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Spišská Nová Ves 
 

1. Víkend otvorených parkov a záhrad 
[29.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Prvý júnový víkend bude na Slovensku znovu patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a 
historicky hodnotným lokalitám. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenské parky a záhrady sa hlásia k myšlienkam medzinárodného dobrovoľníckeho 

podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad už desiatykrát. Medzi zapojenými lokalitami, kde na návštevníkov 
čaká zaujímavá ponuka, nebudú ani tento rok chýbať pozoruhodné parky, záhrady a areáli v Spišskej Novej Vsi 

a jej okolí. Hoci podujatie, ako i názov naznačuje, vrcholí cez víkend 2. – 3. júna 2018, pestrý program pre malých 
aj veľkých je v Spišskej Novej Vsi a okolí pripravený už od pondelka 28. mája 2018. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Bránice Spišiakov počas leta dostanú zabrať 
[29.05.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 3; JANA PISARČÍKOVÁ] 

 
 

Leto v Spišskej Novej Vsi bude plné humoru a zábavy. Na námestí opäť ožijú aj sochy. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišiakov počas leta čaká veľký kultúrny kolotoč. Tešiť sa môžu na Dni humoru, živé 

sochy i tradičný trh. 
Hneď začiatkom júna dostanú poriadne zabrať bránice Spišiakov. Dni humoru odštartujú v prvý júnový štvrtok. 
„Hlavnou hviezdou pre mladých bude Majk Spirit + DJ Grimaso. V priestore pri evanjelickom kostole sa 

predstavia akrobatickí kolobežkári Scooter by ExtremeGang a pripravená je i chillout zóna Klubu mladých a 
študentov stredných škôl, pred Redutou pritiahnu pozornosť školákov Kúzelník Wolf a Sranda banda, tancujúce 
psy, škola tanca s BDSKrew, vystúpenia detí ZUŠ a CVČ a Bábkové divadlo spod Spišského hradu,“ vymenovala 
Andrea Jančíková z mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

Kreslený humor 
Chýbať nebudú ani prezentácie Galérie umelcov Spiša, Múzea Spiša, Spišského osvetového strediska, 

záchranárov a prírodovedcov z Národného parku Slovenský raj. Uskutoční sa aj vernisáž 23. ročníka Spišského 
salóna kresleného humoru Miroslava Bartáka. Svoje menu ponúknu aj divadelníci zo Spišského divadla, divadla 
Kontra i Divadla na opätkoch. 

„V parku si prídu na svoje celé rodiny s deťmi, čakajú ich bábkové divadlo, klauniáda a koncert piesní Karola 
Duchoňa v podaní skupiny muzikantov, ktorí si hovoria Duchoňovci,“ dodáva Jančíková. Maratón zábavy zakončí 
v sobotu koncert Mariána Čekovského. 

Spišský trh 
Najväčšou letnou slávnosťou v lete v Spišskej Novej Vsi je každoročne Spišský trh. Tento rok sa uskutoční 

12. – 15. júla. V sprievodnom kultúrnom programe budú okrem iného účinkovať folklórne súbory zahraničných 
Slovákov zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska. 

Zaspievajú Lukáš Adamec s kapelou, Drišlák s Sága. Sobota bude patriť ľudovej hudbe Vlada Kubáňa a 
Štefana Cínu. „Pre mladých vystúpia kapely Sám Sebou a Funk you. Program vyvrcholí koncertom Davida 
Kollera & Band (ČR) a koncertom Repley Band,“ pokračuje Jančíková. 

Ožijú živé sochy 
V minulom roku sa veľkému záujmu tešili aj živé sochy na námestí. Po úspešnom prvom ročníku navštívia 

Spišskú Novú Ves opäť. Návštevníci budú môcť počas dvoch dní zažiť to, čo žiadne iné mesto na Slovensku – 

na jednom mieste stretnúť desiatky slávnych osobností: Leonardo da Vinci, Coco Chanel, Henry Ford alebo aj 
spisovateľka Agatha Christie. „Živé sochy Big names, samozrejme, nemôžu chýbať, ale tento rok toho 
pripravujeme oveľa viac, aj vďaka spolupráci s mestom,” hovorí umelecký riaditeľ festivalu Radovan Michalov. 
Bližšie detaily zatiaľ organizátori neprezrádzajú, ale sľúbili, že pribudnú aj atraktívne živé sochy zahraničných 
umelcov. 

JANA PISARČÍKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. F. Pavlíček: Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
[29.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 



 
 

V Spišskom divadle v stredu 30. mája o 10.00 h si môžete pozrieť rozprávku. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nevšednú rozprávku o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a múdrom dedovi Vševedovi 

rozpovie Spišské divadlo. 
Príbeh chudobného Plavčíka, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, 

aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou. „Je to nebezpečná úloha, pretože doteraz 
sa ešte nikdy nikto odtiaľ živý nevrátil,“ uvádza Spišské divadlo. Uvidíte, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek 
prekoná nástrahy a prekážky zlého kráľa. „Dozviete sa, že vytrvalosť, dobré srdce a láska, sú tou najmocnejšou 
zbraňou proti zlu a pýche,“ uzatvárajú divadelníci. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Záchranári predviedli ukážky svojej činnosti 
[29.05.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Divákmi boli deti s telesným postihnutím a s ťažkým zdravotným postihnutím zo Spišskej Novej Vsi. 

SLOVENSKÝ RAJ. Vo štvrtok predviedli záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj ukážky činnosti 
Horskej záchrannej služby (HZS) pre deti s telesným postihnutím a deti s ťažkým zdravotným postihnutím zo 
Spišskej Novej Vsi. 

S pomocou záchranárov absolvovali aj výstup na Tomášovský výhľad. O akcii informovala HZS na svojej 
internetovej stránke. 

RÓBERT BEJDA 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Ukrajinci vnímajú černobyľský turizmus ako parazitovanie na ľudskej 

katastrofe 
[29.05.2018; Prešovské noviny; PUBLICISTIKA; s. 14; ERIK STOPKA] 

 
 

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. 

Pri príležitosti 32. výročia havárie jadrovej elektrárne Černobyľ, ku ktorej došlo 26. apríla 1986, premietli 
dokumentarista Anton Fedorko a cestovateľ Martin Dubeň 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 Pripjať. 

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, mýtov a 

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 108 metrov, 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 pracovať – zmestia sa tam aj 
žeriavy. 

S prezentáciou o černobyľskej zóne cestujete Slovensku. Nájde sa niečo, čo ľudí vždy prekvapí, aj keď je táto 
téma často medializovaná? 

Martin: – Radar Duga-3. Ľudia 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. 

ERIK STOPKA 
foto: 
Konštrukcia tajného radaru Duga, ktorý prezývali oko Moskvy. V 70. rokoch minulého storočia slúžil na 

špionáž a detekciu balistických striel mieriacich na Sovietsky zväz. 
Mesto Pripjať pomaly pohlcuje vegetácia. 
Martin Dubeň a Anton Fedorko. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Ako sa žilo na severnom Spiši v r. 1939-45 
[29.05.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

V minulom čísle Novín Spiša sme písali o tom, ako Spiš prišiel po prvej svetovej vojne o trinásť svojich obcí. V 
tomto článku sa pozrieme bližšie na to, ako bol rozdelený Spiš po dvadsiatich rokoch poľskej správy opäť spojený 
v jednom štátnom útvare. 

SPIŠ. 1. septembra 1939 sa začala druhá svetová vojna. Slovenský štát vtedy získal smutné prvenstvo, keď 
po boku nacistického Nemecka bol pri jej začiatku. Spolu s ním sa totiž podieľal na útoku na Poľsko cez svoje 
severné hranice. 

Po ústupe poľskej armády boli obce hornej Oravy a severného Spiša opustené už v prvých dňoch septembra 
1939. Oficiálne sa síce stali súčasťou Slovenského štátu po súhlase Hitlera až 24. novembra 1939, avšak 
slovenské vojsko územie obsadilo už 6. septembra 1939. Miestne obyvateľstvo vítalo slovenských vojakov ako 
osloboditeľov po dvadsiatich rokoch polonizácie. Zatiaľ čo na Orave došlo zo strany slovenského vojska k 
niekoľkým krádežiam, čo trochu pošramotilo jeho obraz u miestnych, na Spiši sa nič také nestalo. 

Poľská správa bola vymenená za slovenskú 
Pripojenie týchto území k Slovensku znamenalo výmenu poľskej správy za slovenskú. Súčasťou slovakizácie 

bolo aj likvidovanie poľských knižníc v novembri 1939. Poľské knihy Matica slovenská a Slovenská liga nahradili 
116 000 slovenskými knihami. Paradoxne však museli 90 % z nich vyradiť, lebo boli vydané pred rokom 1939 a 
preto ideologicky nevyhovovali. Počas celej existencie Slovenského štátu bol potom na hornej Orave a severnom 
Spiši veľký nedo-statok slovenských učebníc. Slovenské orgány v jesenných mesiacoch roku 1939 organizovali 
tiež zdravotnícke osvetové akcie, ich súčasťou bolo aj propagovanie nového štátu, v ktorom sa obyvatelia ocitli. 
Slovenský štát prakticky okamžite v každej pripojenej obci vytvoril miestnu Hlinkovu gardu a pobočku Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany. Kým na Orave s tým boli zo začiatku ťažkosti, na Spiši sa tieto organizácie rýchlo 
zaktivizovali. Značná časť obyvateľov hornej Oravy a severného Spiša sa následne stala členmi HSĽS, avšak 
skôr kvôli zlepšeniu miestnych pomerov a získaniu výhod, nie zo skutočného politického presvedčenia. 

Poľských kňazov nahradili slovenskí 
Zmeny nastali aj v náboženskom živote. Viacerí poľskí kňazi ušli do Poľska ešte pred príchodom slovenských 

vojakov. Zvyšní boli neskôr odsunutí taktiež do Poľska. Na ich miesta nastúpili slovenskí kňazi. Tieto oblasti boli k 
Slovensku potom pričlenené aj z cirkevného hľadiska. Z územia krakovského arcibiskupstva sa pripojili k spišskej 
diecéze, ku ktorej patrili aj pred rokom 1925. Bol to však pomerne zdĺhavý proces. Spomedzi udalostí prvých 
rokov vojny treba spomenúť aj návštevu týchto území prezidentom Jozefom Tisom v máji 1940. Tá na miestnych 
mimoriadne zapôsobila a mala vplyv na ich identifikovanie sa s novým štátom. 

So severným Spišom je spätý aj Dočolomanský 
Úradníci, učitelia, kňazi a žandári začali na hornú Oravu a severný Spiš prichádzať už od jesene 1939, avšak 

k ich najväčšiemu prílevu došlo v rokoch 1940 až 1941. Nešlo o miestnych, ale najmä o prichodiacich z iných 
regiónov Slovenska. Tak sa sem dostal aj učiteľ Rudolf Dočolomanský, otec herca Michala Dočolomanského, 
ktorý sa tu, konkrétne v obci Nedeca, narodil v roku 1942. V roku 1941 sa definitívne dovŕšilo poslovenčenie 



všetkých oblastí života. Väčšina obyvateľov hornej Oravy a severného Spiša bola spokojná s pričlenením k 
Slovenskému štátu. Našli sa však aj takí, ktorí mali skôr poľské cítenie. Boli to najmä mladí ľudia, ktorí si už 
nepamätali časy, keď nepatrili do Poľska. Naopak, starší pri porovnaní rokov 1920-1939 a obdobia pred ním 
považovali za lepšie časy, keď neboli súčasťou Poľska. Pre viacerých bol zasa viac ako štát, v ktorom žijú, 
dôležitejší lokálpatriotizmus. Bez ohľadu na názory ohľadne štátneho zriadenia mnohí pociťovali v prvých rokoch 
neistotu, či je daný stav trvalý. 

Na hraniciach prekvitalo pašeráctvo 
Až do roku 1944 bola situácia z materiálnej i bezpečnostnej stránky na hornej Orave a severnom Spiši 

pomerne dobrá. Keďže Generálny gubernát (poľské územie obsadené Nemeckom) bol na tom z hospodárskeho 
hľadiska oveľa horšie, na hraniciach prekvitalo pašeráctvo. Slovenský štát sa počas šiestich rokov existencie 
snažil, aby horná Orava a severný Spiš boli jeho súčasťou nielen na mape, ale aj národne a hospodársky. 
Slovenský vplyv na toto územie sa podpísal pod znovunadobudnutie slovenského povedomia obyvateľov hornej 
Oravy a severného Spiša. Keď po konci druhej svetovej vojny i Slovenského štátu bolo rozhodnuté, že tieto obce 
sa vrátia späť do Poľska, miestni sa práve vďaka slovenskému cíteniu proti tomu vehementne bránili. 

Rok 1945 rozdelil Spiš medzi dva štáty 
Situácia sa pre miestne obyvateľstvo začala zhoršovať s blížiacim sa koncom vojny. Poľské ozbrojené skupiny 

napádali obyvateľstvo žijúce v slovensko-poľských pohraničných oblastiach. Ich terčom boli predovšetkým 
obyvatelia hornej Oravy a severného Spiša. Poľské vojsko obsadilo hornú Oravu a severný Spiš v máji 1945. 
Následne začali vojaci odtiaľ vyháňať slovenských kňazov, úradníkov a učiteľov. Taktiež sa dopúšťali násilností a 
perzekúcií na miestnom obyvateľstve. Preto z hornej Oravy a severného Spiša ušlo 6 000 ľudí. Utečenci zo 
severného Spiša sa potom usadili v Kežmarku, Svite a Poprade. Obyvatelia hornej Oravy a severného Spiša, ale 
aj Slováci zo Slovenska a dokonca i z USA, sa rôznymi vyhláseniami a memorandami snažili zvrátiť pričlenenie 
týchto obcí k Poľsku. Bolo to však márne a od konca druhej svetovej vojny sú horná Orava a severný Spiš 
súčasťou nášho severného suseda. Spiš sa tak znova a tentoraz už asi definitívne rozdelil medzi dva štáty. 
Napriek tomu, že vtedajšia poľská vláda sľúbila dodržiavanie národnostných práv miestnych Slovákov, prebiehala 
tam opäť polonizácia. Jej následkom je, že v súčasnosti sa v Poľsku k slovenskej národnosti hlási len 2 000 ľudí. 
Na to, že kedysi patrili k Slovensku, sa pamätajú len najstarší miestni obyvatelia. Keď sa aj tí pominú, v ďalších 
desaťročiach čaká pravdepodobne Slovákov v Poľsku nezvratný osud. 

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

 
 

7. Aj kluby vo Svite a Spišskej Novej Vsi majú existenčný problém 
[29.05.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 28; PATRIK FOTTA] 

 
 

Úplný zánik mužského basketbalu v týchto mestách zrejme nedopustia. 
SVIT, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nepriaznivý osud, ktorý postihol basketbalistov KB Košice v súvislosti so 

zákonom o športe, je varovným signálom pre ostatné kluby v najvyššej slovenskej súťaži. 
V Eurovia SBL lige pôsobili v minulej sezóne aj ďalšie dva tímy z východného Slovenska. Svit aj Spišskú 

Novú Ves čakajú náročné rokovania s ekonómami a právnikmi, aby sa pokúsili zachrániť elitný basketbal vo 

svojich mestách. 
Ani jedno z družstiev momentálne neuvažuje o ukončení činnosti, no vzhľadom na potrebu extrémneho 

navýšenia rozpočtov pre zákon o športe majú vážne obavy z nasledujúcej sezóny. „Budeme robiť všetko pre to, 
aby sme pokračovali v extralige, ale musím povedať, že ak chceme ostať na približne rovnakej úrovni na akej 
sme boli, potrebujeme navýšiť rozpočet o minimálne 50 percent a viac. Situácia je teda veľmi kritická,“ povedal 
prezident Svitu Ján Drobný. 

Riešením by bol super odvodový bonus 
Získať viac peňazí od sponzorov je pri súčasných podmienkach podľa Drobného nereálne. „Odvodové úľavy 

pre ľudí, ktorí dávajú peniaze do športu, sú nulové. Viac financií do rozpočtu teda nezískame a z toho dôvodu 
budeme nútení dávať o 50 percent menej odmien hráčom. Kvalita ligy ako takej teda určite klesne. Čítal som 
jednu analýzu, podľa ktorej to vyzerá tak, že ideme vyhnať slovenských športovcov zo Slovenska, pretože im 
nebudeme vedieť ponúknuť normálne podmienky,“ uviedol Drobný. Svit s najväčšou pravdepodobnosťou svoju 
činnosť neukončí, ako to bolo v prípade KB Košice. 

„Budeme zubami a nechtami bojovať, aby sme nezanikli. Keď sme už pred siedmimi rokmi odvrátili krach, tak 
by sme boli veľmi neradi, ak by sme sa vrátili do podobnej situácie. Určite je však nereálne riešenie, že nájdeme o 
vyše 50 percent viac prostriedkov. Ideme sa len rozhodovať, aké sú možnosti toho, aby sme prežili,“ skonštatoval 
Drobný. 

Prezident Svitu verí, že tvorcovia zákona o športe ešte dospejú k zmene, ktorá by bola akceptovateľná pre 
všetky strany. 

„Pri tvorbe zákona o športe bol jeho súčasťou aj super odvodový bonus pre firmy, ktoré podporujú šport, ale 
ten napokon zo zákona vypadol. Navýšili sa teda náklady pre kluby, ale neotvorili sa im dvere pri zháňaní peňazí. 
Riešením by bola novela zákona, určite nie len to, že by sa posunula platnosť,“ povedal Drobný, ktorého 
ukončenie činnosti KB Košice zaskočilo. „Je to veľmi smutné a zároveň všetci máme podvedomú obavu, že to 
nebude jediný klub, ktorý takto zareagoval.“ 



Spišiaci zvažujú amatérsku bázu 
Rovnako veľké starosti súvisiace s fungovaním v budúcej sezóne majú aj basketbalisti Spišskej Novej Vsi. 

„Čakajú nás v lete rokovania s odborníkmi z oblasti ekonómie a práva. Potrebujeme si prejsť, čo všetko je možné 
v rámci zákona o športe. Predpokladáme, že nájdeme spôsob ako pokračovať, aj keď to nebude vôbec 
jednoduché. Zákon o športe je nešťastný v tom, že nepriniesol žiadne financie do športu, len vytiahne od klubov 
peniaze, ktoré si vezme štát,“ uviedol predseda basketbalistov Spišskej Novej Vsi Rastislav Javorský. 

Momentálne najreálnejšie riešenie vidí Javorský v tom, že klub by ďalej fungoval na amatérskej báze. 
„Musíme ale ešte zistiť, aké by to malo dopady a či je to vôbec možné. Nerozumiem však tomu, prečo 

nemôže ostať vzťah medzi klubom a hráčom v podobe ako je to teraz. Hráči fungovali ako živnostníci a normálne 
platili odvody a všetko fungovalo. Teraz sa budú hľadať možnosti ako to obísť, nehovorím, že je to náš prípad, ale 
v konečnom dôsledku môže štát vybrať ešte menej financií na odvodoch ako doteraz.“ 

Ani v Spišskej Novej Vsi neuvažujú nad možnosťou zániku tímu. 

„Náš klub má 70-ročnú históriu a ja si nemôžem dovoliť ukončenie jeho fungovania. Roky rokúce bol klub na 
amatérskej báze a my urobíme všetko pre to, aby sme fungovali aj naďalej,“ uviedol Javorský. 

PATRIK FOTTA 
[Späť na obsah] 

 
 

8. N. Reed: Life kouč 
[29.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Terapeutickú komédiu si pripravilo Divadlo Kontra. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chceš objaviť svoj potenciál? Chceš sa naprogramovať na úspech a lepšie zvládať 

nároky života? A hlavne – dozvedieť sa, ako prinútiť svojho partnera, aby umýval riad? Príď do Kontry na 
stretnutie s life koučom! Divadlo Kontra pripravilo premiéru. Terapeutická komédia pobaví všetkých. 

„Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou – spraviť z mladej naivky, ktorej 
život je jedna veľká katastrofa, úspešnú ženu. Neskutočná zábava,“ uvádzajú divadelníci. 

Komédiu si môžete pozrieť v Divadle Kontra o v stredu 30. mája o 19.00 h. (olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Na Čertovici medailové umiestnenia aj pre Podtatrancov 
[29.05.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 29; db] 

 
 

Nový ročník Slovenského pohára v behu do vrchu 2018 pokračoval predposlednú májovú sobotu druhým 
kolom – Behom na Čertovicu. 

Štart súťaže bol pred Obecným úradom vo Vyšnej Boci, cieľ pri Chate pod sedlom Čertovica. Bežci 
absolvovali trať dlhú 7050 m s prevýšením 474 m. Od štartu ich sprevádzalo slnečné počasie so striedavým 
vetrom. 

Muži 
Medzi mužmi dominoval súčasný slovenský reprezentant v skialpinizme Jozef Hlavčo. Po dobehnutí sa 

sympatický skromný pretekár vyjadril k spôsobu, akým vybojoval prvenstvo: „Bežal som hneď po štarte vo 
vedúcej skupinke. Od začiatku sme sa odtrhli, boli sme trojica, niekedy štvorica bežcov. V rovinatom úseku trate 
po štarte som sa držal skôr za súpermi. Potom, keď trať začala stúpať do kopca, som sa cítil dobre. Vedel som, 
že záverečný úsek pred cieľom sa beží dole kopcom, preto som si pred tým chcel vybudovať nejaký náskok. V 
najstrmších pasážach behu do kopca sa mi to i podarilo. Počas zbiehania som si náskok udržal. Som spokojný.“ 

Na druhej a tretej pozícii v celkovom poradí preťali cieľovú pásku bývalí slovenskí reprezentanti. 
Striebro bral olympionik, účastník nedávnych ZOH 2018, reprezentant Slovenska v bežeckom lyžovaní 30-

ročný Peter Mlynár z Gerlachova bežiaci v drese ŠKP Vysoké Tatry. „Už som ukončil aktívnu kariéru vrcholového 
športovca i napriek najlepšiemu výsledku v kariére (23. miesto v šprinte) – kvôli nezhodám s funkcionármi. Teraz 
som už iba amatérsky pretekár, preto chodím, kde sa mi chce. Rozhodol som sa, že radšej budem mať zo športu 
radosť, a nie trápenie.“ Bronz v celkovom poradí si do Martina odniesol 45-ročný Miroslav Vanko, bývalý 
slovenský reprezentant v atletike, ktorý bol zároveň najlepším veteránom v kategórii od 40 rokov. 

Ženy 
Medzi ženami premožiteľku nenašla vekom veteránka, 43- ročná Katarína Paulínyová z Kláštora pod bežiaca 

vo farbách ZŤS Martin, minuloročná veteránska majsterka sveta v behu do vrchu. „Bežalo sa mi trošku horšie. Ale 
to tak býva, niekedy sa beží lepšie, inokedy horšie. Rada sa tu na Čertovicu vraciam, spája sa mi s prvými behmi 
do vrchu, keď som začínala súťažiť. Veľmi rada sem chodím,“ spresnila skromná pretekárka, matka úspešného 
syna Andreja, bronzového medailistu z EYOFu a držiteľa limitu na ME v behu na 1500 m v kategórii do 18 rokov. 

Regionálni bežci 



Okrem vyššie spomenutého Petra Mlynára si popredné priečky vybehali i ďalší regionálni bežci. Vo 
veteránskych kategóriách sa darilo podtatranským pretekárkam – Sviťanka Danica Božová ovládla kategóriu od 
50 do 59 rokov, Kežmarčanka Drahomíra Popracová brala striebro v kategórii od 60 rokov. Na najvyšší stupeň sa 
postavil i Milan Marton – víťaz kategórie od 70 rokov. Na Spiš a pod Tatry si regionálni bežci odnášajú i niekoľko 
ďalších umiestnení v prvej desiatke (viď nižšie – vo výbere z výsledkov). 

Z výsledkov: 
Muži do 39 rokov: 1. Jozef Hlavčo – Salomen Suunto Liptovský Mikuláš – 29:35 min (celkový víťaz), 2. Peter 

Mlynár – ŠKP Vysoké Tatry – 29:54 min (celkovo 2.), 3. Miroslav Hraško – Zolná – 31:29 min (celkovo 4.), 4. 
Pavol Orolin – Bežecký klub Poprad / Raid Light – 31:36 min (celkovo 6.), 5. Jaroslav Szabo – Popradčan v drese 
TJ Obalservis Košice – 32:02 min (celkovo 7.). 

Muži od 40 do 49 rokov: 1. Miroslav Vanko – Dom srdca Martin – 30:06 min (celkovo 3.), 10. Richard 
Macjejak- Alpin klub Svit – 39:30 min. 

Muži od 50 do 59 rokov: 1. Ján Jurčík – KKM Čadca – 32:43 min, 7. Štefan Žugec – Bežecký klub Poprad – 
52:33 min. Muži od 60 rokov: 1. Peter Železník – Zuberec – 40:25 min. 

Muži od 70 rokov: 1. Milan Marton – TJ Baník Hôrka/ Poprad – 48:47 min. Ženy do 34 rokov: 1. Michaela 
Kucháriková – AC Kriváň Liptovský Mikuláš – 37:13 min (celkovo 2.). 

Ženy od 35 do 49 rokov: 1. Katarína Paulínyová – AK ZŤS Martin – 35:40 min (celková víťazka), 5. Daniela 
Zgodavová – Poprad – 47:36 min. Ženy od 50 do 59 rokov: 1. Danica Božová – Bežecký klub Poprad / Svit 
Mierovka – 44:59 min (celkovo 7.), 4. Zuzana Kartusková – Spišská Nová Ves – 46:02 min. Ženy od 60 rokov: 1. 

Eva Budinská – OU Poluvsie – 44:39 min, 2. Drahomíra Popracová – Kežmarok – 45:16 min. 
(db) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Palculienka ožije v Spišskej Novej Vsi 
[29.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; jp] 

 
 

Poetická rozprávku o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Jednu z najkrajších od svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena zahrá 

Spišské divadlo. 
Príbeh malej dievčinky, ktorá sa zrodila z kvetu. Palculienka. Cíti sa stratená. 
„Podobne, ako sa cítia aj malé deti vo svete dospelých,“ uvádza Spišské divadlo. Spoznala by svet Mnohé 

Palculienku láka a mnohé by rada spoznala. „Lenže svet nie je len hrejivé slnko, voňavé kvety a veselé 
tancovanie. Na naivné stvorenia tam číha veľa nástrah,“ dodáva divadlo. 

Palculienke začnú dvoriť viacerí nápadníci. Jej šarmu jednoducho nevedia odolať. „Najprv padne do rúk starej 
ropuche a jej žabiemu synovi, potom sa o jej priazeň pokúsi dotieravý chrúst a nakoniec sa má stať nevestou 
slepého krta,“ pokračujú divadelníci. Ako dopadne putovanie Palculienky za šťastím sa dozviete, keď v utorok 29. 
mája o 10.00 h nazriete za oponu Spišského divadla. „Inscenácia v réžii Petra Palika je výtvarne okúzľujúca, plná 
pestrých rozprávkových obrazov, ktoré podkresľuje hudba a piesne Martina Geišberga,“ uzatvárajú divadelníci. 

(jp, zdroj:spisskedivadlo) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Z KUCHYNE SPARTAKA 
[28.05.2018; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 35; miki] 

 
 

* Rozdielni majstri 
Medzi prvým česko-slovenským titulom v roku 1968 a prvým slovenským titulom s odstupom päťdesiatich 

rokov je jeden veľký, aj keď nepodstatný rozdiel. Kým majstrovská Trnava po zisku titulu v zápase s Jednotou 
Trenčín (2:0) vyhrala v Plzni vysoko 7:0 (Adamec 3, Farkaš 2, Martinkovič, Kabát), novopečení majstri po zisku 
titulu v zápase Streda (2:0) utrpeli pod žilinským Dubňom zahanbujúci debakel 0:6. História však v oboch 
prípadoch zaznamenala, že futbalovým majstrom je Spartak Trnava. 

* Rekordná návšteva 
s DAC Dunajská Posledné dva ligové zápasy na Štadióne Antona Malatinského vyvolali v Trnave pravú 

futbalovú histériu. Už na stretnutí s DAC bola v hľadisku rekordná návšteva 16 832 divákov, trnavských, ale aj 
dunajskostredských. Tí domáci zisk titulu spontánne oslávili na hracej ploche ihneď po skončení duelu. Napriek 
prehre v Žiline sa v zápase proti Trenčínu zišla v City Arene ešte vyššia návšteva 17 113 fanúšikov, tentoraz iba 
trnavských. Pritiahol ich predzápasový i pozápasový program, aký za 25 rokov nemal ešte žiadny klub na 
Slovensku. 

* Štvrtý sedemgólový 



Najlepším strelcom trnavského Spartaka v práve skončenej sezóne sa so siedmimi gólmi stal rakúsky legionár 
Marvin Egho. Kým na jeseň strelil päť gólov (Podbrezová 2, Senica, DAC, Trenčín), na jar zaznamenal iba dva 
(ViOn, DAC). ?alších osem gólov dosiahol v Slovnaft Cupe (Jacovce 3, Spišská Nová Ves, DAC 2, Slovan 2). V 

slovenskej lige od leta 1993 tak strelili sedem gólov štyria spartakovci - Rastislav Kostka a Stanislav Moravec 
(1994/95), Miroslav Kriss (2006/07) a teraz Egho. Vlani dali po 6 gólov Robert Tambe a Erik Jirka. 

* Na ihrisku 27 
Za nových majstrov nastúpilo v tejto sezóne 27 hráčov, ktorí odohrali nasledovný počet zápasov/góly: M. 

Vantruba 25, Chudý 6, A. Jakubech 1 - Egho 31/7, Čanturišvili 30/5, E. Jirka 29/6, Godál 28/5, A. Kadlec 28/3, 
Pehlivan 27/1, M. Tóth 24/2, Čonka 23/1, Sloboda 22/1, Greššák 21, Hladík 20/1, Vlasko 20/2, Yilmaz 17/2, 
Brigant 13/1, Ofosu 13/2, M. Oravec 12, Lukič 11, Pekár 11/1, Mihálik 9, Čivič 8, Janso 7, A. Lovás 7, 
Čeredničenko 4, Tambe 1. Na zápasovej súpiske boli ešte Urminský, Takáč a Tomovič. 
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12. 1. FBC Trenčín majstrom Slovenska, AS s bronzom 
[28.05.2018; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 40; TN] 

 
 

FLORBAL TRENČÍN OVLÁDOL MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V druhej polovici mája sa v Športovom centrev Zamarovciach uskutočnil záverečný turnaj O pohár prezidenta 

Slovenského zväzu florbalu mladších žiakov.Z prvenstvasa tešilimladíci z 1.FBC Trenčín. 
ZAMAROVCE. Spomedzi 24 účastníkov z celého Slovenska si majstrovský pohár a zlaté medaily na 

majstrovstvách Slovenska vybojovalo suverénne družstvo 1. FBC Trenčín. 
O ich suverenite a zaslúženom víťazstve svedčí, že v siedmich zápasoch nestratili chlapci ani jediný bod, 

súperom nastrieľali úctyhodných 52 gólov a inkasovali iba jedenásťkrát. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina a bronzové medaily si vybojovalichlapciz domácehoFBKAS Trenčín. 

„Na turnaj sme sa pripravovali s pokorou a snahou pokúsiť sa využiť skúsenosti. Hráči dokázali pod dohľadom 
trénerov takmer vždy robiť správne rozhodnutia v krízových situáciach. Forma chlapcov počas turnaja stúpala. 
Všetkým, ktorí sa na úspechu priamo alebo nepriamo podieľali, patrí úprimná vďaka,“ povedal tréner 
majstrovského 1. FBC Branislav Šajban. 

Výbornými výkonmi sa prezentovali aj chlapci z AS Trenčín. Bez zaváhania sa prepracovali až do finálovej 
trojky, kde však už nestačili na 1. FBC a Žilinu. 

„Pred turnajom chlapcov AS Trenčín len málokto pasoval do bojov o medailové pozície. Ich výkony na ihrisku 
však ukázali, že naše najmladšie kategórie patria medzi slovenskú špičku. Bronzová medaila je po úspechu 
mladšej prípravky druhým cenným kovom pre florbalový klub AS Trenčín,“ povedal šéf klubu Juraj Matejka. 

VÝSLEDKY: 
1. FBC Trenčín - Hurikán Bratislava 16:1 - nedohrané pre vysoký gólový rozdiel (Bielik 4, Krajčovič 3, Dohál 2, 

Vlnka 2, A.Líška, Greguš, Dohňanský, Matúš Galajda, Matúš Kyselica), - Žltý Sneh Košice 3:1 (Vlnka, Rendl, M. 
Polák), - FBK Turany 9:2 (Vlnka 2, A.Liška 2, M.Polák 2, Dohál, K.Husár, Krajčovič), - Mikuláš Prešov 6:2 (Bielik 
2, Rendl, A.Líška, Vlnka, Matúš Kyselica), - Dolný Kubín 3:0 (Bielik, Vlknka, A. Líška), - AS Trenčín 6:2 (Greguš 
3, Bielik 2, A. Líška), - Grasshoppers Žilina 9:3 (Greguš 2, Vlnka 2, A.Líška 2, Krajčovič, Matúš Kyselica, 
M.Polák). 

AS Trenčín - Tsunami Bratislava 12:3, - Spišská Nová Ves 12:1, - Florko Košice 4:1, - Predators Sabinov 6:1, 

- Snipers Bratislava 8:2, - 1. FBC Trenčín 2:6, Grasshoppers Žilina 5:6 pp. 
FBC TRENČÍN: David Holboj, Sebastián Halas - Dominik Venglík, Andrej Rendl, Jakub Večeřa, Krištof Husár, 

Dominik Bečár, Patrik Ukuš - Adam Greguš, Timotej Bielik, Adam Líška, Mário Polák, Samuel Vlnka, Matúš 
Galajda, Matúš Kyselica, Damián Dohál, Tomáš Krajčovič, Maroš Jurík, Tomáš Malko, Timotej Dohňanský. 
Tréneri: Branislav Šajban, Richard Rebro, Marek Bulko, vedúci mužstva: Zdenko Bielik, asistent: Peter Halás. 

Mladší žiaci 1. FBC Florbal Trenčín sú majstrami Slovenska. FOTO: ARCHÍV KLUBU 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Klepli im po prstoch 
[28.05.2018; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Dárius Haraksin] 

 
 

Dárius Haraksin, moderátor: „Zaujímavý, avšak nelegálny trik si vymysleli dvaja muži. Rozkrádali supermarket 
v Spišskej Novej Vsi. Jeden z nich je kuriér a druhý pre supermarket pracoval. K tovaru, ktorý mal kuriér zo 

supermarketu vziať, si dlhodobo pribaľovali niečo navyše. Viac nám o tom povie Matúš Gavlák.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Tovar vyberali cez zadné dvere supermarketu, kde je príjem a výdaj tovaru. 

Následne si ho vymieňali pri inom supermarkete. To si všimli spišskonovoveskí kriminalisti. Chlapov pozorovali 
pár dní. Zasiahli v čase, keď sa stretli a prekladali tovar z kuriérovej služobnej dodávky do súkromného auta. 



Obidvoch okamžite zadržali. Popri veciach, ktoré mal kuriér legálne vziať zo supermarketu a odviezť, si podľa 
našich informácií brali aj rôznu elektroniku či potraviny. Problém bol v tom, že tie mali v supermarkete ostať. 
Obidvaja muži mali na sebe služobné rovnošaty. Jeden kuriérsku, druhý zase zo supermarketu. Vyzerá to tak, že 
vlastné firmy zradili priamo ich zamestnanci. Policajti na prípade aktuálne pracujú a zhromažďujú dôkazy.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Klepli im po prstoch 
[28.05.2018; TV JOJ; Noviny o 12:00; 12:00; Matúš Gavlák / Hana Zavřelová Galová] 

 
 

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: „Zaujímavý, avšak nelegálny trik si vymysleli dvaja muži. Rozkrádali 
supermarket v Spišskej Novej Vsi. Jeden z nich je kuriér a druhý pre supermarket pracoval. K tovaru, ktorý mal 

kuriér zo supermarketu vziať, si dlhodobo pribaľovali niečo navyše. Viac nám o tom povie Matúš Gavlák.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Tovar vyberali cez zadné dvere supermarketu, kde je príjem a výdaj tovaru. 

Následne si ho vymieňali pri inom supermarkete. To si všimli spišskonovoveskí kriminalisti. Chlapov pozorovali 
pár dní. Zasiahli v čase, keď sa stretli a prekladali tovar z kuriérovej služobnej dodávky do súkromného auta. 
Obidvoch okamžite zadržali. Popri veciach, ktoré mal kuriér legálne vziať zo supermarketu a odviezť, si podľa 
našich informácií brali aj rôznu elektroniku či potraviny. Problém bol v tom, že tie mali v supermarkete ostať. 
Obidvaja muži mali na sebe služobné rovnošaty. Jeden kuriérsku, druhý zase zo supermarketu. Vyzerá to tak, že 
vlastné firmy zradili priamo ich zamestnanci. Policajti na prípade aktuálne pracujú a zhromažďujú dôkazy.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Budova Reduty prechádza postupnou rekonštrukciou: Na rad prišiel vstup, 

FOTO 
[28.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/budova-reduty-prechadza-postupnou-rekonstrukciou-na-rad-prisiel-vstup-foto-
300064 

 
 

Historická budova Reduty, v ktorej sídli okrem iného aj Spišské divadlo, prechádza postupne rekonštrukciou. 
Nový vzhľad dostal už aj vstup. 

Neodmysliteľnou súčasťou námestia v Spišskej Novej Vsi je aj budova Reduty, ktorá bola podľa histórie 

postavená v rokoch 1899 – 1902. Stála takmer pol milióna korún a tešila sa nesmiernemu obdivu. Dodnes sa na 
Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. 

Zub času sa však podpísal aj na tejto cennej pamiatke a od minulého roka prechádza budova postupnou 
rekonštrukciou, ktorú financuje zo svojich zdrojov mesto. 

„Stavebné úpravy prebiehajú pod dozorom Pamiatkového úradu. Minulý rok sa opravovala na tri etapy 
kanalizácia a počas divadelných prázdnin sme reštaurovali strop v divadelnej sále,“ priblížil správca budovy a 
riaditeľ MKC, Emil Labaj. 

Viditeľnou zmenou prešla budova aj z vonkajšej strany. „Na budove sa postupne vymieňajú všetky okná a 
pred pár dňami sme dokončili atraktívnejší vstup do foyer koncertnej sieni,“ doplnil Labaj. 

Najväčšou položkou a pre mnohých aj najočakávanejšou zmenou bude vonkajšia fasáda historickej budovy. 
Na tú si však budeme musieť pravdepodobne ešte chvíľu počkať. 

„Rekonštrukčné práce sa robia postupne, v závislosti od financií. Momentálne čakáme na vyjadrenie KSK či 
sa nám uvoľnia nejaké finančné prostriedky na spomínanú opravu fasády budovy. Tou prejde Reduta 
pravdepodobne až v roku 2019,“ uzavrel riaditeľ MKC. 

Spomínaný vstup do foyer 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] 

 
 

16. Tie jednoducho musíte zažiť aj vy: Výber top podujatí tohto týždňa v 

Spišskej a okolí 
[28.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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http://spisska.dnes24.sk/tie-jednoducho-musite-zazit-aj-vy-vyber-top-podujati-tohto-tyzdna-v-spisskej-a-
okoli-300069 

 
 

Výberový prehľad, ktorý si pozrite. Najmä, ak si počas tohto týždňa chcete zájsť na nejaké zaujímavé 
podujatie v Spišskej a okolí. Tu sú naše tipy. 

Filmový klub: Gauguin 
29. mája 2018 o 19:00, kino Mier 
Nekompromisný vizionár Paul Gauguin opustí Paríž, rodinu i priateľov a v roku 1891 sa usadí na exotickom 

ostrove Tahiti, aby tu v divokej a nepoškvrnenej prírode načerpal inšpiráciu pre svoje obrazy. Zdanlivý raj sa ale 
mení na miesto samoty a chudoby, na ktorom Paul zápasí s podlomeným zdravím, odmietnutím i pochybnosťami. 
Ale taktiež sa tu stretne s krásnou domorodkyňou Tehurou, ktorá sa stane jeho ženou i múzou. Film Edouarda 
Deluca je výpravnou, pritom však meditatívnou sondou do duše vášnivého a problematického génia. 

Sambaqui group 
30. mája 2018 o 19:00, Galéria umelcov Spiša 
Skúsení gitaroví učitelia z hudobnej školy z nášho partnerského mesta Joinville oživujú hudobné diela 

domácich autorov z regiónu i autorov nemeckého pôvodu s brazílskou produkciou zo začiatku 20-tych rokov. 
Teraz chce skupina Sambaqui prezentovať najviac typický a autentický z brazílskych žánrov – „choro“. Hudobne 
je choro založené na tom, čo poznáme ako samba štýl alebo bossa nova rytmy a hrá sa na gitaru alebo iné 
strunové nástroje, plus flauta alebo klarinet a perkusie. 

Life kouč 
30. mája 2018 o 19:00, divadlo Kontra 
V strede pracovného týždňa je pripravená v divadle Kontra premiéra komédie Wendy potrebuje pomoc. Ale aj 

jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou – spraviť z mladej naivky, ktorej život je jedna veľká katastrofa, úspešnú 
ženu. Ako to všetko dopadne sa dozviete stredu večer. 

Juniliáda 
31. mája 2018 od 14.00, areál pred CVČ 
Súťažno-zábavné popoludnie čaká na malých aj väčších v posledný májový deň pred Centrom voľného času 

Adam na sídlisku Západ. Pre deti je pripravený športový turnaj vo futbale, predajné stánky, občerstvenie, 
maľovanie na tvár, zábavné a športové aktivity pre deti a rodičov. Popoludnie spestria vystúpenia detí MŠ 
Stolárska, ZŠ Hutnícka a CVČ. Tešiť sa môžete aj na prekvapenie. 

Gotika na dotyk 
1. júna 2018 
V prvý júnový deň čaká Novovešťanov bohatý program v rámci podujatia Gotika na dotyk. Kreatívna tvorivá 

dielňa v priestoroch stálej expozície Terra Gothica, spojená s komentovanou prehliadkou bude pripravená od 
10:00 hod. Námestím vás o 17:30 v dobovom oblečení prevedie historik a skúsený sprievodca Miroslav Števík. 
Deň vyvrcholí večerným výstupom do kostolnej veže vo svetle sviečok o 19:00 hodine. 

Večerný beh mestom 
1. júna 2018 o 14:00, Radničné námestie 
Mesto Spišská Nová Ves organizuje v piatok popoludní 28. ročník Večerného behu mestom. Behať sa bude 

v niekoľkých kategóriách. Od 14:00 si zmerajú sily žiacke a dorastenecké kategórie o 17:00 sa na štart postavia 
dospelí. Zabehnúť si môžu aj rekreační bežci bez vekového obmedzenia. 

Majstrovstvá Slovenska v Inline korčuľovaní 
1. júna 2018 o 18:00, Radničné námestie 
V piatok si zmerajú sily priamo na Radničnom námestí aj inline korčuliari. Majstrovstvá Slovenska žiakov 

odštartujú o 18:00 hod. Pol hodinu za nimi prebehnú Majstrovstvá Slovenska v polmaratóne. 
Víkend otvorených parkov a záhrad 
2. a 3. júna 2018 
Prvý júnový víkend bude na Slovensku znovu patriť parkom a záhradám či iným zaujímavým zeleným a 

historicky hodnotným lokalitám. Ani tento rok chýbať pozoruhodné parky, záhrady a areály v Spišskej Novej Vsi 

a jej okolí. Program na vás čaká v zoologickej záhrade, v galérií umelcov Spiša či priamo v parku na námestí. 
Smižianske folklórne slávnosti 
2. a 3. júna 2018 areál TJ Slovan Smižany 
13. ročník jarmoku ľudových remesiel odštartuje u našich susedov v sobotu, kedy je zároveň pripravený na 

ihrisku aj program pre tých najmenších k ich sviatku. V nedeľu popoludní si zase prídu na svoje milovníci tradícií – 
bude sa konať už 27. ročník Smižianskych folklórnych slávností. Okrem folklórnych skupín zo Spiša sa ako hosť 
programu sa predstaví FS URPÍN (Banská Bystrica). 

Basket music fest 
3. júna 2018 od 9:00, Športová hala 
Športovo-hudobné podujatie s benefičným charakterom odštartuje v nedeľu ráno. Tento rok bude aj s 

novinkou v znamení spolupráce s 3×3 Slovakia Basketball, ktorá poteší všetkých streetballerov a zatraktívni 
turnaj. Súčasťou festivalu budú aj energické hudobné a tanečné vystúpenia, ktoré ako každoročne podporila aj 
domáca DJ-ská i tanečná špička. Novinkou tohto ročníka bude aj celodenný tanečný battle v réžii tanečnej 
skupiny Denzz Industry. 

Foto: ilustračné 
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Zdroj: Dnes24.sk 
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17. Tipy na dnes - pondelok 28. mája 
[28.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;olo] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20826204/tipy-na-dnes-pondelok-28-maja.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Nový cirkus v Košiciach 
(11 fotografií) 
Move Fest prináša do Košíc po prvý raz spojenie tanca a nových médií 
KOŠICE. Po prvý raz prichádza na Slovensko Move Fest – Festival súčasného tanca, nového cirkusu a 

fyzického divadla. Po štyroch úspešných ročníkoch v Ostrave ho košické občianske združenie PST – Priestor 
súčasného tanca, prináša aj do priestorov košickej Tabačky. Od 26. do 28. mája 2018 poskytne odbornej 
verejnosti aj bežnému divákovi nevídanú mozaiku všetkého, s čím sa dnes spája súčasný tanec v európskom 
meradle. 

Miro Jaroš 
KOŠICE. Pokračovanie Ťuki Tour je na programe v pondelok o 16.00 hod. v Historickej radnici. 
CINEMAX 
KOŠICE. Dámsky klub o 18.20, 20.40, Solo: A Star Wars Story o 15.00, 18.00, 20.50, 3D o 17.20, 20.10, 

Avengers: Nekonečná vojna o 20.20, 3D o 15.10, Deadpool 2 o 15.30, 18.15, 20.00, 21.00, Dve a pol kačky o 
15.20, Dve nevesty a jedna svadba o 16.20, Polnočná láska o 18.30, Pomsta o 20.30, Taxi 5 o 15.40, Tiché 
miesto o 18.10, Ukradnutá princezná o 15.50, 17.50 hod. 

Prečítajte si tiež:Kam za kultúrou - pondelok 28. mája 
STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Solo: A Star Wars Story o 15.30, 17.10, 18.00, 20.30, 3D o 17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 

20.25, Polnočná láska o 15.40, Tiché miesto o 19.40 hod. 
ÚSMEV 
KOŠICE. Lekcia o 16.45, Literatúra a film: Ján Gavura feat. Viggo Mortensen o 19.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. (film, diskusia) Queer café: Spolu proti homofóbii o 19.30 hod., Move Fest Košice, Tanečný endorfín 

od 19.30 do 21.00 hod., TABAČKA GALLERY - (výstava) Adam Macko - 404 / artist not found (do 31. 5.) 
Revízor 
PREŠOV. Hru Revízor uvedie DJZ v historickej budove v pondelok o 10.00 hod. 
Ženba 
PREŠOV. Titul Ženba prinesie DJZ na malej scéne v pondelok o 18.30 hod. 
Beseda s Erikom Balážom 
PREŠOV. Beseda s Erikom Balážom sa začne v pondelok o 19.00 hod. vo Wave klube. Erik Baláž je známy 

slovenský ochranár a autor filmov z divokej prírody. Budeme s ním hovoriť o drancovaní slovenských lesov, 
kolobehu vody v našej krajine, ale aj o tom, ako by mohla vyzerať divoká príroda na Slovensku. Súčasťou besedy 
bude aj premietanie dokumentu Živá rieka. 

Nemý svedok – ArtScena SKDK 
PREŠOV. V pondelok o 19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola uvedú predstavenie ArtSceny SKDK na motívy 

drámy J. G. Tajovského „Hriech“, ktoré rieši otázky partnerských vzťahov slovenskej dediny. 
Pasovanie za čitateľov knižnice 
SABINOV. Slávnostné pasovanie za čitateľov knižnice bude v pondelok o 9.00 hod. v Mestskej knižnici. 
Staň sa rytierom 
STARÁ ĽUBOVŇA. V Stredovekom vojenskom tábore sa o 11.00 h uskutoční výchovno-vzdelávacie a 

zábavné podujatie zamerané predovšetkým na deti a organizované školské skupiny. 
N. Reed: Life kouč 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chceš objaviť svoj potenciál? Chceš sa naprogramovať na úspech a lepšie zvládať 

nároky života? A hlavne – dozvedieť sa, ako prinútiť svojho partnera, aby umýval riad? Príď do Kontry na 
stretnutie s life koučom. Divadlo Kontra v pondelok o 19.00 h uvedie novú terapeutickú komédiu. „Wendy 
potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí pred veľkou úlohou – spraviť z mladej naivky, ktorej život je jedna 
veľká katastrofa, úspešnú ženu,“ uvádzajú divadelníci a dodávajú, že pri sledovaní komédie môžete očakávať 
neskutočnú zábavu. 

[Späť na obsah] 
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18. Kam za kultúrou - pondelok 28. mája 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Dámsky klub o 18.20, 20.40, Solo: A Star Wars Story o 15.00, 18.00, 20.50, 3D o 17.20, 

20.10, Avengers: Nekonečná vojna o 20.20, 3D o 15.10, Deadpool 2 o 15.30, 18.15, 20.00, 21.00, Dve a pol 
kačky o 15.20, Dve nevesty a jedna svadba o 16.20, Polnočná láska o 18.30, Pomsta o 20.30, Taxi 5 o 15.40, 
Tiché miesto o 18.10, Ukradnutá princezná o 15.50, 17.50 hod., STER CENTURY CINEMAS - Solo: A Star Wars 
Story o 15.30, 17.10, 18.00, 20.30, 3D o 17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 20.25, Polnočná láska o 15.40, 
Tiché miesto o 19.40 hod., ÚSMEV - Lekcia o 16.45, Literatúra a film: Ján Gavura feat. Viggo Mortensen o 19.00 
hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Solo: A Star Wars Story o 15.30, 18.00, 20.30, 3D o 

17.30, 20.00, Deadpool 2 o 15.50, 18.10, 20.25, Polnočná láska o 15.40 hod. 
DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 19.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) 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); VÝCHODOSLOVENSKÉ 
MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci 
svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), Hungarikum - Ľudové umenie Matyó (do 9. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 
9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Rožňavské cechy (do 16. 9.), 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; ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: We see objects 
around us because of the light they create (do 31. 5.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 
16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - pondelok 28. mája 
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; Premeny námestia (do 12. 
8.), STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Miloš Fiľa - V Modrom (do 30. 6.), 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, 
TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ - Výstava: Thomas Orrow Comics Fest / vol. 3 (do 24. 6.), KAŠTIEĽ - 

Výstava: Z blízka - akademický sochár Richard Wagner: Plastiky a reliéfy, akademický maliar Anton Vasilko: 
Intímne kresby (do 10. 6.), MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.), 

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 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (film, diskusia) Queer café: Spolu proti homofóbii o 19.30 hod., Move 

Fest Košice, Tanečný endorfín od 19.30 do 21.00 hod., TABAČKA GALLERY - (výstava) Adam Macko - 404 / 
artist not found (do 31. 5.) 

Prešovský kraj 
KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - Solo: A Star Wars Story o 15.10, 18.00, 20.50, 3D o 17.00, 19.50, Ukradnutá princezná 
o 15.00, 16.30, Deadpool 2 o 18.30, 21.00, Tiché miesto o 18.40, Dámsky klub o 16.20, 20.40, Pomsta o 15.50, 
Polnočná láska o 18.10, Avengers: Nekonečná vojna o 20.10 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Dámsky klub o 15.40, 20.40, Solo: A Star Wars Story o 15.10, 20.50, 3D o 18.00, 
Deadpool 2 o 17.50, Ukradnutá princezná o 15.50, Minifestival európskeho filmu 7x7 - Earth: Deň na zázračnej 
planéte o 18.00, Alibi na mieru o 20.30 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Solo: A Star Wars Story o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Ženba o 18.30 hod., HB: Revízor 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; 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.), 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 - Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia (do 26. 7.), 
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: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.), 
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.), Milan Kuruc: Svet mojím objektívom 
(do 24. 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.), 

HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Historické hodiny - umeleckohistorická 
výstava - (do 15. 7.), Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 31. 8.), 

BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - Eva Kučová - Vyšívané obrazy plné farieb (do 4. 6.) 
[Späť na obsah] 
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Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
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Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Lekáreň Proxima, Hviezdoslavova 9/9 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Lekáreň Adria, Obrancov mieru 3 
Poprad 
Lekáreň Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28 
Humenné 
Lekáreň Pri fontáne, Námestie slobody 28/26 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Centrum, Pribinova 82 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň TILIA, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
Lekáreň Centrum, Strojárska 2526/100 
Trebišov 
Lekáreň APIS, M. R. Štefánika 3481/54 
Michalovce 
Lekáreň SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 
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