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1. Príroda a atrakcie, ponuka na leto je pestrá 
[11.06.2018; Pravda; Ekonomika; s. 10; Iris Kopcsayová] 

 
 

Iris Kopcsayová 
Astronomické leto sa začne až 21. júna, no pre meteorológov a klimatológov je jún už letný mesiac a podľa 

počasia je leto už od apríla. „Predbežne by mala byť aj prvá polovica júna u nás nadnormálne teplá," vraví 
klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. 

Rozbieha sa aj letná sezóna v cestovnom ruchu. Najvyššie položený horský hotel na Slovensku Sliezsky dom 
už v júni po oficiálnom otvorení letnej sezóny v Tatrách očakáva väčší nápor turistov. Vďaka svojej polohe je totiž 
východiskom pri nenáročných túrach, ale vyraziť odtiaľto možno napríklad aj na najvyšší vrchol Slovenska 
Gerlachovský štít alebo na Poľský hrebeň. 

V Jasnej otvorili športové leto už tento víkend. „Pokiaľ ide o návštevnosť našich stredísk, po úspešnej zime 
očakávame veľmi dobrú návštevnosť horských stredísk aj v lete," vraví hovorkyňa Tatry Mountain Resorts (TMR) 
Zuzana Fabiánová. 

Vďaka priaznivému počasiu sa Slováci vybrali do hôr už v jarných mesiacoch, no mnohé miesta sú v tomto 
čase ešte uzavreté. Horskí vodcovia upozorňujú, že uzávery v Tatrách trvajú od 1. novembra až do 15. júna. 
„Príroda si od októbra do júna potrebuje oddýchnuť. Každoročne sú Tatry najmä počas leta mimoriadne 
navštevované, preto je potrebné aspoň na pár mesiacov nechať prírodu žiť svojím životom," hovorí horský vodca 
Tibor Hromádka z TatraClimb. Turisti, ktorých počas sezónnej uzávery prichytia na uzavretej turistickej trase, 
musia počítať s pokutou do výšky 66 eur. Mnohé túry sa v tomto období končia tragicky, pretože na uzavretých 
chodníkoch býva ešte sneh a šmýka sa. 

Pre detí aj milovníkov adrenalínu 
V uplynulej sezóne sa stal hitom chodník v korunách stromov v Bachledovej doline. „Predpokladáme, že 

prázdniny a víkendy budú veľmi silné," vraví marketingová špecialistka Bachledky Martina Múdra. Záujem o 
chodník korunami stromov je u slovenských aj poľských turistov stále veľký, hlavne keď je pekné počasie. 
„Niektorých turistov teraz asi odrádza pešia túra ku chodníku, ktorá nie je vhodná pre malé deti a ľudí s 
pohybovými problémami, ako aj prebiehajúca výstavba v stredisku a nefunkčnosť viacerých atrakcií. Očakávame 
preto, že návštevnosť vzrastie po otvorení novej kabínovej lanovky. Chodník sa teraz teší návštevnosti mnohých 
školákov, pre ktorých tvorí ideálnu učebňu priamo v prírode," vraví Múdra. 

Našich aj zahraničných turistov každoročne láka jeden z najkrajších národných parkov - Slovenský raj. „Letná 
turistická sezóna v Slovenskom raji a na južnom Spiši je v posledných rokoch veľmi silná," vraví Martin Pižem, 
marketingový manažér oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. „Vysokú návštevnosť 
zaznamenávame hlavne v top turistických lokalitách, ako sú Dobšinská ľadová jaskyňa, Hrabušice - Podlesok a 
priľahlé turistické trasy, Čingov, Dedinky, a, samozrejme, aj Spišský hrad či mesto Spišská Nová Ves. Podobnú 

situáciu očakávame v prípade priaznivého počasia aj toto leto. V samotnom Slovenskom raji nám návštevnosť v 
posledných šiestich rokoch medziročne rastie, zvýšený počet turistov teda očakávame aj tento rok," vraví Pižem. 
Návštevníci regiónu sa už tradičné môžu tešiť aj na kultúrne podujatia, populárny je Spišský trh alebo Festival 
živých sôch v Spišskej Novej Vsi. Vodné športy si možno užiť na priehrade Palcmanská Maša pri obci Dedinky, 

pre milovníkov adrenalínu sú pripravené preteky Spišských 333 Extreme, Škoda Bike Open Tour Slovenský raj - 
Podlesok, Malý horský kvadratlon Slovenský raj, Pekelný beh rajom a ďalšie. „Turisti stále viac vyhľadávajú 
jedinečnú Ferratu Horskej záchrannej služby v rokline Kyseľ, ktorá bude otvorená od 15. júna do 31. októbra. V 
prípade priaznivých podmienok bude možnosť splavovať Hornád v úseku Prielomu Hornádu," vraví Pižem. Teraz 
sa sústreďujú na prípravu turistickej karty Slovenský raj & Spiš. „Kartu môžu získať zadarmo všetci turisti 
ubytovaní u našich partnerských ubytovateľov a ponuka zliav bude obohatená napríklad o zľavu zo vstupného na 
Spišský hrad, do Ferraty Kyseľ, do zoo Spišská Nová Ves a pre adrenalínuchtivých aj o zľavu na videozáznam z 
parašutistického zoskoku v Požičovni oblohy - Compact Skydive v Spišskej Novej Vsi," vraví Pižem. 

Letná sezóna sa začala už aj na Liptove. „Sezónu oficiálne začneme 15. júna, aj keď teploty už navrávajú, že 
leto je tu," vraví Katarína Šarafínová, manažérka pre komunikáciu a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Región Liptov. „Naše očakávania vyplývajú z dlhodobých trendov u nás na Liptove. Veríme, že opäť budeme mať 
viac návštevníkov ako pred rokom," vraví. Toto leto sa zameriavajú najmä na rodiny s deťmi, ktoré sú v lete 



dlhodobo na Liptove najvýznamnejším klientom. Od 15. júna štartuje projekt Liptoviedky, vďaka ktorému deti cez 
rozprávky spoznajú krásy Liptova. Medzi novinkami sú Medvedia cesta a premávka historického vláčika a tiež 
zlavová karta Liptov Region Card. „Jej aktuálna ponuka je veľmi zaujímavá. Pri nabitom pobytovom balíku získate 
napríklad poistenie na hory zadarmo a až 66 atraktívnych zliav," vraví Šarafínová. Okrem toho sa bude čoskoro 
otvárať nový Dom UNESCO vo Vľkolínci, od júla pripravujú víkendové cyklovýlety so sprievodcom a atraktívne 
programy v mestách. „Budeme mať nové rodinné podujatie Za 7 horami, ktoré opäť napĺňa náš hlavný koncept 
leta - rozprávkový Liptov," vymenúva PR manažérka a spomenie tiež nové tobogany, ktoré v Tatralandii pribudnú 
v júli. „Podobné sú až v Dubaji," podotýka a dodáva, že v Kúpeľoch Lúčky pribudol nový hotel pre rodiny s deťmi, 
rekonštruuje sa hotel Balneoterapia, ktorý v rozšírenej podobe čoskoro sprístupnia. 

Nemci chodia do Tatier, na Spiš a do Bratislavy 
Naše cestovné kancelárie a agentúry zabezpečili minulý rok služby pre 387 061 zahraničných turistov a turisti 

u nás strávili 551 773 dní. V porovnaní s rokom 2016 je to nárast o 24 percent v počte návštevníkov a nárast o 19 
percent v počte pobytových dní. Na prvom mieste sú Nemci, ktorí k nám chodia najmä do regiónov Vysoké Tatry 
a Spiš, ale aj do Bratislavy. Na druhom mieste sú návštevníci z USA a Rakúska a nasleduje Austrália. Väčšinou 
však ide iba o jednodňových turistov prichádzajúcich do Bratislavy loďami. „Tento druh návštevnosti má stále 
stúpajúcu tendenciu, plavby po Dunaji sú veľmi populárne," povedala predsedníčka klubu incomingových 
cestovných kancelárií Slovenskej agentúry cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Jitka 
Spollerová. Výrazne stúpol počet návštevníkov z Veľkej Británie, aj zásluhou nízkonákladovej leteckej spoločnosti 
Ryanair. „Najdlhšie u nás zvyknú pobudnúť turisti z Čiech, v minulom roku ich však začali predbiehať Izraelčania, 
takisto s priemernou dĺžkou pobytu štyri dni," vraví Spillerová. Aj prebiehajúca sezóna je rušná a hotely v 
Bratislave sa na neobsadenosť nemôžu sťažovať. 

Turisti stále viac vyhľadávajú jedinečnú Ferratu Horskej záchrannej služby v rokline Kyseľ, ktorá bude 
otvorená od 15. júna do 31. októbra. 

Martin Pižem marketingový manažér Slovenský raj & Spiš 
Foto: 
Spiš láka v lete turistov unikátnou prírodou Slovenského raja, ale aj kultúrnymi a športovými podujatiami. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Vysoká tráva pri cestách bráni vo výhľade 
[10.06.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Starostovia viacerých obcí na Spiši sa sťažujú, že správca cesty nekosí trávu pri 
krajnici. Ide o úseky, ktoré patria Košickému samosprávnemu kraju. Vysoká tráva popri cestách nie je len 
estetickým problémom. V mnohých prípadoch vodičom komplikuje výhľad a zvyšuje tak riziko nehôd. Po tom, ako 
sme tam nakrúcali, niektoré úseky ciest začali kosiť.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Takto vyzerá okolie cesty, ktorá patrí prešovskej župe, a takto cesta, 
o ktorú by sa mal starať Košický samosprávny kraj. Pri ceste tretej triedy, ktorá vedie do obce Letanovce, je 
takáto vysoká tráva.“ 

Slavomír Zahornadský, starosta Letanoviec (nezávislý): „Bolo tu už aj v minulosti pomerne dosť veľa 
dopravných nehôd práve z tej neprehľadnosti.“ 

Opýtaný: „Prekáža, prekáža. Treba to kosiť, nevidno, nedá sa tu odbočiť na Poprad.“ 
Opýtaný: „Nevidno dobre na cestu, ani na chodcov alebo na cyklistov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Podobné problémy hlásia aj Hrabušice či Odorín.“ 
Jana Skokanová, starostka Hrabušíc (KDH): „Tento rok je to naozaj veľmi zanedbané. Táto správa trošku 

pokulháva, ako sa povie, alebo neplní si svoje povinnosti.“ 
Mária Goduľová, starostka Odorína (nezávislá): „Rigoly sú absolútne znečistené, zarastené, nevykosené, 

neprehĺbené. Cez rigoly by mala ísť voda, pretekať, a nie že sú zarastené trávou.“ 
Marie Balážová Melníková: „Polícia tvrdí, že správcov komunikácií, pri ktorých sa nachádza vysoká tráva, 

upozorňuje. Košický samosprávny kraj však na naše otázky neodpovedal. Za údržbu na spomínaných úsekoch 
zodpovedá Správa ciest Košického samosprávneho kraja v Spišskej Novej Vsi. Starosta Letanoviec problém s 

vysokou trávou vyriešil po svojom - na vykosenie si najal súkromnú firmu a zaplatí ju z obecnej pokladnice.“ 
Slavomír Zahornadský: „Podstúpime vlastne fakturáciu, ktorú nám tá firma dá, na správu ciest.“ 
Marie Balážová Melníková: „Podľa ministerstva dopravy správcovia komunikácií môžu prijímať vlastné 

pravidlá údržby ciest, ktoré majú vo svojej správe, vždy však v súlade s bezpečnosťou na cestách. Tesne po tom, 
ako sme sa problému vysokej trávy začali venovať, prišiel do Hrabušíc traktor a začal kritizovanú vysokú trávu 
kosiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Cesty - necesty 
[10.06.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Patrik Švajda] 



 
 

Patrik Švajda, moderátor: „Prísť autom do raja pripomína očistec. Mnohé cesty, ktoré vedú do Národného 
parku Slovenský raj sú v katastrofálnom stave. Zdá sa, že po desiatkach rokov ich správcovia pochopili, že po 
nich neprichádzajú turisti na rebrinákoch, ale na autách.“ 

Marek Baláž, redaktor: „Jediná cesta pretínajúca Slovenský raj a prechádzajúca aj územiami s najvyšším 
stupňom ochrany dostáva nový koberec.“ 

Janka Skokanová, starostka Hrabušíc: „Som veľmi rada, že sa konečne po niekoľkých desiatkach rokov robí 
táto cesta. Je to spojnica severa Podleska a s juhom až po Stratenú.“ 

Marek Baláž: „Pre dostupnosť jednotlivých miest v raji a teda aj rozvoj turizmu je cesta naozaj tepnou a nový 
koberec by mal byť čerstvou krvou.“ 

Janka Skokanová: „Návštevníci Slovenského raja, najmä poľskí turisti boli na túto cestu zvyknutí a už bol 
naozaj najvyšší čas, aby tá cesta bola opravená. Povrch vozovky bude biely. V národnom parku použili stavbári 
technológiu šetriacu životné prostredie, aj rozpočet správcu cesty.“ 

Janka Skokanová: „Je 7 až 8 krát lacnejšia ako stojí normálna asfaltová cesta.“ 
Marek Baláž: „Ďalšia cesta vedúca do Slovenského raja smeruje z obce Letanovce na Letanovský mlyn. To, 

že to bola kedysi asfaltka, dokazujú už len malé ostrovčeky asfaltu.“ 
Slavomír Zahornadský, starosta Letanoviec: „Tá cesta už dávno nespĺňa nejaké technické požiadavky 

komunikácie, ktorá vedie do najnavštevovanejšej lokality Košického samosprávneho kraja. To je podľa môjho 
názoru táto cesta dôležitá aj kvôli rýchlosti zásahu prípadných záchranných zložiek, ako sú požiarnici.“ 

Marek Baláž: „Financovanie opravy cesty bolo zabezpečené z úveru od Európskej investičnej banky už 2 
roky, no doteraz sa nič neudialo. Nový košický župan chce byť aktívnejší ako jeho predchodca.“ 

Rastislav trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: „Na tejto ceste mne osobne veľmi záleží, 
financovanie je schválené a myslím si, že s rekonštrukciou by sa mohlo začať už tohto roku.“ 

Marek Baláž: „Cesta na Košťany - Briežok pri Spišskej Novej Vsi je v takom otrasnom stave, že vodiči začali 

schádzať a vyjazdili si cestu cez pole. Farmári si ho ohradili a autá sa vrátili na cestu, ktorej dávajú jednoznačné 
prívlastky.“ 

(začiatok ankety) 
Vodiči 
Opýtaný 1: „Katastrofa.“ 
Opýtaný 2: „Otrasná je tá cesta.“ 
Opýtaná: „Samá jama.“ 
(koniec ankety) 
Marek Baláž: „Jej nevyhnutnú opravu komplikuje skutočnosť, že má troch vlastníkov – urbariát, samosprávu a 

Štátne lesy. Podľa našich informácií sa už dohodli a aj táto cesta sa čoskoro zmení na nepoznanie. Zo Spiša 
Marek Baláž, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. V okrese Nitra hrozia povodne, na východe krajiny búrky s krúpami 
[10.06.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 16:50; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/597307/v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vychode-krajiny-burky-s-
krupami/ 

 
 

V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 
javy mimo tokov. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej 
informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,“ uviedli meteorológovia. 

Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, 
napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. 

Vražda Jána Kuciaka 
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom 
ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 
SHMÚ 

[Späť na obsah] 
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5. Slovensko zasiahne kruté počasie vo viacerých okresoch: Očakávať môžete 

povodne i krúpy! 
[10.06.2018; cas.sk; Čas.sk; 16:35; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/704373/slovensko-zasiahne-krute-pocasie-vo-viacerych-okresoch-ocakavat-
mozete-povodne-i-krupy/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 

javy mimo tokov. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej 

informuje na svojej webovej stránke. V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. 
Výstraha 1. stupňa pred búrkami s krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, 

Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 
“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 

a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

Foto: 
Na Slovensku hrozia búrky s krúpami. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia povodne, na východe a severe 

búrky s krúpami 
[10.06.2018; hnonline.sk; hnonline; 16:29; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/1760296-vo-viacerych-okresoch-slovenska-hrozia-povodne-na-vychode-a-
severe-burky-s-krupami 

 
 

V okresoch Nitra, Snina a Humenné sa môžu v nedeľu do 17.30 h a v okrese Detva do 18.00 h vzhľadom na 
očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

Zdroj: 
SHMÚ 
V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 

krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

Rovnako tak aj v šiestich okresoch na severe Slovenska - Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké 
Nové Mesto a Čadca. 

“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

Zdroj: 
SHMÚ 
Intenzívny lejak spôsobil v Bratislave 6. júna veľké problémy v doprave: 

[Späť na obsah] 

 
 

7. V okrese Nitra hrozia povodne, na východe krajiny búrky s krúpami 
[10.06.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 16:21; NITRA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1922950 

 
 

Teploty sú ale stále vysoké a je horúco na celom Slovensku. 

https://www.cas.sk/clanok/704373/slovensko-zasiahne-krute-pocasie-vo-viacerych-okresoch-ocakavat-mozete-povodne-i-krupy/
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https://slovensko.hnonline.sk/1760296-vo-viacerych-okresoch-slovenska-hrozia-povodne-na-vychode-a-severe-burky-s-krupami
https://slovensko.hnonline.sk/1760296-vo-viacerych-okresoch-slovenska-hrozia-povodne-na-vychode-a-severe-burky-s-krupami
http://www.tvnoviny.sk/a/1922950


V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 
javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o 
ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Herečka Natália Puklušová: V seriáli Oteckovia stretla osudového muža 
[10.06.2018; cas.sk; Čas.sk; 09:00; Marta Ostricová;NOVÝ ČAS Nedeľa] 

 
https://www.cas.sk/clanok/701039/herecka-natalia-puklusova-v-seriali-oteckovia-stretla-osudoveho-muza/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Ešte nedávno prežívala peklo, keď sa jej meno spájalo so scenáristom Andym Krausom a obúvala sa do nej 

jeho exmanželka. Dnes sa však Natália vznáša doslova v nebi. Tvrdí, že našla muža svojho života! Čo všetko 
nám o ňom prezradila? 

Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
V seriáli Oteckovia hráte mamu malému Marečkovi. Je to úloha ako každá iná, alebo je pre vás niečím 

výnimočná? 
Nie je jedno, čo a v čom herec hrá, ale v podstate v každom projekte sa snaží vydať zo seba maximum, aj v 

tom, ktorý sa mu až tak nepozdáva. Aspoň u mňa to tak je. Finálny seriál v televízii nepozerám, neviem, akú má 
dejovú líniu, poznám len svoje obrazy, ktoré hrám. A to platí aj o Oteckoch. 

Seriálová Petra, ktorú stvárňujete, je poriadna fúria. Podobáte sa jej v niečom? 
Vôbec, som úplne iná a úplne inak by som v živote konala ako ona. Nemám s ňou naozaj nič spoločné. 
Vlastné deti zatiaľ nemáte. Priali by ste si už bábätko? 
Určite, ale neplánujem si ho. Keď príde, bude tu, ale nemyslím na to intenzívne. Určite by som však deti v 

živote chcela. 
Dnes rodia aj štyridsiatničky. Vaša mamina vás mala v šestnástich rokoch. Viete si predstaviť, čo to asi 

muselo pre ňu byť? 
Neviem, určite to nebolo ľahké, keď deti majú deti. Ale stávalo sa to, veď kedysi mávali ľudia deti skôr. A 

záleží aj na tom, aké zázemie to dieťa doma má. A my sme ho s mamou u jej rodičov, teda mojich starých 
rodičov, mali. Vychovávali ma do šiestich rokov, kým mama nezmaturovala. 

Spomínate si ešte, aký bol život u starých rodičov? 
Bola som stredobodom celej rodiny. V dedine Poráč (okr. Spišská Nová Ves), kde som vyrastala, som zažila 

okrem mojich starých rodičov ešte aj prababku a pradedka. Chodila som do škôlky a pamätám si, že som vždy 
bola vyobliekaná v bielych pančuškách, šatách a s mašľami vo vlasoch, čo som neznášala. Starká ma viedla k 
poriadkumilovnosti a v škôlke ma dávali učiteľky druhým deťom za vzor. Mali sme statok, ráno som pila kozie 
mlieko a neviem, či je to aj vďaka tomu, ale mám dobrý základ a choroby sa mi vyhýbajú. A preto, že som bola z 
umeleckej rodiny, sa u nás vždy spievalo. Môj pradedo hrával na heligónke, na husliach, cimbale a vždy bolo 
veselo a plno ľudí okolo. Ja som tiež dostala malé husle a musela som na nich cvičiť, tak isto na heligónke a v 
podstate som vyrastala na folklóre. 

Otvoriť galériu 
Od folklóru vás rodina, najmä babka s dedkom, nasmerovala po gymnáziu na medicínu. Prečo? 
Nechceli, aby som pokračovala v umeleckej činnosti, lebo v tom nevideli perspektívu a nie každému sa podarí 

dostať na VŠMU. Ale ja som vedela, že je to moja cesta, len som sa trochu zľakla, keď ma všetci od toho 
odrádzali. Tak som si povedala, že niečo vyštudujem, a potom si budem robiť svoje. Maturovala som z biológie a 
chémie, tak som ich išla študovať na prírodovedeckú fakultu do Bratislavy. Až tu som sa odhodlala na zmenu. 
Medzi skúmavkami v laboratóriu som trpela. Mali sme jedného pána profesora, ktorý to na mne videl. Keď ostatní 
robili pokusy, mne kázal spievať. Videl, že nie som šťastná. A raz mi povedal, aby som mu sľúbila, že sa budem 
snažiť zo školy odísť, lebo tam iba strácam čas. A to ma dosť povzbudilo. 

V seriáli Oteckovia ste partnerkou rozvedeného muža Marka, ktorý pendluje medzi bývalou a súčasnou 
rodinou. Čo hovoríte na takého chlapa? 

Nemám osobnú skúsenosť s takými mužmi, ale mám priateľku, ktorá ju má. Jej muž žil paralelne dva rovnaké 
rodinné životy. Ženy rovnako oslovoval, kupoval im rovnaké darčeky… Rok o tom nevedela, ale potom sa to 
prevalilo a nebolo to príjemné. Myslím si, že mám šťastie, že nič také riešiť nemusím. 

https://www.cas.sk/clanok/701039/herecka-natalia-puklusova-v-seriali-oteckovia-stretla-osudoveho-muza/


Po škole sa vaša mama vydala za vášho nevlastného otca Pukluša. Raz ste sa vyjadrili, že je to najlepší otec 
na svete. Pamätáte si, keď ste ho po prvý raz stretli? 

Prišiel k nám a mal dlhé vlasy. (Smiech) Je to veľký sympaťák a najzodpovednejší človek, akého poznám. 
Učieval sa so mnou a vďaka nemu viem matematiku dodnes. Vždy, keď som sa potrebovala v živote rozhodnúť, 
čo robiť, on bol prvý, komu som telefonovala. Teraz sa po prvý raz stalo, že už nie je on prvý, komu telefonujem, 
ale môj partner Paľo. Má také skúsenosti a životnú filozofiu, že on je teraz človekom, od ktorého si dám poradiť. 
Nikto doteraz nemal u mňa takú výsadu, aby som ho považovala za inteligentnejšieho ako môjho otca. 

Otvoriť galériu 
Kde ste stretli svojho Pavla? 
Pri nakrúcaní Oteckov. Je kameraman. Zaujímavé je, že vždy keď idem niečo robiť, tak okrem toho, že sa na 

to teším, ma viac zaujíma, prečo ma tam vesmír poslal, prečo som tú prácu dostala a čo mi to má dať. A teraz 
som bola tiež zvedavá, prečo mám robiť v tom projekte. No a keď som sa s Paľom stretla, vedela som, že on bol 
tým dôvodom… 

Myslíte si, že to bol osud? 
My sme sa stretli a ja som takmer spadla z nôh. Tá jeho osobnosť, to, čo z neho vyžaruje… Povedala som si, 

že tak toto nie je len tak. Tento človek mi zmení život. Stretli sme sa a o päť minút sme už išli nakrúcať seriál. 
Mala som ho plnú hlavu. V prestávke išli všetci na obed a my sme si sadli na lavičku a rozprávali sme sa a 
odvtedy sme nonstop spolu. Neviem si predstaviť, že by bolo ešte niečo osudovejšie ako on. Bol to pre mňa dar 
po tom všetkom svinstve, ktorým som pred časom prechádzala… 

Čo vás na ňom tak očarilo? 
Úplne všetko. Životná filozofia, životný štýl, múdrosť, ktorú má. Prešiel kus sveta, veľa sa naučil a to ho 

pozdvihlo do vyššieho levelu. Vidí veci úplne inak, nie je malicherný, neposudzuje ľudí… Dal si takú šesťročnú 
duchovnú cestu. Prešiel Srí Lanku, Indiu, Peru. Niečo si z týchto krajín priniesol a teraz si to overuje v praxi a 
funguje to. 

Ako dlho ste teda spolu? 
Od augusta minulého roka. Som doňho veľmi zamilovaná. Každý večer a ráno ďakujem Bohu, že mi do života 

priniesol muža, akého som si priala. 
Bývate už v jednej domácnosti a chcete vzťah aj ďalej posunúť? 
Áno, bývame spolu. Keď stretnete osudového človeka, tak je to vážne. 
Bude svadba? 
Bude, ale ja neviem kedy. Rozprávali sme sa o svadbe, ale nie o termíne. 
Otvoriť galériu 
Prezradíte, koľko má rokov? 
Je odo mňa starší o desať rokov, takže má 44. 
Je rozvedený a má aj deti? 
Nechcem za neho rozprávať o jeho súkromí. 
Predstavili ste ho už aj rodičom? 
Pravdaže, a oni keď vidia, že som šťastná ja, tak sú šťastní a spokojní aj oni. Dokonca aj babka ho prijala, 

hoci je konzervatívna. Paľo sa vyjadril, že cesta k babičke trvala o dve hodiny dlhšie ako k rodičom, ale nakoniec 
sa to podarilo. (Smiech) 

Foto: 
Herečka Natália Puklušová Zdroj: Michal Hanko 
Akčná žena: Na 

[Späť na obsah] 

 
 

9. BÚRKY SA EŠTE NEUMÚDRILI: Na týchto miestach Slovenska zasiahnu 
[10.06.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vycho/330265-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR 
S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 

a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h. 
,aktualizované 
Bratislava 10. júna (TASR) - V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky 

vyskytnúť sprievodné povodňové javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre 
tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej informuje na svojej webovej stránke. V siedmich okresoch na východe 
Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s krúpami platí pre okresy 
Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie.“S búrkami môžu byť 

spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 
65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný prechodný vzostup hladín 
na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. 
V súvislosti s očakávanými prívalovými zrážkami Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej 

http://www.teraz.sk/slovensko/v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vycho/330265-clanok.html


webovej stránke varuje pred povodňami v niektorých okresoch. Výstraha 2. stupňa platí do 20. h pre okresy 
Partizánske, Zvolen a Bardejov. SHMÚ tiež vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami s krúpami pre niektoré 
okresy v okolí Žiliny, ako aj pre okres Partizánske a Bardejov. Tie platia do 19. h.“Predpokladáme prechodný 
výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia 
vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,” uviedli meteorológovia pre okresy Partizánske a 
Zvolen. Vo všetkých troch okresoch s výstrahou pred povodňami tiež upozorňujú na možné povodňové javy mimo 
tokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. V okrese Nitra hrozia povodne, na východe krajiny búrky s krúpami 
[10.06.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472765-v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vychode-krajiny-burky-
s-krupami/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 
javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o 
ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 – 85 km/h,“ uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Spravodajský sumár týždňa: Tieto témy zo Spišskej vás dostali najviac 
[10.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-sumar-tyzdna-tieto-temy-zo-spisskej-vas-dostali-najviac-301184 

 
 

Aké témy zo Spišskej počas tohto týždňa čitatelia nášho portálu klikali najviac? Dozviete sa to v našom 
špeciálnom spravodajskom súhrne. 

Finalistky súťaže Miss Spiša 
Po roku opäť spoznáme novú najkrajšiu ženu nášho regiónu. Tento rok to bude už po 22-krát. Deväť krások 

vo finále zabojuje o titul Miss Spiša. Ktorá z nich sa stane víťazkou a získa korunku sa dozvieme už onedlho. 
Priemerná mzda 
Suma na výplatnej páske predstavuje jedno z mimoriadne dôležitých čísel v živote každého pracujúceho. 

Viete, aká bola vlani priemerná mzda v našom okrese? 
Program Spišského trhu 
Jedným z tradičných podujatí v Spišskej Novej Vsi, bez ktorého si leto mnohí ani nevieme predstaviť je 

Spišský trh. Jeho 63. ročník sa tento rok uskutoční od 12. do 15. júla a známy je už aj kompletný program, ktorý 
je pripravený počas piatku a soboty na hlavnom pódiu. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

12. V okrese Nitra hrozia povodne 
[10.06.2018; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/33974/v-okrese-nitra-hrozia-povodne 

 
 

Na východe krajiny búrky s krúpami. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/472765-v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vychode-krajiny-burky-s-krupami/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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https://www.postoj.sk/33974/v-okrese-nitra-hrozia-povodne


V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 
javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o 
ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Oslavy Dňa Rusínov na Slovensku majú sceliť túto národnostnú menšinu 
[10.06.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/oslavy-dna-rusinov-na-slovensku-maju-scelit-tuto-narodnostnu-mensinu-
cl593433.html 

 
 

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov pri pamätníku Alexandra Duchnoviča (na snímke) a slávnostný pochod 
mestom v Prešove dňa 10. júna 2018. 

Prešov 10. júna (TASR) – Jedným z cieľov Celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku je sceliť túto 
národnostnú menšinu. V nedeľu sa v Prešove pri tejto príležitosti uskutočnilo aj celonárodné stretnutie Rusínov 
pri pamätníku Alexandra Duchnoviča. 

“Týmto podujatím chceme prezentovať našu kultúru, zvyky, tradície a chceme ukázať, že na 
severovýchodnom Slovensku žije takýto malý národík,” uviedol pre TASR Martin Karaš, predseda Rusínskej 
obrody na Slovensku, ktorá je hlavným organizátorom niekoľkodňového podujatia. Podľa neho Rusíni síce 
nemajú svoj domovský štát, ale na tomto území sú doma. 

S oslavami začali už vo štvrtok (7.6.), v rámci programu čítali z tvorby rusínskych autorov. Diskutovali tiež na 
rôzne témy v spojitosti s touto národnostnou menšinou. S odborníkmi sa venovali aj 100. výročiu vzniku 
Československej republiky. “My tvrdíme, že to nie je len štát Čechov a Slovákov, ale Čechov, Slovákov a 
Rusínov,” uviedol s tým, že ich významní politici stáli tiež pri zrode štátnosti a aj týmto podujatím chcú skutočnosť, 
že táto národnostná menšina na Slovensko patrí, verejnosti pripomenúť. 

V nedeľu pokračovali oslavy celonárodným stretnutím pri pamätníku Alexandra Duchnoviča v Prešove, odkiaľ 
sa v krojovanom sprievode presunuli do budovy okresného úradu, kde je pripravený galakoncert. Vystúpia v ňom 
umelci zo všetkých regiónov severovýchodného Slovenska, kde Rusíni žijú. “V pondelok (11.6.) bude 
celoslovenská súťaž v recitácii v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov 2018, ktorý napíše svoj 19. ročník,” 
spomenul. 

Vyvrcholením osláv je koncert Rusíni a Zem spieva vo veľkom štúdiu verejného rozhlasu v Košiciach v utorok 
12. júna, kedy si zároveň pripomínajú Deň Rusínov na Slovensku. Karaš poznamenal, že je to zároveň dátum, 
kedy sa v roku 1928 v Prešove konali prvé Dni rusínskych tradícií. "Dozvuky osláv by sme chceli v tomto roku 
realizovať na Spiši, buď v Levoči, alebo Spišskej Novej Vsi, ale je to ešte v štádiu príprav," poznamenal. 

Karaš pokračoval, že podľa oficiálnych štatistík sa viac ako 55.000 ľudí prihlásilo k materinskému jazyku 
rusínskemu. “Odhadujeme, že ten počet by mohol byť dva- aj trojnásobne vyšší,” podotkol. K rusínskej národnosti 
sa prihlásilo podľa neho 33.000 obyvateľov. 

Rusínska obroda na Slovensku je podľa jej predsedu najstaršou a najmasovejšou porevolučnou organizáciou. 
Má 22 miestnych organizácií s približne 1000 členmi. Jej cieľom je rozvoj rusínskej kultúry, zachovávanie 
rusínskeho jazyka, tiež jeho kodifikovanej podoby, ktorá je reálna od roku 1995. Do portfólia ich činnosti patrí aj 
rozvoj histórie či literatúry. 

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

 
 

14. SHMÚ: Opäť hrozia povodne, na východe krajiny búrky s krúpami 
[10.06.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: Info.sk] 

 
http://www.info.sk/sprava/146089/shmu-opat-hrozia-povodne-na-vychode-krajiny-burky-s-krupami/ 

 
 

V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky vyskytnúť sprievodné povodňové 
javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre tento okres výstrahu 2. stupňa, o 
ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

http://www.24hod.sk/oslavy-dna-rusinov-na-slovensku-maju-scelit-tuto-narodnostnu-mensinu-cl593433.html
http://www.24hod.sk/oslavy-dna-rusinov-na-slovensku-maju-scelit-tuto-narodnostnu-mensinu-cl593433.html
http://www.info.sk/sprava/146089/shmu-opat-hrozia-povodne-na-vychode-krajiny-burky-s-krupami/


V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,“ uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

15. BÚRKY SA EŠTE NEUMÚDRILI: Na týchto miestach Slovenska zasiahnu 
[10.06.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/burky-sa-este-neumudrili-na-tychto-miestach-slovenska-zasiahnu-cl593409.html 

 
 

Ilustračná snímka. 
Bratislava 10. júna (TASR) - V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky 

vyskytnúť sprievodné povodňové javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre 
tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

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

 
 

16. BÚRKY SA EŠTE NEUMÚDRILI: Na týchto miestach Slovenska zasiahnu 
[10.06.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vycho/330265-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR 
S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 

a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h. 
Bratislava 10. júna (TASR) - V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky 

vyskytnúť sprievodné povodňové javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre 
tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej informuje na svojej webovej stránke. V siedmich okresoch na východe 
Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s krúpami platí pre okresy 
Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie.“S búrkami môžu byť 

spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 
65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný prechodný vzostup hladín 
na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. BÚRKY SA EŠTE NEUMÚDRILI: Na týchto miestach Slovenska zasiahnu 
[10.06.2018; dobrenoviny.sk; 00:00; Teraz.sk] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/134589/burky-sa-este-neumudrili-na-tychto-miestach-slovenska-zasiahnu 

 
 

S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h. 

http://www.24hod.sk/burky-sa-este-neumudrili-na-tychto-miestach-slovenska-zasiahnu-cl593409.html
http://www.teraz.sk/slovensko/v-okrese-nitra-hrozia-povodne-na-vycho/330265-clanok.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/134589/burky-sa-este-neumudrili-na-tychto-miestach-slovenska-zasiahnu


Tweet 
Bratislava 10. júna (TASR) - V okrese Nitra sa môžu v nedeľu do 17.30 h vzhľadom na očakávané zrážky 

vyskytnúť sprievodné povodňové javy mimo tokov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre 
tento okres výstrahu 2. stupňa, o ktorej informuje na svojej webovej stránke. 

V siedmich okresoch na východe Slovenska treba do 17. h rátať s búrkami. Výstraha 1. stupňa pred búrkami s 
krúpami platí pre okresy Medzilaborce, Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. 

“S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm 
a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h,” uviedli meteorológovia. Upozorňujú, že búrky môže sprevádzať výrazný 
prechodný vzostup hladín na malých tokoch a iné javy, napríklad stekanie vody zo svahov alebo zatápanie pivníc, 
podchodov či podjazdov. 

TASR 
· Dnes o 18:19 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. 
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18. Oslavy Dňa Rusínov na Slovensku majú sceliť túto národnostnú menšinu 
[10.06.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/oslavy-dna-rusinov-na-slovensku-maju/330282-clanok.html 

 
 

Celonárodné oslavy Dňa Rusínov pri pamätníku Alexandra Duchnoviča (na snímke) a slávnostný pochod 
mestom v Prešove dňa 10. júna 2018. Foto: TASR/František Iván 

V nedeľu pokračovali oslavy celonárodným stretnutím pri pamätníku Alexandra Duchnoviča v Prešove. 
Prešov 10. júna (TASR) – Jedným z cieľov Celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku je sceliť túto 

národnostnú menšinu. V nedeľu sa v Prešove pri tejto príležitosti uskutočnilo aj celonárodné stretnutie Rusínov 
pri pamätníku Alexandra Duchnoviča.“Týmto podujatím chceme prezentovať našu kultúru, zvyky, tradície a 
chceme ukázať, že na severovýchodnom Slovensku žije takýto malý národík,” uviedol pre TASR Martin Karaš, 
predseda Rusínskej obrody na Slovensku, ktorá je hlavným organizátorom niekoľkodňového podujatia. Podľa 
neho Rusíni síce nemajú svoj domovský štát, ale na tomto území sú doma. S oslavami začali už vo štvrtok (7.6.), 
v rámci programu čítali z tvorby rusínskych autorov. Diskutovali tiež na rôzne témy v spojitosti s touto 
národnostnou menšinou. S odborníkmi sa venovali aj 100. výročiu vzniku Československej republiky. “My 
tvrdíme, že to nie je len štát Čechov a Slovákov, ale Čechov, Slovákov a Rusínov,” uviedol s tým, že ich 
významní politici stáli tiež pri zrode štátnosti a aj týmto podujatím chcú skutočnosť, že táto národnostná menšina 
na Slovensko patrí, verejnosti pripomenúť. V nedeľu pokračovali oslavy celonárodným stretnutím pri pamätníku 
Alexandra Duchnoviča v Prešove, odkiaľ sa v krojovanom sprievode presunuli do budovy okresného úradu, kde je 
pripravený galakoncert. Vystúpia v ňom umelci zo všetkých regiónov severovýchodného Slovenska, kde Rusíni 
žijú. “V pondelok (11.6.) bude celoslovenská súťaž v recitácii v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov 2018, ktorý 
napíše svoj 19. ročník,” spomenul.Celonárodné oslavy Dňa Rusínov pri pamätníku Alexandra Duchnoviča (na 
snímke) a slávnostný pochod mestom v Prešove dňa 10. júna 2018. Foto: TASR/František Iván 

Vyvrcholením osláv je koncert Rusíni a Zem spieva vo veľkom štúdiu verejného rozhlasu v Košiciach v utorok 
12. júna, kedy si zároveň pripomínajú Deň Rusínov na Slovensku. Karaš poznamenal, že je to zároveň dátum, 
kedy sa v roku 1928 v Prešove konali prvé Dni rusínskych tradícií. "Dozvuky osláv by sme chceli v tomto roku 
realizovať na Spiši, buď v Levoči, alebo Spišskej Novej Vsi, ale je to ešte v štádiu príprav," poznamenal. Karaš 

pokračoval, že podľa oficiálnych štatistík sa viac ako 55.000 ľudí prihlásilo k materinskému jazyku rusínskemu. 
“Odhadujeme, že ten počet by mohol byť dva- aj trojnásobne vyšší,” podotkol. K rusínskej národnosti sa prihlásilo 
podľa neho 33.000 obyvateľov. Rusínska obroda na Slovensku je podľa jej predsedu najstaršou a najmasovejšou 
porevolučnou organizáciou. Má 22 miestnych organizácií s približne 1000 členmi. Jej cieľom je rozvoj rusínskej 
kultúry, zachovávanie rusínskeho jazyka, tiež jeho kodifikovanej podoby, ktorá je reálna od roku 1995. Do 
portfólia ich činnosti patrí aj rozvoj histórie či literatúry. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Rusíni by chceli sceliť svoju národnostnú menšinu 
[10.06.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; TASR] 
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Hlási sa k nej približne 33-tisíc ľudí. 
Celonárodné stretnutie Rusínov v Prešove 

http://www.teraz.sk/regiony/oslavy-dna-rusinov-na-slovensku-maju/330282-clanok.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/20846389/rusini-by-chceli-scelit-svoju-narodnostnu-mensinu.html


(9 fotografií) 
PREŠOV. Jeden z cieľov Celonárodných osláv Dňa Rusínov na Slovensku je sceliť túto národnostnú 

menšinu. 
V nedeľu sa v Prešove pri tejto príležitosti uskutočnilo aj celonárodné stretnutie Rusínov pri pamätníku 

Alexandra Duchnoviča. 
“Týmto podujatím chceme prezentovať našu kultúru, zvyky, tradície a chceme ukázať, že na 

severovýchodnom Slovensku žije takýto malý národík,” uviedol Martin Karaš, predseda Rusínskej obrody na 
Slovensku, ktorá je hlavným organizátorom niekoľkodňového podujatia. 

Podľa neho Rusíni síce nemajú svoj domovský štát, ale na tomto území sú doma. 
Československo aj ako štát Rusínov 
S oslavami začali už vo štvrtok, v rámci programu čítali z tvorby rusínskych autorov. 
Diskutovali tiež na rôzne témy v spojitosti s touto národnostnou menšinou. S odborníkmi sa venovali aj 100. 

výročiu vzniku Československej republiky. 
“My tvrdíme, že to nie je len štát Čechov a Slovákov, ale Čechov, Slovákov a Rusínov,” uviedol. 
Ich významní politici stáli tiež pri zrode štátnosti a aj týmto podujatím chcú skutočnosť, že táto národnostná 

menšina na Slovensko patrí, verejnosti pripomenúť. 
Celonárodné stretnutie 
V nedeľu pokračovali oslavy celonárodným stretnutím pri pamätníku Alexandra Duchnoviča v Prešove, odkiaľ 

sa v krojovanom sprievode presunuli do budovy okresného úradu, kde je pripravený galakoncert. 
Vystúpia v ňom umelci zo všetkých regiónov severovýchodného Slovenska, kde Rusíni žijú. 
“V pondelok bude celoslovenská súťaž v recitácii v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov 2018, ktorý napíše 

svoj 19. ročník,” spomenul. 
Vyvrcholením osláv je koncert Rusíni a Zem spieva vo veľkom štúdiu verejného rozhlasu v Košiciach v utorok 

12. júna, kedy si zároveň pripomínajú Deň Rusínov na Slovensku. 
Karaš poznamenal, že je to zároveň dátum, keď sa v roku 1928 v Prešove konali prvé Dni rusínskych tradícií. 
"Dozvuky osláv by sme chceli v tomto roku na Spiši, buď v Levoči alebo Spišskej Novej Vsi, ale je to ešte v 

štádiu príprav," poznamenal. 
Desaťtisíce ľudí 
Karaš pokračoval, že podľa oficiálnych štatistík sa viac ako 55 000 ľudí prihlásilo k materinskému jazyku 

rusínskemu. 
“Odhadujeme, že ten počet by mohol byť dvoj aj trojnásobne vyšší,” podotkol. K rusínskej národnosti sa 

prihlásilo podľa neho 33 000 obyvateľov. 
Rusínska obroda na Slovensku je podľa jej predsedu najstaršou a najmasovejšou porevolučnou organizáciou. 
Má 22 miestnych organizácií s približne 1 000 členmi. Jej ciele sú rozvoj rusínskej kultúry, zachovávanie 

rusínskeho jazyka, tiež jeho kodifikovanej podoby, ktorá je reálna od roku 1995. 
Do portfólia jej činnosti patrí aj rozvoj histórie či literatúry. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Novinárka: Je nesmierne ťažké predstaviť si deti, ktoré umierali v 

koncentrákoch 
[10.06.2018; zena.sme.sk; Žena / Ľudia; 00:00; Martina Štérová] 

 
https://zena.sme.sk/c/20839540/novinarka-je-nesmierne-tazke-predstavit-si-deti-ktore-umierali-v-
koncentrakoch.html 

 
 

Dagmar Mozolová hľadá ľudí, ktorí riskovali život, aby pomohli prenasledovaným Židom. 
Za štyri roky ste nahrali sto príbehov o Slovákoch, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili 

prenasledovaných Židov. Keďže je naša príloha venovaná ženám, stretli ste ženy, ktoré vás oslovili? 
Nezabudnem nikdy na Kláru Hajtášovú. Stretli sme sa na jeseň 2014 a mala vyše 90 rokov. Vyrozprávala mi 

úžasný príbeh a keďže cez vojnu už bola vydatá, všetko v jej podaní bolo mimoriadne silné, lebo tú hroznú dobu 
prežila ako dospelá žena. 

O necelé štyri mesiace nás opustila a ja som nesmierne vďačná, že som stihla jej príbeh zachytiť. 
Nezabudnem na sestry Hažerové. Žijú v Prešove a keď som od nich odchádzala, urobili mi praženicu so s laninou 
a na cestu zabalili ovocie. Videli sme sa prvýkrát a takto ma pohostili. 

Dagmar Mozolová je redaktorka a moderátorka RTVS, v Slovenskom rozhlase už štyri roky vysiela reláciu 
Encyklopédia spravodlivých, prostredníctvom ktorej rozpráva príbehy statočných ľudí, ktorí zachránili 
prenasledovaných Židov počas druhej svetovej vojny, za túto reláciu získala v januári 2018 aj ocenenie Krištáľové 
krídlo v kategórii Publicistika a literatúra, okrem toho sa podieľala aj na príprave cyklu desiatich krátkych 
dokumentárnych filmov Spravodliví, popri Encyklopédii spravodlivých pripravovala aj relácie Nočná pyramída, 
Večerné reflexie, Opri sa o mňa či relácie zo života veriacich ľudí. 

https://zena.sme.sk/c/20839540/novinarka-je-nesmierne-tazke-predstavit-si-deti-ktore-umierali-v-koncentrakoch.html
https://zena.sme.sk/c/20839540/novinarka-je-nesmierne-tazke-predstavit-si-deti-ktore-umierali-v-koncentrakoch.html


Nezabudnem na pani Denisu Nikodémovú, ktorá je vysokoškolská pedagogička. Zachránila sa ako dievčatko 
v Spišskej Novej Vsi v rodine pani Pellerovej. Videli sme sa len raz, keď som nahrávala jej príbeh a odchádzala 

som od nej s kyticou kvetov. 
Žofia Haňovová z Bardejova s oduševnením rozprávala o svojom oteckovi, ktorý bol policajtom a pomáhal 

počas vojny, dokonca raz otvoril vagón a niektorí Židia mohli ujsť. Stretla som ju druhýkrát v januári tohto roka, 
keď boli ocenení ďalší Spravodliví medzi národmi, medzi nimi aj jej otecko. 

Veľmi vrúcne sme sa zvítali. Ani neviem, ale mám pocit, že s tými, s ktorými som nahrávala príbeh ich rodiny, 
som navždy spojená putom priateľstva. 

Pani Adamcová z Košíc, Lúčanská z Blatnice, Früehwaldová z Banskej Bystrice, Malárová zo Starej Turej, 
Halahiová z Hrončeka, Rafaelisová z Dolnej Ždane, Dérerová z Bratislavy. Menovať statočné ženy z 
Encyklopédie spravodlivých by som mohla hodiny. 

Vizáž: Veronika Kučerová/Studio 22 Styling: ByG Studio (zdroj: Jana Liška) 
Kedy a prečo ste sa rozhodli začať s vysielaním relácie Encyklopédia spravodlivých? Ako tento nápad 

vznikol? 
Prečítajte si tiež:Eva Umlauf: S rodinou sme prežili koncentrák 
Relácia sa začala vysielať v marci 2014. Na jeseň 2013 som moderovala diskusnú reláciu o vzťahoch 

kresťanov a židov v súčasnosti. 
Pri jej príprave som sa stretla napríklad aj s pánom Alexandrom Bachnárom, ktorý bojoval v Slovenskom 

národnom povstaní. Veľká časť jeho rodiny bola deportovaná do koncentračného tábora a v roku 1944 boli 
niektorí príbuzní zastrelení v Kremničke. 

Počas vysielania sme volali pani Valovej do Kežmarku, ktorá rozpovedala príbeh svojej rodiny. Jej mamička 
bola tehotná, keď spolu s rodičmi ukrývali viacerých Židov v malom domčeku, pričom cez cestu sídlila nemecká 
posádka. Hovorila o odvahe starých rodičov a matky a o tom, aká je na nich hrdá. 

V noci som potom nemohla spať. Predstavila som si tú ženu, ktorá čaká svoje prvé dieťatko uprostred 
neistých pomerov v čase vojny a dokáže sa vystaviť ešte väčšiemu nebezpečenstvu tým, že sa rozhodne pomôcť 
prenasledovaným ľuďom. Začala som premýšľať, koľko asi takýchto Slovákov bolo, ako sa k nim Židia dostali, 
kde ich ukryli, čo, ako a kedy im nosili jesť, ako sa starali o ich hygienu a ako to všetko prežívali. 

Ráno som napísala námet a bola som odhodlaná, že tých ľudí nájdem. Možno sú v živote také chvíle, keď 
myšlienka príde ako dar z neba a chytí nás za srdce. Myslím, že toto bola taká chvíľa pre mňa. 

Venovali ste sa téme židovstva či druhej svetovej vojny už aj predtým? 
Nie, ale prinášala som príbehy ľudí. Veľmi ma zaujíma, ako žijeme, ako sa rozhodujeme a prečo, rada pátram 

po koreňoch života. 
Vizáž: Veronika Kučerová/Studio 22, Styling: ByG Studio (zdroj: Jana Liška) 
Čím oslovila téma vás osobne? A čím vás oslovuje dodnes? 
Mám štyri deti a v tú noc, keď som nemohla spať, som si predstavila v tej situácii seba. Uvažovala som, ako 

by som sa zachovala ja. 
Čo týchto statočných ľudí motivovalo, že otvorili dvere svojej domácnosti, aby pomohli pod hrozbou smrti iným 

ľuďom. Dodnes ma fascinuje, aký odvážny dokáže byť človek v hraničnej situácii. 
Ako ste hľadali prvých respondentov? 
Keď bola relácia prijatá do vysielania, netušila som, koľko príbehov nahrám. Prvé kontakty mi dali Peter Borza 

a pani Anna Nagyová, ktorá robila na túto tému výstavu. 
((piano)) 
Pán Borza je vysokoškolský pedagóg a gréckokatolícky kňaz, ktorý sa venuje osobe biskupa Petra Pavla 

Gojdiča. Ten povzbudzoval svojich kňazov, aby Židom cez vojnu pomáhali, a s pánom Borzom sme navštívili 
Jozefa Mašleja, ktorý si pamätal svojho strýka Michala Mašleja, ktorý pôsobil ako kňaz v Oľšavici na východnom 
Slovensku. 

Prečítajte si tiež:Prežila holokaust: Dnes trpím viac ako vtedy 
Je to neuveriteľné, ale v tejto obci sa aj vďaka tomuto človeku zachránilo odhadom okolo sto ľudí. Ľudia mu 

veľmi dôverovali a keď niekoho poprosil, aby ho ukryl, urobil tak. 
Na východe som nahrala prvých osem príbehov a prišla som s nimi do kancelárie, kde som sa zatvorila a dva 

mesiace som ich spracúvala. Bolo to pre mňa náročné obdobie. 
Dosť som si vtedy poplakala, kým som si na túto novú tému zvykla. Potom, ako sa relácia začala vysielať, 

ľudia sa mi začali aj sami hlásiť. Odvysielala som už sto príbehov. Za ľuďmi vycestujem vždy osobne, kdekoľvek 
na Slovensku žijú. 

Zmenilo sa niečo za štyri roky produkcie tejto relácie? 
Reláciu robím úplne sama. Všetko. Od vyhľadávania respondentov, komunikácie s nimi, dohodnutia termínu 

návštevy po nahranie príbehu, strihanie, mixovanie, vyberanie hudby, vkladania hotového produktu do vysielania 
bez toho, aby do tohto procesu zasiahol niekto ďalší. 

Som veľmi rada, že tieto príbehy môžem prinášať poslucháčom. Nikto to predo mnou systematicky nerobil a 
myslím, že máme posledných pár rokov, kedy môžeme tieto autentické svedectvá ešte zachytiť. 

Ako je to s ochotou ľudí podeliť sa o príbeh svojej rodiny? 
Len päťkrát sa mi stalo, že ľudia odmietli rozpovedať, čo prežila ich rodina počas vojny. Väčšinou veľmi radi 

pospomínajú na tie časy. Nahrávam s generáciou, ktorá bola vtedy deťmi a spomíname na ich vzácnych 
zosnulých rodičov. Sú to krásne spomienky na ľudí, ktorí tu už nie sú, ale ich životy k nám dodnes prehovárajú. 

Napríklad v už spomínanej Oľšavici som stretla aj pani Alžbetu Tremkovú. Počas vojny mala sedem rokov a 
žila v jednej izbe so svojimi rodičmi. Žilo sa chudobne, v dome, v ktorom bývali, boli tri miestnosti - zadná izba, 
predná izba a stredná, ktorá bola vstupnou a zároveň kuchyňou. 



V prednej žil jeden brat s manželkou a synom, v strednej druhý brat s manželkou a Juraj Maxim v zadnej izbe 
s manželkou a šiestimi deťmi. Do týchto podmienok prišli ešte štyria Židia. Obliekli im „chološne" a „kytle", ako 
nosili domáci, a tvárili sa, že sú ich rodina. 

Aj keď prišiel raz do domu pozrieť Nemec a pýtal sa, prečo tí štyria jedia z jednej misy a ostatná rodina z 
druhej, mladá Židovka rýchlo chytila na ruky najmenšieho brata pani Alžbety a tvárili sa, že patria do rodiny. 

A brat Peter Maxim, ktorý žil v prednej izbe, zobral k sebe do izby ďalšiu židovskú rodinu - starých rodičov, 
rodičov a ich malého syna. Dokopy teda pod jednou strechou žilo 22 ľudí. Žilo sa úplne ináč ako dnes. Skromne a 
ľudia sa aj tak vedeli podeliť aj s tým málom, čo mali. 

Vizáž: Veronika Kučerová/Studio 22, Styling: ByG Studio (zdroj: Jana Liška) 
Tieto príbehy sa spájajú prevažne s negatívnymi emóciami. Ako to vplýva na vás ako človeka a na druhej 

strane ako novinárku? 
Odkedy robím Encyklopédiu spravodlivých, viac si uvedomujem hodnotu každého dňa, ktorý tu môžeme byť. 

Niekedy sa smejem, že keď skončím túto reláciu, začnem robiť niečo pre deti, aby som sama seba odľahčila. 
Príbehy, ktoré nahrávam, počúvam nielen jednostranne od záchrancov, ale aj zachránených a je pre mňa 

nesmierne ťažké predstaviť si celé rodiny a najmä deti, ktoré museli umrieť v koncentračných táboroch. 
Viackrát som sa dozvedela, že príbeh, ktorý nahrávame, nikto nepočul, nikto o ňom nevie, tak ako novinárka 

som rada, že vďaka mojej práci sa dostávajú na svetlo sveta svedectvá, ktoré boli doteraz neznáme. 
A niekedy je to zase detektívka. Vďaka môjmu pátraniu sa už párkrát stalo, že rodiny záchrancov a 

zachránených po rokoch nadviazali kontakt. 
Ako vyzerá návšteva u „spravodlivých“ a ich rodín? 
Prečítajte si tiež:Etnologička: Nenamýšľajme si, že naša ľudová kultúra je výnimočná 
Nechodím len k tým, ktorí majú oficiálny titul Spravodlivý medzi národmi. Pátram po všetkých príbehoch, ktoré 

sa týkajú pomoci Slovákov Židom počas vojny. Stretávam sa najmä so staršou generáciou a často majú ľudia, ku 
ktorým prichádzam, obavu, či to všetko dobre zvládnu. 

Myslím si, že to sú len prvé minúty, lebo sa s každým snažím rozprávať ako s blízkym človekom. 
Tréma opadne a keď pozeráme spoločne fotografie, cítim sa ako súčasť rodiny. Cestujem po celom 

Slovensku, dokonca som bola aj v Prahe či Mníchove. 
Najzaujímavejšie boli pre mňa miesta, kde som mohla vidieť aj budovy či priestory, kde sa prenasledovaní 

ukrývali – mlyn vo Vaďovciach, maličký domček na Starej Turej, budova bývalej školy v Slovenskej Vsi… 
Existujú konkrétne príbehy, ktoré pre vás mali najväčšiu silu a ostanú navždy vo vašej pamäti? 
Každý si predstavujem ako film. Všetky ma oslovili, lebo sú reálne, nie je to nič vymyslené. Tí ľudia mohli 

zomrieť, keby sa bolo prišlo na to, čo robia. Mnohí zažili razie, pri ktorých im stuhla krv v žilách, a keď sa všetko 
dobre skončilo, spadol im kameň zo srdca. 

Nezabudnem napríklad na príbeh matky šiestich detí, ktorá ukryla mladý manželský pár a keď sa prišiel k nim 
ukryť ešte brat toho mladého muža, všetko sa prezradilo, prišlo gestapo a zobrali ho. V noci. Mladých manželov, 
našťastie, nenašli, ale pani Lampartovej a jej deťom pohrozili, že prídu aj po nich. Čo asi tá matka prežívala? 
Nakoniec neprišli a všetci vojnu prežili. 

Aj Terézia Bocánová, ktorá to všetko zažila ako dieťa. Pamätá si, ako mladá zachránená žena bozkávala 
svojej záchrankyni nohy, keď sa lúčili. Oslovil ma príbeh malej Mirky, ktorej pomohol nemecký vojak, aby s 
mamou neboli deportované do koncentračného tábora. 

S rodičmi bola niekoľko dní potom v lese a keď hľadali lesné plody, ktoré by mohli zjesť, stretli pani 
Pastorkovú. Tá ich zobrala do svojho chudobného domčeka. Dala im najesť, prespali u nej a na druhý deň 
povedala rodičom, že ich nemôže ukryť, ale dievčatko ostane u nej. 

Ak prežijú, Miru im vráti. Ak nie, vychová z nej dobrého človeka. Rodičia prežili a Mira, ktorá sa dnes volá 
Miriam, tvrdí, že mala dve mamy. Myslím, že by som takto mohla spomenúť rad radom všetky príbehy. 

Vizáž: Veronika Kučerová/Studio 22, Styling: ByG Studio (zdroj: Jana Liška) 
Začiatkom tohto roka ste získali aj cenu Krištáľové krídlo. Čo to pre vás znamená? 
Je to pre mňa obrovská česť. Vďaka oceneniu sa mi ozvali ďalší ľudia, ktorí chcú rozpovedať príbeh svojej 

rodiny. Postupne ich už nahrávam. 
Chystáte v súvislosti s týmto projektom aj niečo iné? Knihu alebo ďalší televízny cyklus? 
Chystám web stránku, kde budú príbeh napísané. Postupne, samozrejme, ako to budem zvládať. Chcem, aby 

boli online dostupné na prečítanie. Mám aj iné plány, viac zatiaľ neprezradím. 
Pracujete popri tejto relácii aj na iných projektoch? 
Popri Encyklopédii spravodlivých som robila aj Nočné pyramídy, Večerné reflexie či relácie zo života veriacich 

ľudí. Stále hľadám aj príbehy zo súčasnosti, ktoré môžu poslucháči počuť v relácii Opri sa o mňa. 
Verím, že v živote môžeme zažiť stretnutie s Bohom v konkrétnej situácii, ktorá ovplyvní celý náš život. Mnohí 

ľudia takéto chvíle zažili a tie prinášam poslucháčom. Reálny život, nie frázy. 
Holokaust už súčasná generácia detí a mládeže nevníma tak intenzívne a mnohé deti o tejto histórii nemajú 

informácie. Ako sa k tomu staviate ako matka štyroch detí? Hovoríte s nimi o svojej práci? 
Moje deti vedia, čo robím, ale moje relácie počúvať nemusia. Myslím si, že keď príde správny čas, nájdu si ich 

samy, veď sú online. 
Niekedy im rozprávam, koho som stretla a aký príbeh som nahrala. Začínam však chodiť do škôl. 
Rozprávam deťom príbeh jedného dievčatka a na tom, čo prežilo, ilustrujem, čo sa stalo cez vojnu Židom a 

ako sa niektorí ľudia úžasne a statočne zachovali, hoci nemuseli. Takto sa môžu vžiť do čias, ktoré nezažili. 
Dúfam, že ani nezažijú. 

Ako by ste definovali odkaz a základnú myšlienku tohto projektu? Čo pre vás znamená? 



Keď stojím pred dôležitým rozhodnutím, myslím na jednu pani, ktorá mi rozprávala o svojej mamičke. Tá 
otvorila dvere, na ktoré klopala židovská rodina, a na otázku, či ich ukryje, si pomyslela: 

„Ak im nepomôžem a dozviem sa časom, že sa im niečo stalo, ako s tým budem žiť celý život? Ak ich 
ukryjem, ako budem žiť s tým, že môžu zastreliť celú moju rodinu, ak na to prídu?“ 

Ale dvere svojho domu otvorila. A tak verím, že keď robíme v živote správnu vec, všetko v konečnom 
dôsledku dopadne dobre, pretože to, čo dávame, sa nám vráti. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Budú sa tešiť Michalovce či Spišská Nová Ves? 
[09.06.2018; Plus jeden deň; ŠPORT; s. 20; jv] 

 
 

Slovenský tenisový zväz chce zorganizovať Davis Cup na východe republiky 
Východniari sa môžu tešiť. Podarilo sa nám zistiť, že slovenskí tenisti svoj prípadný duel proti Bielorusku 

odohrajú nie v bratislavskom NTC, ale na východe republiky. 
Naši reprezentanti sa budú musieť v závere októbra zachraňovať v 2. kole play–off o zotrvanie v 1. skupine 

euro–africkej zóny. Svojho súpera ešte nepoznajú, ten vzíde zo zápasu Rusko – Bielorusko (14. 
- 15. septembra). V prípade, že by Bielorusi ako veľkí outsideri prehrali, tak ich Slováci budú hostiť na 

domácej pôde koncom októbra. Pri tejto možnosti uvažujú predstavitelia slovenského tenisu o zmene miesta 
duelu z Bratislavy na východ Slovenska. „V prvom rade ešte je v tom veľa možností, ktoré nevieme ovplyvniť,“ 
povedal pre Plus JEDEN DEŇ počas Roland Garros Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisové zväzu. 
Tento krok má pragmatické vysvetlenie. „Chlapci by chceli hrať na antuke, no tento termín je pre nás krkolomný, 
pretože dva týždne po zápase sa nám začne turnaj Slovak Open na tvrdom povrchu. Je náročné urobiť antuku na 
Davis Cup, potom ju vyhodiť a mať tradičný hard na medzinárodné majstrovstvá mužov,“ zdôraznil Moška. 
Fanúšikovia na východe republiky si tak môžu pozrieť ďalšie športové podujatie, ktoré sa bude sťahovať 
z Bratislavy. „Hľadáme alternatívu s daviscupovým kapitánom Dominikom Hrbatým, ktorý ma v tejto veci oslovil. 
Športovotechnický úsek už začal prvé rokovania s predstaviteľmi hokejových klubov Michaloviec a Spišskej 
Novej Vsi,“ dodal Moška. 

Situáciu môže ešte zmeniť domáca prehra zbornej s Bielorusmi, pretože v tom prípade by sme na duel 
o záchranu cestovali do Ruska. Vzhľadom na rozdielnu tenisovú úroveň krajín by však išlo o športový zázrak. 

jv, FOTO: tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Lamiová dosiahla pri Lemešanoch deviaty titul 
[09.06.2018; Korzár; Šport; s. 8; ANTON ONDER] 

 
 

Klub orientačného behu Kysak pod záštitou Slovenského zväzu orientačných športov sa úspešne zhostil 
usporiadania majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach za účasti 302 pretekárov. 

LEMEŠANY. Trate boli situované v lese západne od obce Lemešany v teréne s veľkým výskytom detailov 
údolíčok, kopiek, rýh a množstvom bažín. V elitnej kategórii mužov na 5,4 km trati s prevýšením 270m sa 
majstrom SR stal Ondrej Piják za 31:48 min. pred Jonášom a Dávidíkom (všetci Kobra Bratislava). Štvrtý finišoval 
Michal Krajčík (ATU Košice), ktorý za víťazom zaostal 2:32 min. V konkurencii 34 mužov kategórie M21-E z 
východniarov v prvej desiatke skončili aj 7. M. Papuga , 8. T. Mušinský a 10. Rastislav Oľhava (všetci ATU 
Košice). 

Skompletizovala zbierku 
Z 23 pretekárok v kategórii W21-E na 4,41 km trati s prevýšením 200 m majstrovský titul so značným 

náskokom vybojovala 35-ročná Katarína Lamiová za 30:50 min. Majsterka Slovenska v cieli povedala: 
„Zaznamenala som svoj deviaty individuálny titul v kategórii elity, ale prvý z middlu, teda konečne mám zbierku 
kompletnú. Na trati som spravila dve menšie mapové chyby, dohromady do dvoch minút straty. Terén mi 
vyhovoval, väčšina trate bola v čistom a prehľadnom lese, čo znamenalo možnosť bežať maximálnou rýchlosťou 
a to mi vyhovuje. Tohto roku by som sa chcela nominovať na majstrovstvá sveta v Lotyšsku a podať tam, čo 
najlepší výkon.“ Striebornú medailu získala Antónia Šofranková (obe ATU Košice) za 37:14 min. a tretia skončila 
Tereza Miklušová (Rapid Bratislava) za 37:20 min. V ďalších majstrovských kategóriách si z pretekárov 
Košického kraja medaily vybojovali: W14E: 1. Simona Mihaličová, M-16E: 1. Lukáš Novota,…3. M. Roháč, W16E: 
1. Ľuboslava Weissová, 2. P. Filipová, 3. S. Ivanková, M-20E: 1. Dušan Sláma (všetci ATU Košice),… 3. S. 
Franko (KOB Kysak), M40-E: 3. I. Kuzevič, W40-E: 1. Jana Slámová, 2. M. Breinerová, M45-E: 3. M. Velgos, 
W45-E: 3. V. Kuráková, M50-A: 1. Mikuláš Novota, 2. P. Sláma (všetci ATU Košice), 3. F. Šoltés (Čingov Spišská 
Nová Ves), W50-E: 1. Eva Mušinská, 2. E. Papugová, M55-E: 1. František Papuga, W55-E: 3. E. Belicová, M60-

E: 3. A. Onder, W60-E: 2. A. Maľárová, 3. I. Putnovská (všetci ATU Košice). Vo verejných pretekoch prvenstvá 



dosiahli: K3: Štefan Mihalič, M-10C: Šimon Timko (obaja ATU Košice), M-12C: Maroš Dudra (KOB Kysak). 
Uvedený slovenský šampionát bol súčasne akademickými majstrovstvami Slovenska na rok 2018. Akademickou 
majsterkou SR v kategórii študentiek sa stala Antónia Šofranková (UPJŠ Košice) pred Miklušovou (Bratislava) a 
Sedilekovou (B. Bystrica). U študentov si titul vybojoval Martin Jonáš z Bratislavy pred T. Mušinským (TU Košice). 
ANTON ONDER 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Čo, kde a kedy na Art Film Feste 
[09.06.2018; Nový Čas víkend; nezaradené; s. 18,19; der] 

 
 

Najznámejší filmový festival na Slovensku Art Film Fest odštartuje už najbližší piatok 15. júna v Košiciach. Na 
divákov čaká deväť dní nových príbehov a emócií. Viac ako 200 filmov uvidia väčšinou v slovenskej premiére. 
Okrem toho ich čakajú aj koncerty, módne prehliadky, golfový turnaj, výstavy či zaujímavé panely s osobnosťami 
zo sveta filmu. Tu sú tie najdôležitejšie informácie. 

Otvorenie festivalu v Kunsthalle 
Piatok 15. júna 
Na červenom koberci tradične nebudú chýbať viacerí špičkoví slovenskí herci, zahraniční hostia a ľudia, ktorí 

majú blízko k svetu filmu. Večer odmoderuje Bruno Ciberej a jeho hlavným hostiteľom bude Milan Lasica, 
prezident festivalu. Pozvaní hostia si po slávnostnom úvode poz rú romantickú drámu Filmové hviezdy 
nezomierajú v Liverpoole s Annette Bening v hlavnej úlohe. 

Ceny festivalu 
Budú sa udeľovať na slávnostných ceremoniáloch, ale budú dostupné aj širokej verejnosti. Konkrétne pri 

Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Kto ich tentoraz dostane? 
Piatok 15. júna 
Cena prezidenta festivalu 
Milan Lasica ocení tento rok ďalšieho kolegu spomedzi prezidentov filmových festivalov. Po Jiřím Bartoškovi, 

ktorý si cenu odniesol vlani, získa ocenenie známy filmár a zakladateľ Febiofestu Fero Fenič. 
Piatok 15. júna 
Zlaté kamery 
Okrem hercov oceňujú organizátori aj profesionálnych filmových tvorcov. Tento rok ich rady rozšíri 

svetoznáma poľská filmová režisérka a scenáristka Agnieszka Holland, ktorej filmy boli dvakrát nominované na 
Oscara, a získala niekoľko významných festivalových ocenení. Spolu s dcérou Kasiou Adamik sa režijne 
podieľala aj na filme Jánošík - Pravdivá história. Druhú Zlatú kameru získa ruský režisér Aleksej German mladší, 
aktuálny laureát Strieborného medveďa v Berlíne za film Dovlatov, ktorý premiérovo uvedie aj Art Film Fest. 

Sobota 16. júna 
Hercova misia 
Cena Hercova misia prináleží k Art Film Festu od roku 1995. Získali ju mnohé osobnosti svetového, českého i 

slovenského filmu. Tento rok si ju počas druhého dňa festivalu prevezme pri Dolnej bráne slovenská herečka 
Zuzana Mauréry. 

Sobota 23. júna 
Hercova misia 
K nositeľom tejto ceny pribudne v závere Art Film Festu meno Ivany Chýlkovej. So skvelou českou herečkou 

sa budete môcť stretnúť počas slávnostného ceremoniálu rovnako pri Dolnej bráne. 
Sobota 23. júna 
Divácka cena 
Festival má dve hlavné súťažné sekcie a ceny udeľuje v niekoľkých kategóriách. Tento rok si svoje NAJ určia 

aj diváci, ktorí budú môcť po projekciách hodnotiť filmy online. Divácka cena JOJ Cinema za dlhometrážny film, 
ale aj Divácka cena za krátke snímky budú vyhlásené v posledný deň festivalu. 

— 
Dávame do pozornosti! 
Art Film Fest aj v Spišskej Novej Vsi 
Tohtoročnou novinkou je aj špeciálne dvojdňové premietanie v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutoční v kine 

Mier. V sobotu 16. a v nedeľu 17. júna si budú môcť tamojší diváci pozrieť štyri filmy - Nina (Slovensko, Česká 
republika), Mečiar (Slovensko, Česká republika), Pod jedným stromom (Island, Dánsko, Poľsko, Nemecko) a 
Kincsem - stávka na pomstu (Maďarsko). 

Špeciálna autogramiáda 
Pri príležitosti predpremiéry nového slovenského filmu Dôverný nepriateľ sa 17. júna v košickom Auparku 

môžete tešiť na špeciálnu autogramiádu hercov Adyho Hajdu, Gabriely Marcinkovej, Zuzany Porubjakovej či 
speváčky Emmy Drobnej a režiséra Karla Janáka. 

Behind the Scenes: Slovenský divácky film 
Rok 2017 sa jednoznačne niesol v znamení slovenského filmu a prekonal všetky očakávania návštevnosti. 

Nazrite do zákulisia vzniku divácky najúspešnejších slovenských filmov minulého roka vďaka jedinečnej výstave 
fotografi í z nakrúcania. Uvidíte len na AFF od 16. júna 2018! Kde? V Galérii Alfa v Kulturparku. 



Hudobný program 
K festivalovej udalosti patrí aj hudobný program, ktorým po tri večery ožijú priestory košickej Tabačky. Na aké 

formácie sa môžete tešiť tento rok? Na Jakuba z dídžejskej formácie Malalata, poľskú kapelu Krakow Street Band 
a na slovenskú skupinu Hudba z Marsu. 

Stanové mestečko 
Art Film Fest aj tento rok poskytne priestor filmovým nadšencom v stanovom mestečku. To sa bude 

nachádzať v centre Kulturparku, v príjemnom prostredí tieňov stromov, doslova len pár metrov od dvoch kinosál. 
Amfiteáter Nový Čas 
Opäť nebude chýbať ani Amfi teáter Nového Času, o ktorom sa viac dočítate budúci týždeň. 
Pripravil der 
Foto: 
Cenu Hercova misia si počas prvej festivalovej soboty prevezme Zuzana Mauréry. 
Ceny festivalu získajú aj Fero Fenič, Agnieszka Holland a Ivana Chýlková. 
Úvodný večer festivalu bude moderovať Bruno Ciberej. 
FOTO: PETRA BOŠANSKÁ, ZDENĚK KOVÁŘ, TIBOR GÉCI, PETER NOVOTNÝ, ANC 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Skrat na elektroinštalácii 
[09.06.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Michal Farkašovský / Michal Farkašovský] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: „Štipľavý dym vystrašil včera podvečer cestujúcich v rýchliku. Požiar 
likvidovali hasiči v Spišskej Novej Vsi, ale žiadne ohnisko vo vagóne nenašli. Problém spôsobený skratom 

objavili v technickej časti podvozku vagóna. Cestujúcich presunuli z posledných vozňov do prvých. Rýchlik, ktorý 
smeroval do Košíc, mal meškanie 81 minút.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Zlatý žobrák za najlepší film poputuje do Indie 
[09.06.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Kultúra v Košiciach a v okolí; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20846073/zlaty-zobrak-za-najlepsi-film-poputuje-do-indie.html 

 
 

V Košiciach vyvrcholil festival filmov lokálnych televízií. 
KOŠICE. Najvyššie ocenenia – sošku Zlatého žobráka 24. ročníka košického Medzinárodného festivalu 

lokálnych televízií získali za najlepší film z produkčnej spoločnosti film Grandfather (India) a za najlepší program z 
produkcie lokálnej televízie film King of the Hill (Bielorusko/Poľsko). 

Informovala o tom v sobotu riaditeľka festivalu Eva Děkanovská. 
Prvý raz bola udelená aj Cena Televízie JOJ, ktorú získal nórsky film The Crossing. 
Cenu Erika Möllberga, ktorý bol aktívny autorom a dlhoročným účastníkom Zlatého žobráka, za najlepší film z 

produkcie mladého autora získala nórska snímka Ready to Assemble. 
Cenu Rady pre vysielanie a transmisiu za najlepší slovenský film získala snímka režiséra Mareka Káčera A 

Redcurrant Pie. 
Festival Zlatý žobrák, ktorý sa začal 6. júna, vyvrcholí v sobotu v košickej Historickej radnici slávnostným 

odovzdávaním ocenení. 
Ako informovala Děkanovská, prihlásených bolo 200 filmov od autorov z 50 krajín, najvzdialenejšími sú Čína a 

India. Medzinárodná porota vybrala do finále tridsiatku filmov. 
Ako uviedla Děkanovská, nesúťažnú časť prehliadky filmov lokálnych TV si okrem krajskej metropoly mohla 

užiť verejnosť v Michalovciach, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. 

Filmy premietali aj v ústave pre výkon väzby na Floriánskej ulici v Košiciach. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Lamiová dosiahla pri Lemešanoch deviaty titul 
[09.06.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20845623/lamiova-dosiahla-pri-lemesanoch-deviaty-titul.html 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20846073/zlaty-zobrak-za-najlepsi-film-poputuje-do-indie.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20845623/lamiova-dosiahla-pri-lemesanoch-deviaty-titul.html


 
 

Klub orientačného behu Kysak sa úspešne zhostil usporiadania majstrovstiev Slovenska. 
LEMEŠANY. Klub orientačného behu Kysak pod záštitou Slovenského zväzu orientačných športov sa 

úspešne zhostil usporiadania majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach za účasti 302 
pretekárov. 

Trate boli situované v lese západne od obce Lemešany v teréne s veľkým výskytom detailov údolíčok, kopiek, 
rýh a množstvom bažín. 

V elitnej kategórii mužov na 5,4 km trati s prevýšením 270m sa majstrom SR stal Ondrej Piják za 31:48 min. 
pred Jonášom a Dávidíkom (všetci Kobra Bratislava). Štvrtý finišoval Michal Krajčík (ATU Košice), ktorý za 
víťazom zaostal 2:32 min. V konkurencii 34 mužov kategórie M21-E z východniarov v prvej desiatke skončili aj 7. 
M. Papuga , 8. T. Mušinský a 10. Rastislav Oľhava (všetci ATU Košice). 

Skompletizovala zbierku 
Z 23 pretekárok v kategórii W21-E na 4,41 km trati s prevýšením 200 m majstrovský titul so značným 

náskokom vybojovala 35-ročná Katarína Lamiová za 30:50 min. 
Majsterka Slovenska v cieli povedala: „Zaznamenala som svoj deviaty individuálny titul v kategórii elity, ale 

prvý z middlu, teda konečne mám zbierku kompletnú. Na trati som spravila dve menšie mapové chyby, 
dohromady do dvoch minút straty. Terén mi vyhovoval, väčšina trate bola v čistom a prehľadnom lese, čo 
znamenalo možnosť bežať maximálnou rýchlosťou a to mi vyhovuje. Tohto roku by som sa chcela nominovať na 
majstrovstvá sveta v Lotyšsku a podať tam, čo najlepší výkon.“ 

Striebornú medailu získala Antónia Šofranková (obe ATU Košice) za 37:14 min. a tretia skončila Tereza 
Miklušová (Rapid Bratislava) za 37:20 min. 

V ďalších majstrovských kategóriách si z pretekárov Košického kraja medaily vybojovali: W-14E: 1. Simona 
Mihaličová, M-16E: 1. Lukáš Novota,…3. M. Roháč, W-16E: 1. Ľuboslava Weissová, 2. P. Filipová, 3. S. 
Ivanková, M-20E: 1. Dušan Sláma (všetci ATU Košice),…3. S. Franko (KOB Kysak), M40-E: 3. I. Kuzevič, W40-
E: 1. Jana Slámová, 2. M. Breinerová, M45-E: 3. M. Velgos, W45-E: 3. V. Kuráková, M50-A: 1. Mikuláš Novota, 2. 
P. Sláma (všetci ATU Košice), 3. F. Šoltés (Čingov Spišská Nová Ves), W50-E: 1. Eva Mušinská, 2. E. 

Papugová, M55-E: 1. František Papuga, W55-E: 3. E. Belicová, M60-E: 3. A. Onder, W60-E: 2. A. Maľárová, 3. I. 
Putnovská (všetci ATU Košice). 

Vo verejných pretekoch prvenstvá dosiahli: K3: Štefan Mihalič, M-10C: Šimon Timko (obaja ATU Košice), M-
12C: Maroš Dudra (KOB Kysak). 

Uvedený slovenský šampionát bol súčasne akademickými majstrovstvami Slovenska na rok 2018. 
Akademickou majsterkou SR v kategórii študentiek sa stala Antónia Šofranková (UPJŠ Košice) pred Miklušovou 
(Bratislava) a Sedilekovou (B. Bystrica). U študentov si titul vybojoval Martin Jonáš z Bratislavy pred T. 
Mušinským (TU Košice). 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Liptovom sa prehnala búrka: Varovanie pred krúpami a záplavami, toto sú 

najohrozenejšie miesta! 
[09.06.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1715835/Liptovom-sa-prehnala-burka–Varovanie-pred-krupami-a-zaplavami–
toto-su-najohrozenejsie-miesta- 

 
 

BRATISLAVA - Výskyt búrok hrozí prevažne na strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) vydal aktualizovanú výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre Košický a Prešovský kraj. 

V Maďarsku počas búrky spadol strom na auto: Štvorica pasažierov nemala šancu prežiť 
Aktuálna výstraha platí do 20.00 h pre okresy Poprad, Levoča, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Ojedinele sa 

tu očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami 
môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 mm a nárazy vetra 
rýchlosť 18 - 23 m/s (65 - 85 km/h). 

Zdroj: SHMÚ 
Pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt 

povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 
Pozor na záplavy 
V súvislosti s očakávanými prívalovými zrážkami Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred 

povodňami v 13-tich okresoch Slovenska: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Brezno a Rimavská Sobota. 

Výstraha 1. stupňa platí do 18.30 h. Informuje o tom SHMÚ na svojej webovej stránke. 
Zdroj: SHMÚ 

http://www.topky.sk/cl/10/1715835/Liptovom-sa-prehnala-burka--Varovanie-pred-krupami-a-zaplavami--toto-su-najohrozenejsie-miesta-
http://www.topky.sk/cl/10/1715835/Liptovom-sa-prehnala-burka--Varovanie-pred-krupami-a-zaplavami--toto-su-najohrozenejsie-miesta-


“Predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou 
dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,” konštatujú 
meteorológovia. Povodňové javy sa podľa nich môžu vyskytnúť aj mimo tokov. 

Prvé škody 
Viaceré oblasti Liptova zasiahla v sobotu krátko popoludní búrka a následné intenzívne dažďové prehánky. 

Vodu, ktorá zaplavila niektoré komunikácie, odstraňovali hasiči. “Máme hlásené dva výjazdy príslušníkov v 
Liptovskom Mikuláši. Na jednej z ulíc voda upchala priepust,” uviedol žilinský krajský riaditeľ Hasičského a 
záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak. Dodal, že v obci Vyšná Boca z dôvodu nepriaznivého počasia 
spadol strom na miestnu komunikáciu. 

Zdroj: TASR/Miroslava Siváková 
V Ružomberku sa búrka začala okolo 14. hodiny. Voda zaplavila niektoré cesty, no tie sú v súčasnosti plne 

prejazdné a situácia je stabilizovaná. Dažďové prehánky ustali. 
Zdroj: TASR/Miroslava Siváková 
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V dňoch 16. – 17. júna minulého roka sa na futbalových ihriskách v Kremničke a Rakytovciach za účasti 
žiackych družstiev z bulharskej Montany, čínskeho Panyu, nemeckého Halberstadtu, poľského Radomu, 
ukrajinského Sumy a slovenských družstiev z Podbrezovej, Rimavskej Soboty, Spišskej Novej Vsi, Šale, 

Zvolena, Podlavíc a domácej Dukly Banská Bystrica uskutočnil prvý ročník medzinárodného futbalového turnaja 
mládeže O Pohár Mesta Banská Bystrica 

Zúčastnené družstvá nadviazali nové priateľstvá a úzke kontakty. Svedčí o tom i skutočnosť, že na recipročnú 
návštevu na turnaj do Halberstadtu odchádzajú žiaci Dukly budúci týždeň a na turnaj do Číny boli pozvaní mladí 
futbalisti banskobystrickej Dukly v polovici tohtoročného augusta. 

Organizátorov uvedeného prvého ročníka futbalového turnaja, ktorými boli Mesto Banská Bystrica a ŠK 
Kremnička, medzi ktorých menovite patrili Milan Smädo, Miloš Kaščák, Jozef Ivan, Norbert Juračka, Peter 
Handlovský, Danka Cibuľková, Ivan Šabo, Janka Koubeková, Zuzana Gajdošíková, pracovníci firmy MISS a 
ZAaRES, to utvrdilo v tom, že cesta, ktorú pre výchovu mladých futbalistov nastúpili, bola správna. 

V dňoch 7. – 8. júna 2018 sa rozhodli uskutočniť v Kremničke druhý ročník turnaja. Pozvanie naň prijali žiacke 
družstvá z poľskej Akademie Krakow, maďarského Eto FC Györ, českej Karvinej a slovenské kolektívy z 
Ružomberka, Spišskej Novej Vsi a MFK Dukla Banská Bystrica. 

Popri Meste Banská Bystrica tohtoročná organizácia turnaja ležala na pleciach pracovníkov a funkcionárov 
MFK Dukla. Na jeho zabezpečení sa okrem vyššie spomenutých tohto roku podieľali aj Ivan Šimko, Marian Lauer, 
Ján Roháč a hráči MFK Dukla. Tí pre mladých futbalistov pripravovali areál, v ktorom sa turnaj odohral. 

Tak ako vlani i tohto roku vážnosť tomuto podujatiu prejavil osobne primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, 
ktorý tento turnaj otvoril. Už úvodných deväť zápasov prvého dňa naznačilo ambície jednotlivých družstiev. 

Po prvom dni jasne kvalitou nad všetkými družstvami vynikali mladí futbalisti maďarského družstva ETO FC 
Györ, ktorí vyhrali svoje tri zápasy s impozantným skóre 25:1. S veľkým záujmom zápasy mladých futbalistov 
sledoval i najúspešnejší mládežnícky futbalový tréner Peter Benedik, ďalej bývalí futbalisti Ján Zekucia, Vratislav 
Greško, Martin Poljovka, Marek Penksa, Štefan Rusnák a na štadióne bol prítomný i súčasný slovenský futbalový 
reprezentant Vladimír Weiss. 

Kulisu zápasom dotvárali rodičia mladých futbalistov zo Spišskej Novej Vsi, Ružomberka a domácej Dukly, 

ktorí ich nadšene povzbudzovali. Jednotlivé zápasy prežívali v hľadisku azda emotívnejšie, ako ich deti na ihrisku. 
Domácu Duklu na turnaji reprezentovali : Kucharka, Kinčok, Francisti, Solárik, Fukas, Fašanga, Žabka, 

Spišiak, Lakomčík, Poljovka, Bednár, Cimmerman, Greško, Kaščák, Almáši, Adame, Kaliský, bratia Tristian a 
Samko Kormaňákovci, Brštiak, Kvasna, Blihár a Kováč. 

Výsledky futbalových stretnutí 
MFK Dukla BB – Spišská Nová Ves 4:0 

MFK Ružomberok – MFK Karviná 2:2 
Akademia Krakow – ETO FC Györ 0:10 
MFK Dukla BB – MFK Ružomberok 1:2 
MFK Karviná – Akademia Krakow 8:1 
ETO FC Györ – Spišská Nová Ves 11:0 
MFK Ružomberok – Spišská Nová Ves 6:1 

Akademia Krakow – MFK Dukla BB 1:6 
ETO FC Györ – MFK Karviná 4:1 

http://www.bystricoviny.sk/titulka/jozo-ivan-medzinarodny-futbalovy-turnaj-u12-pohar-mesta-banska-bystrica/
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MFK Dukla BB – ETO FC Györ 0:7 
MFK Ružomberok – Akademia Krakow 8:0 
MFK Karviná – Spišská Nová Ves 4:1 

ETO FC Györ – MFK Ružomberok 1:0 
MFK Karviná – MFK Dukla BB 6:1 
Akademia Krakow – Spišská Nová Ves 0:1 
Zápas o 5. miesto Akademia Krakow – Spišská Nová Ves 2:1 

Zápas o 3. miesto MFK Dukla – Karviná 2:2, na pokutové kopy 2:3 
Zápas o 1. miesto ETO FC Győr – MFK Ružomberok 3:0 
Celkové poradie mužstiev na turnaji 
- miesto ETO FC Györ 
- miesto MFK Ružomberok 
- miesto Baník Karviná 
- miesto MFK Dukla Banská Bystrica 
- miesto Akademia Krakow 
- miesto Spišská Nová Ves 

Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený Dalibor Graf z družstva Karvinej. Najlepším brankárom sa stal 
Matúš Čieška z Ružomberka a najlepším strelcom turnaja s 11 gólmi Márton Sép z družstva ETO FC Győr. 

Víťazstvo maďarských chlapcov z Győru je úplne zaslúžené. Všetky zápasy odohrali bez straty bodu. Svojim 
súperom nastrieľali 36 gólov a dostali len jeden jediný. Na turnaji sa predstavili ako zohraté mužstvo, ktoré už 
tohto roku absolvovalo 7 veľmi ťažkých žiackych turnajov, okrem iných v Dunajskej Strede, Trnave, Žiline a 
Budapešti. 

Absolutórium si zaslúžia i mladí hráči Akademie Krakow, ktorí celý turnaj odohrali s minimálnym počtom len 
siedmich hráčov a nakoniec sa tešili z piateho miesta, Zo slovenských účastníkov sa v dobrom svetle predstavili 
mladí Ružomberčania. 

Autor: Jožo Ivan, Foto: FB a ilustr. 
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V dňoch 16. – 17. júna minulého roka sa na futbalových ihriskách v Kremničke a Rakytovciach za účasti 
žiackych družstiev z bulharskej Montany, čínskeho Panyu, nemeckého Halberstadtu, poľského Radomu, 
ukrajinského Sumy a slovenských družstiev z Podbrezovej, Rimavskej Soboty, Spišskej Novej Vsi, Šale, 

Zvolena, Podlavíc a domácej Dukly Banská Bystrica uskutočnil prvý ročník medzinárodného futbalového turnaja 
mládeže O Pohár Mesta Banská Bystrica 

Zúčastnené družstvá nadviazali nové priateľstvá a úzke kontakty. Svedčí o tom i skutočnosť, že na recipročnú 
návštevu na turnaj do Halberstadtu odchádzajú žiaci Dukly budúci týždeň a na turnaj do Číny boli pozvaní mladí 
futbalisti banskobystrickej Dukly v polovici tohtoročného augusta. 

Organizátorov uvedeného prvého ročníka futbalového turnaja, ktorými boli Mesto Banská Bystrica a ŠK 
Kremnička, medzi ktorých menovite patrili Milan Smädo, Miloš Kaščák, Jozef Ivan, Norbert Juračka, Peter 
Handlovský, Danka Cibuľková, Ivan Šabo, Janka Koubeková, Zuzana Gajdošíková, pracovníci firmy MISS a 
ZAaRES, to utvrdilo v tom, že cesta, ktorú pre výchovu mladých futbalistov nastúpili, bola správna. 

V dňoch 7. – 8. júna 2018 sa rozhodli uskutočniť v Kremničke druhý ročník turnaja. Pozvanie naň prijali žiacke 
družstvá z poľskej Akademie Krakow, maďarského Eto FC Györ, českej Karvinej a slovenské kolektívy z 
Ružomberka, Spišskej Novej Vsi a MFK Dukla Banská Bystrica. 

Popri Meste Banská Bystrica tohtoročná organizácia turnaja ležala na pleciach pracovníkov a funkcionárov 
MFK Dukla. Na jeho zabezpečení sa okrem vyššie spomenutých tohto roku podieľali aj Ivan Šimko, Marian Lauer, 
Ján Roháč a hráči MFK Dukla. Tí pre mladých futbalistov pripravovali areál, v ktorom sa turnaj odohral. 

Tak ako vlani i tohto roku vážnosť tomuto podujatiu prejavil osobne primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, 
ktorý tento turnaj otvoril. Už úvodných deväť zápasov prvého dňa naznačilo ambície jednotlivých družstiev. 

Po prvom dni jasne kvalitou nad všetkými družstvami vynikali mladí futbalisti maďarského družstva ETO FC 
Györ, ktorí vyhrali svoje tri zápasy s impozantným skóre 25:1. S veľkým záujmom zápasy mladých futbalistov 
sledoval i najúspešnejší mládežnícky futbalový tréner Peter Benedik, ďalej bývalí futbalisti Ján Zekucia, Vratislav 
Greško, Martin Poljovka, Marek Penksa, Štefan Rusnák a na štadióne bol prítomný i súčasný slovenský futbalový 
reprezentant Vladimír Weiss. 

Kulisu zápasom dotvárali rodičia mladých futbalistov zo Spišskej Novej Vsi, Ružomberka a domácej Dukly, 

ktorí ich nadšene povzbudzovali. Jednotlivé zápasy prežívali v hľadisku azda emotívnejšie, ako ich deti na ihrisku. 
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Výsledky futbalových stretnutí 
MFK Dukla BB – Spišská Nová Ves 4:0 

MFK Ružomberok – MFK Karviná 2:2 
Akademia Krakow – ETO FC Györ 0:10 
MFK Dukla BB – MFK Ružomberok 1:2 
MFK Karviná – Akademia Krakow 8:1 
ETO FC Györ – Spišská Nová Ves 11:0 
MFK Ružomberok – Spišská Nová Ves 6:1 

Akademia Krakow – MFK Dukla BB 1:6 
ETO FC Györ – MFK Karviná 4:1 
MFK Dukla BB – ETO FC Györ 0:7 
MFK Ružomberok – Akademia Krakow 8:0 
MFK Karviná – Spišská Nová Ves 4:1 

ETO FC Györ – MFK Ružomberok 1:0 
MFK Karviná – MFK Dukla BB 6:1 
Akademia Krakow – Spišská Nová Ves 0:1 
Zápas o 5. miesto Akademia Krakow – Spišská Nová Ves 2:1 

Zápas o 3. miesto MFK Dukla – Karviná 2:2, na pokutové kopy 2:3 
Zápas o 1. miesto ETO FC Győr – MFK Ružomberok 3:0 
Celkové poradie mužstiev na turnaji 
- miesto ETO FC Györ 
- miesto MFK Ružomberok 
- miesto Baník Karviná 
- miesto MFK Dukla Banská Bystrica 
- miesto Akademia Krakow 
- miesto Spišská Nová Ves 

Najlepším hráčom turnaja bol vyhodnotený Dalibor Graf z družstva Karvinej. Najlepším brankárom sa stal 
Matúš Čieška z Ružomberka a najlepším strelcom turnaja s 11 gólmi Márton Sép z družstva ETO FC Győr. 

Víťazstvo maďarských chlapcov z Győru je úplne zaslúžené. Všetky zápasy odohrali bez straty bodu. Svojim 
súperom nastrieľali 36 gólov a dostali len jeden jediný. Na turnaji sa predstavili ako zohraté mužstvo, ktoré už 
tohto roku absolvovalo 7 veľmi ťažkých žiackych turnajov, okrem iných v Dunajskej Strede, Trnave, Žiline a 
Budapešti. 

Absolutórium si zaslúžia i mladí hráči Akademie Krakow, ktorí celý turnaj odohrali s minimálnym počtom len 
siedmich hráčov a nakoniec sa tešili z piateho miesta, Zo slovenských účastníkov sa v dobrom svetle predstavili 
mladí Ružomberčania. 

Autor: Jožo Ivan, Foto: FB a ilustr. 
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Otvoriť galériu 
Svojím príjmom sa netají! Na Spiši majú asi najtransparentnejšieho prednostu Obecného úradu na Slovensku. 
Martin Gonda (31) zo Spišských Tomášoviec (okr. Spišská Nová Ves) zverejňuje na internete svoje výplatné 

pásky a vyzýva obyvateľov obce na kritiku. 
Prednosta nastúpil do úradu pred mesiacom a pol. Z jeho statusu sa dá dozvedieť, že má mesačný príjem 1 

000 E brutto, čo je 762 E v čistom. „Pred nástupom do tejto funkcie som pracoval v Bratislave. Napríklad aj v 
aliancii Fair play. Preto chcem ísť príkladom. Svoj plat by som zverejnil aj keby som zarábal tri tisícky. Ohlasy sú 
rôzne. Niekto si myslí, že je to veľa, iný, že málo. Ale so žiadnymi prejavmi závisti som sa nestretol,” vysvetlil 
prednosta, ktorý nemá problém vypočuť konštruktívnu kritiku. „Potrebujem vedieť, s čím sú ľudia nespokojní. 
Potom im môžem vysvetliť, že sa budeme snažiť nedostatky čím skôr odstrániť, ale všetko má svoju 
postupnosť,” pripomenul Gonda, ktorý sa podieľal na tvorbe monografie obce a nemá problém priložiť ruku k 
dielu. „Keď treba, tak sa pridám k našim pracovníkom. Nebudem sa len prizerať, keď sme tam napríklad len 
dvaja,” uzavrel prednosta. 

Otvoriť galériu 
Otvoriť galériu 
Foto: 
Prednosta Martin Gonda (31) nastúpil do úradu pred mesiacom a pol. Zdroj: nov 
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Okrem zverejnenia výplatných pások vyzýva na sociálnej sieti obyvateľov obce aj na kritiku. Zdroj: fb/spišské 
tomášovce 

Mzda za polovicu apríla a máj. Zdroj: Infografika NČ 
[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Debbina 8 o 15.50, 18.10, 20.40, Ghost Stories o 18.00, 20.50, 

Solo: A Star Wars Story o 20.20, 3D o 17.40, Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, Bella a Sebastián 3: Navždy 
priateľmi o 15.20, 16.40, Dámsky klub o 17.50, Deadpool 2 o 15.40, 18.20, 21.00, Delírium o 19.50, Králik Peter o 
15.30, Polnočná láska o 15.45, Pomsta o 17.20, Tiché miesto o 18.50, Ukradnutá princezná o 16.00, Vezmi si 
ma, kamoš o 20.30 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o o 13.30, Dve a pol 
kačky o 14.00, Solo: A Star Wars Story o 13.00, Taxi 5 o 13.10, Ukradnutá princezná o 13.40, Vezmi si ma, 
kamoš o 14.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 13.20 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Luis a Ufóni o 14.00, 15.50, Debbina 8 o 17.50, 20.00, 
Ghost Stories o 20.20, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 14.10, Vezmi si ma kamoš o 16.30, 18.30, Solo: A 
Star Wars Story o 16.00, 17.40, Deadpool 2 o 14.15, 15.35, 18.15, 20.10, Tiché miesto o 20.30, Dve a pol kačky 
o 13.40 hod., 

ÚSMEV - (piatok) Debbina 8 o 20.30, (sobota) Neuveriteľný príbeh o Obrovskej hruške o 16.20, Debbina 8 o 
18.00, Ghost stories o 20.10, (nedeľa) Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 16.20, Skrotenie zlej ženy o 18.30 
hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Luis a ufóni o 15.50 - v sobotu 

a nedeľu aj o 14.00, Debbina 8 o 17.50, 20.00, Ghost Stories o 20.20, Vezmi si ma, kamoš o 18.30, Solo: A Star 
Wars Story o 16.00, 17.40, Deadpool 2 o 15.35, 20.10, (sobota, nedeľa) Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 
14.10, Dve a pol kačky o 13.40 hod., 

MIER - (divadlo) - piatok - Charleyho teta o 18.00 hod., sobota - Až tri v taňcu na vidermaňcu o 18.00 hod. 
DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (sobota) Don Giovanni o 19.00 hod., BÁBKOVÉ 

DIVADLO (Alžbetina 38) - (nedeľa) Hľadá sa snehuliak! o 14.30 hod., KROMPACHY: DK - (nedeľa) Tri zlaté vlasy 
deda vševeda o 16.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 

Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Tvorivé nedele: Kreslenie pre deti od 14.00 - 15.30 
hod., Kreslenie pre dospelých od 15.30 - 17.00 hod., Výstava: 2B & 3B Katarína Balúnová a Marek Brincko (do 
24. 6.), Tandemy - Učiteľ a žiak (do 17. 6.), 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; MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO a STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA 
KOŠICE; GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - Zuzana Roskoványiová: Život je bláznivý 
karneval (do 12. 8.), 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; Slovenský poklad - najstaršie 
opálové bane na svete (do 15. 7.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Mária 
Nerádová - Jak velbloud potkal ťavu (do 30. 6.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Anna Raczyńska 
– Po búrke (do 6. 7.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú 
iba dni a čísla (do 30. 9.), SPŠD (Hlavná 113) - (sobota) 27. medzinárodná výstava minerálov - Košice od 9.00 do 
16.00 hod., KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 
KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 
svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác 
autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá 
(kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo 

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Bienále maľby IV. - 
Abstrakcia / Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), 
MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
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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.), MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 30. 9.), MaKCjZ - , 
KAŠTIEĽ - Výstava: Z blízka - akademický sochár Richard Wagner: Plastiky a reliéfy, akademický maliar Anton 
Vasilko: Intímne kresby (do 10. 6.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (sobota) - Živá knižnica 14.00 - 19.30 hod., (nedeľa) Tabačka CHAT: 

Šúľance o 14.00, Kváskovanie o 16.00 hod., KINO: cyklus NAJLEPŠIE FILMY ART FILM FESTU Oheň na mori o 
19.00, HALMISPACE (Hlavná 21) - (piatok) GJOLL: Nordic Folk koncert o 20.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Debbina 8 o 16.00, 18.20, 20.40, Ukradnutá princezná o 16.30, Deadpool 2 o 18.30, 

21.00, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 15.50, Solo: A Star Wars Story o 20.30, 3D o 18.00, Ghost Stories 
o 20.50, Dámsky klub o 15.40, Delírium o 18.10, Vezmi si ma, kamoš o 20.20, Králik Peter o 16.10, Polnočná 
láska o 18.15 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o o 14.00, Ukradnutá 
princezná o 14.30, Dve a pol kačky o 13.50, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 13.30, Neuveriteľný príbeh o 
Obrovskej hruške o 14.10 hod., POPRAD: CINEMAX - Debbina 8 o 18.10, 20.40, Ghost Stories o 18.40, Bella a 
Sebastián 3: Navždy priateľmi o 16.10, Deadpool 2 o 20.30, Delírium o 18.20, Solo: A Star Wars Story o 15.30, 
Ukradnutá princezná o 16.40, Vezmi si ma, kamoš o 20.50 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Bella a Sebastián 3: 
Navždy priateľmi o 14.10, Ukradnutá princezná o 14.40, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 13.30 hod., HUMENNÉ: 
FAJN - (piatok) Ghost Stories o 19.30, (sobota) Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške o 15.30, Deadpool 2 o 
17.00, Debbina 8 o 19.30, (nedeľa) Neuveriteľný príbeh o obrovskej hruške o 16.00, Bella a Sebastián 3: Navždy 
priateľmi o 17.30, Debbina 8 o 19.30 hod. 

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

Šuhaj o 16.00 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.), 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.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján 
Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Výstava: … a ,,show" pokračuje (do 15. 6.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ 
SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 
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.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v 
umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom 
staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia (do 10. 6.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA 
ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU 
(ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. 
PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. 
Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: 
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.), 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.), Milan Kuruc: Svet mojím objektívom (do 24. 6.), SVIDNÍK: 
MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - , 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.) 

ZÁBAVA 
PREŠOV: PKO (piatok) Modlitbičky o 17.00 hod. 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 
Vlakom za Unescom 
KOŠICE. Opustená železničná stanica v Spišskom Podhradí, ktorá je cieľovou stanicou druhej nostalgickej 

jazdy Vlakom za UNESCOM, je ideálnym východiskovým bodom pre návštevníka, ktorý chce spoznať Spišský 
hrad, Spišskú kapitulu, prírodnú rezerváciu Dreveník, Sivú bradu s gejzírom či gotický kostolík v Žehre. 
Celodenný výlet začína v sobotu odchodom vlaku o 7.20 hod. z Košíc. Príchod späť je o 17.00 hod. 

Memoriál Ľuboša Nováka 
KOŠICE. Priaznivci modelárstva sa stretnú v sobotu od 10.00 hod. v Múzeu letectva, kde sa bude konať 

súťaž modelov. Uvidíte plastikové, papierové aj funkčné RC modely. 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 9. júna na turistiku po trase Renčišov – chata Bukvica – sedlo Buče – 

Mindžová – útulňa na Chotárni – Lipovce, Salvator – Šindliar (10 km). Zraz na ŽS, odchod rýchlika 7.07 hod. 
Vedie V. Šípoš. 

Chorea 2018 
KOŠICE. Po prvý raz na Slovensko zavítajú National Ballet of Canada, Balletto di Milano či Portugalský 

národný balet. Predstaví sa tiež Ján Špoták, špičkový sólista Göteborgs Operans Danskompani vo Švédsku. V 
Kunsthalle sa v sobotu od 18.00 hod. predstavia aj sólisti baletov národných divadiel z Českej republiky, Poľska a 
Slovinska a dve domáce telesá – Štátne divadlo Košice a Slovenské divadlo tanca. 

Tanec v srdci 
KOŠICE. Folklórny klub Omladina pozýva na slávnostný program, ktorý sa bude konať pri príležitosti 15. 

výročia ich vzniku. Kolektív folklórneho klubu pozostáva z bývalých členov, tanečníkov, spevákov a hudobníkov 
všetkých košických folklórnych súborov Akademik, Čarnica, Dargov, Jahodná, Východniar, Železiar, Borievka a 
Žiara. Program začína v sobotu o 19.00 hod. v divadle Grand. 

Výstava minerálov 
KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na 27. medzinárodnú výstavu minerálov, ktorá sa 

uskutoční už túto sobotu - 9. júna 2018 od 9.00 do 16.00 hod. v priestoroch SPŠ Dopravná, na Hlavnej 113 v 
Košiciach. 

CINEMAX 
KOŠICE. Debbina 8 o 15.50, 18.10, 20.40, Ghost Stories o 18.00, 20.50, Solo: A Star Wars Story o 20.20, 3D 

o 17.40, Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 15.20, 16.40, Dámsky klub 
o 17.50, Deadpool 2 o 15.40, 18.20, 21.00, Delírium o 19.50, Králik Peter o 15.30, Polnočná láska o 15.45, 
Pomsta o 17.20, Tiché miesto o 18.50, Ukradnutá princezná o 16.00, Vezmi si ma, kamoš o 20.30 hod., Bella a 
Sebastián 3: Navždy priateľmi o o 13.30, Dve a pol kačky o 14.00, Solo: A Star Wars Story o 13.00, Taxi 5 o 
13.10, Ukradnutá princezná o 13.40, Vezmi si ma, kamoš o 14.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 13.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Luis a Ufóni o 14.00, 15.50, Debbina 8 o 17.50, 20.00, Ghost Stories o 20.20, Bella a Sebastián 3: 

Navždy priateľmi o 14.10, Vezmi si ma kamoš o 16.30, 18.30, Solo: A Star Wars Story o 16.00, 17.40, Deadpool 
2 o 14.15, 15.35, 18.15, 20.10, Tiché miesto o 20.30, Dve a pol kačky o 13.40 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Neuveriteľný príbeh o Obrovskej hruške o 16.20, Debbina 8 o 18.00, Ghost stories o 20.10 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Don Giovanni o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Živá knižnica 14.00 - 19.30 hod. 
Žabia princezná 
PREŠOV. Posledné predstavenie v sezóne o princovej ceste k stratenej korune, na ktorej žije žaba Elvíra, 

prinesie Divadlo Portál v Literárnej kaviarni Viola v sobotu o 16.00 hod. 
Umelecký večer s Ivanou Mer – Projekt world music 
PREŠOV. Pozývame vás na prvý program z cyklu popularizačných prednášok o súčasnej hudbe „Túžba 

tvoriť“, umelecký večer s Ivanou Mer s témou: Kozmopolitný duch prítomný v autentickej tvorbe. Hudobníčka a 
cestovateľka Ivana Mer predstaví svoj projekt world music, v ktorom sa slovenský element ocitá v konfrontácii s 
hudobnou kultúrou Latinskej Ameriky. V sobotu o 19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

História ožíva 
SABINOV. Kráľovská cesta nášho mesta Sabinov pod názvom História ožíva sa začne v sobotu popoludní pri 

evanjelickom kostole. Na programe je od 13.00 do 17.00 hod. ukážka bojov a sprístupnenie tábora pre verejnosť. 
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Ukážky historických bojov a vojenského tábora z 15. storočia predstaví vojenské združenie priateľov histórie 
vojenstva, šarmu a pouličného divadla Via Cassa z Košíc. 

DNI MESTA PREŠOV 
16:00– 16:50 DIVADLO CILILING – Predstavenie interaktívnej rozprávky Kocúr v čižmách 
16:50 – 17:20 SOKOLIARSKA SKUPINA sv. BAVONA – Sokoliarske vystúpenia, ukážky práce s dravcami, 

kombinácia vzdelávania a zábavy 
17:20 – 17:30 MERLIN – SZUŠ zo Sniny predstaví írske a dobové tance 
17:30 – 18:00 SOKOLIARSKA SKUPINA sv. BAVONA 
Sokoliarske vystúpenia, ukážky práce s dravcami, kombinácia vzdelávania a zábavy 
18:00 – 18:20 DUO SPIRITO INFIAMMATO – Ranobaroková vokálna a inštrumentálna hudba európskych 

majstrov v podaní Kamila Skladaná (spev, zobcová flauta), Hana Schlosser (spinet) 
18:30 – 19:00 SHŠ COHORS – Hromadné bitky a súboje z obdobia stredoveku, zamerané prevažne na 

pôsobenie žoldnierskych vojsk a žoldnierov ako takých. 
19:00 – 20:30 JAMES EVANS BAND – James Evans, multiinštrumentalista, skladateľ a spevák pochádzajúci 

z Walesu prináša hudobný štýl typický pre jeho domovinu. Ide o kombináciu národnej írskej hudby s prvkami 
džezu, popu a iných hudobných štýlov. 

20:30 – 21:00 Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS – Známa divadelná a šermiarska spoločnosť z 
Košíc predvedie hrané fragmenty z dejín európskeho vojenského umenia 

21:00 – 22:15 VERONIKA RABADA so skupinou – Dynamická speváčka s výrazným hlasom prináša so 
svojou kapelou osviežujúcu hudbu z prostredia ethno world music v dynamicky tanečnom štýle. 

22:15 – 22:40 OHŇOVÁ SHOW – Divadelná a šermiarska spoločnosť ARAMIS ukončí Dni mesta Prešov 
2018 veľkolepou ohňovou show 

Počas celého týždňa bude na Floriánovej ulici prebiehať 
10:00– 19:00 PREŠOVSKÝ MONTMARTRE – Tradičné maľovanie portrétov a architektúry na pešej zóne 

prešovskými výtvarníkmi spojené s večernými koncertmi na Floriánovej ul., Tvorivá dielňa pod vedením Mgr. 
Anky Hekkelovej 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry o 18.00 h je pripravené predstavenie Až tri v taňcu na vidermaňcu. 

Kamene vo vreckách 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra o 19.30 zahrá Kamene vo vreckách. 

Gotický Spiš 
SP. N. VES. Nenechaj si ujsť ďalší zo série jedinečných výletov nostalgickým motorákom za pamiatkami 

UNESCO. Túto sobotu mierime na Spiš, ktorý sa nimi priam hemží. Navštívime Spišský hrad, Kapitulu, Kostol 
Ducha Svätého v Žehre a prejdeme si aj unikátnu repliku jeruzalemskej krížovej cesty - Spišský Jeruzalem. 
Špeciálne pre deti je tu možnosť prežiť celý deň na podujatí Hradohranie! Vlak vyráža z košickej stanice o 7.20 
hod., v Spišskom Podhradí bude o 8.25 hod. Návrat do Košíc o 17.00 hod. 

Popradský modelársky deň 2018 
POPRAD. Od 9.00 h sa uskutoční v Aréne najväčšia výstava modelov. 
Nočný beh mestom Trebišov 
TREBIŠOV. Občianske združenie Stopa v spolupráci s mestom Trebišov pripravujú 3. ročník športovo-

spoločenského podujatia Nočný beh Trebišov 2018, ktorý sa uskutoční 9. júna 2018. Podujatie bude v amfiteátri 
mestského parku v Trebišove po dĺžke dvoch tratí: 5 km (kratší beh) a 10 km (dlhší beh). Tento rok je pridaná 
novinka – detské kategórie so štartmi od 18:00 hod. a ďalšie sprievodné atrakcie pre najmenších. Dĺžka trate: 5 
km a 10 km certifikovaná Slovenským atletickým zväzom, v súlade s pravidlami IAAF a AIMS. Štarty: 10 km – 
21:00 h, 5 km – 21:12 hod. Trať: Mestský okruh, trať s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba, spevnený 
chodník) bez výraznejších prevýšení, 1 alebo 2 okruhy, každý po 5 km. 

NEDEĽA 
Synagóga 
KOŠICE. V nedeľu od 14.00 bude otvorená synagóga a Galéria Ľ. Felda na Puškinovej ulici pre verejnosť. 

Súčasne odznie prednáška o židovskom sviatku shabat. 
CINEMAX 
KOŠICE. Debbina 8 o 15.50, 18.10, 20.40, Ghost Stories o 18.00, 20.50, Solo: A Star Wars Story o 20.20, 3D 

o 17.40, Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 15.20, 16.40, Dámsky klub 
o 17.50, Deadpool 2 o 15.40, 18.20, 21.00, Delírium o 19.50, Králik Peter o 15.30, Polnočná láska o 15.45, 
Pomsta o 17.20, Tiché miesto o 18.50, Ukradnutá princezná o 16.00, Vezmi si ma, kamoš o 20.30 hod., Bella a 
Sebastián 3: Navždy priateľmi o o 13.30, Dve a pol kačky o 14.00, Solo: A Star Wars Story o 13.00, Taxi 5 o 
13.10, Ukradnutá princezná o 13.40, Vezmi si ma, kamoš o 14.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 13.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Luis a Ufóni o 14.00, 15.50, Debbina 8 o 17.50, 20.00, Ghost Stories o 20.20, Bella a Sebastián 3: 

Navždy priateľmi o 14.10, Vezmi si ma kamoš o 16.30, 18.30, Solo: A Star Wars Story o 16.00, 17.40, Deadpool 
2 o 14.15, 15.35, 18.15, 20.10, Tiché miesto o 20.30, Dve a pol kačky o 13.40 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 16.20 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - Hľadá sa snehuliak! o 14.30 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 



KOŠICE. Tabačka CHAT: Šúľance o 14.00, Kváskovanie o 16.00 hod., KINO: cyklus NAJLEPŠIE FILMY ART 
FILM FESTU Oheň na mori o 19.00 hod. 

Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Muzikál Nikola Šuhaj začne na veľkej scéne DJZ v nedeľu o 16.00 hod. 
Všetko je dobre tak! 
SABINOV. Mestské kultúrne stredisko v Sabinove pozýva na premiéru divadelnej komédie Všetko je dobre 

tak! Komédia na motívy hry Eduarda Rovner Vráť sa do hrobu, mama. Účinkuje Sabinovská ochotnícka scéna. 
Premiéra hry bude v nedeľu o 18.00 hod. v kinosále Mestského kultúrneho strediska. 

Hlúpy Jano 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h si môžete pozrieť rozprávku v podaní profesionálnych 

hercov Divadla Jonáša Záborského. 
Deň detí 
STARÁ ĽUBOVŇA. V stredovekom vojenskom tábore o 11.00 h odštartuje deň detí. 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
8. 6. - 10. 6. Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 
Sabinov 
8. 6. - 10. 6. NA KORZE, Ružová 27/130 
Levoča 
9. 6. – 10. 6. Lekáreň U HADA, Nám. Majstra Pavla 13 
Spišská Nová Ves 

8. 6. - 10. 6 Dr. Max, Mlynská 2047/39 
Gelnica 
8. 6. - 10. 6. Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
8. 6. – 10. 6. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
8. 6. Pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 9. 6. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 10. 6. VIVA, Mierová 94 
Poprad 
8. 6. PRIMULA, Dostojevského 21, 9. 6. LIMBA, Podtatranská 2501, 10. 6. BENU, Moyzesova 4067/3 
Humenné 
8. 6. Harmónia, Ul. 1. mája 2045, 9. 6. Avicena, Nemocničná 41, 10. 6. Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. 

mája 5558 
Bardejov 
8. 6. - 10. 6. Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
8. 6. Karolínka, Duklianskych hrdinov 31, 9. 6. Schneider, NC Kaufland, Dlhá 497/27, 10. 6. Karolínka, 

Duklianskych hrdinov 31 
Svidník 
8. 6. - 10. 6. Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
8. 6. - 9. 6. Primula, Hollého 222 
Snina 
8. 6. - 10. 6. Dr. Max, Študentská 1438/1 
Trebišov 
8. 6. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, 9. 6. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 10. 6. 

Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 
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Michalovce 
8. 6. ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14, 9. 6. Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 10. 6. Dr. 

Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
O Košice sa postará 771 dobrovoľníkov 
KOŠICE. Tisícky dobrovoľníkov budú pomáhať počas Nášho Mesta v piatok a sobotu. Aj tento rok budete 

môcť stretnúť v piatok a sobotu po celom Slovensku firemných dobrovoľníkov v rovnakých tričkách s nápisom 
„Dnes mám rande s naším mestom“. Počas 12. ročníka podujatia Naše Mesto sa do ulíc Košíc vyberie celkovo 
771 dobrovoľníkov s jediným cieľom – zlepšiť prostredie, v ktorom žijú. 

Origami 
KOŠICE. Naučte sa origami – japonskú techniku skladania papiera. Na workshope si s lektorom Petrom 

Knapom poskladáte rôzne 3D origami modely. Vo výmenníku Štítová dnes od 16.00 hod. 
Košice Gurmán Fest 
KOŠICE. Od dnes do nedele bude Mestský park hostiť všetkých gurmánov. Ochutnávať môžete dnes od 

15.00 hod., v sobotu od 12.00 a v nedeľu od 11.00 hod. 
Balónová fiesta 
KOŠICE. Až do soboty potrvá balónová fiesta. Festivalové mestečko s balónmi a množstvom sprievodných 

podujatí bude v areáli TUKE. Nočné nafukovanie a ohňostroj začína dnes o 21.30 hod. 
CINEMAX 
KOŠICE. Debbina 8 o 15.50, 18.10, 20.40, Ghost Stories o 18.00, 20.50, Solo: A Star Wars Story o 20.20, 3D 

o 17.40, Avengers: Nekonečná vojna o 20.10, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 15.20, 16.40, Dámsky klub 
o 17.50, Deadpool 2 o 15.40, 18.20, 21.00, Delírium o 19.50, Králik Peter o 15.30, Polnočná láska o 15.45, 
Pomsta o 17.20, Tiché miesto o 18.50, Ukradnutá princezná o 16.00, Vezmi si ma, kamoš o 20.30 hod., v sobotu 
a nedeľu navyše: Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o o 13.30, Dve a pol kačky o 14.00, Solo: A Star Wars 
Story o 13.00, Taxi 5 o 13.10, Ukradnutá princezná o 13.40, Vezmi si ma, kamoš o 14.30, Leo da Vinci: Misia 
Mona Líza o 13.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Luis a Ufóni o 14.00, 15.50, Debbina 8 o 17.50, 20.00, Ghost Stories o 20.20, Bella a Sebastián 3: 

Navždy priateľmi o 14.10, Vezmi si ma kamoš o 16.30, 18.30, Solo: A Star Wars Story o 16.00, 17.40, Deadpool 
2 o 14.15, 15.35, 18.15, 20.10, Tiché miesto o 20.30, Dve a pol kačky o 13.40 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Debbina 8 o 20.30 hod. 
HALMISPACE 
KOŠICE. Hlavná 21) - GJOLL: Nordic Folk koncert o 20.00 hod. 
Mnoho tvárí 
PREŠOV. Koncert speváčky a hudobníčky Petry Čorňákovej a jej hostí pod názvom Mnoho tvárí začne v 

Literárnej kaviarni Viola v piatok o 19. hodine. 
Modlitbičky 
PREŠOV. Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa zaznejú vo viacerých slovenských mestách. V Prešove 

zaznejú v piatok o 17.00 hod. v PKO Čierny orol. 
Nikola Šuhaj 
PREŠOV. Nikola Šuhaj začne na veľkej scéne DJZ v piatok o 18.30 hod. 
Mash it up 
PREŠOV. Hudobný mišung pre fajnšmekrov, od roots reggae až po súčasný zvuk elektroniky, pripraví 

selektor APG! z Reggaenade sound. Odštartuje v piatok od 22.00 hod. vo Wave klube. 
Backlash 
PREŠOV. Párty Backlash odštartuje v piatok o 21.00 hod. v Archa pub (Hlavná 23). 
DNI MESTA PREŠOV 
15:30– 16:30 MÁME RADI PREŠOV – Hudobno-tanečno-spevácky blok žiakov a pedagógov ZUŠ Mikuláša 

Moyzesa 
17:00– 18:00 OLD SCHOOL BROTHERS – Tanečná show tanečníkov z tanečnej školy Old School Brothers 
18:50 – 19:00 Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie tablo v Prešove spojené s odovzdaním cien za najkrajšie 

tablo 
19:00– 20:00 CHIKI LIKI TU-A: Vystúpenie známej a obľúbenej prešovskej alternatívnej hudobnej skupiny 
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20.30 – 21:30 LAURA A JEJÍ TYGŘI – Vystúpenie pražskej hudobnej skupiny ovplyvnenej radom hudobných 
žánrov akými sú funk, soul, jazz alebo rock 

22:00– 23:00 BILLY BARMAN – Vystúpenie obľúbenej rockovej hudobnej skupiny z Bratislavy 
10:00-19:00 PREŠOVSKÝ TROJIČNÝ JARMOK – prehliadka tradičných remesiel 
17:00 / Floriánova ulica – Verejná dražba obrazu vytvoreného Mgr. art. Kamilom Jurašekom v pondelok počas 

Prešovského Montmartru 
17:00 / historická sála PKO Čierny orol, Hlavná 50 – Modlitbičky – Jana Bezek / Milan Rúfus Zhudobnené 

Modlitbičky Milana Rúfusa v spolupráci so slovenskou džezovou klaviristkou, skladateľkou Janou Bezek a 
Bratislavským detským zborom 

18:00 / Floriánova ulica – Daša Kostovčik & band – Vystúpenie mladej talentovanej košickej speváčky s 
kapelou (V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do Caraffky) 

Mesiac a magnólie 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra o 17.00 h zahrá predstavenie s názvom Mesiac a magnólie. 

Charleyho teta 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 18.00 h si môžete pozrieť predstavenie Charleyho teta. 

Venované významným výročiam 
POPRAD-VEĽKÁ. 750. výročie prvej písomnej zmienky o časti mesta Poprad-Veľká oslávia vo veľkom až do 

10. 6. Viac o programe nájdete na stránke mesta. 
Vernisáž 
SNINA. V sninskom kaštieli sa predstavia majstri ľudovej umeleckej výroby z východného Slovenska. 

Vernisáž výstavy je na programe o 17.00 hod. 
Deň Južanov v Michalovciach 
MICHALOVCE. Tradičné podujatie, ktoré organizujú obyvatelia michalovského sídliska nesie názov Deň 

Južanov. V piatok 8. júna je na programe šport, ale aj kultúra. Začiatok je naplánovaný na 16.00 hod a slávnostné 
otvorenie sa uskutoční na tribúne VI. Základnej školy. V športových disciplínach nechýba hod na cieľ, 
sedemmetrový hod v hádzanej, futbalové penalty, prekážkový beh, ale aj chytanie obruče. O 18.00 hod. sa začne 
kultúrny program, v ktorom vystúpia deti a žiaci zo základných a umeleckých škôl z Michaloviec. 

[Späť na obsah] 
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Predstavenia, atrakcie, súťaže a deň plný zábavy. Vo štvrtok patrilo námestie v Spišskej Novej Vsi menším 

aj väčším deťom. Tie si to užívali naplno. 
Dve pódia a stovky škôlkarov i školákov. Množstvo detí sa stretlo vo štvrtok priamo v centre nášho mesta, aby 

oslávili svoj deň. Podujatie Mesto plné detí je v Spišskej pravidelnou akciou venovanou práve najmladším 
obyvateľom. Tento rok síce oslava prebehla o čosi neskôr, no deťom to vynahradil bohatý program a veľké 
množstvo atrakcií. 

Na hlavnom pódiu pre Redutou sa vystriedalo od deviatej rána viacero vystupujúcich. Deti zabavili klauni, 
kúzelník, tanečníci aj bábkové divadlo. Po celom námestí si mohli zašportovať, zasúťažiť, spoznať veľa 
zaujímavostí a zabaviť sa na rôznych nafukovacích atrakciách. 

Plno bolo aj na druhom pódiu – pred evanjelickým kostolom – kde sa taktiež predstavili speváci a tanečníci. 
Na deti čakali tvorivé dielne, súťaže, interaktívne hry aj oddychová zóna. Celkovú atmosféru oslavy dotvárali 
choduliari, či rôzne rozprávkové postavičky, ktoré sa dali stretnúť po celom námestí. 

Atmosféru z podujatia určeného deťom sme zachytili aj v našich galériách. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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Turista si bolestivo poranil prst na ruke. 
SLOVENSKÝ RAJ. Horskí záchranári zo Slovenského raja boli vo štvrtok požiadaní o pomoc pre 30–ročného 

Slováka. 
Ako HZS informuje na svojej webovej stránke, bolestivo si poranil prst na ruke. 
“Turista sa nachádzal v Prielome Hornádu, odkiaľ bol schopný v sprievode záchranárov po ošetrení prejsť k 

terénnemu vozidlu HZS,” informuje HZS. 
Následne bol záchranármi transportovaný do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 
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Bratislava 8. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS) 
Slovenská katolícka charita má už 91 rokov v centre pozornosti pomoc núdznemu človeku bez rozdielu. O akú 

pomoc ide? Kto za touto prácou stojí? Spoločne s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami pozýva verejnosť na 
vzájomný dialóg a osobné stretnutie na celom Slovensku počas Národného týždňa charity (10. – 16. júna). Nad 
podujatím prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska. 

Logo 
Mottom Slovenskej katolíckej charity je byť Blízko pri človeku. Počas Národného týždňa charity chce byť 

blízko pri všetkých. „Stále sa stretávame s rôznymi podobami chudoby a núdze. Či už ide o dieťa, ktoré z 
rozličných dôvodov opustili rodičia; o starkého, ktorému chcú jeho deti zabezpečiť dôstojné posledné dni života. 
Alebo sa mladý muž svojim hýrivým spôsobom života dostal až na ulicu. Každému podáva Slovenská katolícka 
charita pomocnú ruku. Rozhodli sme sa zorganizovať Národný týždeň charity s cieľom, aby každý človek v núdzi 
vedel, kde sa môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, a tiež, aby ľudia ochotní pomáhať vedeli, kde sú potrební a 
očakávaní. Touto iniciatívou chceme pozvať Slovákov do dialógu s dobrými ľuďmi, ktorí podávajú pomocnú ruku 
tým, ktorí sa ocitnú na perifériách,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman. 

V týždni od 10. júna bude možné vo vyše 20-tich mestách na Slovensku spoznať a stretnúť sa s tými, ktorí 
denne dávajú svoj čas a talenty pre pomoc núdznym. Konkrétne aktivity v jednotlivých mestách je možné nájsť na 
stránkach Slovenskej katolíckej charity. 

PROGRAM: 
Banská Bystrica 
11.6. 
– Deň otvorených dverí zariadení Charity. Bude priestor spoznať naše aktivity a predstavím aj možnosti 

zapojiť sa do nich ako dobrovoľník. 
Bratislava 
11.6. 
Primaciálne námestie, zač. 11 hod. 
– Na riziká naoko lákavých ponúk práce do zahraničia, za ktorými sa často skrýva novodobé otroctvo, 

upozorní outdoorová inštalácia GIFTbox – ľudia nie sú na predaj. Práve ľudia na ulici predstavujú zraniteľnú 
skupinu – obetiam pomáha projekt Charity – STOP obchodovaniu s ľuďmi. Bratislavská arcidiecézna charita 
predstaví pomoc prostredníctvom Skladu Solidarity. 

– Okoloidúci si budú mocť nechať odmerať tlak. 
12.6. 
Primaciálne námestie, zač. 11 hod. 
Predstavenie odbornej pomoci Charity núdznym tam, kde chýba zázemie. 
– Na námestí bude pre deti pripravená trampolína. Bude priestor nechať si odmerať tlak. 
15.6. 
Hviezdoslavovo námestie, zač. 11 hod. 
– Predstavenie odbornej pomoci Charity seniorom. Okoloidúci si budú mocť nechať odmerať tlak. 
16.6. 
Hviezdoslavovo námestie, zač. 10:30 
– Bubenícke vystúpenie skupiny JAMADAN otvorí podujatie a pozve verejnosť africkými rytmami do 

charitného stanu, kde budú predstavené projekty pre ľudí z oblastí zasiahnutých vojnovými konfliktmi alebo 
prírodnými katastrofami. Pouličná výstava ponúkne fotografie zo subsaharskej Afriky, kde Charita poskytuje 
pomoc znevýhodneným deťom, zábery z Blízkeho východu, kde zabezpečuje najzákladnejšiu pomoc na prežitie 
utečencom a vnútorným vysídlencom, aj fotoaparátom zachytené momenty z ďalších rozvojových krajín, kde 
vďaka projektu Adopcia na diaľku® dáva nádej na lepšiu budúcnosť deťom z najchudobnejších rodín. 
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– Najmladším návštevníkom budú venované animačné aktivity vrátane umeleckej maskérky, ktorá im na tváre 
a líčka namaľuje africké a ďalšie exotické vzory. Podujatie doplní ochutnávka charitnej kávy a čaju. 

Čadca 
11.6. 
9:00 – 12:00 
– Upratovanie zástavok MHD v centre mesta a parku pri Tescu ľuďmi bez domova spolu so sociálnymi 

pracovníkmi. 
14.6. 
14:00 
– Propagácia predaja pouličných časopisov CESTA a Nota Bene v uliciach mesta dobrovoľníkmi organizácie 

KERIC. 
Dunajská Streda 
13.6. 
Radničné námestie, zač. 13:00 
– Pozývame na dialóg s pracovníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity a farskej charity Dunajská Streda. 

Prítomní budú aj zástupcovia ďalších pomáhajúcich organizácií a hostia z partnerskej Charity v Gyori. 
– Pre návštevníkov je pripravený zábavno-umelecký sprievodný program. 
Humenné 
12.6. 
– Prednáška spojená s besedou so študentmi na tému obchodovania s ľuďmi. Voľné pokračovanie diskusie v 

stánku Charity v meste. 
Košice 
11.6. 
– Predstavenie sociálnej Prepravnej služby v Košiciach 
13.6. 
– Predstavenie útulku Dom sv. Lazara, ktorý je sociálnym zariadením pre matky s deťmi. 
16.6. 
– materiálna pomoc utečencom v Košiciach 
Liptovský Mikuláš 
14.6. 
– Liptovský Mikuláš (aktivity realizované v spolupráci s mestom LM) 
Martin 
11.6. 
10:00 – 12:00 
– Upratovanie zástavok MHD na ul. Hviezdoslavova a Prieložtek ľuďmi bez domova spolu so sociálnymi 

pracovníkmi. 
14.6. 
12:00 – 16:00 
– Propagácia predaja pouličného časopisu CESTA – Divadelné námestie pred budovou Milénia. Prezentácia 

služieb Domu charity sv. Krištofa v Martine, informácie o možnosti dobrovoľníctva. 
Nová Ľubovňa 
15.6. 
– Predstavenie charitných aktivít v Starej a Novej Ľubovni v spolupraci s farksou charitom a mestom. 
Nové mesto nad Váhom 
11.6. 
13:00 – 16:00 prezentačná akcia na námestí Slobody 
– Dialóg s pracovníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity, farskej charity a ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. 
Piešťany 
14.6. 
– Prezentačná akcia na námestí spojená so zábavno-umeleckým sprievodným programom 
– Dialóg s pracovníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity, farskej charity a ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. 
Považská Bystrica 
10.6. 
9:30 – 19:00 Detská cukráreň v Detskom charitnom dome, SNP 1451/61. 
– Nebudú chýbať koláče, káva, čaj, skákací hrad a tombola 
Program: 
11:00 svätá omša 
15:00 koncert Mia Melicherikova 
Vstup voľný, pre deti je pripravený skákací hrad, tombola. 
Prešov 
11.6. 
– Predaj mesačníka Cesta s prešovským arcibiskupom Mons. Babjakom, bratislavským eparchom Mons. 

Rusnákom, županom Prešovského kraja a primátorkou mesta Prešov. 
Rožňava 
11.6. 
Námestie pred Jezuitským kostolom: 



– Stánok s prezentáciou aktivít nízkoprahového denného centra, nocľahárne a útulku za účasti zamestnancov 
a dobrovoľníkov Charity. 

– Výstava výrobkov klientov 
– Kreslenie detí na asfalt – téma „charita“ ako to vidia deti 
– Vydávanie polievky pre občanov bez domova. 
13.-14.6. 
– Deň otvorených dverí v zariadeniach- NDC, nocľaháreň, útulok. 
Sačurov 
15.6. 
– Možnosť zapojiť sa do zbierky školských pomôcok. 
Dom sv. Simeona 
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov 
Mgr. Madarová 
Sereď 
12.6. 
9:30 – 13:30 prezentačná akcia na námestí 
Dialóg s pracovníkmi Trnavskej arcidiecéznej charity, farskej charity a ďalšími pomáhajúcimi organizáciami. 
Spišská Nová Ves 

13.6. 
Spišská Nová Ves (v spolupráci s Červeným krížom) 

Stará Ľubovňa 
13.6. 
– Uvedenie knihy básní bývalej klientky, Stanky Hudačkovej. Kniha je ilustrovaná kresbami detí z Domova sv. 

Anny. 
Svidník 
12.6. 
Prednáška spojená s besedou so študentmi na tému obchodovania s ľuďmi. Voľné pokračovanie diskusie v 

stánku Charity v meste. 
Trnava 
10.6. 
11:30 dialóg po svätej omši v trnavskej katedrále 
15.6. 
10:00 program na Hlavnej ulici za účasti TTADCH a ďalších organizácií 
– Dialóg so zástupcami Charity na Radničnom a Trojičnom námestí. 
Žilina 
11.6. 
9:00 – 11:00 
– Upratovanie zástavky MHD a parku pri Úrade práce, soc. vecí a rodiny ľuďmi bez domova spolu so 

sociálnymi pracovníkmi. 
14.6. 
10:00 – 16:00 
– Propagácia predaja pouličných časopisov CESTA a Nota Bene v uliciach mesta. 
16:00 duchovná obnova pre dobrovoľníkov farských charít so svätou omšou o 18.00 v Katedrále Najsvätejšej 

Trojice v Žiline. 
15.6. 
– Študenti Obchodnej Akadémie sv. Tomáša Akvinského strávia deň so seniormi z Domu charity sv. Kamila. 
Zdroj: Slovenská katolícka charita / Sylvia Hamadejová 
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38. Najprv spolu popíjali, potom prišli na rad päste a pilník 
[08.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; rob.] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20845514/najprv-spolu-popijali-potom-prisli-na-rad-paste-a-pilnik.html 

 
 

Spišskí policajti vyšetrujú incident v Žehre. 
ŽEHRA. Polícia na Spiši vyšetruje incident, ktorý sa stal v Žehre v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako na svojej internetovej stránke informuje TV JOJ, do seba sa pustili dvaja mladí osadníci. 
Zo začiatku priateľské posedenie pri pálenke pokračovalo ostrou výmenou názorov a napokon prišli na rad 

päste. 
“Oni pili až do rána, do štvrtej. Keď mu povedal, aby išiel domov, tak mu dal päste do tváre. Spadol dole, začal 

do neho kopať,” povedal pre TV JOJ svedok incidentu Ján Gabčo. 
Agresorom bol 23-ročný Maroš. Po bitke odišiel, no vrátil sa aj s pilníkom. 
“Išiel až do izby. Chcel ho podpichnúť, z kuchyne utiekol,” pokračuje svedok. 
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Mladíka poranil, museli mu pomáhať privolaní záchranári. Vzali ho do nemocnice, aby mu urobili röntgen. 
Keďže z nemocnice ušiel, naspäť ho priviezli policajti 
“Pacient bol v priebehu popoludnia privezený do nemocnice, kde sa podrobil všetkým potrebným vyšetreniam. 

Jeho stav si nevyžadoval hospitalizáciu,” povedala pre televíziu hovorkyňa nemocnice Alžbeta Sivá. 
Maroš už bol odsúdený za výtržnosť na ceste pri osade. Teraz má na krku ďalšie problémy 
“Dvadsaťtriročný podozrivý muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,” povedala 

hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová. 
Policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Čo je za výškovým rekordom novoveskej kostolnej veže 
[08.06.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Martin Furmanik] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20841357/co-je-za-rekordom-novoveskej-kostolnej-veze.html 

 
 

V meste je najvyššia kostolná veža na Slovensku s výškou 87 metrov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. To, že v Spišskej Novej Vsi je najvyššia kostolná veža na Slovensku s výškou 87 

metrov, je všeobecne známe. Vždy to tak však nebolo. 
So svojou typickou siluetou je dominantou mesta najvyššia kostolná veža len vyše 120 rokov, čiže približne 

toľko, ako je Eiffelova veža symbolom Paríža a Francúzska. 
Čo teda spôsobilo, že Novovešťania sa môžu pýšiť rekordne vysokou vežou? 
Aby sme prišli ku koreňu veci, musíme sa posunúť vyše päťdesiat rokov pred jej premenu, konkrétne do 

obdobia revolúcie 1848/1849. 
V týchto rokoch sa veľká časť Európy zmietala v revolučných bojoch. Nevyhla sa im ani habsburská 

monarchia. 
Práve naopak, revolúcia ňou lomcovala spomedzi všetkých európskych krajín asi najviac. V Uhorsku na seba 

narazili požiadavky uhorskej vlády na čele s Lajosom Batthyánym a Lajosom Kossuthom a záujmy rakúskych 
vládnucich Habsburgovcov. To napokon vyústilo v ozbrojený konflikt. 

Bojom cisárskych a maďarských revolučných vojsk sa nevyhli ani Spiš a Spišská Nová Ves. Práve vtedajší 

Iglov (maďarsky Igló) na to doplatil najviac. 
Starú vežu zničila revolúcia 
Cisárske vojsko začalo od konca roka 1848 obsadzovať východné Slovensko. 12. januára 1849 obsadilo 

Levoču a o tri dni neskôr aj Spišskú Novú Ves. 
Hlavný stan cisárskeho vojska však bol v Levoči a v Spišskej Novej Vsi ostalo len niekoľko vojakov. 

Onedlho však začalo k mestu od Banskej Bystrice postupovať maďarské povstalecké vojsko pod vedením 
Artúra Görgeyho. 

Do Spišskej Novej Vsi začali tieto oddiely prichádzať 2. februára 1849. Keď sa o tom dozvedel major 

Kiesewetter, veliteľ cisárskych vojsk v Levoči, rozhodol sa, že za tmy, keď budú povstalci spať, zaútočí na mesto. 
V noci sa aj skutočne priblížil k Spišskej Novej Vsi a z oblasti Blaumontu spustil delostreleckú paľbu na 

mesto. 
Vojakom prikázal, aby mierili ku katolíckemu kostolu, keďže ešte predtým sa dozvedel, že sa pri ňom 

nachádza 24 vozov naplnených pušným prachom. 
Tieto však boli našťastie umiestnené pri evanjelickom kostole. Ak by cisárski vojaci poznali skutočné miesto 

uloženia pušného prachu, novoveské kostoly by už pravdepodobne neexistovali. 
Aj tak však delostrelecká paľba narobila veľké škody. 
Následne cisárski vojaci cez Levočskú ulicu vtrhli do mesta. Vtedy sa maďarskí povstaleckí vojaci zobudili a 

po krátkom boji vyhnali menej početných cisárskych vojakov z mesta. 
Toto všetko sa zbehlo veľmi rýchlo, avšak stačilo to, aby Spišskú Novú Ves udalosť veľmi poznačila. 

Vyhorelo 16 domov na Levočskej a Letnej ulici, vrátane Provinčného domu a tiež katolícky kostol aj s vežou. 
((piano))Ruina kostola ostala mementom na smutné časy 
Spiš a Spišská Nová Ves boli potom vo víre revolučných udalostí aj v ďalších mesiacoch. 

Raz tu boli cisárski, raz maďarskí revoluční vojaci. 
V Spišskej Novej Vsi sa nejaký čas zdržiavali aj slovenskí dobrovoľníci bojujúci na strane cisára. Ich 

veliteľom v meste bol sám Ľudovít Štúr. 
Po zásahu ruského vojska, ktoré si na pomoc zavolal cisár František Jozef, bola maďarská revolúcia 13. 

augusta 1849 bitkou pri Világoši napokon porazená. 
Nastali síce mierové časy, avšak značná časť Spišskej Novej Vsi bola v rozvalinách. Smutným mementom 

ostala najmä ruina katolíckeho kostola. Chýbala mu strecha na veži i na lodiach. 
Určitý čas trvalo, kým ho aspoň provizórne zakryli. Bolo však jasné, že je to len dočasné riešenie. 
Kvôli rekonštrukcii interiéru sa zničili staré oltáre 
Prvý krokom k riadnej obnove kostola bolo uliatie nových zvonov. 
Pôvodné sa totiž pri požiari roztopili. V roku 1857 ulial nové zvony peštiansky zvonolejár Andrej Schaudt. V 

tom istom roku boli aj vytiahnuté na vežu. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20841357/co-je-za-rekordom-novoveskej-kostolnej-veze.html


Samotná budova kostola bola v provizóriu takmer štyridsať rokov. S jeho opravou začal až od polovice 80. 
rokov 19. storočia novoveský farár Ján Koštialik. 

Vnútro kostola dal zrekonštruovať v neogotickom štýle. Bola to iste záslužná práca, avšak došlo pri tom aj k 
mnohým nenávratným škodám. 

Z interiéru bolo totiž odstránené takmer všetko pôvodné vybavenie, vrátane starých oltárov. 
Väčšina pôvodného zariadenia bola zničená. Po obnove interiéru nasledovala v roku 1890 výmena 

provizórnej strechy za novú. 
Presadil sa návrh budapeštianskeho architekta 
Posledný a pre mesto najzásadnejší krok bolo reštaurovanie veže. Uvažovalo sa o viacerých variantoch, ako 

má veža vyzerať. 
Najskôr sa hovorilo o uvedení veže do pôvodného stavu s barokovou kupolou, akú mala pred požiarom v roku 

1849. 
Ak by sa realizoval tento plán, veža by bola oveľa nižšia, ako je v súčasnosti. 
Nákresy starej veže sa však nezachovali a tak sa musel vymyslieť iný variant. Plánov bolo viacero, avšak 

žiaden z nich sa napokon nerealizoval. 
Presadil sa až návrh budapeštianskeho architekta Imreho Steindla, ktorý bol vypracovaný v neogotickom štýle 

a korešpondoval tak s novým interiérom kostola. 
Vedením stavebných prác bol poverený Henrich Hermann. Práce na veži sa začali v roku 1892. 
Išli pomerne dobre a tak mohla byť veža slávnostne odovzdaná do užívania 11. septembra 1894. Od toho 

okamihu má Spišská Nová Ves svoj najznámejší symbol. 

Všetko zlé je na niečo dobré 
Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré. Pre Novovešťanov bolo určite veľkou tragédiou, keď videli v roku 

1849 svoj kostol v plameňoch. 
Ak by sa to však nestalo, mesto by sa dnes nemohlo pýšiť najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. 
Na záver si ešte môžeme spomenúť, čo veža ukrýva. Na jej štyroch stranách sa nachádza sedem hodinových 

ciferníkov a vnútri päť zvonov rôzneho veku a rôznych veľkostí. 
Na veži sú tiež umiestnené drevené sochy štyroch evanjelistov merajúce 3,25 m a vážiace dohromady 800 kg 

od sochára Júliusa Fuhrmana. 
Toto všetko a ešte oveľa viac, vrátane nezameniteľného výhľadu, uvidíte, ak vežu osobne navštívite a 

vyšliapete si po jej 154 schodoch. 
Súčasná veža novoveského kostola. (zdroj: Martin Furmanik) 
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40. Pred 20 rokmi zomrel tenorista Ladislav Pačaj 
[08.06.2018; operaslovakia.sk; 00:00; Lýdia Urbančíková] 
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Lýdia Urbančíková 
Nie je málo stálych návštevníkov košického divadla, ktorí si dokážu aj po rokoch okamžite spomenúť na 

osobnosť sólistu opery a operety Štátneho divadla v Košiciach, na mnoho umeleckých zážitkov aké im vytvoril za 
svojho života tenorista Ladislav Pačaj, ktorého 20. výročie úmrtia si 9. júna tohto roku pripomíname. 

Narodil sa v Spišskej Novej Vsi 27. februára 1937 a ž ako 15-ročný sa stal členom činoherného súboru v 

Košiciach, keďže tu absolvoval Odborný divadelný kurz, ktorý v tých časoch dával možnosť vstúpiť do sveta 
divadla a uplatniť svoj prirodzený talent. O jeho pôsobení na scéne košickej činohry, neskôr opery a operety sme 
obšírne písali pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatin TU… Ale aj dnes, keď uplynulo 20 rokov od jeho 
predčasného úmrtia (9. júna 1998) si spomíname na účinkovanie tohto tenoristu, herca a mladokomika. 

L. Janáček: Jej pastorkyňa, Štátna divadlo Košice, 1977, Ladislav Pačaj (Števa), 
foto: Archív ŠDKE 
Na jeho Števu v Janáčkovej Jej pastorkyni, na 0ndreja v Suchoňovej Krútňave, kde v alternácii s Oswaldom 

Bugelom v réžii Kornela Hájka s Gitou Abrahámovou ako Katrenou r. 1965 vynikol dramatickým výkonom a 
neskôr v alternácii so žiarivým Jozefom Konderom v réžii Drahomíry Bargárovej (1975) s Katrenou Evy 
Šmálikovej a Márie Harnádkovej vytvorili historicky závažné scénické stvárnenie ideí diela. Slovenskú opernú 
tvorbu obohatil svojím výkonom aj v jednoaktovke Milana Nováka Prestávka (1986), kde exceloval zmyslom pre 
humor a štylizáciu. Slovenská detská opera Júliusa Kowalského Detvanček Hopsasa z r. 1963 si získala srdcia 
malých divákov. „Išlo vari o najlepšie predvedenie tohto titulu na slovenských scénach“ napísal popredný operný 
kritik Igor Vajda. Najväčšiu zásluhu na tom mali tvorcovia javiskového výzoru režisér Kornel Hájek a výtvarníčka 
Helena Bezáková… Zanietene dirigoval Roman Skřepek, hlavné úlohy veľmi dobre kreovali Ladislav Pačaj a 
Michal Vargovčík, ako aj Oľga Golovková, Ladislav Neshyba st. a Anton Matejček. 

G. Puccini: Madama Butterfly, Štátne divadlo Košice, 1978, 
Eliška Pappová(Čo-Čo-San), Ida Kirilová (Suzuki) Ladislav Pačaj (Goro), 
foto: Archív ŠDKE 
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Nemožno tiež nepripomenúť ďalšie charakterové postavy, ktoré patrili k Pačajovym obľúbeným, napr. Vašek v 
Predanej neveste. Vynikol aj v operách Gianni Schicchi, Madame Butterfly, Plášť a i. Veľkú časť svojho 
pôsobenia venoval operetnému žánru, nezabudnuteľné zostanú Čárdášová princezná, Netopier, Modrá ruža a 
mnohé ďalšie. 

Vyznamenal sa aj v diele, syntetickom divadle Miloša Štědroňa a Ludvika Kunderu Chameleón r. 1987, v 
ktorom Pačaj stvárnil panovníka Ľudovíta XVI. a XVIII., speváka v opere a opitého, teda štyri postavy. „Jeho 
zásluhou hra nadobúdala pravý komický element. Pačaj dokázal svoj zmysel pre herecky pôsobivý komediálny 
prejav diferencovať charakterovo stvárnením štyroch postáv. Takto vlastne prispel k úspešnej forme syntetického 
divadla“ spomínala na jeho výkon režisérka Drahomíra Bargárová. 

M. Ravel: Španielska hodinka, Štátna divadlo Košice, 1981, Ladislav Pačaj (Torquemada), 
foto: Archív ŠDKE 
Aj po mnohých rokoch si s pietnym obdivom spomíname na osobnosť Ladislava Pačaja, na jeho jasný tenor, 

prirodzený herecký talent, svojský humor, ale aj vernosť k divadlu, v ktorom pôsobil v rokoch 1952 – 1998 a 
oddanosť, rešpektovanie detského i dospelého diváka. 

Autor: Lýdia Urbančíková 
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41. Firma Muehlbauer Technologies zvažuje v Spišskej otvoriť nový výrobný 

závod! 
[08.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 
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Spoločnosť Muehlbauer Technologies, s.r.o., zvažuje otvorenie nového výrobného závodu v Spišskej Novej 
Vsi. 

„S touto nemeckou firmou sme už dlhšie v jednaní o možnostiach rozšírenia výroby do nášho mesta. Vopred 
by nebolo vhodné informovať verejnosť, teraz, keď spoločnosť sama zverejnila inzerciu na zamestnanecké 
pozície, už môžeme ich zámery verejne prezentovať. Vychádzame v ústrety všetkým investorom, v rámci svojich 
možností a zámery koncernu Muehlbauer v našom meste vítame,“ uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Ján 

Volný. 
Technologická firma Muehlbauer má svoju tradíciu v oblasti strojárstva a konštrukcie už viac ako 35 rokov. V 

súčasnosti je spoločnosť systémovým partnerom pre kompletný prenos technológií a know-how na výrobu 
elektronických dokladov s približne 3000 zamestnancami a technologickými centrami. Ponúka systémové a 
softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly 
biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora. 
Spoločnosť má už jednu pobočku v Nitre, ktorá je rozdelená na vývoj – výskum a výrobu. Len jedno percento 
výroby zostáva na slovenskom trhu, zvyšných 99 % exportuje spoločnosť do USA, Číny, Malajzie a do afrických 
krajín. 

„V prípade, že sa investorovi podarí nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov, otvorí začiatkom budúceho 
roka v Spišskej Novej Vsi vlastnú výrobnú prevádzku. Dovtedy bude v našom meste pôsobiť v prenajatých 

priestoroch,“ dodal primátor s tým, že v priemyselnej zóne Podskala by mal vzniknúť závod pre približne 150 
zamestnancov, spoločnosť už teraz hľadá pracovníkov na vybrané pozície. 

Muehlbauer Technologies, s.r.o., v spolupráci so spišskonovoveskou pobočkou Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny ponúkajú aj možnosť zúčastniť sa na prezentácii spoločnosti a osobne podať žiadosť o prijatie do 
pracovného pomeru a životopis. Firma hľadá operátorov CNC strojov, nastavovačov CNC strojov – frézar a 
sústružník i skladníkov. „Práve teraz spúšťame propagáciu, zamestnať sa majú možnosť ľudia nielen z mesta, ale 
aj zo širokého okolia. Cieľový stav tých 150 ľudí by mohol byť reálny najskôr o rok. Potom je pripravená aj naša 
Technická akadémia, že bude pre túto firmu vychovávať zamestnancov,“ uzatvára Volný. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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42. Volejbalová svetobežníčka na lavičke Žiliny: Umením je hrať, keď o niečo 

ide 
[08.06.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 
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Päťnásobná najlepšia slovenská volejbalistka roka strávila záver uplynulej sezóny ako trénerka žiackeho 
družstva Volleyball Academy Žilina. 

Na májových Majstrovstvách Slovenska vo volejbale starších žiačok sa nahrávačke Skalice tisli do očí slzy. 
Znenazdajky sa totiž ocitla vedľa Moniky Smák, jednej z najlepších slovenských volejbalistiek uplynulých 
desaťročí. „Ste mojím vzorom, pozerám všetky vaše zápasy,“ dostala zo seba mladá hráčka. 

„Priznávam, aj mňa tá situácia dojala. Bolo to milé,“ hovorí Smák. Niekdajšia výborná nahrávačka zareagovala 
na ponuku Dalibora Andrisíka a záver mládežníckej sezóny absolvovala ako trénerka žiackeho družstva 
Volleyball Academy Žilina. 

V apríli ste ukončili sezónu s Kežmarkom, predĺžili ste si ju však v Žiline ako trénerka starších žiačok. Prečo? 
- Sezónu som tento rok veruže ukončila celkom skoro. Ander (Dalibor Andrisík, pozn. aut.) mi zavolal, či 

nemám chuť s babami potrénovať. Ostávali im dva zápasy do konca súťaže a následné majstrovstvá Slovenska v 
Žiline. Povedala som si, že keď už mám po sezóne, môžem to vyskúšať. 

Už v minulosti som istý čas pôsobila ako asistentka trénera pri reprezentačnom družstve žien aj kadetiek. 
Monika Smák v drese Kežmarku (v modrom) v zápase proti Slávii Bratislava (zdroj: TASR) 
So Žilinčankami ste na spomínaných domácich majstrovstvách obsadili štvrtú priečku. Žilinský tím nebol 

ďaleko od medaily, prečo na ňu napokon nedosiahol? 
Naše výkony boli určite medailové. V základnej skupine sme hrali perfektne, ani raz sme v nej neprehrali. 

Porazili sme i neskoršie víťazky zo Senice. 
Tvrdím však, že nie je umenie hrať, keď o nič nejde a môžeš iba prekvapiť. Umením je hrať vtedy, keď o niečo 

ide, keď musíš vyhrať. Ale sú to mladé dievčatá, takéto zápasy pre ne boli veľkou školou. 
V rozhodujúcich zápasoch to teda hráčky nezvládli mentálne? 
- S dobrým jedlom rastie chuť. My sme sa po víťazstvách v skupine veľmi chceli dostať do finále. Niekedy 

však veľké chcenie môže zväzovať ruky. Čím viac človek chce, tým viac chýb začne robiť. 
V semifinále proti Spišskej Novej Vsi sme hrali dobre. Vyhrávali sme 2:0, no nakoniec sme prehrali 2:3, v 

tajbrejku sme dokonca vyhrávali 14:13. V koncovke však rozhoduje to, ktorá strana urobí menej chýb, lepšie sa 
vysporiada s tlakom a stresom. Taký je šport, prináša radosť, ale aj smútok a sklamanie. 

Aká bola atmosféra v šatni po tomto zápase? 
- Veľa sĺz. Myslím si však, že baby dali zo seba všetko, chceli vyhrať. Musíme sa z toho poučiť, vytiahnuť 

pozitíva a ísť ďalej. 
Budete pokračovať v Žiline? 
- Zatiaľ sme sa o tom nebavili. Všetko beriem tak, ako to plynie. Zo skúsenosti viem, že keď si niečo 

naplánujem, nikdy sa mi to do bodky nepodarí naplniť. Netvrdím, že žijem z jedného dňa na druhý, ale 
neplánujem príliš do budúcnosti. Čo má prísť, príde. 

Na začiatku nedávno skončenej sezóny ste sa po rokoch v zahraničí vrátili do slovenskej ligy. Prečo? 
- Keď máte rodinu a dieťa, príde moment, keď si musíte povedať, že aj keď možno ešte nechcete, už stačilo. 

Pôvodne som už nechcela hrať. S Blankou Špakovou, trénerkou Kežmarku, sme sa však nečakane stretli v 
Olomouci na trénerskom kurze. Z dvanástich ľudí, ktorí tam boli, nás bolo šesť Slovákov, stretla som tam aj 
Žilinčana Zdena Hauera. 

Tam ma ukecala, nech si ešte idem zahrať za Kežmarok. Šla som však len preto, že odtiaľ pochádzam, žijú 
tam moji rodičia. Inak by som sa už asi nedala nahovoriť. 

Prekvapila vás niečím slovenská liga? 
- Môžem to len porovnať s obdobím, keď som ju hrávala za Žilinu. Vtedy mala súťaž trošku inú úroveň. Teraz 

sú v nej tri družstvá, ktoré pravidelne hrajú o medaily a každú sezónu vystrelí aj nejaký štvrtý tím. Minulý rok to 
bol Prešov, teraz Kežmarok. Nitra, Slávia a Doprastav však dominujú. 

Žiline pomohla k titulom 
Volejbalistka Monika Smák je rodáčkou z Kežmarku. V drese KV MŠK Oktan Kežmarok absolvovala aj 

uplynulú sezónu, s tímom obsadila štvrtú priečku v slovenskej Volejbalovej extralige žien. So seniorským 
volejbalom začínala v Banskej Bystrici, dlhé roky hrávala v Žiline. V jej drese získala aj dva majstrovské tituly 
(1996, 1997). 

Okúsila českú, poľskú, nemeckú, francúzsku i azerbajdžanskú súťaž. Päťkrát bola vyhlásená za najlepšiu 
slovenskú volejbalistku roka (1994, 2005, 2009, 2010, 2011). Jej manželom je niekdajší futbalový brankár 
František Smák, spolu majú syna Juliána (10). 

Na ktoré momenty svojej kariéry najradšej spomínate? 
- Všetko malo niečo do seba. Aj tu na Slovensku, keď sme sa lomili so Sláviou. To bol boj na život a na smrť, 

slzy i radosť. 
Volejbalovo bolo najlepšie asi v Cannes. Všetko bolo tip top zorganizované, na zápasy chodilo veľa ľudí, 

všetci žili volejbalom, slnko,more, paráda. Mali sme trénera z Číny, až tam som zistila, čo je volejbal a ako sa má 
hrať. 

Bol to veľmi dobrý tréner, a veľmi dobrý psychológ. Naučil ma veľmi veľa. Bola som tam dva roky, prvý polrok 
bol veru ťažký. Dvakrát denne tri a polhodinový tréning. Žiadne lážo-plážo, plač bol súčasťou tréningu. 

((piano)) 
Najskôr týždeň deptal jednu hráčku, ďalší týždeň druhú, tretiu a opäť sa vrátil k tej prvej. Drilovali sme 

techniku a psychiku. Toto kritizovanie a plač však v konečnom dôsledku priniesli osoh. V ťažkých dueloch sme 
napokon stresové a vypäté situácie vždy zvládli na jednotku. Naučil nás myslieť, najmä mňa ako nahrávačku, tak, 



ako mysli on. Jeho mierne prikývnutie hlavou na znak pochvaly bolo pre mňa neskôr obrovskou satisfakciou. 
Navyše, naozaj to prinášalo ovocie, vyhrávali sme, v Lige majstrov sme porazili aj silných súperov. 

Rovnako, ako sú rôzni tréneri, sú aj rôzne typy vedúcich osobností. V národnom tíme ste pôsobili aj ako 
kapitánka. Ako vám vyhovovala táto pozícia? 

- V reprezentácii som bola kapitánkou iba chvíľu. Nikdy som ňou nechcela byť, nie som na túto rolu stvorená. 
Skôr som bola lídrom na ihrisku, čo vychádza aj z mojej pozície nahrávačky. 

Vždy som sa hádala s trénermi, že budem robiť čokoľvek, len nie kapitánku. No nie preto, že by som sa 
zbavovala zodpovednosti. Prejavovala som sa na ihrisku aj v šatni, niektoré baby by o tom mohli veľa rozprávať. 
Rola kapitánky však nikdy nebola pre mňa. 

V reprezentácii istý čas pôsobila aj ako kapitánka. (zdroj: cev.lu) 
Hrali ste aj v Azerbajdžane, v Baku, čo je pre našinca celkom exotické volejbalové pôsobisko… 
- Tam bolo tiež dobre. Ponuka odtiaľ mi prišla na konci kariéry a zahrala som si tam s hráčkami, ktoré mali 

medaily zo svetového fóra. V lige bolo šesť družstiev a v každom boli legionárky. Išlo o hráčky, ktoré v svetovom 
volejbale čosi znamenali. My sme mali tri, naše libero aj univerzálka boli dvojnásobnými olympijskými víťazkami a 
majsterkami sveta. 

A hrala som proti hráčkam takého istého rangu. Či to bola nahrávačka z Thajska, americké reprezentantky, 
víťazky talianskej ligy či Ligy majstrov. Naozaj v každom tíme boli top hráčky a ja som mala tú česť, že som si s 
nimi mohla zahrať. Nielen trénovať, ale skutočne hrať, čo bola pre mňa takisto veľká škola. Zistila som, ako 
rozmýšľajú na ihrisku v konkrétnych situáciách, aký majú k volejbalu postoj. 

Američanky ho nebrali benevolentne, ale neprežívali ho tak, ako sme ho prežívali my, Európanky. Štyri 
mesiace nás trénoval Rus, klasická socialistická škola, keď trénuješ do odpadnutia. Potom prišiel tréner z bývalej 
Juhoslávie, čo mal takisto svoje spôsoby. 

Povedali ste si niekedy, že už volejbalu rozumiete, že už ste spokojná so svojou hrou? 
- Jasné. To som si povedala už po Číňanovi v Cannes. To, čo ma on naučil, hru, akú sme hrali vo Francúzsku, 

som sa potom snažila naučiť aj spoluhráčky v ďalších kluboch, napríklad v Poľsku. Nútila som ich, aby do toho išli 
rýchlejšie. Presne ako mňa učil Číňan. Každá z nich sa zlepšovala, ako tím sme vyhrávali, a na konci ligového 
obdobia niektoré dostali pozvánku do národného tímu, hoci predtým o nej ani nesnívali. 

Do Poľska odchádza veľa slovenských hráčov. Čím je pre nich tamojšia súťaž lákavá? 
- Keď som išla po prvý raz do Poľska, do Varšavy, v krajine ešte nevládol taký volejbalový ošiaľ, ako teraz. Ich 

liga z roka na rok napredovala. Keď som tam prišla, boli legionárky asi v dvoch kluboch. O rok už boli v štyroch a 
tak ďalej. Neskôr tam prišli volejbalistky, ktoré hrali na majstrovstvách sveta či na olympiáde. 

Určite je to spôsobené financiami. Keby kluby nemali financie, nemohli by si dovoliť zaplatiť hráčky a 
nevyhrávali by zápasy. Navyše, poľské hráčky aj hráči, ktorí roky pôsobili v zahraničí, sa vrátili. Už ich nelákalo 
hrať vonku, doma mali kvalitnú ligu a kluby ich dokázali zaplatiť. 

Postupne sa to všetko medializovalo. Volejbal šiel pravidelne v televízii, nielen reprezentačné podujatia, ale a j 
ligové zápasy. Poliaci hrali Svetovú ligu, boli majstrami sveta. Z kvalitnej ligy vyšli hráčky pripravené na 
medzinárodnú scénu, veď Poľky boli dvakrát majsterkami Európy. Keď dobre hráš, robíš si tým reklamu, 
pritiahneš sponzorov, fanúšikov a už sa to nabaľuje. 

České médiá nedávno riešili výroky miestopredsedu Českého olympijského výboru Zdenka Haníka. Povedal, 
že ženy v princípe nechcú vyhrávať, že im stačí dôstojne remízovať.. Sú muži skutočne viac súťaživí ako ženy? 
Je pre športovkyne ľahšie zmieriť sa s prehrou? 

- Nemyslím si. Každá ženská nátura chce vyhrať, aspoň ja som sa stretávala s takými športovkyňami. 
Znesieme veľa a nestáva sa, že by sme sa uspokojili s málom. Taká Nasťa Kuzminová je živý príklad úspešnej 
športovkyne, ktorá si všetko odmakala. 

Spomínal aj to, že so ženami sa lepšie pracuje počas týždňa, pri tréningoch. Ale keď príde zápas, tlak na 
výsledok a musia podať adekvátny výkon, tak to zvládajú lepšie muži, než ženy. 

- Počas svojho volejbalového pôsobenia som zažila hráčky, ktoré boli akoby tréningové. Na tréningu hrali 
výborne, ale keď o čosi išlo, tak to nezvládli, boli nepoužiteľné. Potom boli aj také hráčky, ktoré počas základnej 
časti hrali výborne, no keď prišlo play-off, boli ,vygumované´. Myslím si však, že je to len o hlave, o povahe a o 
charaktere. Rovnako to však je aj u mužov. Poznám volejbalistov, ktorí boli takisto len hráči na tréningy či na 
základnú časť, nie na zápasy, keď o niečo šlo. 

Dá sa s tým nejako pracovať? 
- Určite áno. Viem to z vlastne skúsenosti, kombinácia dobrého trénera – psychológa a dobrého „materiálu“ 

zvládne všetko. Zdenek Haník dokonca napísal knihu o tom, ako psychicky testoval hráčov počas prípravy na 
majstrovstvá Európy. 

Opletačky s priezviskom 
Dnes už väčšina zdrojov uvádza priezvisko Moniky Smák bez koncovky -ová. Podľa jej slov to však nebolo 

vždy tak. Na matrike sa ju dlho snažili presvedčiť, že musí mať klasický tvar ženského priezviska na Slovensku. 
„Keď som hrala v Cannes, mala som tam spoluhráčku z Olomouca, s ktorou sme sa skamarátili ešte v časoch 

spoločnej federálnej juniorskej reprezentácie. Naším snom bolo zahrať si spolu v nejakom zahraničnom klube. Po 
ME junioriek sa reprezentácia rozdelila, naše cesty takisto a potom som o nej vedela len to, že hráva niekde vo 
Švajčiarsku,“ hovorí rodáčka z Kežmarku. 

Práve spomínaná kamarátka má na svedomí neobvyklý tvar jej priezviska. „Tesne predtým, ako som odišla do 
Cannes, som sa dozvedela, že ona tam ide hrať tiež. Hrali sme spolu dva roky a jej napadlo, že keď sa vydáme, 
budeme mať priezvisko bez –ová. Že to znie lepšie a aspoň bude sranda.“ 

Za zábavné to však rozhodne nepovažovala pracovníčka matričného úradu na Slovensku: „Keď som sa 
vydala, na matrike bolo potrebné vyplniť žiadosť, v ktorej je aj otázka, aké priezvisko budem používať. Napísala 



som Smák a tá pani mi povedala, že to sa nedá, že by to šlo len v prípade, keby jeden z nás bol zo zahraničia. 
Vtedy neexistovala žiadna výnimka. Chodila som tam teda stále dookola, vypisovala ďalšie žiadosti, až tá pani na 
konci rezignovala a na sobášny list, ktorý mi vystavila, napísala Smák.“ 

Rovnako ako spomínaná pani, aj okoliu istý čas ešte trvalo, kým si zvykli na Moniku Smák bez koncovky -ová: 
„So sobášnym listom som si potom bola vybavovať nové doklady a takisto sa všade pýtali, prečo tam mám Smák. 
Tak im vravím, píšte, čo vidíte a napokon sa to podarilo. Ešte dlho som sa stretávala s tým, že ľudia sa čudovali a 
mali otázky, dnes to už však nik nerieši.“ 

U športovkýň sa často rieši zosúladenie športového a súkromného života. Ako sa vám podarilo skĺbiť tieto dve 
sféry? 

- Je veľké plus, že môj manžel je takisto športovec. Keďže aj on profesionálne športoval, vie, o čom to všetko 
je. Veľmi mi pomáhal, vychádzal mi v ústrety, podporoval ma a keď sa nám narodil syn, plnil nielen rolu otca, ale 
aj rolu matky. Keď som nebola doma, musel nakúpiť, navariť, oprať či vyžehliť, postarať sa o syna. Mala som v 
ňom veľkú oporu. 

Po akom čase po pôrode ste sa vrátili späť k volejbalu? 
- Keď sa mi narodil Julián, povedala som si, že sa nebudem nikam ponáhľať. Mala som v pláne oddýchnuť si. 

Syn sa mi narodil v októbri a v decembri mi už volali, či by som prišla hrať (úsmev). Povedala som nie. Mala som 
obavy, predsa len, matkou som sa stala v 34 rokoch a vtedy to žena inak prežíva, ako keď má 25. 

V auguste som sa však nechala nahovoriť od jedného trénera, ktorý trénoval v Poľsku. Jeho družstvo akurát 
vypadlo z najvyššej ligy a chcel v priebehu roka postúpiť späť. Povedala som si, že to nebude až tak náročné, 
tréning bude len raz denne, ľahšie zápasy, budem mať na všetko čas. 

Pred začiatkom sezóny som sa však dozvedela, že jeden tím, ktorý mal hrať v najvyššej súťaži, nenastúpil a 
licenciu získal klub, v ktorom som mala hrať ja. Skoro ma porazilo, pretože presne to bola situácia, v ktorej som 
nechcela byť. Dvakrát denne tréning, stresy ešte o to väčšie, pretože družstvo sa vôbec neposilnilo a nevedeli 
sme, či budeme konkurencieschopné. Cieľ boj jasný, udržať sa v lige. No nám sa tak začalo dariť, že sme 
postúpili do play-off a namiesto toho, aby sme bojovali o udržanie, sme skončili v prvej štvorke. Zvládli sme to 
výborne nielen so spoluhráčkami na ihrisku, ale aj s mojím manželom a synom. 

Váš manžel robil profesionálne futbal, vy volejbal. K čomu inklinuje syn? 
- K futbalu, ale hráva v poli. Hovorila som mu, že ho prihlásim na volejbal, ale odvetil mi: „Mama nie. Veď keď 

ma tam niekto šľahne, tak ma zabije.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

43. Staršie žiačky VM Senica si vybojovali titul majsteriek Slovenska 
[08.06.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka;(svf.sk)] 
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Počas predposledného májového víkendu sa v Žiline uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev Slovenska v 
kategórii staršie žiačky. 

ŽILINA. Z majstrovského titulu sa tešili mladé volejbalistky VM Senica, ktoré vo finále zdolali VK Spišská 
Nová Ves 3:1 (-25, 14, 21, 14). Tretie miesto obsadila Slávia UK Bratislava, ktorá v súboji o bronz zdolala domáci 

tím Volleyball Academy Žilina 3:1 (20, -22, 9, 18). 
Staršie žiačky VM Senica na majstrovstvách Slovenska 
(13 fotografií) 
Na turnaji štartovalo osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Do každej skupiny boli 

vyžrebovaní dvaja víťazi oblastných 1. častí súťaže. K nim bol žrebom priradený jeden víťaz semifinálového 
turnaja a druhý postupujúci z opačnej semifinálovej skupiny. 

Turnaja sa zúčastnili aj žiačky VK Schaeffler Skalica, ktoré nakoniec obsadili ôsme miesto. 
Najlepšou hráčkou finálového turnaja sa stala Diana Návratová z VM Senica. 
VÝSLEDKY 
VM Senica – VK Schaeffler Skalica 3:1 (-22, 22, 21, 23) 
ŠKM Lipt. Hrádok – VM Senica 0:3 (-18, -21, -21) 
VM Senica – VA Žilina 1:3 (19, -17, -19, -15) 
Slávia UK Bratislava – VM Senica 2:3 (-23, 23, -20, 21, -13) 
VM Senica – VK Spišská Nová Ves 3:1 (-25, 14, 21, 14) 
Konečné poradie M SR STARŠIE ŽIAČKY 2017 – 18: 1. VM Senica, 2. VK Spišská Nová Ves, 3. Slávia UK 

Bratislava, 4. VA Žilina, 5. ŠKM Liptovský Hrádok, 6. MVK Snina, 7. Junior 2012 Poprad, 8. VK Schaeffler 
Skalica. 

Najlepšia hráčka: Diana Návratová (VM Senica), nahrávačka: Zuzana Čurná (VA Žilina), smečiarka: Ema 
Maťašová (Slávia UK Bratislava), blokárka: Dominika Morávková (VM Senica), libero: Lucia Suľovská (VK 
Spišská Nová Ves). 

[Späť na obsah] 
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44. Festival plný filmových lákadiel. Košice sa pripravujú na Art Film Fest 
[08.06.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Adam Zavřel;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/343039-festival-plny-filmovych-lakadiel-kosice-sa-pripravuju-na-
art-film-fest 

 
 

KOŠICE / Horúce novinky z nedávneho festivalu v Cannes a medzi nimi aj laureát Zlatej palmy. V Košiciach 
sa 26. ročník Art Film Festu začne už onedlho a jeho program bude aj tentoraz plný lákadiel. Účasť prisľúbili 
viacerí vzácni hostia. 

Viac ako 200 celovečerných filmov a množstvo sprievodných akcií láka účastníkov aj na 23. ročník Art Film 
Festu, ktorý sa už po tretíkrát uskutoční v Košiciach. Na festivale sa predstavia filmy zo 49 krajín celého sveta. 

V minulosti Art Film Festival mal svoje pôsobisko v Trenčianskych Tepliciach a mnohí si ho odtiaľ môžu 
pamätať. Tento rok, si ho budú môcť užiť návštevníci dokonca v dvoch mestách. Okrem Košičanov, si počas 
prvého víkendu budú môcť aj obyvatelia Spišskej Novej Vsi vychutnať filmy, ktoré predstavia samotní ich autori. 

“Festival v Trenčianskych Tepliciach mal príjemné prostredie. Ale vďaka uzavretej infraštruktúre už nevyhovoval 
rozrastajúcim sa požiadavkam festivalu,” vysvetlil Peter Nágel, umelecký riaditeľ festivalu. 

Len pred desiatimi dňami sa skončil filmový festival v Cannes, ale aj napriek krátkemu času medzi festivalmi 
sa na Art Film Feste predstaví až deväť filmov, pričom. “Práve tri z týchto filmov boli najlepšie hodnotené na 
festivale vo Francúzsku. Konkrétne sa jedná o japonský film s názvom Zlodeji, film amerického režiséra - 
BlacKkKlansman a film, ktorý získal palmu pre najlepšieho režiséra Pavla Pavlikovského - Studená vojna,” 
uviedol umelecký riaditeľ festivalu. 

Počas festivalu bude odovzdaná aj cena Modrý anjel, na ktorú je nominovaných 13 filmov a väčšinou sú 
režisérky ženy, čo je netradičné. “V Cannes bola práve jednou z diskutovaných tém, diskriminácia žien vo 
filmovom priemysle, takže ja som veľmi rád, že sa podarila na našom festivale takáto unikátna vec. A musím 
dodať, že aj v medzinárodných porotách budú mať veľké zastúpenie ženy,” dodal Peter Nágel. 

Sprievodný program filmov je rozdelený na dve časti, v rámci ktorých budú rôzne diskusné panely a 
workshopy. Počas festivalu sa bude nakrúcať aj relácia Sedem, ktorá mala na festivale premiéru minulý rok. “O 
reláciu Sedem bol tak enormný záujem, že nám návštevníci písali kritiku, že načo to robíme, keď sa tam nemôžu 
dostať,” uviedol Umelecký riaditeľ. 

V predposledný deň festivalu príde aj Peter Bebiak, ktorý momentálne dokončuje seriál Trhlina podľa 
knižného bestselleru, ktorý sa na jeseň začne vysielať práve na obrazovkách televízie JOJ. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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45. V Spišskej bacha na divoké počasie: TIETO informácie si radšej prečítajte! 
[08.06.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Meteorológovia zdvíhajú varovný prst. Okres Spišská Nová Ves vystríhajú pred divokým počasím. Tieto 

informácie si radšej prečítajte… 
Upozornenie, o ktorom je dobré vedieť. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre náš okres výstrahu 

prvého stupňa pred búrkami, ktorá platí na dnešný deň a to pre časové rozpätie od 11:00 až do 20:00 hod. 
„V okrese Spišská Nová Ves sa ojedinele očakáva výskyt búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozorňujú odborníci zo SHMÚ. 
Podľa meteorológov s búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny 

dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h). 
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho 

rozsahu,“ vystríha SHMÚ. Doplnil, že pri spomínaných búrkach je možný výrazný, prechodný vzostup vodných 
hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, 
zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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46. Medzinárodný turnaj preveril kvality futbalových mladíkov. Pohár mesta si 

domov odniesol Győr 
[08.06.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Šport; 00:00; Viktor Háber] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/20845738/o-pohar-mesta-banska-bystrica-2018.html 

 
 

Podľa Milana Smäda sa od účastníkov zo zahraničia máme čo učiť. 
KREMNIČKA. Po takmer ročnej prestávke sa v priebehu včerajšieho a dnešného dňa uskutočnil druhý ročník 

turnaja O pohár mesta Banská Bystrica, ktorý mal opäť tú česť privítať tímy zo zahraničia. Hoci nešlo o rovnako 
prestížnu účasť, ako tomu bolo minulý rok a chýbala aj prítomnosť Mareka Hamšíka, dvojdňový turnaj mal čo 
ponúknuť. 

Medzinárodný futbalový turnaj O pohár mesta Banská Bystrica 2018 
(20 fotografií) 
Medzi 12-ročnými futbalistami sa okrem domáceho tímu MFK Dukla Banská Bystrica predstavili aj MFK 

Ružomberok a Spišská Nová Ves. Z Česka prišiel tím Karviná, z Poľska Akadémia Krakov a doplnilo ich 

maďarské mužstvo Győri ETO. “Tento turnaj sme naschvál urobili v menšom počte účastníkov. Chceli sme tímy 
zo zahraničia, aby došlo ku konfrontácii našich mladých futbalistov s nimi. Túto tradíciu sme zaviedli vlani a 
chceme v tomto trende pokračovať,” prezradil manažér MFK Dukla Milan Smädo. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:TAKTO PRED ROKOM: Pohár mesta získala Rimavská Sobota. Deti boli vo vytržení z 

Mareka Hamšíka 
Tradícia pretrváva. Minulý rok nechýbalo na turnaji ani mužstvo z Číny, ktoré tentoraz nedorazilo. Dôjde však 

k recipročnej odmene pre Duklu. “V aktuálnom roku zamieria 14-roční futbalisti Dukly do rakúskeho Halberstadtu 
a kategória U15 odletí do Číny zhruba v polovici augusta. Veľmi sa teším, že naši futbalisti ukážu svoje kvality aj v 
takejto vzdialenej exotickej krajine,” vysvetlil Smädo. 

Kým sa však kategória U15 dostane do Číny, mohla si vychutnať zápolenia svojich mladších kolegov pod 
Urpínom. A hoci išlo o turnaj mladých, niekedy to tak na trávniku vôbec nevyzeralo. Všetky zúčastnené tímy 
ukázali nesmiernu bojovnosť, hrali srdiečkom a bojovali o každú loptu. Úprimne sa tešili z každej výhry a boli 
frustrovaní z prehier, čo podčiarkli vo viacerých prípadoch aj emócie rodinných príslušníkov na tribúne. 

Po dvojdňovom boji nastali tvrdé boje o finále. Zo slovenských tímov sa do finále prebojoval Ružomberok, 
ktorý doň postúpil zo skupiny rozdielom jediného gólu oproti konkurenčnej Karvinej. Finále ale žiaci spod Čebraďa 
nezvládli. Maďarský celok Győri ETO si od začiatku všetkých rozoberal, inkasoval na celom turnaji jediný gól a 
preukázal veľkú útočnú silu. Vo finále zdolal Ružomberok 3:0 a bral domov zlaté medaile. 

O tretie miesto sa pobila domáca Dukla s Karvinou. Po výsledku 2:2 nasledovali penalty a v tých preukázalo 
pevnejšie nervy české mužstvo. Banskej Bystrici tak ostal nepopulárny zemiak. V súboji o piate miesto podľahli 
mladíci zo Spišskej Novej Vsi Krakovu tesne 1:2. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Tatran berie bronzové medaile z volejbalového turnaja štvoríc 
Najlepším hráčom turnaja sa stal Dalibor Drát z Karvinej, najlepším strelcom Márton Széd z Győri ETO, ktorý 

nastrieľal krásnych 11 gólov. Za najlepšieho brankára bol vybraný Matúš Češko z Ružomberka. 
Kvalitu turnaja ocenil okrem Milana Smäda aj dlhoročný tréner mládeže pod Urpínom Peter Benedik. Zároveň 

vyslovil želanie, aby turnaj pokračoval aj počas ďalších rokov. Podľa Smäda sa aj týmto spôsobom môže 
futbalová mládež na Slovensku zdokonaľovať. “Vidíme, že mládežnícky futbal u nás stagnuje. Dostali sme sa do 
štádia, kedy musíme futbal u nás dotiahnuť práve na úroveň krajín, akými sú Maďarsko, Česko či Poľsko,” 
uzavrel Smädo. 
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