia spracoval aj 
literárne, v žartovných básničkách písaných v spišskom nemeckom nárečí. Tieto svoje práce podpisoval 
pseudonymom Schmaläune. 

400 rokov od narodenia a 330 rokov od úmrtia rezbára a sochára Pavla GROSSA st. (*okolo roku 1618 - + 
pred 17. 12. 1688 Spišská Sobota) 

Manželka Mária (Marína), rod. Horaitzová (+1722 Spišská Sobota). Deti Mária (*1655), Katarína (*1657), 
Pavol ml. (*1660 -+1734), Ján (*1662 - +1663), Anna a Dorota, dvojičky, (*1664 -+Dorota1665), Zuzana (*1672 - 
+1673). 

Pôsobil v Spišskej Sobote od 40. do 80. rokov 17. storočia. Jeho rezbárska dielňa dosiahla najväčší rozkvet v 
šesťdesiatych rokoch 17. storočia. 

Školenie, či vyučenie zatiaľ nie sú známe, ani jeho pôvod a tým i dátum narodenia a presný dátum úmrtia. 
Na rozdiel od predchádzajúcich diel spišskej oblasti bola v jeho prejave slohovo dominantná ranobaroková 

zložka, zreteľná v zväčšenom objeme figúr i ornamentu, v zmene škály dekoratívnych prvkov (podoba okrídlenej 
hlavičky anjela), ako aj v polychrómii využívajúcej kontrast tmavého podkladu so zlátením. Typickým znakom jeho 
diel je jemná a ostrá rezba. Spôsob realizácie presahuje bežnú remeselnú úroveň. Neznáme zostávajú stolárske 
dielne s ktorými spolupracoval a neznámi ostávajú aj prípadní ďalší členovia jeho dielne. Je pravdepodobné, že 
sa u neho ako dieťa istý čas učil aj Ján Brokoff, ktorý sa v Spišskej Sobote narodil 1652. 

Grossovi st. a jeho dielni sú pripisované viaceré diela na Spiši, napríklad figurálna výzdoba pôvodnej 
organovej skrine, chórové zábradlie v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote; organ v kostole v Spišskej Belej; 
figurálna výzdoba organu v r. k. kostole v Huncovciach; organová skriňa v kostole v Spišskej Starej Vsi; 
zachované zvyšky organu z kostola vo Vrbove a i. K jeho tvorbe sú zaraďované najmenej dva epitafy v kostole 
sv. Jakuba v Levoči; drevený reliéf Poslednej večere, pôvodne z kostola sv. Jána Evanjelistu vo Veľkej (v 
súčasnosti zbierka SNG v Bratislave); podobný reliéf z kostola sv. Trojice v Spišskej Teplici, či dve figurálne diela, 
pôvodne zo Spišského Hrhova (zbierky SNM - Spišského múzea v Levoči). 

20 rokov od úmrtia lekára, gynekológa MUDr. Františka ZVARÍKA (*5. 10. 1935 Bánová, okr. Žilina -+1. 5. 
1998 Poprad) 

V rokoch 1946 - 1953 absolvoval gymnázium, v roku 1959 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a v roku 1963 urobil atestáciu I. stupňa v odbore gynekológie a pôrodníctva. 

Dňa 1. septembra 1959 nastúpil ako sekundárny lekár do Okresného ústavu národného zdravia v Poprade. V 
roku 1960 pracoval ako okresný školský lekár a sekundárny lekár na gynekológii, v roku 1967 sa stal 
ambulantným gynekológom a od 1. júla 1971 odborným ženským lekárom. V roku 1981 pôsobil ako samostatne 
pracujúci lekár na gynekologickej ambulancii a aj ako posudkový lekár. 

100 rokov od úmrtia podnikateľa v konzervárstve Jozefa BÁRTU (+12. 5. 1918) 
Pred prvou svetovou vojnou založil vo Veľkej konzerváreň. Spracovával lesné plody, vyrábal zeleninové a 

mäsové konzervy, borovičku, liečivé víno, sirupy a esencie. Zamestnával 30 až 40 pracovníkov. 
110 rokov od úmrtia kňaza a historika Samuela WEBERA (*26. 3. 1835 Poprad - +18. 5. 1908 Spišská Belá). 
Otec Ján Samuel Weber, remenár, matka Jana, rod. Hirthová, bratia Rudolf, Pavol. Manželka Mária, rod. 

Steinová, syn Samuel, dve sestry Marta, Alica. 
Základnú školu navštevoval v Poprade, od 1844 študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku, 1854 maturoval 

na katolíckom kráľovskom gymnáziu v Levoči, 1854 - 1856 študoval teológiu v Prešove, 1859 - 1860 teológiu a 
filozofiu v Jene. V 1856 - 1858 vychovávateľ v rodine grófa Albína Czákyho v Spišskej Novej Vsi, 1861 farár 

nemeckého cirkevného zboru v Banskej Štiavnici, od 1861 v Spišskej Belej, 1873 zakladajúci člen Uhorského 
karpatského spolku, od 1883 vedúci botanického oddelenia Karpatského múzea v Poprade. Od 1896 konsenior, 
1901 senior spišského seniorátu. 

Popri pastoračnej činnosti a náboženskej spisbe sa zaoberal históriou spišských miest, kultúrou a spôsobom 
života miestnych obyvateľov, výskumom života a diela významných osobností Spiša. Sústreďoval pramene k 
dejinám Tatier, venoval sa štúdiu názvoslovia tatranských štítov a osád. Zaujímal sa o botaniku, najmä liečivé 
rastliny a tatranskú prírodu. Autor približne 20 samostatných historických prác, štúdií, množstva článkov v 
nemeckých a maďarských časopisoch (Zipser Bote, Szepesi Lapok, Karpathen Post). Člen rôznych spolkov a 
miestnych združení, Spišského historického spolku, Spolku spišských učiteľov, 1875 spoluzakladateľ 
Hospodárskeho kasína v Spišskej Belej. Vyznamenaný Radom Františka Jozefa 3. triedy. 

Zuzana Kollárová 
[Späť na obsah] 

 
 



7. Hrozil jej zánik. Baňa na Spiši však prežije 
[16.05.2018; hnonline.sk; biznis; 00:00; Marek Nemec] 

 
https://hnonline.sk/hnbiznis/1745706-hrozil-jej-zanik-bana-na-spisi-vsak-prezije 

 
 

Spoločnosť Sabar je jedinou baňou na baryt v regióne strednej Európy. 
Bankrotujúca spoločnosť Sabar z Markušoviec, ktorá na Spiši prevádzkuje jedinú hlbinnú baňu na baryt v 

strednej Európe, dostáva druhú šancu. Podnik s približne sto zamestnancami sa na prelome rokov 2016 a 2017 
dostal do platobnej neschopnosti, a preto súdy požiadal o ochranu pred veriteľmi. Firmou predložený plán 
záchrany však prvostupňový súd pred časom zmietol zo stola. 

Zvrat prichádza až s verdiktom odvolacieho súdu, na ktorý sa pred dvomi mesiacmi banská spoločnosť Sabar 
obrátila. „Krajský súd svojím uznesením zmenil rozhodnutie Okresného súdu Košice I a potvrdil reštrukturalizačný 
plán uvedenej firmy,“ potvrdzuje pre HN hovorkyňa košického súdu Anna Pančurová. Senát dal firme z hladovej 
doliny Spiša za pravdu, keď jej reštrukturalizáciu definitívne odobril. 

Súhlas veriteľov nariadil súd 
Ťažba i spracovanie unikátnej vstupnej suroviny pre stavebníctvo, ropný či chemický priemysel podlieha 

sezónnosti. Výrobné procesy sú však vysoko náročné na spotrebu energií. Ak baňa neodhadne budúci dopyt po 
vyťaženom baryte, hrozia jej vážne problémy s likviditou. Konateľ a majiteľ spoločnosti Sabar Ľuboš Kováč 
aktuálne dianie nekomentoval. 

Odklepnutý reštrukturalizačný plán pritom počíta s vyplatením zoškrtaných dlhov firmy do konca roku 2022. 
Kováčov podnik sa okrem dobývania minerálov v bani pri obci Poráč venuje ešte stavebníctvu či výrobe 
plastových okien a dverí. Jej ročné tržby medzi rokmi 2012 až 2016 sa pohybovali od 2,3 do 3,3 milióna eur. Zo 
sledovaného obdobia sa do červených čísel prepadla iba predvlani, keď zaznamenala stratu 25-tisíc eur. 

Vo veriteľskom výbore Sabaru okrem financujúcich bankových domov OTP Banka Slovensko a štátnej 
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zasadol ešte dodávateľ elektrickej energie Bukóza Energo z 
východoslovenskej skupiny Bukóza Holding. Reštrukturalizačný plán najprv tesne prešiel veriteľským výborom. 
Proti bola privátna banka, ktorá má svoj úver vo výške necelých 200-tisíc eur zabezpečený záložným právom na 
obežný majetok podniku. Proti prijatiu plánu bola OTP Banka i na schvaľovacej schôdzi všetkých veriteľov 
barytovej bane spoločne s väčšou časťou veriteľov zo skupiny pre nezabezpečené nepodriadené pohľadávky. Z 
celkového počtu 11 prítomných veriteľov so zistenými pohľadávkami vo výške 736-tisíc eur hlasovalo za prijatie 
plánu 64,5 percenta z nich. Z piatich hlasujúcich skupín veriteľov však dve boli proti – okrem banky ešte Sociálna 
poisťovňa. 

Záchranný plán preto schvaľovacia schôdza neodklepla vo všetkých skupinách, a tak sa čakalo na 
rozhodnutie Okresného súdu v Košiciach. Ten chýbajúce súhlasy nenahradil, čím ozdravný plán banskej 
spoločnosti zamietol. Krajský súd mal však na celú vec opačný názor a nesúhlas veriteľov nahradil. V prípade, ak 
by Sabar s odvolaním neuspela, jej reštrukturalizácia by sa preklopila na konkurz. V ňom by celkové uspokojenie 
veriteľov podľa prepočtov z reštrukturalizačného plánu spadlo pod jedno percento. 

Vplyvné meno v pozadí 
Posledná dedička tradície rudného baníctva v regióne Spiša si baňu v Poráči spolu s fabrikou v 

Markušovciach prenajíma od Rudohorskej investičnej spoločnosti zo Spišskej Novej Vsi. Oba podniky pritom 
nadväzujú na rozsiahlu banskú činnosť bývalého štátneho podniku Železnorudné bane Spišská Nová Ves, ktorý 

zastrešoval ťažbu nerastov vo viacerých lokalitách Spiša a Gemera. 
Za Rudohorskou investičnou spoločnosťou stojí ako jej väčšinový akcionár kontroverzný podnikateľ Martin 

Babiar z Michaloviec. Jeho meno sa objavuje v spise Gorila s tým, že vraj reprezentuje záujmy ukrajinskej mafie 
na Slovensku. Michalovčan zároveň vystupuje ako jeden z hlavných aktérov vojny o akcie chemického gigantu 
Chemko Strážske. Tá mala vyústiť až do objednávky fyzického útoku na predstaviteľa konkurenčnej skupiny. V 
máji 2005 podala prokuratúra na Babiara žalobu za prípravu trestného činu ublíženia na zdraví. Prípad sa ťahal 
ďalšie tri roky, až nakoniec Okresný súd v Michalovciach trestné stíhanie zastavil. Odôvodnil to nedostatočnými 
dôkazmi. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Krajské kolo v prednese poézie a prózy 
[15.05.2018; Brezno; Spravodajstvo; s. 8; Viera Tischliarová] 

 
 

„Ako všetko umenie je aj poézia v podstate tajomstvom“ 
BREZNO. A toto tajomstvo ukryté v básňach či úryvkoch kníh nám postupne odhaľovali žiaci špeciálnych 

základných škôl na 11. ročníku krajského kola v prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutočnilo 25. apríla v 
Špeciálnej základnej škole v Brezne. 

https://hnonline.sk/hnbiznis/1745706-hrozil-jej-zanik-bana-na-spisi-vsak-prezije


Súťaže sa zúčastnilo 56 recitátorov z 11 špeciálnych základných škôl z Banskobystrického kraja. Žiaci, 
rozdelení do troch kategórií, recitovali pekné básne, rozprávali veselé príbehy od rôznych autorov, ktoré im do 
súťaže pomohli vybrať pani učiteľky. 

Trému, obavu, napätie i očakávanie premohol na chvíľu zaujímavý kultúrny program. Pod vedením pani 
Sojkovej zo súkromnej ZUŠ Talentárium sa predstavili dvaja žiaci našej školy hrou na flautea 
žiacištvrtýchročníkovpod vedením učiteliek Belkovej a Tokárovej sa predviedli tančekom zvaným Waltz. 

Na skvelé výkony recitátorov dozerala milá porota, ktorú tvorili hostia súťaže: pani Bálintová a pani 
Poturnayová z OU Banská Bystrica, viceprimátorka mesta Brezna pani Dzurmanová, pani Bačová z Mestskej 
knižnice Brezno, pán Lukáč, učiteľ zo ZŠ z Polomky a taktiež niektorí pedagógovia zúčastnených škôl. 

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do VIII. celoštátneho kola súťažnej prehliadky v prednese poézie a 
prózy „Gaňova Tarnava 2018“ v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa uskutoční 22. mája 2018. 

Ďakujeme všetkým hosťom, i všetkým súťažiacim za aktívnu účasť na našej súťaži a víťazom srdečne 
blahoželáme! 

Krajské kolo v prednese poézie a prózy. V. T. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Zatopené Spišské divadlo ruší predstavenia 
[15.05.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Divadelníci počítajú škody, Reduta je v sanácii. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nedávna prietrž mračien, ktorá zasiahla Spišskú Novú Ves, spôsobila zatopenie časti 

vnútorných priestorov budovy Reduty, v ktorej sídli Spišské divadlo. Voda sa valila zákulisím s takou intenzitou, 
že spôsobila dočasné obmedzenie prevádzky Spišského divadla. 

Divadelníci v týchto dňoch pracujú na opravách a vyčísľujú škody spôsobené nielen silnou búrkou, ale rátajú 
aj ušlý zisk. 

Ako uviedol riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák, voda síce nezatopila priestory určené pre verejnosť, ale 
postihla tie, ktoré sú dôležité pre jeho fungovanie. 

Zanesené odkvapy správca ignoroval 
„Voda tiekla doslova zo všetkých možných prieduchov, dokonca aj z lámp, čím došlo k zatopeniu rozličných 

zariadení. Taktiež elektrických rozvodov, skríň a pod. Vodu vyčerpávali všetci, čo mali ruky – herci i technický 
personál divadla,“ uviedol riaditeľ. Z bezpečnostných dôvodov museli divadelníci, kvôli možnej hrozbe, aby 
nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, ktorý začal prebíjať do kovových častí zariadenia, okamžite zrušiť aktuálne 
predstavenie. 

Podľa slov Spišáka, divadlu tým vznikla ďalšia strata, okrem tej, ktorú spôsobila búrka. „Je pre mňa veľmi 
nepríjemné konštatovať, že k takýmto rozsiahlym škodám nemuselo dôjsť, ak by správca budovy, ktorým je 
Mestské kultúrne centrum (MKC), akceptovalo naše dlhoročné upozornenia na zlý technický stav odkvapov 
dažďových rúr. Tie sú vo vnútornej časti budovy Reduty dlhodobo zanesené,“ zdôraznil Spišák. 

Už dlhé roky divadelníkom voda spôsobovala problémy, ale nebolo to až v takom rozsahu, ako po poslednej 
búrke. Z tohto dôvodu pristúpilo vedenie Spišského divadla k dočasnému prerušeniu prevádzky. Týka sa to 
večerných predstavení, predstavení pre deti i skúšok k novým inscenáciám. Všetky organizované predstavenia 
pre školy a dôchodcov načas presunuli do priestorov kina Mier na sídlisku Mier. 

Sanácie i revízie 
„Snažíme sa čo najviac eliminovať straty, či už finančné alebo iného charakteru, ako aj škody na zariadení 

divadla. V súčasnosti prebiehajú základné sanačné práce. Najmä revízie elektrických zariadení, aby sme aspoň 
sčasti mohli obnoviť fungovanie divadla,“ spresnil riaditeľ. 

Časť zatopených priestorov je ešte stále odpojená od elektrického prúdu. 
Po revíziách sa budú v čo najkratšom čase snažiť o spustenie štandardnej prevádzky. 
Začalo sa pracovať na nefunkčnej kanalizácii, na vpustoch i odtokoch pre dažďovú vodu vo vnútornom dvore 

budovy Reduty. Prebiehajú aj klampiarske práce. 
„Zatiaľ nevieme odhadnúť, dokedy bude divadlo nefunkčné. Budeme sa snažiť v súčinnosti s mestom 

Spišská Nová Ves dať veci čo najskôr do poriadku. Chcem poďakovať primátorovi mesta Jánovi Volnému, ktorý 

promptne pomohol riešiť vzniknutú neľahkú situáciu, v ktorej sa divadlo ocitlo,“ dodal E. Spišák. 
Odstraňujú škody 
„Búrka a ľadovec vytopili behom niekoľkých minút aj iné a nové budovy v meste vrátane obchodného centra. 

Na odstránení škôd po tejto živelnej udalosti sa operatívne pracuje. Divadelníkom sme ústretovo zadarmo 
poskytli priestory Domu kultúry Mier na realizáciu možných predstavení,“ krátko komentoval riaditeľ MKC Emil 
Labaj. 

Podľa slov prednostky Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi Jely Bednárovej búrka s prívalovými zrážkami 

a krupobitím preverila technický stav mnohých budov. 
Medzi tie, ktoré neprešli bez ujmy, patrí aj storočná Reduta. 
„Systém odvádzania zrážkových vôd dimenzovaný pred rokmi nebol nútený doteraz sa vysporiadavať s 

takými typmi zrážok, ako je to dnes. Spôsob odvádzania zrážkových vôd z tvarovo zložitej konštrukcie strechy bol 
doposiaľ plne funkčný. Po minulom piatku to bude určite téma pre odborníka v tejto oblasti, navrhnúť technické 



riešenie, ktoré by zamedzilo opakovaniu zlyhania systému pri prívalových dažďoch. Aktuálne mesto z pozície 
vlastníka prostredníctvom svojej organizácie MKC vykonáva prečisťovanie celého systému odvádzania 
dažďových vôd,“ uviedla prednostka. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Vraždy, ktoré otriasli Tatrami pred sto rokmi 
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Dnes sa nám pri pohľade na správy plné vrážd a krvi zdá, aký je v súčasnosti svet zlý. Ani v minulosti to však 
nebolo inak. Vraždám sa takmer pred sto rokmi nevyhol dokonca ani taký malebný kút našej krajiny, akým sú 
Vysoké Tatry. 

VYSOKÉ TATRY. Vraždy v Tatrách pred sto rokmi priamo súviseli so situáciou, ktorá nastala po prvej 
svetovej vojne. Rozpadlo sa vtedy RakúskoUhorsko a nahradilo ho viacero nových štátov, medzi nimi i 
Československo, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko. Neudialo sa to však bez krviprelievania a chaosu. 

Aj v susednom Maďarsku vládol po prvej svetovej vojne chaos. Preto nebolo veľkým prekvapením, že sa tam 
v marci roku 1919 dostali k moci komunisti a vyhlásili Maďarskú republiku rád. Onedlho vypukol vojenský konflikt 
medzi Maďarskom a Československom. 

Spočiatku bolo úspešné československé vojsko, avšak zanedlho prešla do defenzívy maďarská Červená 
armáda. V priebehu niekoľkých týždňov obsadila značnú časť východného a južného Slovenska. 

Na tomto území bola vyhlásená Slovenská republika rád, ktorá bola pod priamym vplyvom maďarského 
suseda. Maďarskí komunisti tvrdili, že chcú takto vyviesť revolúciu aj na Slovensko. Nemej dôležitým cieľom však 
bola snaha Maďarov opäť začleniť do Uhorska územie Slovenska. Na Slovensku s myšlienkami komunizmu vtedy 
sympatizovali mnohí robotníci najmä maďarskej a nemeckej národnosti a vítali preto ofenzívu maďarskej 
Červenej armády. 

Radikálmi boli popradskí železničiari 
Postup maďarskej armády aktivizoval aj všetky promaďarsky zmýšľajúce osoby v Poprade, najmä 

železničných zamestnancov. Títo si vymieňali kuriérov s veliteľmi Červenej armády v Rožňave a Dobšinej. 
Odtiaľ očakávali vpád do Popradskej kotliny, aby sa obranné oddiely československého vojska dostali v údolí 

Hornádu do obkľúčenia. Tajne zhromažďovali zbrane, náboje a výbušniny. 
Na viacerých miestach narúšali telefonické spojenie, poškodzovali železničnú trať a vykonávali rôzne ďalšie 

sabotážne činy. 
Po vražde sa ukryli do Teplického lesa 
Organizátori týchto akcií sa 7. júna 1919 ukryli z obavy pred zatknutím československými orgánmi do 

Tatranskej Polianky. Spolu s mladíkmi vo veku od sedemnásť do devätnásť rokov a s pozorovateľmi z tamojšej 
liečebne ich bolo dohromady dvadsaťšesť. 

Vedúcim skupiny bol Eugen Richter. K dispozícii mali vojenské pušky, poľovnícke zbrane, revolvery, náboje, 
výbušniny a zásoby potravín vrátane značného množstva alkoholu. Očakávali priblíženie sa maďarskej armády, 
ktorej chceli pomáhať v rýchlejšom postupe. 

Z obavy pred prezradením a pod vplyvom alkoholu 10. júna 1919 zastrelili Karola Lebedu a Tomáša Šimičeka, 
ktorých jediným previnením bolo, že sa nachádzali v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. 

Následne ich mŕtvoly ukryli neďaleko miesta činu. Na druhý deň sa časť skupiny stiahla do vyššie položenej 
opustenej chaty a organizovala kruhovú obranu proti prípadnému útoku československého vojska alebo 
četníctva. 

Neskôr sa presunula do Teplického lesa. Vraždy boli utajené, postup maďarskej armády sa zastavil, v 
Poprade panoval relatívny pokoj a preto sa členovia skupiny postupne vracali do svojich domovov. Trestu za 
svoje činy však neunikli. 

Vrahom bola osudná zrada komplica 
Vojenská polícia 17. júna 1919 niekoľkých členov tejto skupiny zatkla pre podozrenie z hungarofilskej 

propagandy a deportovala do Terezína v Čechách. Jeden z internovaných vo vlaku eskorte prezradil aktérov 
sabotážnych činov a vrážd. Na základe toho vojenské orgány začali rozsiahle pátranie. Divízny prokurátor si 
vyžiadal z Terezína štyroch podozrivých a uvalil na nich vyšetrovaciu väzbu. Následne bolo vypočutých ďalších 
dvadsaťsedem svedkov. Na základe ich výpovedí boli koncom júna 1919 nájdené a identifikované obete vraždy a 
dôstojne pochované. 

Hlavný obžalovaný ušiel do Maďarska 
Žaloba pred Divíznym súdom v Košiciach obvinila 26 osôb z účasti a spoluúčasti na dvojnásobnej vražde, z 

vojenskej špionáže, zo sabotážnych činov, z tajného zhromažďovania zbraní a munície a zo zámerného odsunu 
dvoch vagónov. V priebehu vyšetrovania niektorí podozriví ušli z väzenia a opustili územie Československa. 
Jedným z nich bol aj hlavný obžalovaný Eugen Richter, ktorý 27. decembra 1919 ušiel z košickej väznice do 
Maďarska. Vojenský senát potom zasadal od 5. do 25. mája 1920. 

Troch obvinených odsúdil za delikty vojenského charakteru na sedemročné väzenie, troch obvinených za 
účasť na vražde odkázal do kompetencie civilných súdov a ostatných obvinených oslobodil pre nedostatok 
dôkazov spod žaloby za vojenské trestné činy. 



V roku 1921 sa začalo nové pojednávanie, ktoré sa ťahalo až do roku 1926, keď boli všetci prepustení, keďže 
na viacerých sa vzťahovala amnestia, alebo sa im do trestu započítala dlhá vyšetrovacia väzba. 

Vrahov oslavovali komunisti ako hrdinov 
Popradskí socialistickí radikáli narušili pokojný tatranský život síce iba na pár dní, ale na ich výčiny Tatranci 

ešte dlho so strachom spomínali. V období socializmu však boli prezentovaní ako hrdinovia, keďže ako hlásala 
vtedajšia propaganda, „so zbraňou v ruke hájili práva proletariátu“. 

Skutočnosť však bola taká, že za „práva proletariátu“ zomreli ich zbraňou dvaja nevinní ľudia, ktorí mali 
jednoducho smolu, že im prišli do rany. 

MARTIN FURMANIK, MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Ukrajinci vnímajú černobyľský turizmus ako parazitovanie na ľudskej 
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Černobyľskú zónu navštevovali v minulosti najmä dvadsiatnici s ruksakom, dnes najväčšiu skupinu tvoria 40 
až 50-roční ľudia, ktorí hľadajú iný druh exotiky ako dovolenku na Bali. 

Začiatkom mája zavítali do Trenčína dokumentarista Anton Fedorko a cestovateľ Martin Dubeň. Pri príležitosti 
32. výročia havárie jadrovej elektrárne Černobyľ, ku ktorej došlo 26. apríla 1986, premietli divákom v kine Hviezda 
dokument o živote v 30 kilometrovej zóne okolo elektrárne. 

Dokument natočil Anton Fedorko počas svojich troch návštev zóny. Hodinový dokument zavedie diváka 
obrazom k elektrárni, k tajnému sovietskemu vojenskému radaru v jej blízkosti, aj k najväčšiemu ťaháku zóny - 
mestu Pripiať. 

Na premietaní bol aj Martin Dubeň. Ten pracuje pre jedinú neukrajinskú cestovnú agentúru, ktorá robí do Zóny 
exkurzie. V rozhovore prezradili, či sa v černobyľskej zóne kradne, prečo výrazne narastá počet návštevníkov, 
ako vnímajú turizmus Ukrajinci i to, či v oblasti vyrastie najväčšia solárna elektráreň na svete. 

Ako dlho vznikal dokument a koľkokrát ste preto navštívili černobyľskú zónu? 
Anton: - Do zóny som prišiel prvýkrát v októbri, potom v decembri 2016 a nakoniec vlani v septembri. 

Dokument vznikal priebežne, do finálnej podoby sa dostal v novembri minulého roka. 
O ‘zakázanej zóne,’ ako sa tiež oblasť 30 kilometrov okolo elektrárne nazýva, existuje mnoho povier, mýtova 

klamstiev.Nájdu sa medzi klientmi ľudia, ktorí si po zakúpení zájazdu návštevu zóny rozmyslia? 
Martin: - Približne tretina ľudí, ktorí spravia objednávku, nepríde. Neviem, aký je pomer napríklad pri 

dovolenkách pri mori, ale asi bude nižší (úsmev). Našťastie, väčšina z nich dá vopred vedieť. Najčastejšími 
dôvodmi sú, že ich odhovorí rodina alebo kamaráti. 

Stalo sa, že návštevník odišiel priamo počas prehliadky? 
Martin: - Nám sa nestalo, že by bol niekto vnútri a otočil sa, a asi ani iným cestovným agentúram. Ale nájdu sa 

možno dvaja návštevníci z tisícky, ktorí majú zaplatený dvojdňový zájazd a po prvom dni sa rozhodnú odísť. 
Zväčša sú to ľudia naučení na vyšší štandard, exotické dovolenky a luxusné hotely. Keď však majú prespať v 
robotníckom, dvojhviezdičkovom ukrajinskom hoteli, zľaknú sa. Pre väčšinu ľudí je prespanie v Zóne zážitkom. 

Niektorí ľudia sa do černobyľskej zóny pravidelne vracajú, čo je aj váš prípad. Považujete ju istým spôsobom 
za návykovú? 

Anton: - Černobyľská zóna je pre mňa závislosť, prirovnal by som to k tetovaniu. Keď si dá človek vytetovať 
prvé, začne premýšľať nad ďalším. Prvá návšteva Zóny sa skončila tak, že som ani poriadne neodišiel a už som 
rozmýšľal, kedy sa vrátim. 

Čo v nej nachádzate? 
Anton: - Na tom som ešte neprišiel. Prísť do 50-tisícového mesta, ktoré je prázdne a vidieť, ako je 

konzumované prírodou je niečo, čo nemajú ľudia možnosť vidieť inde. Pri návšteve hľadám všetko, čo sa zmenilo 
medzi tým, ako som bol preč. Mrzí ma, že prevláda viac negatívnych ako pozitívnych vecí. 

Ktoré časti Pripjati vás ako kameramana zaujali najviac? 
Anton: - Škôlka a pôrodnica. Pri točení som nikdy nevedel, čo bude za rohom, iba som držal kameru a 

náhodne kráčal do miestností. Niekedy na mňa doslova vyskočila emotívna scéna, napríklad, keď som našiel 
pôrodnú miestnosť s 12 postieľkami, na ktorých ležali bábiky. 

V posledných rokoch má o návštevu zóny záujem celý svet. Prinášajú ľudia do oblasti okrem peňazí z turizmu 
aj niečo ďalšie? 

Martin: - Dalo by sa predpokladať, že odpadky, ale toto je veľký paradox zóny - väčšina ľudí tam odpadky 
nerozhadzuje. Neviem si vysvetliť prečo. Že by niekto niečo priniesol som videl iba raz. Staršia pani doniesla 
knižku z detstva, ktorú tam aj nechala. Najprv som si myslel, že si niečo vezme na výmenu, ale nevzala si nič. 

Kradnú tam ľudia? 
Martin: - V minulosti vo veľkom - od výbavy bytov po motory lokomotív. Dnes napríklad knihy. 
Ako veľmi sa mení černobyľská zóna? 
Martin: - Prvýkrát som tam bol v roku 2014 a už len za ten krátky čas sa zmenila tým, ako chátra a upadá, 

hovorím hlavne o meste Pripjať. Stane sa, že za krátky čas na mieste, kde stála budova, sú už len jej torzá. Mení 



sa aj vplyvom zákazov. Kým v roku 2014 až 2015 sa veci turistom otvárali - napríklad Radar Duga-3, dnes ich 
začínajú pre bezpečnosť zatvárať. 

Môžu za to aj návštevníci? 
Martin: - Určite, v decembri z najvyššieho poschodia radaru spadol bieloruský turista a bol na mieste mŕtvy. 

Celú zónu uzavreli na tri dni a vyšetrovala to tajná služba. Aj nad týmto pomerne nedávno otvoreným radarom 
stojí hrozba uzávierky a to len preto, že sa ľudia nevedia primerane správať. Ukrajinská administratíva si zakladá 
na tom, aby zóna nemala vo svete negatívnu publicitu. 

Jej návštevnosť každým rokom stúpa… 
Martin: - Áno, ročne sem zavítajú desiatky tisíc turistov. Najväčší záujem majú ľudia zo Škandinávie a 

Nemecka, USA a Veľkej Británie. Fascinuje nás záujem Austrálčanov a Novozélanďanov. Tí cestujú mesiace po 
Európe a Černobyľ si určia za miesto, ktoré nesmú minúť. Klientela sa mení. Najprv to boli dvadsiatnici s 
ruksakom, dnes sú to poväčšine 40 až 50-roční ľudia hľadajúci trochu inú exotiku ako Bali. 

Hľadajú niečo, čo ich prekvapí, šokuje a dá im iný pohľad na svet. 
Nebojí sa turista počas svojej prvej návštevy zóny dýchať, jesť, piť? Má pri sebe neustále dozimeter? 
Anton: - Každý, kto tam prvýkrát príde, sa tak správa. Dozimeter som prvých niekoľko hodín z rúk nepustil a 

nonstop sa naň pozeral. Potom som zistil, že všade okolo mňa je veľmi podobná radiácia, rovnaká ako kdekoľvek 
inde na svete, či budem v Bratislave, alebo doma, v posteli v Spišskej Novej Vsi. Moje vypätie a nepríjemný 

pocit zo mňa spadol po prvej noci strávenej v zóne, potom som si ju už len užíval. Nesústredil som sa na to, kedy 
dozimeter zapíska, ale na svoje okolie. 

Menia sa ľudia pri návšteve tohto naoko opusteného miesta? 
Martin: - Niektorých to určitým spôsobom zasiahne, očividnejšia je ale vonkajšia zmena. Kopec ľudí príde 

oblečených v starých, z garáže vytiahnutých kúskoch oblečenia, ktoré po návšteve Ukrajiny čaká cesta priamo do 
koša. Podobne to bolo aj v mojom prípade, po prvej návšteve oblasti Černobyľa som topánky vyhodil v Kyjeve. Je 
vtipné pozerať sa na niektorých ľudí, ktorí majú doma očividne veľmi slušné zázemie, pohybovať sa v zóne v 
starých teplákoch. 

Mnohí ľudia nevedia, že v zóne žijú dodnes starousadlíci. Pomáha im štát? 
Martin: - Vláda vníma ako veľké gesto samotný fakt, že ľudí tam nechala žiť. Vláda vie o ľuďoch vždy iba 26. 

apríla, na výročie havárie, kedy tam príde prezident s vládou, finančnú pomoc majú nulovú. Ďalšia kapitola je 
starostlivosť o likvidátorov havárie, ktorým sľúbili doživotnú rentu. Po novom sa to na Ukrajine zmenilo a zrazu 
musia preukázať nielen to, že boli likvidátori, ale že majú aj zdravotné problémy súvisiace s prácami, ktoré 
nasledovali po 26. apríli 1986. Štát začal sťažovať vyplácanie renty. 

Ako vnímajú turizmus v oblasti černobyľskej elektrárne Ukrajinci? 
Martin: - Väčšina domácich to berie ako parazitovanie, problémom býva pre nás, ako pre jedinú neukrajinskú 

cestovnú kanceláriu, získať sprievodcov. V ich prípade platí pravidlo, že musia byť rodenými Ukrajincami, dôvod 
je jednoduchý - ak som domáci a sprevádzam ľudí po domácej pôde, nebudem na ňu negatívne kydať. Ukrajinci 
nás vnímali ako tých, ktorí sa idú priživiť na ich nešťastí. Keď sme im ukázali, že pomáhame napríklad 
starousadlíkom, z ktorých niekoľkých poznáme po mene, v ich očiach sa zlepšil náš obraz. 

Za privezených turistov však ukrajinskej strane platíte… 
Martin: - Áno, ale koľko z turizmu zarábajú, už nevieme. Vieme, koľko odovzdáme za seba, ale napríklad Rusi 

alebo Ukrajinci platia inú sumu. Spravili to zámerne neprehľadné. 
V novembri 2016 osadili nad starý sarkofág prekrývajúci havarovaný štvrtý reaktor nový sarkofág. Čo sa tým v 

zóne zmenilo? 
Martin: - Z turistického pohľadu sa jeho osadením na miesto ohromne zvýšil záujem turistov. Ako som 

spomenul, gro turistov tvoria Škandinávci a Nemci a práve ich ľudia nový sarkofág stavali. Asi ich to utvrdilo, že 
všetko je hotové a pripravené na ich návštevu. Z technického hľadiska vytvorili nový sarkofág so životnosťou 100 
rokov. Predpokladá sa, že do storočia príde nejaká firma alebo konzorcium na spôsob, ako a čo urobiť s 
desiatkami ton jadrového materiálu, ktorý leží pod sarkofágmi. Tento materiál sa nedá napíliť, dať do kontajnerov 
a odviezť. Dnes neexistuje premyslený spôsob, ako to spraviť, jasné je len to, že musí odtiaľ preč, materiál 
nemôže zostať v útrobách vybuchnutej budovy, ktorá je v zlom stave. 

Sarkofág váži vyše 36-tisíc ton a je vysoký 108metrov, prečo pri výrobe zvolili také gigantické parametre? 
Martin: - Postavili ho s myšlienkou, aby chránil starý sarkofág a nahradil ho v prípade, že by ten nevydržal. 

Nový sarkofág je vyšší ako Socha slobody a to preto, aby sa pod ním mohlo pracovaťzmestia sa tam aj žeriavy. 
Sprezentáciou o černobyľskej zóne cestujete Slovensku. Nájde sa niečo, čo ľudí vždy prekvapí, aj keď je táto 

téma často medializovaná? 
Martin: - Radar Duga-3. Ludia sú veľmi prekvapení, koľko jeho vybudovanie stálo. Tento sovietsky tajný 

armádny projekt stál asi sedem miliárd dolárov a v jeho blízkosti vzniklo izolované mestečko s názvom Černobyľ 
2. Každého prekvapí, koľko času, energie a peňazí investovali do megalomanských projektov. 

Aká budúcnosť čaká černobyľskú zónu? 
Martin: - Turizmus postupne skončí, osobne tipujem do šesť až osem rokov. Pokiaľ sa tam záujemcovia do 

pár rokov nedostanú, neuvidia Pripjať v terajšej podobe. 
Ak sa zrútia budovy, ľudia tam nebudú mať prečo chodiť. Samotné postavenie sa pred elektráreň a sarkofág 

je pre ľudí zaujímavé, ale v pomyselnom rebríčku, čo tam chcú vidieť, je to ďaleko vzadu. Veľkú zmenu do oblasti 
môže priniesť čínska investičná spoločnosť, ktorá chce využiť existujúcu infraštruktúru a rozhodla sa tam postaviť 
najväčšiu slnečnú elektráreň na svete. 

To by ukrajinská vláda veľmi kvitovala, keďže starostlivosť, údržbu a udržiavanie zóny by na seba prevzali 
Číňania. 



Konštrukcia tajného radaru Duga, ktorý prezývali oko Moskvy. V 70. rokoch minulého storočia slúžil na 
špionáž a detekciu balistických striel mieriacich na Sovietsky zväz. TASR 

Martin Dubeň a Anton Fedorko. ERIK STOPKA 
Mesto Pripjať pomaly pohlcuje vegetácia. ANTON FEDORKO 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišský Jeruzalem je unikátny 
[15.05.2018; Podtatranské noviny; Aktuálne; s. 3; Rastislav OVŠONKA] 

 
 

V prostredí Spišskej Kapituly v Spišskom Podhradí sa od 17. do 20. mája uskutoční 6. ročník kultúrno-
duchovného festivalu Spišský Jeruzalem. 

Počas programu sa môžu návštevníci oboznámiť s históriou miesta, lokalitami svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO alebo zúčastniť sa na kultúrno-duchovnom programe. Medzi lákadlá festivalu Spišský Jeruzalem patrí 
možnosť na vlastné oči a nohy prejsť si celú krížovú cestu, ktorá Spišský Jeruzalem je unikátny je replikou tej 
originálnej, jeruzalemskej. Okruh exkurzie má dĺžku približne 3,5 kilometra a trvá asi dve hodiny. Organizátori 
festivalu a zároveň partneri projektu Spišský Jeruzalem sa snažia priblížiť čiastočnú históriu tohto miesta – od 
Katedrály sv. Martina, cez Pažicu až po Sivú bradu, informovala Ľubica Dojčárová zo Spišského osvetového 
strediska v Spišskej Novej Vsi. 

Nie je to len miesto na pekné fotografie 
Program kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem sa začína vo štvrtok 17. mája odbornou 

konferenciou v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Krížová cesta v Spišskom Jeruzaleme sa uskutoční v 
piatok o 15.00 h a začína sa pri katedrále sv. Martina. O 18.00 h sa uskutoční slávnostné otvorenie celého 
festivalu. V sobotu sa začína program o 10.00 h pútnickou omšou v Kaplnke sv. Jána Nepomuckého na Pažici. 
Nasledovať budú vystúpenia speváckych zborov, organový recitál či vystúpenia stredovekého divadla, ale aj 
Divadla Commedia z Popradu. Festival Spišský Jeruzalem vyvrcholí v nedeľu o 17.00 h koncertom skupiny 
Komajota. „Súčasný Spišský Jeruzalem nie je len nádherným miestom hodným fotografovania, prechádzok, 
objavovania chráneného územia, fauny, flóry, či histórie, ale je aj miestom na uvažovanie a meditáciu,“ uviedla 
Ľubica Dojčárová. 

V Spišskej Kapitule v 17. storočí počas pôsobenia spišského prepošta Juraja Bársonyho, neskôr jágerského 
biskupa a členov Spoločnosti Ježišovej – Jezuitov postavili kalváriu jeruzalemského typu. Vedome formovaná 
religiózna krajina, usporiadanie kaplniek, vzdialenosti medzi nimi v mierke 1:1, približujú udalosti posledných dní 
života Ježiša Krista. 

Spišský Jeruzalem sa rozprestiera v lokalite zvanej Pažica. Vznikol v období, keď nebolo cestovanie také 
dostupné a jednoduché. Ľudia na Spiši si takýmto spôsobom priblížili Jeruzalem a mohli intenzívnejšie prežívať 
duchovné rozmery späté s krížovou cestou. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku 
nenachádza. 

Festival Spišský Jeruzalem pripravili Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto 
Spišské Podhradie a združenie Spišský hrad – Podbranisko. Hlavným koordinátorom projektu je Spišské 
osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. 

Rastislav OVŠONKA 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Müller a Adela spolu aj pod Tatrami 
[15.05.2018; Podtatranské noviny; Kultúra; s. 4; redakcia] 

 
 

Ona a on tour pokračuje. Dve výrazné charizmatické osobnosti – Adela Vinczeová a Richard Müller – 
prichádzajú s kvalitnou hudbou, textami, nevšednými dialógmi a možno aj novinkami. Richarda totiž bude na 
pódiu „spovedať“ Adela a spevácka legenda sľubuje, že bude pri divákoch bližšie ako kedykoľvek predtým. Tešiť 
sa na nich môžete v Teniscentre v Tatranskej Lomnici v piatok o 19.00 h a v sobotu o 18.00 h v športovej hale v 
Spišskej Novej Vsi. Vstupenky stoja od 18 do 25 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Prvý majstrovský titul v basketbale 
[15.05.2018; Noviny Stredného Považia; MARKETING; s. 13; ANDREJ VELIČ;JAKUB SMATANA] 



 
 

Na marcových majstrovstvách Slovenska chlapcov stredných škôl v basketbale v Spišskej Novej Vsi malo 

zastúpenie aj naše gymnázium. A darilo sa nám. 
Postupu na majstrovstvá predchádzalo úspešné prebojovanie sa cez okresné, regionálne a napokon krajské 

kolo. 
V základnej skupine sme nastúpili proti gymnáziám zo Serede a Popradu. Po postupe z prvého miesta nás v 

semifinále čakalo domáce družstvo Spišskej Novej Vsi. Po vyrovnanom priebehu sme zápas dotiahli do 

víťazného konca, keď sme domácich porazili o 12 bodov. 
Vo finále sme sa stretli s družstvom Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, ktoré podľa papierových 

predpokladov určite patrilo medzi hlavných favoritov na titul. Počas prvej štvrtiny sme si vybojovali 10-bodový 
náskok, ktorý sme udržiavali takmer celý zápas. Na konci však Levičania pritvrdili a dve minúty pred koncom 
zápasu stiahli skóre na rozdiel dvoch bodov. Nakoniec sme zápas dotiahli do víťazného konca a mohli sme si 
začať naplno vychutnávať majstrovské oslavy. Bol to pre nás úžasný pocit, keďže sme vybojovali zlato pre naše 
gymnázium, čo sa ešte nikomu doteraz nepodarilo. 

Turnaj bol výborne zorganizovaný a taktiež veľmi kvalitný, aj vzhľadom na to, že sa ho zúčastnili bývalí, ale i 
aktívni hráči známych slovenských veľkoklubov. Okrem víťazstva v turnaji ocenili aj nášho spolužiaka Dominika 
Kubalu ako jedného z piatich najlepších hráčov turnaja cenou All-Stars. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Život detí s Downovým syndrómom 
[15.05.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/OD VÁS/KULTÚRA/INZERCIA; s. 4; tasr] 

 
 

V nemocnici pripravili výstavu. Má zvýšiť povedomie ľudí o tomto ochorení. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Putovná výstava pod názvom Sme ako vy/Väzby, ktorú vo štvrtok podvečer sprístupnili 

vo vestibule spišskonovoveskej nemocnice, má priblížiť, aké je to mať doma dieťa s Downovým syndrómom. 
Fotografka Marta Földešová sa totiž pri jej tvorbe vybrala do takýchto rodín a vnímala, ako fungujú silné 

vzťahy a putá medzi rodičmi a deťmi s Downovým syndrómom. 
„Vytvorila pritom atypické fotografie, v ktorých sa portréty detí prelínajú s portrétmi ich rodinných príslušníkov. 

Downov syndróm totiž zasiahne a ovplyvní život celej rodiny,“ uviedla Jana Fedáková zo siete Svet zdravia, do 
ktorej patrí aj nemocnica v Spišskej Novej Vsi. 

Dvanásť fotografií 
Vystáva pozostáva z 12 fotografií, pričom na každej z nich je atypicky zobrazená jedna rodina. „Pre mňa bolo 

asi najväčším a najpríjemnejším zážitkom, ako deti dokážu spontánne reagovať. Na nič sa nehrajú. Mnohé z nich 
navštevujú rôzne krúžky, dosahujú výborné výsledky v športe, krásne kreslia,“ hovorí fotografka Marta Földešová, 
ktorá už má za sebou niekoľko skúseností s deťmi s Downovým syndrómom. 

Do konca mája 
Výstava má priniesť jednoduché posolstvo, upozorniť, že ľudia s Downovým syndrómom sú súčasťou 

spoločnosti, propagovať ich právo na aktívny a dôstojný život v bežnom prostredí, aj zvýšiť povedomie ľudí o 
tomto ochorení. V nemocnici v Spišskej Novej Vsi ju môže verejnosť vidieť do 28. mája. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

16. HK Poprad predĺžil spoluprácu s útočníkom Heizerom 
[15.05.2018; dobrenoviny.sk; 09:52; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/132275/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocnikom-heizerom 

 
 

Rodák z Gelnice odohral v najvyššej slovenskej súťaži doteraz 445 zápasov s bilanciou 79+144. 
Radomír Heizer na archívnej snímke. — Foto: TASR/Erika Ďurčová 
Poprad 15. mája (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad predĺžil spoluprácu s centrom Radomírom 

Heizerom. Tridsaťročný hokejista odohral za “kamzíkov” v uplynulej sezóne 59 zápasov, v ktorých dal 14 gólov a 
pripísal si aj 10 asistencií. 

“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 
rád, že sa môžem pokúsiť o úspech tímu aj v nasledujúcom období,” citovala Heizera oficiálna klubová stránka. 

Rodák z Gelnice odohral v najvyššej slovenskej súťaži doteraz 445 zápasov s bilanciou 79+144. Heizer 
obliekal dresy Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Martina a Popradu. V českej lige hral za Karlove Vary a 

krátko pôsobil aj v dánskom Herleve. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/132275/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocnikom-heizerom


× 
[Späť na obsah] 

 
 

17. HK Poprad predĺžil spoluprácu s útočníkom Heizerom 
[15.05.2018; teraz.sk; .SK; 09:34; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/sport/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocniko/325016-clanok.html 

 
 

Rodák z Gelnice odohral v najvyššej slovenskej súťaži doteraz 445 zápasov s bilanciou 79+144. 
Poprad 15. mája (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad predĺžil spoluprácu s centrom Radomírom 

Heizerom. Tridsaťročný hokejista odohral za “kamzíkov” v uplynulej sezóne 59 zápasov, v ktorých dal 14 gólov a 
pripísal si aj 10 asistencií. 

“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 
rád, že sa môžem pokúsiť o úspech tímu aj v nasledujúcom období,” citovala Heizera oficiálna klubová stránka. 

Rodák z Gelnice odohral v najvyššej slovenskej súťaži doteraz 445 zápasov s bilanciou 79+144. Heizer 
obliekal dresy Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Martina a Popradu. V českej lige hral za Karlove Vary a 

krátko pôsobil aj v dánskom Herleve. 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Skúsený center Heizer predĺžil zmluvu s HK Poprad 
[15.05.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20825924/skuseny-center-heizer-predlzil-zmluvu-s-hk-poprad.html 

 
 

V uplynulej sezóne odohral 59 zápasov s bilanciou 24 bodov za 14 gólov a 10 asistencií. 
POPRAD. Hokejový center Radomír Heizer si bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres HK Poprad. 
S účastníkom najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy predĺžil kontrakt o jeden rok. 
V uplynulej sezóne odohral za “kamzíkov” 59 zápasov s bilanciou 24 bodov za 14 gólov a 10 asistencií. 
“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 

rád, že sa môžem pokúsiť o tímový úspech aj v nasledujúcom období,” povedal skúsený 30-ročný útočník pre 
oficiálny klubový web. 

V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Martin, Banskú Bystricu a Spišskú Novú Ves. 

Dovedna medzi domácou elitou absolvoval 445 stretnutí a nazbieral 223 bodov (79+144). 
V zahraničí hral za české Karlove Vary a dánsky tím Herlev Eagles. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Milé prekvapenie nielen pre mamičky: Deň matiek v známej novoveskej 

škôlke, FOTO 
[15.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mile-prekvapenie-nielen-pre-mamicky-den-matiek-v-znamej-novoveskej-skolke-
foto-298926 

 
 

Pekná oslava sviatku. Deň matiek oslávili aj v materskej škole na Gorazdovej ulici v Spišskej. Prekvapenie 
však nečakalo len na mamičky… 

Uplynulú nedeľu mali sviatok všetky mamičky. Pri príležitosti tohto sviatku prichystali milé prekvapenie aj v 
jednej z materských škôl v Spišskej Novej Vsi. 

Ako nám povedala Petra Hybenová zo spomínanej materskej škôlky, osláviť Deň matiek pozvali okrem 
mamičiek aj oteckov. Tí boli s deťmi realizátormi programu, a keďže o ničom nevedeli, bolo to prekvapenie aj pre 
nich. 

„Každé z detí pripravilo pre ocka kravatu vo farbe kostýmu, v ktorom sa predviedli na módnej prehliadke pre 
mamky. Ocko a dieťa vo dvojici. Niektorí oteckovia pridali vlastné kúsky a variácie a miestami sa zdalo, že sa do 
toho vložili viac, ako deti samotné,“ prezradila učiteľka s tým, že módnou prehliadkou to len začalo. 

http://www.teraz.sk/sport/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocniko/325016-clanok.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20825924/skuseny-center-heizer-predlzil-zmluvu-s-hk-poprad.html
http://spisska.dnes24.sk/mile-prekvapenie-nielen-pre-mamicky-den-matiek-v-znamej-novoveskej-skolke-foto-298926
http://spisska.dnes24.sk/mile-prekvapenie-nielen-pre-mamicky-den-matiek-v-znamej-novoveskej-skolke-foto-298926


Ako doplnila, deti spievali, recitovali a potom vyzvali oteckov do tanca. Tri jednoduché pohyby a tanec s nimi 
bol ako keby vopred nacvičený, hoci oteckovia len improvizovali. „Bol to síce veľmi jednoduchý program, ale taký 
od srdca, keďže polovica vystupujúcich nevedela, čo ich čaká. Na záver programu dostali oteckovia papieriky s 
napísanou básničkou, ktorú spoločne zarecitovali všetkým mamkám k ich sviatku,“ dodala učiteľka. 

Ako vyzeralo prekvapenie pre mamičky si môžete pozrieť aj v našej galérii. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. HK Poprad predĺžil spoluprácu s útočníkom Heizerom 
[15.05.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocnikom-heizerom-cl586802.html 

 
 

Radomír Heizer na archívnej snímke. 
Poprad 15. mája (TASR) - Tipsportligový klub HK Poprad predĺžil spoluprácu s centrom Radomírom 

Heizerom. Tridsaťročný hokejista odohral za “kamzíkov” v uplynulej sezóne 59 zápasov, v ktorých dal 14 gólov a 
pripísal si aj 10 asistencií. 

“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 
rád, že sa môžem pokúsiť o úspech tímu aj v nasledujúcom období,” citovala Heizera oficiálna klubová stránka. 

Rodák z Gelnice odohral v najvyššej slovenskej súťaži doteraz 445 zápasov s bilanciou 79+144. Heizer 
obliekal dresy Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Martina a Popradu. V českej lige hral za Karlove Vary a 

krátko pôsobil aj v dánskom Herleve. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Novinka v Spišskej: Prvýkrát sa budeme môcť zabaviť na Mestskom 

majálese 
[15.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-spisskej-prvykrat-sa-budeme-moct-zabavit-na-mestskom-majalese-
298946 

 
 

Odreagovať sa, stretnúť priateľov aj zatancovať si. Toto a ešte viac ponúkne Mestský majáles, ktorý sa bude v 
Spišskej konať už o pár dní. Tu sú podrobnosti. 

Hudba, tanec, klobásy. Aj takto by sa v skratke dalo definovať podujatie, ktoré sa premiérovo chystá v našom 
meste. Ako povedal pre spravodajský portál Spišská 24 riaditeľ Mestského kultúrneho centra Emil Labaj, ide o 
prvý pokus založiť v Spišskej Novej Vsi tradíciu, aby sa ľudia mohli stretnúť, odreagovať a zabaviť priamo v 

centre mesta. 
Mestský majáles sa bude konať 25. mája od 18:00 pred budovou Reduty. 
Do tanca zahrá country – rocková skupina The Colt a hudobná skupina Star Band. Nebudú chýbať ani stánky 

s občerstvením a pre prítomných budú okrem dobrej zábavy pripravené podľa slov riaditeľa MKC aj rôzne súťaže. 
Zábava bude pokračovať do 23:00 hod. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

22. Skúsený center Heizer predĺžil zmluvu s HK Poprad 
[15.05.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/336975/skuseny-center-heizer-predlzil-zmluvu-s-hk-poprad 

 
 

http://www.24hod.sk/hk-poprad-predlzil-spolupracu-s-utocnikom-heizerom-cl586802.html
http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-spisskej-prvykrat-sa-budeme-moct-zabavit-na-mestskom-majalese-298946
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Hokejový center Radomír Heizer si bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres HK Poprad. S účastníkom najvyššej 
slovenskej súťaže Tipsport ligy predĺžil kontrakt o jeden rok. 

V uplynulej sezóne odohral za “kamzíkov” 59 zápasov s bilanciou 24 bodov za 14 gólov a 10 asistencií. 
“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 

rád, že sa môžem pokúsiť o tímový úspech aj v nasledujúcom období,” povedal skúsený 30-ročný útočník pre 
oficiálny klubový web. 

V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Martin, Banskú Bystricu a Spišskú Novú Ves. Dovedna medzi 

domácou elitou absolvoval 445 stretnutí a nazbieral 223 bodov (79+144). V zahraničí hral za české Karlove Vary 
a dánsky tím Herlev Eagles. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Skúsený center Heizer predĺžil zmluvu s HK Poprad 
[15.05.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 
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V uplynulej sezóne odohral 59 zápasov s bilanciou 24 bodov za 14 gólov a 10 asistencií. 
POPRAD. Hokejový center Radomír Heizer si bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres HK Poprad. S 

účastníkom najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy predĺžil kontrakt o jeden rok. 
V uplynulej sezóne odohral za “kamzíkov” 59 zápasov s bilanciou 24 bodov za 14 gólov a 10 asistencií. 
“Ku kontaktu medzi mnou a vedením prišlo hneď po skončení sezóny. V Poprade som sa cítil dobre a som 

rád, že sa môžem pokúsiť o tímový úspech aj v nasledujúcom období,” povedal skúsený 30-ročný útočník pre 
oficiálny klubový web. 

V najvyššej slovenskej súťaži už hral aj za Martin, Banskú Bystricu a Spišskú Novú Ves. Dovedna medzi 

domácou elitou absolvoval 445 stretnutí a nazbieral 223 bodov (79+144). V zahraničí hral za české Karlove Vary 
a dánsky tím Herlev Eagles. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Kam za kultúrou - utorok 15. mája 
[15.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Deadpool 2 o 20.50, Polnočná láska o 18.00, 20.10, Psí ostrov o 18.40, Taxi 5 o 15.20, 

20.50, Avengers: Nekonečná vojna o 15.30, 17.10, 3D o 16.10, 19.30, Dubček o 15.50, Dve a pol kačky o 15.00, 
16.40, Dve nevesty a jedna svadba o 16.00, Fakjú pán profesor 3 o 17.50, Neznámy vojak o 20.20, Tiché miesto 
o 18.50, 21.00, Happy End o 18.00, S láskou Vincent o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Taxi 5 o 15.15, 
20.10, Psí ostrov o 16.20, Polnočná láska o 18.20, Tiché miesto o 18.30, 20.30, Avengers: Nekonečná vojna o 
15.40, 17.40, 3D o 17.10, Fakjú pán profesor 3 o 15.25, 20.20, Deadpool 2 o 20.00 hod., ÚSMEV - Bratříček 
Karel o 18.00, Cestovateľské kino: Černobyľ o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Taxi 5 o 15.15, 20.10, Psí ostrov o 16.20, Polnočná 

láska o 18.20, Tiché miesto o 20.30, Avengers: Nekonečná vojna o 17.40, 3D o 17.10, Fakjú pán profesor 3 o 
15.25, Deadpool 2 o 20.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Znovuzjednotenie Kóreí o 19.00 hod., SCÉNA JORIK - Guľko 

Bombuľko o 9.00, 10.30, 14.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Valibuk a Laktibrada o 9.00, 10.30, 
14.00 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Škriepky na korze o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), Svet podľa Šaška (do 3. 6.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 
17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a 
neznámy Löffler (1906 - 1990); Tomáš Picha - public diaries (do 27. 5.), András István Bánhegyi - Začiatok (do 
27. 5.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 
Košický zlatý poklad; Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), Fascinujúci svet pavúkov a 

https://sport.sme.sk/c/20825923/hokej-tipsport-liga-radomir-heizer-hk-poprad.html
https://korzar.sme.sk/c/20823371/kam-za-kulturou-utorok-15-maja.html


škorpiónov (do 30. 9.), (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; Život medzi nebom a peklom (do 27. 5.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: 
We see objects around us because of the light they create (do 31. 5.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, 
po - ne 11 - 18) - BRAVO - Práve teraz (do 27. 5.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 
8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 
Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - utorok 15. mája 
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, MULTICENTRUM - Miloš Fiľa - V Modrom - vernisáž o 16.00 hod. (do 30. 6.), 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, To naj z prírody Spiša, Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - 
Janka Brutovská: Čarokruhy (do 8. 6.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá 
expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, 

MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - 
Keď drevo spieva, 

SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Od nektáru po medovník - vernisáž o 16.30 hod., 
TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Z blízka - akademický sochár Richard Wagner: Plastiky a reliéfy, akademický 

maliar Anton Vasilko: Intímne kresby (do 10. 6.), 
MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA GORAZDA ZVONICKÉHO - Výstavy: Ingrid Šarlota Hrubá - 

Prechádzka Vinianskym hradom (do 31. 5.), Krása samorastov zo súkromnej zbierky Márie Froňovej (do 31. 5.) 
ZÁBAVA, PODUJATIA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny od 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., (film) Láska o 

19.00 hod., TABAČKA GALLERY - (výstava) Adam Macko - 404 / artist not found (do 31. 5.), ŤAHANOVCE 
(kultúrne stredisko - Budapeštianska 30) Ťahanovská kvapka (mobilný odber krvi) od 8.00 do 11.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Deadpool 2 o 20.50, Polnočná láska o 16.50, 19.00, Psí ostrov o 16.20, Taxi 5 o 18.30, 

Avengers: Nekonečná vojna o 17.10, 3D o 16.10, 19.30, Besnenie o 16.20, Blokoti o 20.40, Dve a pol kačky o 
15.00, Dve nevesty a jedna svadba o 18.40, Pomsta o 20.50, Tiché miesto o 21.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Deadpool 2 o 20.50, Polnočná láska o 16.00, 18.10, Psí ostrov o 16.20, Avengers: 
Nekonečná vojna 3D o 17.10, Blokoti o 18.30, Dve a pol kačky o 15.00, Pomsta o 20.50, Tiché miesto o 20.20 
hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Taxi 5 o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála 
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; World in my eyes (výstava venovaná kapele Depeche Mode) 
(do 19. 5.), 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 10. 6.), 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.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa 
Mika; 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 
KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Michal Studený (do 11. 7.), 



POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz (do 20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - 
Svet na gombík (do 20. 5.), 

TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 
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.), 

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: VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Putovná výstava: Ja, pútnik (do 14. 6.), Panelová výstava: Vážky na 

Slovensku (do 8. 6.), 12 patrónov …ochrancovia vedy, techniky a remesiel (do 30. 6.), 
SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc 

(do 31. 5.), 
STROPKOV: KAŠTIEĽ - Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 6. 7.), Pastierstvo na Zemplíne 

(do 6. 7.), NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník - vernisáž o 16.30 hod. (do 31. 10.), 
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov vodného diela Domaša (do 17. 

5.), 
BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - Výstava KOR-GYM Hertník – 25 rokov integračného zariadenia 

KOR-GYM v Hertníku (do 20. 5.) 
ZÁBAVA 
HUMENNÉ: ZÁMOK (koncertná sieň) - 57. Humenská hudobná jar - Večer klavírnych básní o 19.00 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Výstava prezentuje historickú techniku fototlače 
[15.05.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 
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V Spišskej Novej Vsi uvedú výstavu Miloša Fiľu pod názvom V modrom. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves 

pripravili v tamojšej vysunutej expozícii Slovenského technického múzea Košice výstavu pod názvom V modrom. 
Dana Rosová z Multicentra v Spišskej Novej Vsi informovala, že jej autorom je Miloš Fiľa, ktorý sa venuje 

fotografovaniu od svojich 25 rokov, je dlhoročným členom Fotografického klubu Spiš a jeho fotografie sú 
súčasťou viacerých publikácií. 

V modrom 
“Hlavnou myšlienkou výstavy, ktorej vernisáž sa uskutoční v utorok, je zobrazenie súčasnosti - architektúry, 

krajiny a pod., historickou fotografickou technikou tlače. Modrotlač, kyanotypia, je historická technika priameho 
kopírovacieho procesu založená na citlivosti železitých solí na svetlo. Bola objavená Johnom Herschelom v roku 
1842. Výsledkom je obraz intenzívnej modrej farby tvorený vzniknutými zlúčeninami modrej farby,” vysvetľuje 
Rosová. 

Intenzita modrých odtieňov závisí od použitého postupu a druhu papiera. 
Fotografie vytvorené touto technikou sa zvyknú aj tónovať, čím sa modré odtiene zmenia na hnedomodré, 

hnedočervené, hnedočierne až čierne, v závislosti od použitého tónovača. 
Obrazy tvorené touto technikou sú veľmi trvanlivé. “Dokonca trvanlivejšie než bežné fotografie, takže majú 

šancu prežiť nielen nás, ale i našich potomkov,” zdôraznila Rosová. 
Dodáva, že takto vyhotovené fotografie majú mimoriadnu umeleckú hodnotu a cenu, keďže každá z nich je 

jedinečným a neopakovateľným originálom. 
Aj historické exponáty 
Na výstave v Spišskej Novej Vsi uvidia návštevníci aj doplnkové historické exponáty, aby si ich mohli 

porovnať s tými súčasnými. 
Budú môcť vidieť reprodukciu získanú z originálu technického výkresu z roku 1913, reprodukcie dobových 

ateliérových fotografií tónovaných modro a hnedo a modrotlačové formy, či vzorkovník. 
Exponáty požičali Podtatranské múzeum v Poprade a Slovenské technické múzeum Košice. 
“V priestoroch Multifunkčného energetického a baníckeho centra bude výstava nainštalovaná do konca júna,” 

uzatvára Rosová. 
[Späť na obsah] 
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26. V šiestej a siedmej lige sa hrali ďalšie zápasy 
[15.05.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; ra;md] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20824920/v-vi-a-vii-lige-sa-hrali-dalsie-zapasy.html 

 
 

Prinášame futbalový výsledkový servis. 
PFZ Poprad 
VI. OMV liga – 21. kolo: 
Spišská Stará Ves – Spišská Teplica 6:0 (2:0), L. Bednarčík 3, Fecko, Bieľak, Výrostek; Spišský Hrhov – 

Hozelec 6:0 (3:0), Kršiak a Glevický 2, Kuchčák, Filičko; Liptovská Teplička – Veľký Slavkov 4:1 (1:1), Biacovský 
2, Kondula, Karabin – L. Josko; Spišské Bystré – Hôrka 1:2 (1:1), Oravec – Korenko, Miškovič; PP-Stráže – 
Batizovce 1:2 (1:0), Kiška – Čonka, Jendreas; Toporec – Spišský Štvrtok 2:3 (1:1), Pompa, R. Šatek – Zumer, 
Gánovský, Sagula; Spišská Belá B – Vikartovce 1:3 (1:2), Neupauer – Jakubčak 2, J. Diabelko. 

1. Sp. St. Ves 21 16 4 1 73:23 52 
2. Vikartovce 21 14 2 5 53:23 44 
3. Toporec 21 12 3 6 41:25 39 
4. Sp. Bystré 21 10 4 7 46:34 34 
5. Sp. Štvrtok 21 10 4 7 42:31 34 
6. Sp. Belá B 21 10 3 8 51:53 33 
7. L. Teplička 21 9 5 7 30:28 32 
8. Hôrka 21 9 3 9 36:40 30 
9. Sp. Teplica 21 8 2 11 34:45 26 
10. Sp. Hrhov 21 7 3 11 36:48 24 
11. PP-Stráže 21 7 2 12 42:46 23 
12. V. Slavkov 21 6 3 12 38:47 21 
13. Batizovce 21 6 3 12 30.49 21 
14. Hozelec 21 1 3 17 18:78 6 
VII. liga – 21. kolo: 
Bijacovce – Slovenská Ves 3:2, Spišské Hanušovce – Vlková 2:0, Dravce – Vernár 2:2, Výborná – Vrbov 5:0, 

Huncovce – Kurimany 4:0, Lučivná – Jánovce 4:0, Šuňava – Spišský Štiavnik 4:2. 
1. Šuňava 21 19 2 0 115:19 59 
2. Huncovce 21 18 2 1 94:22 56 
3. Sp. Štiavnik 22 14 1 7 70:30 43 
4. Jánovce 21 11 5 5 70:41 38 
5. Lučivná 21 12 2 7 64:36 38 
6. Kurimany 21 9 2 10 40:40 29 
7. Vernár 21 9 1 11 47:59 28 
8. Slov. Ves 21 8 3 10 57:62 27 
9. Sp. Hanušovce 22 8 2 12 46:53 26 
10. Výborná 21 8 2 11 36:64 26 
11. Vrbov 21 6 2 13 40:86 20 
12. Vlková 21 4 3 14 32:79 15 
13. Bijacovce 21 4 0 17 36:88 12 
14. Dravce 21 3 3 15 25:93 12 
SOFZ Spišská Nová Ves 

VI. liga – 21. kolo: 
Chrasť nad Hornádom – Spišská Nová Ves B 7:0 (2:0), Marek Dirda 3, Kováč 2, Filip, Augustín; Smižany – 

Odorín 0:2 (0:2), Bobko, Kováč; Letanovce – Spartak Bystrany 2:2 (0:1), Uhrín, Šefčík (11 m) – V. Horváth, T. 
Žiga; Mníšek nad Hnilcom – Jamník 2:1 (0:0), Žiga, Mikluš – Lipták; SŠM Bystrany – Teplička 3:0 (1:0), Jozef 
Suchý 2, Jevoš; Margecany – Smolník 6:1 (4:1), A. Hoščuch 3, Bandžuch 2, Hudák – Witkovský. 

1. Odorín 20 13 1 6 51:30 40 
2. Teplička 20 13 1 6 36:23 40 
3. Letanovce 20 10 6 4 38:34 36 
4. Gelnica 19 9 5 5 44:19 32 
5. Jamník 20 9 2 9 47:33 29 
6. SŠM Bystrany 19 9 1 9 47:32 28 
7. Sp. Bystrany 20 8 3 9 47:38 27 
8. Smižany 19 8 2 9 39:37 26 
9. Mníšek n/H 19 6 4 9 26:38 22 
10. Sp. N. Ves B 19 7 1 11 32:46 22 
11. Margecany 19 6 3 10 35:32 21 
12. Chrasť n/H 19 7 0 12 34:37 21 
13. Smolník 19 5 3 11 36:58 18 
VII. liga – 16. kolo: 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20824920/v-vi-a-vii-lige-sa-hrali-dalsie-zapasy.html


Kojšov – Hnilčík 3:0, Gelnica B – Slovinky 7:1, Iliašovce – Markušovce 3:1. 
1. Kojšov 14 10 3 1 50:14 33 
2. Rudňany B 13 7 4 2 49:17 25 
3. Iliašovce 13 7 4 2 34:22 25 
4. Markušovce 14 5 5 4 37:28 20 
5. Hnilčík 14 3 4 7 26:37 13 
6. Slovinky 14 3 2 9 19:54 11 
7. Gelnica B 14 1 2 11 13:56 5 
OFZ Stará Ľubovňa 
VI. liga – 18. kolo: 
Vyšné Ružbachy – Nová Ľubovňa 4:4 (3:1), Zolnerčík 3, Martinek – Š. Konkoľ 2, Arendáč, Pavelčík; Malý 

Lipník – Plaveč 2:1 (1:1), Kaleta 2 (1 z 11 m) – Vresilovič; Litmanová – Šarišské Jastrabie 1:2 (1:1), P. Vislocký – 
Halčišák, Balušinský. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Pohotovosť v lekárňach - utorok 15. mája 
[15.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20823365/pohotovost-v-lekarnach-utorok-15-maja.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Lekáreň KAPPA, Akad. Pavlova 312/11 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
BENU, Levočská 4 
Poprad 
Lekáreň LIMBA, Podtatranská 2501 
Humenné 
Lekáreň Dr. Max, Ul. 1. mája 23 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Dr. Max, M. R. Štefánika 187/177 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULA, Hollého 222 
Snina 
Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Trebišov 
Lekáreň TILIA, Komenského 2137/65 
Michalovce 
Lekáreň ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 
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