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KATOLÍCKEJ DEDINE NEDOPRIALI KOMUNISTI VODOVOD, KANALIZÁCIU ANI PLYN 
Spišská dedina VYDRNÍK na hornom konci Hornádskej kotliny má závideniahodnú polohu. Na juhu je na 

dohodenie kameňom Slovenský raj, na severe sa za pekného počasia týči panoráma Vysokých Tatier. 
Večná škoda, že Vydrník odsunula komunistická moc napriek jeho atraktívnej polohe na vedľajšiu koľaj. 

Dôvod bol z hľadiska komunistickej ideológie neodpustiteľný. Vydrníčania, starí ani mladí, sa nechceli vzdať 
Boha. Tak sa vtedajšia moc snažila katolícku dedinu pomaly, ale isto vyľudniť, znechutiť ľuďom život v chotári 
rodnej obce. Mladí radšej zutekali, kto do Popradu, kto do Spišskej Novej Vsi, kto do Hrabušíc či Spišského 

Štvrtku. Na dedovizni ostali len najvernejší rodáci. Skalní. A aj tí sa museli pripraviť na to, že vo Vydrníku budú žiť 
ako v permanentnom ofsajde. V domoch bez vodovodu, bez kanalizácie, bez plynu. Nebolo to ani ľahké, ani 
príjemné, ani pohodlné žitie, no nezutekali. Rečičárovci, Slobodníkovci, Budzákovci ani zopár ďalších rodín. 
Utešovali sa, že staré stromy sa predsa nepresádzajú. Vďaka nim Vydrník napriek nežičlivosti režimu prežil. 

Ťažké rozhodovanie 
Bola to vtedy, v polovici 90. rokov, u Petra Slobodníka (69) dosť veľká guráž – uchádzať sa v rodnej dedine 

o post starostu. „Naša rodina tu má hlboko zapustené korene, možno hlbšie ako tie najstaršie stromy pri kostole. 
Narodili sa tu moji rodičia aj ich rodičia, sme Vydrníčania do špiku kostí, tak som sa doma poradil s  manželkou, či 
by som nemal morálne právo uchádzať sa o úrad starostu. Pravda, nebolo to ľahké rozhodovanie, lebo na svete 
to tak chodí, že doma nikto nebýva prorokom, domácim sa nepardonujú ani najmenšie chyby. Navyše, mal som 
dobré zamestnanie, v Železorudných baniach v neďalekých Švábovciach, kde sa ťažil mangán, som pracoval ako 
technológ. Tušil som, že hoci naša obec nie je veľká, nebude ju až také ľahké spravovať, lebo za minulého 
režimu do nej štát investoval len minimum, napríklad s takými susednými Hrabušicami sme sa nemohli ani 
zďaleka porovnávať. No dal som sa na boj, lebo som túžil dostať dedinu na úroveň okolitých obcí,“ spomína na 
svoje kľúčové rozhodnutie starosta Vydrníka. 

Vedel, že ako starosta nebude med lízať, dnes však priznáva, že vlastne nemal ani šajnu, do čoho sa púšťa. 
Po prvých týždňoch po prevzatí úradu si neraz v duchu položil otázku, či urobil dobre, že vymenil mangánovú 
baňu za kanceláriu na obecnom úrade. 

„Lebo obec bola svojou vybavenosťou nastavená na dožitie, nemala najzákladnejšiu výbavu. Samozrejme, že 
ľudia odo mňa a od poslancov očakávali, že sa v prvom rade postaráme, aby mala konečne aj naša dedina plyn, 
vodovod i kanalizáciu. Podarilo sa, bola to priorita našej samosprávy, teraz už posúvame Vydrník ďalej. V týchto 
dňoch prebieha stavebné konanie na rekonštrukciu priestorov nad predajňou Coop Jednota. Občania sa už dlhšie 
domáhajú toho, aby sme aj v našej obci mali dôstojné priestory, v ktorých by sa mohli stretávať na svadbách, 
krstinách, karoch, rodinných oslavách,“ prezrádza ďalšie zámery samosprávy na zlepšenie života Vydrníčanov 
hlava obce. Z Operačného programu Ministerstva vnútra SR Ľudské zdroje dostala obec 200 000 eur na 
rekonštrukciu materskej školy, kežmarská firma už s prácami finišuje, vo Vydrníku sa pracuje aj na rekonštrukcii 
miestnych komunikácií, prvá etapa prác v hodnote 64 000 eur je už dokončená. 

Spolunažívanie bez problémov 
V dedine, ktorá má zo 1 250 duší, žije plus-mínus 700 Rómov, ktorí tvoria väčšinu Vydrníčanov. Tak ako 

ostatní, aj oni majú svoje požiadavky, napríklad odkanalizovanie osady. Obecný úrad už má projektovú 
dokumentáciu na rozšírenie kanalizačnej siete v obci, bude na ňu pripojená aj rómska osada, aj časť dediny za 
železničnou traťou. Koncom minulého roka podal obecný úrad žiadosť aj na rozšírenie vodovodnej siete. Štát 
poslal obci na túto stavebnú akciu 100 000 eur. Ľudia, s ktorými sme sa dali vo Vydrníku do reči, nám potvrdili 
slová starostu Petra Slobodníka, že ich dedina nemá v spolunažívaní s Rómami ani zďaleka také problémy, na 
aké sa zvyčajne sťažujú ľudia na Spiši. Deti z dediny a osady chodia do spoločných tried, učiteľky sa tu nikdy 
neuchýlili k segregácii, v základnej škole pre prvý stupeň nikdy nebola uprednostňovaná jedna skupina žiakov na 
úkor druhej. Žijú tu tak bok po boku celé desaťročia, lepšie povedané od nepamäti, tak ako im priniesol život. 

„Ako všade, aj vo Vydrníku žijú ľudia s rôznymi povahami, spokojní, veční kritici, prchkí, usmievaví i hundroši. 
No xenofóba u nás nenájdete,“ pochvaľuje si starosta. 

Prezidentov bratranec 
Inžinier ekonómie Milan Budzák (74) je goral ako repa. Z tejto vety je jasné, že sa nemohol narodiť vo 

Vydrníku, lebo tam goralov nieto. Teda okrem neho. V januári to bude už 50 rokov, čo sa sem priženil. 
Prisťahoval sa zo Zamaguria, z drevenicovej dedinky Jezersko. Keď sa vo Vydrníku niekoho opýtate, kdeže to 
býva, dostanete rovnakú odpoveď. Aha, to hľadáte toho básnika! Tí, čo ho poznajú dôvernejšie, zareagujú inak. 
Bratranec prezidenta Andreja Kisku býva asi 200 metrov poniže kostola. 

Milan Budzák preto vravieva, že je spolovice Jezerčan, spolovice Vydrníčan. 
„Ak nám Pánboh dožičí, štvrtého januára oslávime s manželkou Máriou zlatú svadbu. Vďaka nej som spoznal 

vo Vydrníku mnoho zaujímavých ľudí, iný kraj, iné zvyky ako tie goralské. Na živote v dedine na polceste medzi 
dvoma národnými parkmi – Slovenským rajom a Vysokými Tatrami – sa mi od začiatku páčila veľká súdržnosť, 
spolupatričnosť ľudí, ich spoločenstvo utužovala viera v Boha. Veď zato bola aj celá dedina udupávaná. Dnes už 
za vieru nikto nie je prenasledovaný, možno aj preto sa pomaly vytráca niekdajšia súdržnosť. Škoda,“ mrzí pána 
Budzáka. 

Už niekoľko rokov je na dôchodku, nenudí sa, svoj voľný čas delí medzi zveľaďovanie rodičovskej drevenice 
v Jezersku a medzi písanie básní. Má ich na svojom konte už neúrekom, vošli sa do trinástich knižných zbierok. 

„K napísaniu prvej, ktorú som pomenoval Srdce gorala, ma podnietila smrť básnika Milana Rúfusa. Som jeho 
veľkým obdivovateľom, myslím, že na Slovensku sme nikdy lepšieho nemali. Napísal som aj zopár poviedok, 
akože inak, sú zo života Zamagurčanov, potešil ma veľký záujem o moju vlaňajšiu knihu Udupaná hranica. Sú to 



reálne príbehy o pašerákoch koní na slovensko-poľskej hranici, ktoré mi porozprával bývalý náčelník pohraničnej 
stráže na tejto hranici.“ 

Najradšej sadá za počítač večer, najmä vtedy, keď ho nič nezaujme v televíznych programoch, no najlepšie 
nápady vraj dostáva zavčas rána, tak okolo piatej, keď ešte spia aj kohúty u susedov. Ako nám prezradila 
manželka pána Budzáka Mária (71), manžel ju často ráno prekvapí. Dobrými raňajkami a práve dopísanou 
básňou. „No povedzte, pán redaktor, nie je to luxus, aký nemajú ani manželky tých najväčších boháčov?“ teší sa 
z koníčka svojej polovičky. A pri rozlúčke nám ešte prezradí, že manžel napísal po odchode do dôchodku už viac 
než 800 básní a začiatkom roka ho prijali do Spolku slovenských spisovateľov. 

Člen tohto spolku profesor Karol Kapeller (91), priekopník elektrónovej mikroskopie na Slovensku a autor 
niekoľkých básnických zbierok, o tvorbe Milana Budzáka povedal: „Sme radi, že ho máme. Najviac sa mi na jeho 
tvorbe páči jeho dobromyseľnosť a ušľachtilosť myšlienok, bohatá územčitá obrazotvornosť. Jeho tvorba, to je 
vlastenecká hymna na rodný kraj a jeho ľud. Nezabúda zabočiť, aby nás rozveselil fejtónmi o huncútstvach 
obdobia, ktoré prežil a prežíva.“ 

Farár z Oravy 
Pred šiestimi rokmi zveril biskup Spišskej diecézy farníkov vo Vydrníku do duchovnej opatery kňaza Jaroslava 

Kaníka (43). Rodák z Brezovice na Orave, ktorá patrí so Spišom a susedným Liptovom do Spišskej diecézy, si 
hneď po prevzatí dekrétu prelistoval autoatlas, aby zistil, kde sa vlastne ten Vydrník, jeho nová „štácia“, 
nachádza. 

„Kým som sa sem nasťahoval, prišiel som do Vydrníka na také malé výzvedy. Hnala ma veľká zvedavosť, 
chcel som vedieť, v akom stave je 200 rokov starý klasicistický Kostol svätého Šimona a Júdu, v akom kraji to 
budem žiť, s akými ľuďmi sa budem deň čo deň stretávať. Prvý človek, na ktorého som vo svojom novom 
pôsobisku natrafil, bol pán Cyril Rečičár, miestny kostolník. Po prehliadke kostola som si uvedomil, že bude 
potrebné vymeniť na veži staré zvony, ktoré zvolávali veriacich na omše už pred 2. svetovou vojnou. Tak nám 
odliali nové v Liptovských Sliačoch, teraz máme dva páry zvonov; nové sme zaplatili aj zo zbierky, veriaci prispeli 
sumou takmer 5 000 eur. Kostol má už aj nový obetný stôl, pekný mramorový. Ľudia radi chodia aj do lesa nad 
dedinou, na miesto, kde sa kedysi konali majálesy, tam máme od roku 2014 kaplnku. Pozemok sme dostali od 
urbárskej spoločnosti. Vypočítavam to preto, aby ste videli, že tu nemám čas na nudu,“ vyznal sa nám farár 
Kaník. V základnej škole v susedstve kostola a fary vyučuje náboženstvo. Jeden čas učil deti na prvom stupni aj 
hudobnú výchovu. Vo voľných chvíľach hodí na chrbát plecniak a meria krížom-krážom turistické chodníky 
Slovenského raja. „Tých voľných chvíľ zasa tak veľa nemám. Sám si vediem domácnosť, som si pánom aj 
gazdinou v jednom; treba vyprať, požehliť, upratať, umyť podlahy, poutierať prah, aby som sa pred ľuďmi, ktorí 
zavítajú na faru, nemusel hanbiť. Za farou mám veľkú záhradu, aj tá si vyžaduje starostlivosť, tak mi s ňou teraz 
v jeseni príde pomôcť mama z Oravy,“ hovorí o svojich bežných dňoch. 

So svojimi farníkmi sa stretáva nielen na nedeľných omšiach, sprevádzal ich aj na púťach do Ríma a Fátimy, 
na konci školského roka bol so školákmi na výlete na Oravskom hrade, potom bola celá veselá partia 
zablahoželať jeho mame, ktorá mala v ten deň narodeniny. Dušpastiera Vydrníčanov ťaží na duši, že 
v posledných rokoch ľudia akosi spohodlneli. Namiesto toho, aby sa stretávali, zasmiali sa spolu, v dobrom 
poklebetili o radostiach i strastiach, uzatvárajú sa do ulít. Človečinu pochovávajú počítače, internet, mobily. 

„To nikdy nepochopím. V kaviarni sa stretne pri káve partia mladých, za hodinu medzi nimi nepadne slovo. 
Nemajú na seba čas, lebo všetci vyťukávajú čosi neodkladné do mobilov. Tak si zakaždým kladiem otázku, prečo 
sa vlastne stretli?“ 

Spomienky na kúpele 
Pravou rukou duchovného je Cyril Rečičár (71). Vydrníčan do špiku kostí, každý pozná jeho, on pozná 

každého. Pracovný život prežil na železnici, mal na starosti údržbu všetkého, čo súviselo s elektrinou. 
„Nevravím, na Slovensku je mnoho krásnych lokalít i celých regiónov, no nikde inde by som žiť nechcel 

a možno ani nevedel. Dni na dôchodku mi vypĺňa starostlivosť o náš kostol, keď je tam všetko, ako má byť, 
venujem sa svojim včielkam. Toho roku lietajú na susedove polia s pohánkou, takže stáčam pohánkový med. Má 
trochu inú chuť, na akú sú fajnšmekri zvyknutí, ale o to mi včielky robia väčšiu radosť,“ pochválil sa nám 
sympatický včelár. 

Na začiatku 20. storočia preslávili Vydrník Alžbetine kúpele. Žriedlo silnej minerálnej železitej vody sa 
nachádzalo na pozemkoch lesmajstra Jána Valenčíka. Tie v roku 1840 skončili v rukách Spišského biskupstva, 
ktoré na nich veľmi prezieravo postavilo neveľký kúpeľný komplex. Vydrnícka rodáčka, zhovorčivá pani Jolana 
Rečičárová (87), si ešte pamätá časy, keď sa do kúpeľov chodili ľudia zbavovať reumy. „Viem, že Alžbetine 
kúpele tu na Leškovci najlepšie prosperovali medzi 1. a 2. svetovou vojnou, ich sláve odzvonilo v roku 1955. 
Chodievalo sa sem liečiť a zabávať pri muzike alebo pri kolkoch panstvo z Popradu, zo Spišskej Novej Vsi. 

Keďže kúpele založilo Spišské biskupstvo, chodievali sa sem zbavovať neduhov tela aj kňazi z celého Spiša. 
Niekto prišiel vlakom, iný autom, ďalší na parádnej bričke. Vodu vo vaňových kúpeľoch ohrievala hosťom pani 
Žoldáková a hostí obveseľovala cigánska muzika z dediny. Vďaka kúpeľom bolo veselo, živo v celom Vydrníku, 
ľudia po večeroch sedeli na lavičkách pred domami, rozprávali si príhody a zážitky. Ľúto mi je za tými časmi, žilo 
sa nám oveľa ťažšie, no o to družnejšie. Dnes sa každý posadí večer pred televízor, a keď vyjdem pred bránku, 
niet s kým slovo prehodiť. Neviem, kde sa to ten svet ženie,“ trápi dušu bývalej robotníčky v baliarni bielizne 
v Tatrasvite vo Svite. 

Nabudúce: Kunešov 
TEXT A FOTO: PETER LIČÁK 
—- 
Anketa 
Anna Barabasová (73) 



S manželom sme rodáci z Vydrníka, no kvôli práci sme sa presťahovali do Popradu. Dnes chodíme do 
manželovho rodného domu na víkendy, alebo aj na celé leto. Pri chalupe máme záhradku, pestujeme si tu 
čerstvú zeleninu. Teraz na konci leta sme stále v lese, zbierame najmä maliny, z ktorých varím klasický lekvár. 
Vydrník je pre nás oázou pokoja a oddychu. 

Štefan Horváth (61) 
Dobre sa tu žije, ľudia sú tu slušní a úctiví aj k nám Rómom. Teraz robím na verejnoprospešných prácach, aj 

si človek zarobí, aj sa cíti byť užitočný. Len keby tie zimy neboli tu pod Tatrami také kruté. Naša rodina našťastie 
žije v bytovke, takže sa to dá vydržať. 

Helena Slobodníková (65) 
Do Vydrníka som sa vydala, našla som tu nielen manžela, ale aj prácu v základnej škole. Cítim sa tu celý život 

výborne, pretože problémy, hádky, spory medzi susedmi sú ozaj výnimočné. Medzi svojimi žiakmi som prežila 
pekné roky, akurát sa mi zdá, že kedysi deti viac počúvali svojich učiteľov. Čo už, keď žijeme také časy, v ktorých 
sa ľudia na seba zabúdajú usmievať. Hádam sa to ešte zvrtne k lepšiemu. 

FOTO: MILAN ORSZÁGH 
foto: 
Spišská dedina má príťažlivú podobu nielen pre domácich, ale aj pre turistov. 
MILAN BUDZÁK má na svojom tvorivom konte trinásť básnických zbierok. 
PETER SLOBODNÍK starostuje vo Vydrníku už 23 rokov. 
Vydrník má za humnami dva národné parky – Slovenský raj a Vysoké Tatry. 
Vydrníku dominuje klasicistický Kostol sv. Šimona a Júdu. 
Farár JAROSLAV KANÍK prišiel do Vydrníka z Oravy. 
Dedina má výborné vlakové spojenie s Popradom i so Spišskou Novou Vsou. 
Okrajová časť obce nazývaná Stanica. 
JOLANE REČIČÁROVEJ je ľúto, že obec prišla o Alžbetine kúpele. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Trnka nevymenoval až štyroch riaditeľov 
[05.09.2018; Pravda; Slovensko; s. 10,11; Števo Rimaj] 

 
 

Števo Rimaj Košice 
Nesúhlas s praktikami župana Rastislava Trnku vyjadrili v otvorenom liste nespokojní učitelia škôl v košickom 

kraji. Poukazujú na jeho rozhodnutie vetovať výsledky výberových konaní, ktoré sa v júni konali v ôsmich 
stredných školách Košického kraja. Štyri z nich preto musia voľbu riaditeľa opakovať. Napriek takmer 
jednoznačným rozhodnutiam výberových komisií župan Trnka (KDH, SaS, OĽANO, NOVA, Šanca) nových 
riaditeľov nevymenoval. V komisiách pritom sedeli aj poslanci a ďalší zástupcovia kraja ako predstavitelia 
zriaďovateľa. Stalo sa tak na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach, v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, 
Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a na Gymnáziu na Školskej v Spišskej Novej Vsi. Ako dôvody 

uvádzal župan nejasnú koncepciu rozvoja, problémy medzi pedagógmi na školách či potrebu, aby nový riaditeľ 
vzišiel z prostredia mimo školy. „Skutočnosť, že predseda Košického samosprávneho kraja Trnka pristúpil k tomu, 
že nevymenoval riadne zvolených kandidátov na riaditeľov škôl, považujeme za hrubý zásah do samosprávnych 
kompetencií príslušných rád škôl, ktorý nemá v histórii košického kraja obdobu. Považujeme za neprípustné, aby 
k takýmto zásahom dochádzalo na základe vágnych argumentácií, pričom niektoré z nich boli viackrát 
pozmenené," uvádza sa v liste učiteľov, ktorý má denník Pravda k dispozícii. Podľa nich takéto rozhodnutia 
otvárajú dvere politickým zásahom zo strany zriaďovateľa, keď vo výberovom konaní neuspeje ten správny 
kandidát. 

Trnka pri vetovaní výsledkov výberových konaní využil zmenu zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2015. Podľa župnej poslankyne Lenky Kovačevičovej 
(nezávislá) Košický samosprávny kraj je jediný na Slovensku, v ktorom jeho predseda túto kompetenciu využil. S 
jeho rozhodnutím nesúhlasia nielen mnohí učitelia. Podľa časti župných poslancov Trnka dôvody svojho 
rozhodnutia viackrát menil a riadne nevysvetlil. „Skutočné dôvody nepoznáme. Preto som na zasadnutí 
zastupiteľstva požiadala o vysvetlenie. Takéto konanie je podľa mňa neprípustné a nemá obdobu v 
samosprávnych krajoch na Slovensku," zdôrazňuje poslankyňa župy Renáta Lenártová (Smer). Podľa nej ide o 
prejav arogancie moci, keďže župan vstúpil do kompetencie rád škôl a výberových komisií. „Riaditeľov vyberali 
autonómne orgány, ktoré mali kompetencie na posúdenie ich kandidatúr, a predseda mal ich rozhodnutie 
akceptovať. Jeho pripomienky by mali opodstatnenie napríklad vtedy, keby išlo o trestnoprávnu rovinu," 
podčiarkla Lenártová. Kovačevičová bola členkou výberovej komisie na jednej zo štyroch škôl, ktorých sa týka 
nevymenovanie riaditeľa. „Ak mal predseda voči niektorým víťazom výhrady, mal ich hneď jasne pomenovať, a 
nie kamuflovať a meniť svoje vysvetlenia. Nám poslancom tieto svoje dôvody nevysvetlil dodnes," pripomenula. 
Trnka dôvody nevymenovania niektorých riaditeľov škôl nešpecifikoval ani pre médiá. „Tie dôvody boli rôzne a ja 
som len využil svoje zákonné možnosti. Nechcel som ich prepierať na verejnosti, čo by z môjho pohľadu mohlo 
poškodzovať mená našich škôl," uviedol Trnka. Politické motívy alebo preferovanie svojich kandidátov odmieta. 
„Kandidátov na post riaditeľov škôl som osobne nepoznal a neudržiavam s nimi žiadnu komunikáciu. Zásadne 



odmietam, že išlo o politické ťahy a presadzovanie vlastných kandidátov. Našou prioritou je skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti," podotkol župan. 

Niektorí poslanci s krokmi Trnku súhlasia. „Treba si uvedomiť a hľadať príčiny, prečo veľa absolventov 
stredných škôl končí na úradoch práce. Prešovský kraj má o tridsaťtisíc obyvateľov menej ako náš, no u nás ide 
do vzdelávania o dvanásť miliónov eur viac ako u nich. No výsledky nevidieť, a to je na zamyslenie. Asi ide o 
nejakú systémovú chybu a preto treba hľadať spôsoby, ako situáciu zlepšiť," nazdáva sa poslanec Michal Kravčík 
(OĽANO, SaS, KDH, NOVA). V štyroch stredných školách sa budú výberové konania opakovať. Kandidátky sa 
odovzdávali do konca augusta. Ako vysvetlil hovorca Združenia miesta a obcí Slovenska Michal Kaliňák, 
primátor, starosta, župan alebo prednosta okresného úradu podľa zákona môžu vrátiť rade školy návrh na 
vymenovanie za riaditeľa, no vždy tento krok musí byť zdôvodnený. „Rada školy potom urobí nové výberové 
konanie a predloží nový návrh na vymenovanie riaditeľa. Ani ten však nemusí štatutár akceptovať, ale o výsledku 
akceptácie alebo neakceptácie už rozhoduje zastupiteľstvo," dodal Kaliňák. Inými slovami: župan opäť môže 
vetovať výsledky súťaže, ale posledné slovo už má zastupiteľstvo. Ani ministerstvo školstva nemôže zmeniť 
rozhodnutie zriaďovateľa. Zmeniť však chce zákon o voľbe riaditeľov. „Rezort školstva pripravuje vecný zámer 
zákona, kde bude obsiahnutá kompletne téma výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Ministerstvo 
spolupracuje s profesijnými organizáciami za všetky druhy škôl, odborovým zväzom pracovníkov školstva i 
Združením miest a obcí Slovenska. Zákon by mohol byť účinný od 1. septembra budúceho roku," informoval 
rezort. 

Foto: 
Rastislav Trnka na prvom zasadnutí zastupiteľstva košickej župy vlani v decembri. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Škola má vlastný DEFIBRILÁTOR 
[05.09.2018; Košice Dnes; V MESTE; s. 6; HKL] 

 
 

Prístroj môže pomôcť školákom, zamestnancom, rodičom i starým rodičom 
Základná škola Jenisejská má odvčera defibrilátor, ktorý môže zachrániť život. Stala sa tak tretím vzdelávacím 

zariadením v Košiciach, ktorého zriaďovateľom je magistrát mesta. 
Škola chce ešte viac zvýšiť bezpečnosť nielen svojich žiakov a zamestnancov, ale aj ich rodičov a starých 

rodičov, ktorí do školy svoje deti alebo vnúčatá odprevádzajú, alebo ich po vyučovaní čakajú. 
Inšpiráciou smutný prípad 
Riaditeľ školy Róbert Schwarcz sa inšpiroval smutným prípadom, ku ktorému došlo pred prázdninami na 

jednej základnej škole v Spišskej Novej Vsi. „Chlapec skolaboval na hodine telesnej výchovy. Žiaľ, nakoniec 

zomrel. Jednou z možných príčin bolo zlyhanie srdca,“ ozrejmil impulz na inštaláciu defibrilátora Schwarcz. Sám 
má skúsenosti zo školy, keď niektorým zamestnancom prišlo nevoľno, mali problémy s vedomím alebo zažili 
menší kolaps. „Nikdy človek nevie, ako sa to celé môže vyvinúť. Verím, že ho nebude treba použiť.“ Defibrilátor 
stál vzdelávacie zariadenie 1 680 eur a o jeho umiestnení bude informovať susednú materskú školu aj neďaleké 
obchodné centrum v blízkosti, dozvedia sa o ňom aj obyvatelia z okolitých panelákov. 

Obsluha aj pre laikov 
„Defibrilátor je účinný len pri spolupráci so záchrancom, ktorý je v tomto prípade kľúčovým prvkom. Vďaka 

hlasovým pokynom dokážu prístroj obsluhovať aj úplní laici. Jeho použitie niekoľkonásobne zvyšuje šancu na 
prežitie,“ uviedol Miroslav Nagy, hlavný inštruktor prvej pomoci z Falck Academy, ktorý školákom predviedol na 
vlastnom tele, ako postupovať a ako prístroj pracuje. (HKL) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Orientační bežci prešli ďalšou usporiadateľskou skúškou 
[05.09.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20906541/orientacni-bezci-atu-presli-dalsou-usporiadatelskou-
skuskou.html 

 
 

Na podujatí štartovalo vyše 500 pretekárov z dvanástich krajín. 
KOŠICE. V roku 2020 čaká Klub orientačného behu Akademik TU Košice usporiadanie jedného z najväčších 

podujatí orientačných bežcov a to majstrovstvá sveta veteránov WMOC 2020, na ktorom sa očakáva vyše päťtisíc 
veteránov z celého sveta. 

Nedávno akademici usporiadali počas troch dní už tradičné podujatie Slovak Karst Cup. 
Tri etapy sa uskutočnili v atypickom krasovom teréne Slovenského krasu na Silickej planine a jedna etapa sa 

konala v areáli anglického parku Betliar. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20906541/orientacni-bezci-atu-presli-dalsou-usporiadatelskou-skuskou.html
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Na uvedenom podujatí štartovalo vyše 500 pretekárov z 12 krajín v 41 kategóriách. 
Celkovým víťazom elitnej kategórie mužov sa stal Ondrej Piják (Kobra Bratislava) a v ženskej elite prvá 

skončila Ukrajinka Olena Postelniak (SKIF Sumy) pred Ruskou Ekaterinou Vlasovou vo farbách ATU Košice. 
Elitní pretekári a veteráni usporiadajúceho klubu ATU Košice na týchto pretekoch neštartovali, ale plnili si 

organizátorské povinnosti a zhostili sa ich veľmi dobre. 
V mládežníckych kategóriách sa do 3. miesta v celkovom poradí presadili štyria pretekári klubu ATU Košice. 
Jakub Karol Janšo vyhral v súčte časov zo štyroch etáp kategóriu žiakov do 12 rokov a celkovým prvenstvom 

ho napodobnil mladší dorastenec Lukáš Novota, pričom tretí v rovnakej kategórii M-16A skončil Martin Roháč. 
V kategórii W-16A druhá skončila Ľuboslava Weissová. 
Z ďalších pretekárov východoslovenských klubov víťazstvo v nižšej výkonnostnej kategórii M21-B dosiahol 

Tomáš Sokol a tretí skončil Dávid Franko (obaja KOB Kysak). 
Ich oddielová kolegyňa Annamária Pavelová skončila tretia v náborovej kategórii. 
Vo veteránskej kategórii W45-B druhé miesto obsadila Dana Barčová (Čingov Spišská Nová Ves). 

Po skončení pretekov sme riaditeľovi pretekov Jozefovi Pollákovi položili niekoľko otázok. 
Splnili sa vaše predstavy ohľadom účasti? 
„Boli ročníky, keď štartovalo aj vyše 700 pretekárov. Konkurencia pretekov v zaujímavých terénoch z roka na 

rok narastá, štart viac ako 500 pretekárov je pekný počet.“ 
Aké boli ohlasy účastníkov zo zahraničia na organizáciu pretekov a krasový terén, ktorý bude aj na MS 

veteránov? 
„Ohlasy účastníkov boli pozitívne. Páčil sa im terén, veď preto prišli v takom počte. Myslím, že aj trate sa nám 

vydarili, striedali sa náročnejšie etapy s menej náročnými. Taktiež organizačne všetko klapalo, takže bola 
spokojnosť.“ 

Zúčastnili sa pretekov nejakí pozorovatelia ohľadom veteránskych MS? 
„Počas samotných pretekov nie. Týždeň pred podujatím sme však mali v Košiciach na prvej kontrolnej 

návšteve medzinárodných kontrolórov, ktorých úlohou bolo hlavne schválenie terénov, typov ubytovaní a 
programu šampionátu. Vyjadrili spokojnosť so stavom príprav.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Beh okolo Spišského hradu sa zmenil na boj s horúčavou 
[05.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; db] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20906653/beh-okolo-spisskeho-hradu-sa-premenil-na-boj-s-horucavou.html 

 
 

Dvaja z pretekárov skolabovali. 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. Východoslovenská veľká cena vytrvalcov pokračovala prvú septembrovú nedeľu v 

Spišskom Podhradí. 
Jubilejný 35. ročník „20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu“ konaný v obrovskej horúčave prilákal 

okrem Slovákov na štart i Ukrajincov a Keňanov. 
A práve poslední menovaní sa ujali vedenia hneď po štarte trate dlhej 22,8 km. 
V cieli skolaboval 
Po prvenstvo si dobehol vlaňajší víťaz a traťový rekordér 32-ročný Keňan Abel Kibet Rop v drese Benedek 

teamu. 
Za svojím traťovým rekordom zaostal takmer štyri minúty. 
O takmer osem minút za ním cieľovú pásku preťal jeho o tri roky starší krajan Isaac Kimutai Ngeno. 
Bronz v celkovom poradí bral víťazný veterán 44-ročný Anatolij Malij z Ukrajiny, ktorý pôvodne štartovať ani 

nemal. 
„Plánoval som predpoludním bežať z Dukly do Svidníka, pre problémy spojené so šesťhodinovým čakaním na 

hranici sme však nestihli štart. Tak sme došli sem,“ vysvetlil sympatický skromný Ukrajinec. 
Únava z náročného cestovania kombinovaná s horúčavou spôsobila, že po prebehnutí cieľom skolaboval. 
Nebol však jediný – ešte horšie dopadol ďalší z pretekárov na trati – ten ani nedobehol, sanitka ho musela 

odviesť do nemocnice. 
Najlepším Slovákom v cieli bol celkovo štvrtý 42-ročný Tomáš Kamas v drese TJ Tatran Spišská Nová Ves. 

„Počasie bolo brutálne – zvyčajne tu každý rok býva veľmi horúco, to sa však nedá ovplyvniť. Škoda, že sa mi 
nepodarilo dobehnúť Ukrajinca, strata za ním predstavovala iba 27 sekúnd. Vedel som, že na trati mal problémy. 
Bolo vidieť, že má toho tiež dosť – v cieli odpadol. Moje celkové štvrté miesto je tiež pekné, aj fakt, že som 
dobehol ako prvý Slovák – s tým som maximálne spokojný. A druhé miesto vo veteránskej kategórii od 40 rokov 
je tiež pekný bonus.“ 

Vekovú kategóriu od 50 do 59 rokov vyhral Pavol Dubovský z ŠK Podbiel pred Košičanom Vladimírm 
Baloghom a slabozrakým bežcom Michalom Knapíkom z Levoče. 

Šesťdesiatnikom dominovalo trio Košičanov. 
Najrýchlejší z nich bol Peter Vilhan, ktorý zdolal i bývalého československého reprezentanta v maratóne Pavla 

Madára a neustále sa zlepšujúceho Jara Baláža. 
Ženské prvenstvo tiež pre Keňanku 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20906653/beh-okolo-spisskeho-hradu-sa-premenil-na-boj-s-horucavou.html


Aj medzi ženami sa na najvyšší stupeň víťazov postavila pretekárka z Kene. 
Bola ňou 29-ročná Susan Wacheke Muthoni. Bežala vynikajúco – rýchlejších od nej bolo iba šesť mužov. 
Striebro v celkovom poradí, rovnako ako pred rokom, vybojovala favorizovaná 44-ročná Erika Ondrijová z 

MTC Vyšná Šebastová, zároveň víťazná veteránka v kategórii od 40 do 49 rokov. 
Najlepšia Slovenka sa v cieli vyjadrila: „Bežala som najskôr na tretej pozícii za Keňankou a mladou 

slovenskou bežkyňou Denisou Martonovou z Krompách. Zo skúseností v minulých rokoch som vedela, že to je 
ťažký beh. Dobre som si rozložila sily a na sedemnástom kilometri som krompašskú pretekárku predbehla. V 
závere som už bežala sama.“ 

Bronz si odniesla vyššie spomenutá talentovaná 27-ročná Denisa Martonová. 
Menej sa darilo minuloročnej víťazke z rovnakého mesta 34-ročnej triatlonistke Zuzane Holečkovej, ktorá 

dobehla až štvrtá. 
Najrýchlejšiu päticu žien v cieli uzatvárala 55-ročná Danica Božová, ktorá si zároveň pod Tatry odniesla 

prvenstvo v kategórii od 50 rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Tipy na dnes - streda 5. septembra 
[05.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;tasr] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Osmičková jeseň 
KOŠICE. „Česko-slovenský“ koncert skupiny Matej Benko Quintet s Ondřejom Rumlom (ČR), v rámci 

podujatia Osmičková jeseň sa uskutoční v stredu o 18.30 hod. vo Východoslovenskej galérii. 
Festival divadiel strednej Európy 
KOŠICE. Novú divadelnú sezónu otvorí v Košiciach už dvanástykrát Festival divadiel strednej Európy. 

Tradične v prvú septembrovú stredu začne päťdňový maratón divadelných predstavení a ďalších sprievodných 
podujatí. V stredu o 17.00 hod. sa pred Hlavnou budovou predstaví Túlavé divadlo z Trnavy s predstavením 
Romeo, Júlia a vírus. O 19.00 hod. sa v Hlavnej budove začína predstavenie SND Vírus. 

Koncert Štefana Margitu 
KOŠICE. V Dóme sv. Alžbety sa v stredu od 20.00 hod. uskutoční koncert Štátnej filharmónie Košice s 

dirigentom Leošom Svárovským a operným spevákom Štefanom Margitom. 
CINEMAX 
KOŠICE. Náčelník o 16.10, 20.40, 3D o 18.30, Jan Palach o 20.30, Kubko hrdina o 16.10, Upgrade o 17.50, 

20.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.00, MEG: Hrozba z hlbín o 20.10, 3D o 15.30, Rodinka 
úžasných 2 o 15.50, 3D o 15.10, Dôverný nepriateľ o 18.10, 20.00, Equalizer 2 o 18.00, Mission: Impossile - 
Fallout o 17.00, Skorosestry o 18.20, Slender Man o 18.20, Smelé mačiatko o 15.00, Špión, ktorý ma dostal o 
20.45, PREDPREMIÉRA - Mníška o 20.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Kubko hrdina o 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, 20.30, Slender Man o 18.40, 20.20, 

Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka úžasných 2 o 
15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.50, Jan Palach o 20.00 hod. 

Galéria Kýchanie mozgu: Ľubomír Lichý 
PREŠOV. Vo Wave klube – centre nezávislej kultúry v Prešove – bude v stredu 5. 9 o 19. hod. vernisáž 

česko-slovenského zástupcu kresleného humoru Ľubomíra Lichého v rámci Galérie Kýchanie mozgu. 
Výstava k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny 
BARDEJOV. V galérii Hornošarišského osvetového strediska na Rhódyho ulici č. 6 v Bardejove sa uskutoční 

vernisáž medzinárodnej výstavy výtvarných prác k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny s názvom „A národ 
oboril sa na národ“. Výstava potrvá do 30. septembra. 

CINEMAX 
PREŠOV. Rodinka úžasných o 15.40, Dôverný nepriateľ o 18.20, Náčelník o 15.50, 20.40, Kubko hrdina o 

16.00, Náčelník 3D o 18.10, MEG: Hrozba z hlbín 3D o 15.20, Špión, ktorý ma dostal o 17.50, Jan Palach o 
20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 15.30, Skorosestry o 17.40, MEG: Hrozba z hlbín o 18.00, 
Slender Man o 20.30, PREDPREMIÉRA - Mníška o 20.30 hod., 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si môžete pozrieť moderné tanečné divadlo Štúdia tanca z Banskej Bystrice 

s názvom Ghost/Prízrak. 
Večerné komentované prehliadky 
LEVOČA. Hodinová prehliadka po meste sa začína o 19.30. Stretnutie so sprievodcom bude v Informačnej 

kancelárii mesta Levoča. Na podujatie je nutné sa objednať online. 
STER CENTURY CINEMAS 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kubko hrdina o 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, Slender Man o 20.20, 

Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka úžasných 2 o 
15.30, Jan Palach o 20.00 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Náčelník o 20.40, 3D o 18.20, Jan Palach o 20.10, Kubko hrdina o 16.10, Dôverný nepriateľ o 

17.40, MEG: Hrozba z hlbín o 15.30, Skorosestry o 15.20, Slender Man o 18.10, PREDPREMIÉRA - Mníška o 
20.30 hod. 

Transienty 
SP. HRHOV. Vernisáž kolektívnej výstavy Transienty, vizuálneho umenia mladej generácie 

východoslovenských tvorcov, ktorá predstaví aktuálne tendencie a výtvarné stratégie sa uskutoční v stredu 5. 
septembra o 18.00 hod. v nezávislom kultúrnom priestore EQO (areál ZŠ a MŠ) v Spišskom Hrhove. 

Deň otvorených dverí s Rádiom Regina 
KOŠICE. Rádio Regina, ako jedna z programových služieb Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), pripravila 

pri príležitosti 22. výročia vysielania na stredu Deň otvorených dverí aj v Košiciach. Návštevníkov a poslucháčov v 
obidvoch mestách čaká bohatý program, neformálne predstavenie novej programovej štruktúry a Rozhlasová 
kvapka krvi. Súčasťou programu v budove na Moyzesovej 7 v Košiciach budú zaujímaví hostia, stretnutia s 
moderátormi a redaktormi či hudobné vystúpenia obľúbených interpretov. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Futbalistky spod hradu si cez víkend oddýchli 
[04.09.2018; Oravské noviny; s. 24; Redakcia] 

 
 

II. LIGA ŽENY SKUPINA C 
V sobotu privíta oravské družstvo lídra súťaže. 
V druhom kole mali futbalistky Oravského Podzámku voľno. Najbližšie sa predstavia doma v sobotu 8. 

septembra o 10.00 h proti vedúcim Michalovciam. 
1. Michalovce 2 2. Or. Podzámok 1 3. Poprad 1 4. Spišská Nová Ves2 20 10 01 01 0 0 0 1 4:1 2:0 0:0 1:2 6 3 

1 1 5. L. Mikuláš 2 0 0 2 0:4 0 
Ostatné výsledky: Poprad-Spišská Nová Ves 0:0, Michalovce - L. Mikuláš 2:0 

[Späť na obsah] 

 
 

8. L. Brutovský: Čakajú nás atraktívne tituly so špičkovými režisérmi 
[04.09.2018; Turčianske noviny; s. 12; MIRA KOVÁČIKOVÁ] 

 
 

* Po dvojmesačných divadelných prázdninách opäť ožijú javisko i hľadisko Slovenského komorného divadla v 
Martine. Nová sezóna sa začína, do stabilného repertoáru budú postupne pribúdať nové inscenácie. Hovoríme o 
nich s umeleckým šéfom a režisérom SKD Lukášom Brutovským. 

Už na konci minulej sezóny ste avizovali, že tá nasledujúca sa bude niesť v československom duchu. 
Vysvetlite dôvody a spôsob, ako ste vyberali vhodné tituly. 

- Samozrejme, že sme sa odpichli od stého výročia vzniku Československa. Vzniklo tak základné 
dramaturgické smerovanie - rozhodli sme sa, že nasadíme výlučne české a slovenské tituly. K tomu sa objavila 
možnosť prizvať na spoluprácu dvoch významných českých režisérov. Tematicky sme ale už postupovali omnoho 
voľnejšie, takže ide o československý dialóg, ale nie nevyhnutne na československé témy. 

Aké žánre obohatia repertoár martinského divadla? Minulú sezónu ste premiérovali nezvyčajnú rockovú 
pseudooperu, pribudne aj teraz niečo špecifické, jedinečné? 

- Zo štyroch textov vzniknú dva priamo na objednávku nášho divadla. Zem pamätá by mala byť hudobno-
divadelným rozprávaním inšpirovaným životom Karola Duchoňa. Autorom textu budú režisér Jirka Havelka a náš 
dramaturg Robo Mankovecký. Iveta Horváthová, ktorá pre nás predminulú sezónu adaptovala Alexijevičovej 
Vojnu…, tentoraz píše vlastnú hru Ostrovy o Charlotte Garrigue Masarykovej. V prvej polovici sezóny sme siahli 
po „hotových” textoch - Havlovej komédii Žobrácka opera a renesančnej hre Pavla Kyrmezera Komedia česká o 
bohatci a lazarovi. Dalo by sa povedať, že v takto nastavenej dramaturgii jedine Žobrácka opera predstavuje 
tradičný prípad inscenácie pevného dramatického textu. 

Z ďalších troch premiér je každá svojím spôsobom veľmi špecifická. Prvá novinka pribudne v polovici 
novembra, tešiť sa môžeme na Havlovu Žobrácku operu. Prečo dramaturgia vybrala zo zoznamu Havlových hier 
práve túto čiernu grotes-ku? 

- Momentálne sa mi Žobrácka opera zdá byť najpodnetnejšou Havlovou hrou. Hovorí o dvojitej morálke, 
prepojení štátu a podsvetia, oportunizme a alibizme, teda aj o našej dennodennej spoločenskej realite. Prvky 
absurdného divadla, s ktorými pracuje, zrkadlia mechanizmy súčasnej politiky. Zároveň ale nestraší a 



nemoralizuje, naopak, ponúka dobré komediálne príležitosti takmer pre celý súbor a v hlavnej postave 
zlodejského vodcu a zvodcu Mackieho výbornú rolu pre Mareka Geišberga. 

Neobvyklým repertoárovým titulom bude aj Kyrmezerova Komedia o bohatci a lazarovi. Čím vás upútala? Čo 
môže renesančná dráma s biblickým podobenstvom pritiahnuť diváka v 21. storočí? 

- Kyrmezerov text je skutočne výzvou, pretože vyžaduje veľkú nadstavbu. Bude zaujímavé sledovať, čo sa 
stane, ak tento archetypálny, jednoduchý, svojím spôsobom veľmi naivný biblický príbeh konfrontujeme so 
súčasným myslením. Sám som zvedavý, či sa nám podarí nájsť divadelnú formu, ktorá dokáže tému Lazara 
naliehavo sprostredkovať. Veľkou výzvou je aj jazyk hry, je napísaná v biblickej češtine, čo celej veci dodáva 
zvláštny náboj - muzikálnosť, dramatickosť, ale aj humor. Formálne by sme sa chceli od činohry odkloniť skôr k 
performance, veľký priestor by mala dostať výtvarná a hudobná zložka. Pomocne som si inscenáciu pre seba 
zatiaľ nazval „oratóriom”. V obsadení opakujeme model z Biológie politika… rozšírený o Lucku Jaškovú. 

Obe spomínané novinky budete režírovať vy. Ktorá z nich je pre vás väčšou výzvou, v čom a prečo? Na čo sa 
pri ich naštudovaní s hercami najviac tešíte, resp. aké sú možné úskalia? 

- Každá je výzvou iným spôsobom. Pri Žobráckej opere by som sa chcel pokúsiť o čistú, dynamickú, svojím 
spôsobom žánrovú inscenáciu inteligentnej komédie, pri Komedii českej o bohatci a lazarovi sa zase púšťame na 
úplne neprebádané územie, o ktorom v tejto chvíli tuším len veľmi málo. 

Zoznam autorských hier martinského umeleckého súboru rozšíri titul Zem pamätá, ktorý má byť hudobnou 
biografiou Karola Duchoňa. Prečo tento výber? 

Tému priniesol režisér Havelka, ktorý Karola Duchoňa a jeho piesne spoznal počas svojho nedávneho 
hosťovania v Slovenskom národnom divadle. Nám sa zdala dostatočne uletená, takže sme jeho nápad veľmi radi 
prijali. 

Čo bude jeho nosnou ideou? 
- Vzhľadom na to, že ide o výrazne autorský projekt, pri ktorom bude text vznikať ešte aj počas skúšobného 

obdobia, ťažko v tejto chvíli hovoriť o nosnej téme. Momentálne vieme len toľko, že Jirku skôr zaujíma Duchoň 
ako človek nie doba, ktorá svojej doby, „plodí Duchoňa”. Zhodli sme sa, že nechceme pripraviť ďalšiu 
spoločensko-kritickú inscenáciu o socializme, chceme viac hovoriť o osobe Karola Duchoňa, vzostupe a páde 
človeka, ktorý bol pravdepodobne do istej miery vlastne jednoduchý, človek - milión. 

Réžiu zveríte českému kolegovi Jiřímu Havelkovi, prečo a aké sú vaše očakávania? 
- Som veľmi rád, že sa nám podarilo v jednej sezóne získať dve také zvučné mená ako sú Pitínský a Havelka. 

Jirka Havelka je režisér, herec a pedagóg na DAMU, venuje sa predovšetkým autorskému divadlu, má za sebou 
viacero úspešných a oceňovaných inscenácií v Čechách. Spolupracuje predovšetkým s nezávislým pražským 
súborom VOSTO5, no nedávno u nás veľmi zarezonovala jeho inscenácia Elity v SND. Napadlo mi, že by sme 
mohli skúsiť osloviť Jirku na spoluprácu s ďalším slovenským repertoárovým divadlom. Pravdupovediac, nečakal 
som, že sa „chytí“ rýchlo a takpovediac bez zaváhania. Z toho mám veľkú radosť. Jeho inscenácie sa vyznačujú 
svojskou poetikou, nadhľadom, trefným zmyslom pre humor. Myslím, že by to malo chutiť hercom aj divákom. 

Nebude tých hudobne orientovaných inscenácií v SKD už trochu veľa? 
- Snažíme sa využívať potenciál súboru, ktorý je v slovenskom kontexte jedinečný, hľadáme nové podoby 

inscenácií a nové polohy pre hercov. Nemyslím si, že tu máme veľa hudobných inscenácií. Dôležité je, aby hudba 
- ak sa používa v takej miere ako v Biológii politika… alebo ako (predpokladám) v Zem pamätá alebo možno v 
Komedii českej… - slúžila celkovej výpovedi. Nerobíme inscenácie s pesničkami. A ktovie, možno nás v 
budúcnosti čaká séria ultratichých inscenácií. 

Sezónu uzavrie zaujímavý projekt Ostrovy z pera dramatičky Ivety Horváthovej a v réžii J. A. Pitínského. Ako 
sa vám podarilo zlákať na spoluprácu tohto výnimočného režiséra? 

- Dá sa povedať, že J. A. Pitínský je už vlastne legenda českej réžie. Na Slovensku opakovane hosťoval v 
nitrianskom DAB-e a v SND v Bratislave. V Martine sa ako režisér predstaví prvýkrát. O spolupráci sme hovorili 
už dlhší čas, pôvodne mal režírovať už v uplynulej sezóne, nakoniec sa to kvôli jeho pracovnej vyťaženosti 
podarilo až teraz. Tak sa nám náhodou objavil v jednej sezóne hneď tandem českých režisérov. Pitínský je 
známy svojím básnickým režijným rukopisom, na jednej strane veľmi nežným, na druhej strane energickým a 
prekvapivým prístupom k divadlu, ako režisér stále prekvapuje, takže sme zvedaví, akú tvár ukáže v Martine. 

Čím chce hra prilákať diváka? 
- Je tu niekoľko zaujímavých rovín. Osobné, mužskoženská (príbeh T. G. Masaryka a Charlotty Masarykovej), 

spoločensko-politická (spor medzi T. G. M. a S. H. Vajanským o politicko-kultúrnu orientáciu Čechov a Slovákov), 
aj lokálna - Masarykovci sa so slovenskou kultúrnou elitou stretávali vo vile Lehotských v Bystričke, kam chodili 
na letné prázdniny. V Martine máme s témami, ktoré sú sčasti takto „lokálne“ zamerané, dobrú skúsenosť, dúfam, 
že Ostrovy nebudú výnimkou. 

Túto sezónu sa do chystaných noviniek nedostala nijaká rozprávka. Bude dramaturgia myslieť na detského 
diváka aspoň v tej ďalšej sezóne? 

- Myslím, že Traja veteráni ešte úplne nevyčerpali svoje divácke možnosti, takže novú rozprávku samozrejme 
chystáme, ale až v sezóne 2019/2020. 

Čakajú umelecký súbor okrem štyroch skúšobných období aj zájazdy, resp. účinkovanie na významných 
festivaloch? 

- Už trinásteho septembra hráme Vojnu… na festivale Centenary Nations’ Capitals v rumunskej Bukurešti, s 
Fóbiami cestujeme do Brezna, s Biológiou politika - Fouché!!! do Popradu, v októbri ju zasa hráme v Prahe na 
festivale PalmOff, do SND vezieme Portrét Doriana G. , Fóbie do Spišskej Novej Vsi. To sú zájazdy najbližších 

dvoch mesiacov, dúfam, že tento trend bude pokračovať. 
V posledných rokoch prejavujú diváci veľký záujem aj o tradičnú Noc divadiel. Pripravuje SKD na túto 

príležitosť špeciálny program? 



- Určite áno, ale čo to bude, ešte sami nevieme. 
Čo ako umelecký šéf považujete za vrchol, špičku chystanej sezóny, na čo sa najviac tešíte? 
- Teším sa z celej sezóny. Myslím, že bude veľmi atraktívna - pokiaľ ide o tituly aj o hosťujúcich režisérov. 
„V tejto sezóne sme sa odpichli od stého výročia vzniku Československa. 
LUKÁŠ BRUTOVSKÝ 
BRAŇO KONEČNÝ Umelecký šéf a režisér SKD Lukáš Brutovský. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Dvojičky sa vrátili do Liptovského Mikuláša 
[04.09.2018; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 26; ROLAND HRIC] 

 
 

Mikulášski hokejisti finišujú prípravu. Štart Tipsport ligy sa blíži. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Richard a Róbert Hunovci, odchovanci mikulášskeho hokeja, sa vrátili po jednej 

sezóne späť domov. Minulú sezónu strávili v drese kazašského Ertisu Pavlodar, za ktorýhrávaliajv v 
rokoch2013až 2015. 

Róbert vlani nazbieral v 40 zápasoch 20 bodov za 11 gólov a 9 asistencií. Richard odohral 38 zápasov, v 
ktorých zaknihoval 10 gólov a 21 bodov. So svojím celkom sa dostali do štvrťfinále najvyššej kazašskej súťaže. 
Dvojičky tak vystužili mužstvo trénera Antona Tomka. 

Liptáci majú za sebou sedem zápasov. Vo štvrtok 6. septembra nastúpia v Krakove na posledná duel pred 
ostrým štartom extraligovej sezóny. Ten ich čaká 12. septembra, keď si zmerajú sily s mladíkmi zo slovenskej 
dvadsiatky. Keďže sa zimný štadión v Liptovskom Mikuláši rekonštruuje, prvé mesiace sezóny bude dočasným 
útočiskom ešky štadión v Spišskej Novej Vsi. 

Bratia Hunovci. TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Mladí hasiči zo Šalkovej sa zlepšujú 
[04.09.2018; Banskobystrické noviny; s. 7; VANESA ČIERNA FOTO: AUTORKA] 

 
 

Letom ich súťaženie a trénovanie nekončí. 
BANSKÁ BYSTRICA. Mladí dobrovoľní hasiči zo Šalkovej nedosiahli tento rok toľko víťazstiev ako vlani. 
Tohtoročnú sezónu však hodnotia ako úspešnejšiu a to vďaka lepším časom a iným úspechom, ktoré dosiahli. 

Hoci sa rok od roka detské hasičské tímy zlepšujú, v Banskobystrickom okrese nemajú Šalkovčania konkurenciu. 
Cez leto sa na štartovú čiaru na súťažiach stavia osem detí, v jesenných kolách súťaží a v zimnej halovej lige 

sú to päťčlenné tímy. 
Rešpekt je dôležitý 
Na starosti ich má tréner Michal Mydliar, ktorý sa príprave mládeže venuje štvrtý rok. Začiatky boli pre neho 

neľahké a to nie len preto, že sa deťom venuje prakticky sám. „Začiatky boli ťažké aj v budovaní rešpektu, aj v 
učení sa pravidiel. Dostal som sa k tomu zo dňa na deň a všetky pravidlá som si musel načítať. Prvá sezóna aj 
tak vyzerala,“ spomína tréner detí Michal Mydliar. 

Po tréningoch a príprave šalkovské deti vyhrali banskobystrickú okresnú súťaž, ktorá im zabezpečila postup 
na krajskú súťaž. „Na okrese sme boli prví, ale všetko sme pokazili,“ hovorí mladý hasič Tomáš Škamla. 
Postupný pokles hasičov v regióne bol citeľný aj na okresnej súťaži v Hiadli. 

Silný súper 
Okrem okresnej súťaže deti predviedli svoje schopnosti na ďalších ôsmich súťažiach. Najradšej však, 

paradoxne, nespomínajú na súťaž v Šalkovej, kde sa im ako dvom domácim tímom podarilo umiestniť sa na 
prvom a treťom mieste. „Súťaž v Bartošovej Lehôtke bola významná, ale druhé miesto nebolo také dobré. 
Domáce deti sú silní súperi a vždy je tam silná konkurencia. Ale porazili sme najväčších súperov, teda deti z 
Bartošovej Lehôtky,“ prezradil hasič Tomáš Škamla. 

Skúsenosti z iných krajín 
Úspechy a bojovnosť miestnych detí si všimli aj organizátori medzinárodnej hasičskej súťaže v Spišskej 

Novej Vsi, kde ich pozvali spolu s niekoľkými ďalšími slovenskými tímami. „Bolo tam pár tímov zo Slovenska, 

Česka a Maďarska. Skončili sme na šiestom mieste, ale to len pre zbytočné chyby,“ vysvetlil tréner Mydliar. 
Rozdiel medzi slovenskými a zahraničnými tímami videli deti nielen na úrovni ich prípravy, ale najmä na ich 
disciplíne. 

Hasičský šport nie je len kolektívnou záležitosťou. Existuje viacero disciplín, v ktorých si svoje sily môžu 
zmerať jednotlivci. Jednou z nich je beh na šesťdesiat metrov s prekážkami, akými je bariéra a kladina. 

Lucia je talent 



Počas behu je potrebné aj zapájať hadice. „Prvá takáto súťaž, ktorej sme sa zúčastnili, bola vo februári v 
Banskej Bystrici a Lucia Šalamúnová dopadla tak, že sa hneď svojím časom kvalifikovala na celoslovenské kolo 
bez toho, aby musela ísť na ďalšie súťaže,“ pochválil tréner svoju zverenkyňu. 

Tréningy pred touto súťažou takmer vôbec nemali. „Pred súťažou mala Lucia polhodinový tréning. Bola jediná 
zo šalkovských detí, ktorá sa kvalifikovala,“ doplnil tréner. 

Na celoslovenskom kole obsadila Lucia Šalamúnová v konkurencii vyše tridsiatich dievčat prekvapivé štrnáste 
miesto. 

„Slovenské kolo bolo vo Svite. Pršalo a krútila sa tam búrka. Beriem to ako úspech,“ povedala Šalamúnová, 
ktorá sa podobnej súťaže zúčastní v septembri. 

Láska k športu však nie je jedinou vecou, ktorá tieto deti spája. „Všetci sme kamaráti,“ povedal mladý hasič 
Martin Šípka. Tréningy a súťaže často sprevádza smiech a zábava. „Keby sme sa nepoznali a nevedeli o druhom 
nič, tak by sme nemali také výsledky,“ myslí si Tomáš Škamla. 

Na tohtoročných deviatich súťažiach stáli na pomyselnom stupni víťazov na šiestich z nich. Tak ako v každom 
kolektíve, aj medzi deťmi to niekedy zaškrípe. „Najviac sa hádame, keď skúšame nové veci a každý má k tomu 
iný názor. Nevieme sa dohodnúť,“ ozrejmil Martin Šípka. 

Tréningy sú dôležité 
Svoje nedostatky vidia deti v nepravidelnej dochádzke na tréningy. „Niektorí nechcú chodiť na tréningy, len na 

súťaže a to je chyba. Keby sme viac trénovali, našli by sme hneď, kde sú chyby. Proste malé chybičky robia veľké 
chyby,“ tvrdí hasič Škamla. Neúčasť na tréningu si vedia vytmaviť. „Ak nechodí niekto na tréning a pokazí niečo 
na súťaži, máme mu čo vyčítať,“ uzavrel Tomáš Škamla. 

Letnou sezónou však nekončia. „Čakajú nás náročné súťaže. Potrebujeme druhýkrát obhájiť pohár na 
jesennom kole hry Plameň v Brusne. Na prelome rokov bude Pohronská halová liga, kde tiež budeme obhajovať 
prvenstvo,“ prezradil plány tréner. 

Dlhodobejšie plány sú však podľa neho dôležitejšie. 
„Základom je spropagovať tento šport. Za chvíľu odíde z desaťčlenného detského tímu sedem z nich do 

dorastu. Potrebujem prilákať k tomuto športu viac detí. Problém je, že v Šalkovej zrušili základnú školu. Detí je tu 
dosť, len tie čo chcú, sú malé a rodičom sa nedá nosiť ich stále sem a starším deťom sa nechce,“ povedal 
Mydliar. 

Všetci sa však zhodnú, že budúci rok chcú byť opäť lepší ako túto sezónu. Pomôcť im má aj kondičná 
trénerka, ktorá sa bude mladým šalkovským hasičom venovať celú zimu. 

Kamarátstvo ide ruka v ruke s úspechmi. 
Ocenenia sú záväzkom. Jednoducho kamaráti 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Ostrý štart sa pomaly blíži, v hokejových kuchyniach je už horúco 
[04.09.2018; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 39; (RB)] 

 
 

Predsezónna príprava pomaly vrcholí a s blížiacim sa začiatkom súťaže začína aj hľadanie najväčších 
favoritov na prvenstvo. 

MARTIN. Portál šport.sk nakukol do kuchyne jednotlivých prvoligových klubov. My sme sa v nasledujúcich 
riadkoch pokúsili zhrnúť to najpodstatnejšie, čo zistil. 

Asi najhorúcejším ašpirantom na prvenstvo v súťaži by mali byť Michalovce, ktoré deklarujú na pomery prvej 
ligy nadštandardné podmienky a netaja sa najvyššími ambíciami. 

„Radi by sme obhájili pozíciu z predchádzajúcej sezóny a pobili sa o postup do najvyššej súťaže,“ 
jednoznačne vyhlásil manažér klubu Peter Tirpák. Mužstvo povedú Miroslav Chudý s asistentom Richardom 
Šechným. 

O popredné pozície chce bojovať i Skalica vedená skúsenými hráčmi ako Martin Hujsa či navrátilcom z Nitry 
Tiborom Kutálekom. Na ľad vykorčuľovali Záhoráci 8. augusta a do prípravy sa zapojili tiež dvaja americkí hráči 
zo zámorskej univerzitnej ligy. 

V prvej štvorke plánuje zakotviť i HC Bratislava. Tím povedie dvojica Rudolf Verčík - Jaroslav Obšut, ktorá ma 
k dispozícii 25 hokejistov. Klub plánuje odohrať súťaž z rozpočtom 200 až 250-tisíc eur. 

V Dubnici šéfuje lavičke Tibor Melichárek a zo známejších mien má k dispozícii brankára Daniela Gibla, 
Róberta Krajčiho, Vladimíra Kútneho či Michala Kokavca. Hráči budú mať s klubom podpísané zmluvy a mesačne 
si môžu zaboriť od 500 do 1 000 eur. 

Základným cieľom tímu zo Spišskej Novej Vsi je pozícia v prvej osmičke. Pomôcť k jeho naplneniu majú aj 

martinským fanúšikom známe mená Lukáš Vartovník a Miroslav Vantroba. Klub, ktorý má rozpočet na úrovni 150-
tisíc eur, však plánuje dať veľa priestoru vlastným odchovancom. 

„Po vypadnutí juniorky z extraligy dostanú mladí chalani šancu medzi seniormi. V prvom rade potrebujeme 
klub stabilizovať finančne a v horizonte troch až štyroch rokov začneme rozmýšľať o postupe,“ povedal riaditeľ 
Peter Potenga, ktorý na trénerskú lavičku angažoval Vladimíra Turana. 

Náš premožiteľ z druholigového finále Humenné sa už v tejto sezóne nebude opierať o skúsenosti Richarda 
Šechného, Jaroslava Kmiťa, Petra Kloudu ani Romana Tomasa. Východniari sa však stali farmou Košíc, ktoré 
budú do béčka posielať predovšetkým hráčom zo širšieho kádra. Mužstvo povedie ostrieľaný Milan Staš. 



Trnava má 35-členný káder, z ktorého chce tréner Rudolf Macko vyselektovať konečnú zostavu. Hráči majú 
amatérsky štatút a na vlastnom ľade sa pripravujú od 13. augusta, pričom predtým trénovali v Piešťanoch a 
Pezinku. 

Lídrom piešťanského celku by mal byť ostrieľaný Jozef Kováčik. V kádri sú aj mená ako Juraj Ďurčo, Albín 
Podstavek či Filip Nemček. Niekoľkí hráči sú ešte na skúškach v tipsportligových kluboch a keď sa tam neuchytia, 
mali by sa vrátiť domov. 

Pod vedením Garipa Salijiho a Stanislava Hudeca bude v prvej lige pôsobiť rezerva Nových Zámkov. Šancu v 
nej dostanú predovšetkým mladí hráči, pričom vekový priemer mužstva sa pohybuje okolo hranice 21 rokov. 

V Považskej Bystrici trénujú zväčša po večeroch, hráči majú amatérske zmluvy a popri hokeji študujú alebo 
majú inú robotu. Klub sa však chce dostať do play off. Pomôcť mu k tomu majú aj Jakub Cíger, Ján Zlocha ml. a 
Martin Leško. 

Neistá je budúcnosť Prešova. Pre problémy so statikou strechy štadióna prišli minimálne na jednu sezónu o 
domáci stánok a ešte nepovedali, kde ročník odohrajú. Väčšina hráčov z minuloročného kádra, vrátane trénera 
Antona Tomka, však už zarezáva v nových pôsobiskách. 

Martinčanov portál sport.sk zaradil medzi celky, ktoré zabojujú o čelo tabuľky. Pozíciu favorita ale na Podháji 
neriešia a radšej sa sústredia na podstatnejšie veci. 

„Súťaž bude veľmi vyrovnaná a každý zápas ťažký. To, že sa nám v príprave darí je pozitívne, ale všetko sa 
snažíme robiť tak, aby sme boli dobre pripravení na ostré zápasy,“ definoval priority Radovan Somík. 

Takejto radosti sme si užili dosť, nech pohoda Martinčanom vydrží čo najdlhšie. JÁN KLESKEŇ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Dym ohrozoval chorú ženu 
[04.09.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Hustý dym stúpajúci z osady Podskala v Spišskej Novej Vsi dostal na nohy 

miestnych hasičov. Jeden z domov sa ocitol v plameňoch po tom, čo ho väčšina obyvateľov opustila. Odišli za 
povinnosťami. Doma však zostala psychicky chorá žena.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Po príjazde hasičov z týchto okien aj dverí stúpal hustý dym. Už vedeli, že bude 
poriadne zle.“ 

Dušan Kotlár, majiteľ domu: „Ja som nebol doma, ani žena doma nebola,. Tiež mala nejaké povinnosti … 
vybehla vonka.“ 

Matúš Gavlák: „V dome bola iba táto staršia pani. Horieť začalo v izbe, kde s manželom žila. Tá slúži ako 
spálňa aj kuchyňa v jednom.“ 

František Mrovčák, veliteľ zásahu HaZZ SNV: „Požiar bol v štádiu 3. stupňa. Na likvidáciu sme použili vysoký 
tlak a celinku. Celý zásah musel byť prevedený pomocou dýchacích prístrojov.“ 

Matúš Gavlák: „Dôvodom bolo silné zadymenie izby. Ako vidíte, aj hasiči ho likvidovali na kolenách. Pri zemi 
je totiž dym redší. V izbe sa orientovali pomocou termokamery. Tá odhalila aj nebezpečenstvo pri kuchynskej 
linke.“ 

František Mrovčák: „V byte sa nachádzala propán-butánová fľaška, čiže ju trebalo vyniesť von.“ 
Matúš Gavlák: „Hasiči ju našťastie našli včas. Plamene už totiž boli blízko tejto plynovej bomby. Vďaka 

rýchlemu príchodu hasičov sa plamene nedostali na strechu. Ak by sa tak stalo, škody by boli oveľa vyššie. Oheň 
zničil podľa domácich jednu izbu. Najviac obhorená bola sedačka, kde zrejme plamene vznikli. Čo presne ich 
spôsobilo, je v štádiu vyšetrovania. Manželka majiteľa sa nadýchala dymu a na mieste ju skontrolovali záchranári, 
no prevoz do nemocnice odmietla.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Svetobežníčka Palušná siahala na trofej v Austrálii, pokračovať bude v 

Libanone 
[04.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/354395/svetobeznicka-palusna-siahala-na-trofej-v-australii-pokracovat-bude-v-
libanone/ 

 
 

Slovenskej pivotke Regíne Palušnej chýbal iba kúsok od zisku titulu v západoaustrálskej ženskej súťaži State 
basketball league. Do tímu Mandurah Magic prišla v polovici apríla zo Švédska a s novými spoluhráčkami sa 
prebojovala až do Veľkého finále. 

https://sport.aktuality.sk/c/354395/svetobeznicka-palusna-siahala-na-trofej-v-australii-pokracovat-bude-v-libanone/
https://sport.aktuality.sk/c/354395/svetobeznicka-palusna-siahala-na-trofej-v-australii-pokracovat-bude-v-libanone/


V sobotu v ňom prehrali s Lakeside 64:75, ale 29-ročná Slovenka sa na palubovke nestratila. S 38 odohratými 
minútami bola najvyťaženejšou hráčkou zápasu, nazbierala 18 bodov a pridala osem doskokov a štyri asistencie. 
Aj v tomto ohľade patrila k najlepším. 

Pre svetobežníčku Palušnú to bola zároveň rozlúčka s Austráliou, jej desiatou kariérnou destináciou. Počas 
sezóny absolvovala 21 stretnutí a dosiahla priemery 16,6 bodu a 8,1 doskoku. 

“Naozaj sa mi ťažko odchádza. Zažila som tu najlepšie chvíle v živote, skvelé miesto i ľudia. A môžem 
povedať, že to bola moja najlepšia sezóna v živote,” uviedla Palušná na svojom facebooku. 

V kariére bude pokračovať v exotickom Libanone, keď sa dohodla na zmluve s libanonsko-arménskym tímom 
Antranik SC z mesta Antelias, vzdialenom 5 kilometrov južne od metropoly Bejrút. S basketbalom začínala v 
Košiciach, obliekala si aj dresy Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Valencie, Pecsu, Nantes či Brna. 

Skúsenosti má aj z belgickej nižšej súťaže a Švédska. Predstavila sa aj v národnom drese. Jej kariéru 
poznačili viaceré zranenia, najmä pre problémové koleno absolvovala šesť operácií. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Tri dni v Raji - 1. Tomášovský výhľad 
[04.09.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Irena Simunekova] 

 
https://simunekova.blog.sme.sk/c/491452/tri-dni-v-raji-1-tomasovsky-vyhlad.html?ref=rss 

 
 

Slovenský raj – k miestam ktoré som už dávnejšie plánovala tu navštíviť určite patrí Tomášovský výhľad. Bola 
som tam pred 22 rokmi so synom, pamätala som si to ako krásny kus Slovenska. 

Nakoľko však je toto územie dosť ďaleko od môjho bydliska tak som mala v pláne zostať aspoň tie tri dni a 
niečo pochodiť a samozrejme odfotiť. 

Raj pre mňa začal už ubytovaním, nie som zvyknutá na veľký komfort, stačí mi čistá posteľ a teplá voda. Ale 
toto ubytovanie som mala naozaj na veľmi vysokej úrovni, takto si predstavujem hotel aspoň s piatimi 
hviezdičkami. Dokonca pani domáca mi uvarila aj kávu, veľmi príjemná osoba za cenu bežného priemeru. Ak si 
ešte naplánujem výlet do týchto končín tak už viem presne kde sa ubytujem. 

A ten pre mňa „raj“ pokračoval aj v tej prírode navôkol, aj keď som toho nestihla veľa, je tam ďaleko viac 
možností, určite sa sem ešte vrátim. 

Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Je považovaný za jednu z 
najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Z geomorfologického hľadiska patrí do Spišsko-Gemerského krasu a 
leží v severovýchodnej časti Slovenského Rudohoria. Oblasti horského pásma Slovenského raja chráni Národný 
park Slovenský raj, ktorý je jedným z deviatich národných parkov na Slovensku. 

Je charakteristický členitým terénom – roklinami, potokmi s vodopádmi a krasovými formami, ktoré sú pre 
turistov sprístupnené formou chodníkov, v náročnejších častiach aj technickými pomôckami. 

Slovenský raj má rozlohu asi 210 km na území okresov Spišská Nová Ves, Poprad a Rožňava. Pretekajú 

ním rieky Hornád a Hnilec. Lesy pokrývajú až 90% územia parku, ide najmä o jedľovo-bukové lesy, dealpínske 
lesy ale aj zmiešané lesy. Najvyšší vrch je Boroviak v masíve Ondrejisko (1 272 m.n.m.), najnižším miestom je 
koryto Hornádu (466 m n. m.). /zdroj Wikipédia/ 

O Slovenskom raji sa dá veľa vyhľadať na internete , ale nie je nad to vidieť to na vlastné oči a občas tie 
výstupy aj riadne vypotiť 

Prvý deň som mala k dispozícii pol dňa, tak výstup na Tomášovský výhľad bol pre mňa ideálny. Chodím 
pomalšie, veľa fotografujem, občas si posedím, obzerám sa navôkol, časy ktoré píšu na turistických 
smerovníkoch sú pre mňa len orientačné, pripočítavam k nim aspoň polovicu. Vtedy nie som v časovom strese . 

Začínam v Čingove na parkovisku, až po Tomášovský výhľad idem žltým značením smerom na Ďurkovec. 
Užšia asfaltová cestička ma doviedla k chatám a k závrtu Ďurkovec. 

Chatky pod stromami ako aj veľká chata majú zrejme už svoj zenit za sebou. 
Pokračujem už lesom s miernym prevýšením. 
Informačná tabuľa ma informuje, že sa nachádzam na dvoch vápencových skalných útvaroch Ihle a 

Kazateľnici. 
Neďaleký Tomášovský výhľad je jedným z najkrajších výhľadov v Slovenskom raji, , je zrejmé, že ho bez ľudí 

neodfotím, to by som musela prísť zavčasu ráno. 
Presne takto si sadol kedysi môj syn a ja som mala smrť v očiach, nevediac, že je tam ešte nižšia skalná 

terasa. 
Idem sa prejsť ďalej po hrebeni skál, nechávajúc ľudí si robiť fotografie, rôzne selfie. Pri tejto prechádzke som 

natrafila pod výhľadom aj na menšiu jaskyňu tak som si ju obzrela z blízka. 
Vraciam sa k Tomášovskému výhľadu, odtiaľto pokračujem zeleným turistickým značením po Biely potok 

rázcestie. 
Koryto Bieleho potoka. 
Od rázcestia ma vedie modro značený turistický chodník až po Čingov centrum a odtiaľ známa cestička k 

parkovisku. 
Z lúky pod Tomášovským výhľadom. 

[Späť na obsah] 

https://simunekova.blog.sme.sk/c/491452/tri-dni-v-raji-1-tomasovsky-vyhlad.html?ref=rss


 
 

15. Palušná siahala na významnú basketbalovú trofej v Austrálii 
[04.09.2018; sport.sme.sk; Šport / Basketbal; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20906481/basketbalistka-palusna-siahala-na-trofej-v-australii.html 

 
 

V kariére bude pokračovať v exotickom Libanone. 
BRATISLAVA. Slovenskej pivotke Regíne Palušnej chýbal iba kúsok od zisku titulu v západoaustrálskej 

ženskej súťaži State basketball league. 
Do tímu Mandurah Magic prišla v polovici apríla zo Švédska a s novými spoluhráčkami sa prebojovala až do 

Veľkého finále. 
V sobotu v ňom prehrali s Lakeside 64:75, ale 29-ročná Slovenka sa na palubovke nestratila. 
S 38 odohratými minútami bola najvyťaženejšou hráčkou zápasu, nazbierala 18 bodov a pridala osem 

doskokov a štyri asistencie. Aj v tomto ohľade patrila k najlepším. 
Pre svetobežníčku Palušnú to bola zároveň rozlúčka s Austráliou, jej desiatou kariérnou destináciou. Počas 

sezóny absolvovala 21 stretnutí a dosiahla priemery 16,6 bodu a 8,1 doskoku. 
“Naozaj sa mi ťažko odchádza. Zažila som tu najlepšie chvíle v živote, skvelé miesto i ľudia. A môžem 

povedať, že to bola moja najlepšia sezóna v živote,” uviedla Palušná na svojom facebooku. 
V kariére bude pokračovať v exotickom Libanone, keď sa dohodla na zmluve s libanonsko-arménskym tímom 

Antranik SC z mesta Antelias, vzdialenom 5 kilometrov južne od metropoly Bejrút. 
S basketbalom začínala v Košiciach, obliekala si aj dresy Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Valencie, Pecsu, 

Nantes či Brna. Skúsenosti má aj z belgickej nižšej súťaže a Švédska. Predstavila sa aj v národnom drese. 
Jej kariéru poznačili viaceré zranenia, najmä pre problémové koleno absolvovala šesť operácií. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Pripravené sú Dni cyklistiky na Spiši: Prebehnú už počas najbližšieho 

víkendu 
[04.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/pripravene-su-dni-cyklistiky-na-spisi-prebehnu-uz-pocas-najblizsieho-vikendu-
308121 

 
 

Časovka do vrchu či časovka na mestskom okruhu. Tento víkend sa v Spišskej a blízkom okolí bude konať 
známe podujatie Dni cyklistiky na Spiši. 

Počas najbližšieho víkendu si svoje sily zmerajú medzi sebou cyklisti na tradičnom športovom podujatí. 
Cykloklub Spišská Nová Ves v spolupráci s mestom pripravili Dni cyklistiky na Spiši. Tie sa budú konať 8. a 

9. septembra 2018. 
V sobotu čaká na pretekárov časovka do vrchu, ktorá odštartuje od 14:00 hod. Prebiehať bude na úseku 

štátnej cesty Novoveská Huta – Grajnár – Hnilčík za čiastočne obmedzenej dopravnej premávky. 
Nedeľa bude patriť časovke na mestskom okruhu na Radničnom námestí. Prví pretekári odštartujú o 8:30 

hod. Štart a cieľ bude pri Radnici na Letnej ulici. Okruh povedie po Letnej ulici, po sochu kpt. J. Nálepku, po 
cestnej komunikácii Zimná ul., spojovacej ceste medzi Zimnou a Letnou za Redutou až po napojenie s Letnou 
ulicou. 

Vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára, celkových výsledkov Slovenského pohára a výsledkov 
Majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike sa uskutoční 9. septembra 2018 o 12:30 na pódiu pred Redutou v 
rámci podujatia Joj v meste. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Takéto odstávky elektriny do konca septembra čakajú Spišskú: Dotkne sa 

to i vás? 
[04.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

https://sport.sme.sk/c/20906481/basketbalistka-palusna-siahala-na-trofej-v-australii.html
http://spisska.dnes24.sk/pripravene-su-dni-cyklistiky-na-spisi-prebehnu-uz-pocas-najblizsieho-vikendu-308121
http://spisska.dnes24.sk/pripravene-su-dni-cyklistiky-na-spisi-prebehnu-uz-pocas-najblizsieho-vikendu-308121


 
http://spisska.dnes24.sk/taketo-odstavky-elektriny-do-konca-septembra-cakaju-spissku-dotkne-sa-to-i-
vas-308144 

 
 

Spišská musí do konca septembra rátať s viacerými plánovanými odstávkami prúdu. Overte si, či sa to dotkne 
aj vás. 

Východoslovenská distribučná spoločnosť informuje na svojom webe aj o plánovaných odstávkach elektriny v 
Spišskej Novej Vsi. Prinášame vám ich prehľad až do konca tohto mesiaca: 

Termín – od-Do – Odberné miesto 
- 4.09.2018 – 06:30 – 18:30 – celá časť Novoveská Huta, celá časť Ferčekovce, celá časť Košiarny briežok 

okrem časti Na kopci celá časť Červený Jarok, Tehelná: celá , F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 párne, F. 
Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne, I. Stodolu: č. d. 12, 14, Lesná: č. d. 2, 3, 4, 
od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25, Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne, Palárikova: od č. d. 17 po 27 
nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne, Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15 

- 7. 09. 2018 – 06:30 – 18:30 – Bernolákova: od č. d. 1 po 19, Filinskeho cesta: č. d. 7, 9, Harichovská cesta: 
č. d. 9398, J. Fabiniho: č. d. 25, J. Hollého: od č. d. 1 po 18, J. I. Bajzu: od č. d. 1 po 10, Kmeťova: od č. d. 1 po 9, 
11, Kuzmányho: od č. d. 1 po 16, Odorínska cesta: č. d. 1, Púpavová: č. d. 1, Radlinského: od č. d. 3 po 6, od č. 
d. 8 po 13, 17, 30, 42, Za Židovským cintorínom: č. d. 18, 21, 31, 38, 70, 73, 80, 82, 108, 122, 143, 153, 158, 169, 
171, 172, 242, 244, 285, 321, 929, 1392, 1921, 1950, 1953, 2127, 1938, 1921, 2127, Kollárova: č. d. 1, 3, 23, 26, 
27, 30, 33, 34, 36, 37, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 96, 97, 99, 5919, 6494, 4017, 4028, 4035, 101, 102, 
104, 106, 107,109, 111, J. C. Hronského: č. d. 2084, 5941, 1940, 5924, 907, 1804, 4010, 1953, 4124, 1950, 
1804, 4180, 1953, 1945, 4192, 2400, 1941, 4237, 307, 308, 320, 314, 4318, 39, 4143, 44, 45, 4046, 47, 50, 51, 
53, 5954, 4008, 316, 4075, 1953, 55, 1950,1941, 5945, 2127, 4131,4129, 1804, Brusník č. d. 847/83 

Termín – od-Do – Odberné miesto 
- 10. 09. 2018 – 06:40 – 18:30 – Pri Vyšnej Hati: č. d. 3, 4, 5, 52, 8459 , Duklianska: č. d. 29, 31, 33, 35, 47, 

51, 53, 55, 57, Radlinského: č. d. 28, 2538 
- 11. 09. 2018 – 06.30 – 18.30 – Celá časť Novoveská Huta, Celá časť Ferčekovce, Celá časť Košiarny 

briežok okrem časti Na kopci, Celá časť Červený Jarok, Tehelná: celá, F. Hečku: od č. d. 1 po 6, od č. d. 6 po 24 
párne, F. Urbánka: od č. d. 28 po 44 párne, 45, 46, od č. d. 47 po 79 nepárne, I. Stodolu: č. d. 12, 14, Lesná: č. d. 
2, 3, 4, od č. d. 6 po 12, 23, 24, 25, Letecká: č. d. 35, 35B, 37, 39, od č. d. 50 po 68 párne, Palárikova: od č. d. 17 
po 27 nepárne, 28, 29, 30, 31, 32, 33, od č. d. 34 po 44 párne , Potočná: od č. d. 1 po 11, 13, 14, 15 

- 20. 09. 2018 – 08:00 – 12:30 – Pod Tepličkou: č. d. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
30, 33, 35, 36, 43, 45, 83, 502, 503, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 521, 526, 528, 529, 531, 532, 534, 537, 
538, 539, 540, 541, 542, 544, 559, 585, 588, 589, 590, 592, 5898, 5899 

- 27. 09. 2018 – 07:10 – 18:00 – Garáže za Židovským cintorínom 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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