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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Príbeh, ktorý vás dojme 
[13.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 17; olo] 

 
 

Milostný „romantický“ príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí nakoniec nájdu stratený zmysel života zahrá Spišské 
divadlo. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Presne na sviatok všetkých zaľúbených, 14. februára o 19.00 hodine divadelníci zo 
Spišského divadla pripravili romantický príbeh. 

Divadelná hra s názvom norway.today, ktorá mala premiéru v roku 2000 v divadle v Düsseldorfe a ktorú 
napísal švajčiarsky dramatik s českými koreňmi, režisér a architekt Igor Bauersima, bola v rokoch 2003 a 2004 
najviac inscenovanou hrou na nemeckých divadelných scénach, zavíta do Spišskej Novej Vsi. 

„Bola preložená do vyše dvadsiatich jazykov a hraná v divadlách po celom svete,“ uvádzajú divadelníci zo 
Spišského divadla. 

Skutočná udalosť 
Norway.today je inšpirovaná skutočnou udalosťou. „Autor pri písaní vychádzal z faktov z roku 2000, keď dvaja 

mladí ľudia sa zoznámili v internetovom chat roome. Hrdinovia tejto hry Júlia a August sa snažia utiecť od svojich 
problémov, pretvárky, klamstiev, ako aj od seba samých. Chcú urobiť osudové rozhodnutie, pri ktorom si 
uvedomia, či stojí za to žiť,“ uzavreli divadelníci. Ten istý príbeh si môžete pozrieť aj 15. februára v rovnakom 
čase. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Rýchle pozvánky 
[13.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 17; olo, roč] 

 
 

Podujatia, divadlá: Prehľad kultúrnych akcií v regióne 
* Utorok, 13. februára 
Pochovávanie basy 
STARÁ ĽUBOVŇA. V parku na Námestí generála Štefánika sa o 15.00 h uskutoční pochovávanie basy. 



Alexander Luczy – tulák hôr 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 v Multicentre sa uskutoční vernisáž výstavy pri príležitosti Medzinárodného 

dňa turistických sprievodcov. 
* Streda, 14. februára 
Filmové premietanie 
STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h premietnu filmy Lunag RI a tiež Reel rock 11. 
* Štvrtok, 15. februára 
Vyhlásenie naj športovcov 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h v Športovej hale ocenia najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov, 

zaslúžilých funkcionárov. 
* Piatok, 16. február 
Starý zaľúbenec 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h Ozvena Stráže zahrá hru Starý zaľúbenec. 
Večer s legendami 
STARÝ SMOKOVEC. V Múzeu tatranskej kinematografie a fotografie o 17.00 h premietnu filmy o Vysokých 

Tatrách z obdobia 60. rokov minulého storočia. 
Pozorovanie oblohy 
MICHALOVCE. Hvezdáreň pozýva širokú verejnosť a záujemcov o astronómiu na pozorovanie nočnej oblohy. 

Za jasného počasia, začiatok o 18.30 hod., v priestoroch michalovskej hvezdárne na Hrádku. 
* Sobota, 17. februára 
Zabíjačka 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V letnej záhrade kaviarne Zlatá pivnička sa uskutoční zabíjačka. 
Benefičný koncert 
SNINA. V sále Domu kultúry sa uskutoční 5. rockový benefičný koncert pri spomienke na tragicky zosnulého 

Miňa Kočana. Začiatok o 18.00 hod. 
* Nedeľa, 18. februára 
Smejko a Tanculienka 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h vystúpia Smejko a Tanculienka. 
Voces Gregorianae Cassovienses 
STARÝ SMOKOVEC. Na Hrebienku v Tatranskom ľadovom dóme o 15.30 h si môžete vypočuť gregoriánsky 

chorál v podaní 10-členného speváckeho zboru . 
Korčuľovanie pre verejnosť 
TREBIŠOV. Víkendové korčuľovanie pre širokú verejnosť sa začína o 15.00 hod. Brány zimného štadióna sa 

zatvoria o 19.00 hod. (olo, roč) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Kontra zahrá Nenávidím 
[13.02.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 17; olo] 

 
 

Divadlo Kontra v nedeľu 18. februára o 17.00 h. uvedie uletenú zábavnú jazdu o našej nie veľmi zábavnej 
každodennosti. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ak ťa to, čo vidíš dookola seba ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí, tak nie si sám. 
Hra Nenávidím je intímnou spoveďou Adama Mňaučiaka. Adam je frustrovaný inteligent – lúzer. „V slovenskej 

premiére tragikomickej monodrámy Marka Koterského, poľského špecialistu na šibeničný humor, ostrú satiru a 
výstižnú kritiku našej každodennosti,“ uvádza divadlo Kontra. 

V hre Nenávidím hrá Peter Čižmár . (olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Majiteľa fitka obvinili pre obchodovanie so steroidmi 
[13.02.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

ZAKÁZANÉ LÁTKY MALI HODNOTU 135-TISÍC 
Spišskonovovešťan ich skladoval na rôznych miestach, zobrali ho kukláči. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok zaoberal návrhom na vzatie do 

väzby. Podal ho prokurátor na kulturistu Jána J. (41) zo Spišskej Novej Vsi. Obvinený je zo zločinu 
neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Majiteľa jedného z 
fitnescentier v meste zadržali kukláči vo štvrtok večer medzi Spišskou Novou Vsou a obcou Harichovce vo chvíli, 
keď šoféroval svoje luxusné SUV. Odvtedy bol v policajnej cele, na súd ho v pondelok priviedla eskorta. 



Obchodoval so steroidmi 
Ján J. čelí obvineniu, že v bližšie nezistenom čase od júna 2017 do februára 2018 si prostredníctvom 

nezistených osôb a prepravnozasielateľských služieb obstarával a dovážal anabolické steroidy. Tie potom 
skladoval najmä v kancelárskych priestoroch prevádzky na Tehelnej ulici, v bytoch na Hutníckej ulici a v Ulici Za 
Hornádom v Spišskej Novej Vsi. Podľa znenia obvinenia časť týchto látok skladoval aj vo fitnes klube M Gym 
Fitness Madaras na Mlynskej ulici, odkiaľ ich neoprávnene a za účelom vlastného obohatenia ďalej distribuoval, 
predával a prevážal. Pri jednej takej jazde bol vo štvrtok večer zadržaný. Po prehliadke vozidla Mercedes Benz 
GLS 350 aj na uvedených adresách boli zaistené látky, ktorých hodnota bola stanovená na takmer 135-tisíc eur. 
Išlo o látky Methandicnone, Naprosim, Propionate 200, Stanzolol a Trenbolone. Obsahovali účinné látky ako 
testosterón propionát, testosterón enantát, metandienón, metyltestosterón a ďalšie, ktoré sú zaradené medzi 
endogénne a androgénne anabolické steroidy. 

Proti väzbe podal sťažnosť 
Šéf fitka po zadržaní vypovedať odmietol. Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko, Jána 

navrhli stíhať väzobne pre obavu, že na slobode by pokračoval v páchaní trestnej činnosti. „Sudca pre prípravné 
konanie nášmu návrhu vyhovel a obvineného vzal do väzby.“ Dodal, že Ján J. podal sťažnosť, o ktorej rozhodne 
krajský súd. Hoci boli vo štvrtok zadržané až štyri osoby, obvinený bol zatiaľ iba Ján J. V prípade uznania viny mu 
hrozí päť až 12 rokov väzenia. 

RÓBERT BEJDA 
Foto: 
Kulturisti Pre vyrysované svaly siahajú aj po nelegálnych látkach. IL. FOTO: FOTOLIA 
Okresný súd Spišská Nová Ves Sudca vzal obvineného Jána do väzby. FOTO: OBCAN. JUSTICE. SK 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Dukla chce ísť čo najďalej 
[13.02.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 21; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Michalovskí hokejisti majú za sebou najvydarenejšiu základnú časť prvej ligy od návratu do tejto súťaže v roku 
2008. V konečnej tabuľke obsadili druhú priečku s rekordným ziskom 106 bodov. 

MICHALOVCE. Aj keď Zemplínčania spomedzi všetkých tímov najviac gólov nastrieľali (232) a najmenej 
inkasovali (87), na vytúžený vrchol nedosiahli a za víťazom dlhodobej časti Skalicou zaostali o štyri body. 

Do play-off tak Dukla vstúpi z druhej najvýhodnejšej pozície a vo štvrťfinále narazí na siedmy celok pelotónu 
Spišskú Novú Ves. 

Sedemkrát dvojciferne 
Michalovské „líšky“ podávali počas celej základnej časti vyrovnané výkony, pričom až sedemkrát sa im 

podarilo v jednom zápase nastrieľať dvojciferný počet gólov. Suverénne triumfovali aj v rozlúčkovom zápase proti 
HC Bratislava (12:0). 

„Išli sme od zápasu k zápasu, zo začiatku sme to mali náročnejšie, lebo niekoľko mesiacov sme museli hrať 
vo Vranove nad Topľou, kde sa nám však výborne darilo a prehrali sme tam len jediný duel. Návrat do 
Michaloviec bol trošku rozpačitý, museli sme si zvykať na väčšie klzisko, nové priestory a tiež aj na publikum, lebo 
do Vranova chodilo v priemere tristo ľudí, tu zrazu okolo tisíc päťsto. Sme radi, že divákov hokej baví. Ako kapitán 
by som sa chcel vedeniu klubu, realizačnému tímu a chlapcom z kabíny poďakovať za túto časť sezóny. 
Samozrejme, chceli sme skončiť vyššie, robili sme pre to maximum. Pred nami je teraz play-off a v ňom chceme 
ísť čo najďalej,“ zhrnul uplynulých 45 zápasov ligy michalovský obranca Marek Kolba. 

Iba tri víťazstvá 
V súvislosti so základnou časťou nemôžeme obísť jeden fakt. Mužstvo od Laborca síce zdolávalo súperov od 

štvrtého miesta nižšie jedna radosť, no s najväčšími konkurentmi Skalicou a Prešovom dokázali uhrať len tri 
víťazstvá z desiatich zápasov. 

„Väčšinu stretnutí s týmito protivníkmi sme prehrali o gól alebo o dva. V tých zápasoch to bolo o 
maličkostiach, nasadení a srdci. Chýbalo nám v nich aj viac chcenia ukázať samým sebe, že sme lepší ako 
súper. Teraz je to už za nami. My vieme, kde sme v súbojoch proti Skalici a Prešovu urobili chyby a poučili sme 
sa z nich. Uvidíme, ako to dopadne proti nim v play-off. Je to už úplne iná súťaž, preto som presvedčený, že z 
našej strany to už proti nim bude lepšie. Avšak pred nami je ešte štvrťfinále, ktoré musíme zvládnuť. Ako som už 
povedal, treba v každom zápase hrať zodpovedne a, hoci nie sme všetci narodení v tomto meste, nechať na ľade 
michalovské srdiečko,“ hovoril skúsený 37- ročný Kolba, ktorý má vo svojej zbierke tri slovenské tituly. Popradský 
rodák získal dva so Slovanom Bratislava (2001/02 a 2002/03) a jeden s Košicami (2013/14). 

Naladení sú dobre 
Vo štvrťfinálovej sérii bude súperom Michaloviec Spišská Nová Ves, s ktorou mali Zemplínčania v základnej 

časti vysoko priaznivú bilanciu – v piatich dueloch dosiahli až štyri výhry. Tú poslednú pred týždňom v stredu na 
ich ľade, kde triumfovali 3:0. Takýmto rozdielom by teraz radi uspeli na zápasy. 

„Spišiaci v play-off nebudú mať čo stratiť, budú nás chcieť čo najviac potrápiť. Aj ten minulotýždňový zápas u 
nich nám ukázal, že musíme hrať zodpovedne a so srdiečkom. Či to potom skončí 1:0 alebo 10:0, je to jedno, v 
play-off sa rátajú iba víťazstvá. Naladení sme dobre, proti bratislavskému nováčikovi sme si schuti zastrieľali a 
verím, že sme urobili dobrú pozvánku pre divákov na úvodné dva domáce súboje so Spišiakmi,“ skonštatoval 



kapitán HK Dukla Ingema, ktorý na záver zopakoval hlavný cieľ mužstva v aktuálnom ročníku: „Na našich 
ambíciách sa v priebehu sezóny nič nezmenilo – chceme sa prebojovať do finále a zahrať si v baráži o extraligu.“ 

RÓBERT ANDREJOV 
— 
PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF 
l Utorok 13. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (1. zápas) 
l Streda 14. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (2. zápas) 
l Sobota 17. februára o 17.00 hod.: Spišská Nová Ves – Michalovce (3. zápas) 
l Nedeľa 18. februára o 17.00 hod.: Spišská Nová Ves – Michalovce (prípadný 4. zápas) 
l Utorok 20. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (prípadný 5. zápas) 
l Ďalšie dvojice: Skalica – Považská Bystrica, Prešov – HC Bratislava, Topoľčany – Dubnica nad Váhom 
*hrá sa na tri víťazné zápasy 
Foto: 
Dotiahne kapitán Marek Kolba Duklu až do baráže? FOTO: RA 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pohotovosť v lekárňach - utorok 13. februára 
[13.02.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20756925/pohotovost-v-lekarnach-utorok-13-februara.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 
Na západe, Hutnícka 3039/20 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
VIVA, Mierová 94 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
BENU, Námestie sv. Egídia 14 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
Schneider, Štefánikova 6295/16 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 



Medic, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 

hod. 
Sobrance 
TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Vihorlat, Strojárska 607 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
APIS, M. R. Štefánika 3481/54 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Tipy na dnes - utorok 13. februára 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 3D o 15.30, 15:17 Paríž o 18.20, 20.00, Snehová 

kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.40, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, 
Jumanji: Vitajte v džungli 3D o 15.50, Coco o 15.40, Daj mi tvoje meno o 16.10, Ferdinand o 15.10, Ja, Tonya o 
21.00, Muž vo vlaku o 20.10, S láskou Vincnet o 18.50, Zmenšovanie o 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 
16.00, 18.00, ARTMAX OPERA - La Traviata o 19.50 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.10, Snehová 

kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, Zúfalé ženy 
robia zúfalé veci o 15.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 19.40 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Cestovateľské kino: Kuba o 17.00, 20.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00, Filmový klub: Chlapi neplačú o 19.00, Rýchle rande o 18.30 

hod. 
HALMISPACE 
KOŠICE. (Hlavná 21) - PS: zmeníme Slovensko? o 18.00 hod. 
Valentínska kvapka krvi 
PREŠOV. Valentínska kvapka krvi je pripravená v utorok od 9.00 do 12.30 hod. v priestoroch ZOC Max. 
Fašiangovanie 
PREŠOV. Prešovské fašiangy odštartujú na námestí v utorok o 11.00 hod. tradičnými zabíjačkovými 

špecialitami, chýbať nebudú stánky a dobroty. Po fašiangovom sprievode bude od 15.30 zábava na hlavnom 
pódiu. Program vyvrcholí pochovávaním basy. 

Trón milosrdenstva 
PREŠOV. Hru dvoch hercov Trón milosrdenstva uvedie Divadlo Jonáša Záborského v utorok o 18.30 hod. na 

malej scéne divadla. 
Stálice 
PREŠOV. V rámci Ženského umeleckého klubu pozýva Literárna kaviareň Libresso v utorok o 17.00 hod. na 

stretnutie Stálice. 
Kino Pocity: Svadba 
PREŠOV. Kino Pocity prinesie film Svadba v utorok o 19.30 hod. vo Wave klube. 
Osemnásťročná belgická Pakistanka Zahira si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej rodiny až do dňa, keď 

ju začnú nútiť do tradičného manželského zväzku. 
Priemysel 4.0: Nahradia ľudí roboty? 
PREŠOV. Debata na tému Priemysel 4.0: Nahradia ľudí roboty? je pripravená v utorok o 17.30 hod. v Wave 

klube v rámci cyklu Café Európa. 
Aký bude mať na nás dopad čoraz väčšia automatizácia a robotizácia? 
Valentínske posedenie 
LIPANY. Valentínske posedenie je pripravené v utorok o 14.00 hod. v Komunitnom centre v Lipanoch. 



Pochovávanie basy 
STARÁ ĽUBOVŇA. V parku na Námestí generála Štefánika sa o 15.00 h uskutoční pochovávanie basy. 
Alexander Luczy – tulák hôr 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 v Multicentre sa uskutoční vernisáž výstavy pri príležitosti Medzinárodného 

dňa turistických sprievodcov. 
Valentínska kvapka krvi 
KOŠICE. Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves sa v spolupráci so Slovenským červeným krížom aj 

tento rok zapája do Valentínskej kvapky krvi. Valentínska kvapka krvi potrvá do 16. marca, odberové dni sú v 
spišskonovoveskej nemocnici vždy v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 7:00 do 11:00 h. 

Bláznivá komédia 
MICHALOVCE. Pyžamo pre šiestich je voľným pokračovaním hry Tri letušky v Paríži z dielne Marca 

Camolettiho. Diváci si v hre užijú množstvo situačnej komiky. Dej sa točí okolo náhod a toho, čo sa môže stať, 
keď plány nevyjdú podľa očakávania a pri večeri sa stretnú nielen dvaja milenci. Réžia: Eduard Kudláč. Scéna a 
kostýmy: Eva Ráczová Kudláčová. Hrajú: Gabriela Škrabáková, Danica Jurčová, Anna Nováková, Richard 
Stanke, Ján Dobrík, Michal Rovňák. Predstavenie sa odohrá 13. februára o 19.00 hod., vo veľkej sále MsKS. (roč, 
zdroj: MsKS) 

Otvorené manželstvo 
REVÚCA. V utorok 13. februára 2018 o 19.00 hod. ponúka Mestský dom kultúry v Revúcej tragikomédiu 

Otvorené manželstvo. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Kam za kultúrou - utorok 13. februára 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu 3D o 15.30, 15:17 Paríž o 18.20, 20.00, 

Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.40, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 
20.50, Jumanji: Vitajte v džungli 3D o 15.50, Coco o 15.40, Daj mi tvoje meno o 16.10, Ferdinand o 15.10, Ja, 
Tonya o 21.00, Muž vo vlaku o 20.10, S láskou Vincnet o 18.50, Zmenšovanie o 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé 
veci o 16.00, 18.00, 

ARTMAX OPERA - La Traviata o 19.50 hod., 
STER CENTURY CINEMAS - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.00, 17.30, 18.00, 19.00, 

20.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, Labyrint: Smrteľná liečba o 
17.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 19.40 hod., 

ÚSMEV - Cestovateľské kino: Kuba o 17.00, 20.00 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 

16.00, 18.00, 19.00, 20.10, 21.10, Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody o 15.50, Zmenšovanie o 16.20, 
Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40 hod. 

DIVADLÁ 
SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990); Július Hegyesy: SILENTIUM a Zuzana Uhrinová Hegyesyová: SILENTIUM FEMINA (do 25. 2.), 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický 
zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), 
(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM 
REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 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; Autorská výstava János Sütő - 
Krása Slovenska (do 4. 3.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: 
Totum pro arte (do 15. 3.), VÝMENNÍK BRIGÁDNICKÁ - Výstava Scénografia (do 28. 2.), BARKÓCZYHO PALÁC 
(Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 
Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 3.), 
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; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner 
spomienok, Peter Smik: Krabice, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 
- 2016 (do 25. 3.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, 
PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami 
Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 
nie?!; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických fotografiách, Alexander Luczy - 
Tulák hôr - vernisáž o 16.00 hod., Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - (tvorivá dielňa) Liquid acrylic o 16.30 
hod., BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na 
Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Tatry na historických 
fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr, vernisáž o 16.00 hod., SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - 
Výstava: Emília Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY 
- Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Pod bielym závojom - Svadba v kontexte dejín (do 28. 2.), SMIŽANY: 
NÁRODOPISNÉ MÚZEUM (Krátka 5) - Ket fašengi ta fašengi, ta še fašengujme (do 20. 2.), BANÍCKE MÚZEUM 
(Nám. baníkov 25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA 
GORAZDA ZVONICKÉHO - Slovensko krajina plná tajomstiev (do 28. 2.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00, Roztoč to! o 18.00, Filmový klub: Chlapi neplačú 

o 19.00, Rýchle rande o 18.30 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - PS: zmeníme Slovensko? o 18.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 17.30, 18.30, 19.50, 20.50, Coco o 15.10, 

Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 17.50, 3D o 15.50, 15:17 Paríž o 18.00, 20.10, Labyrint: Smrteľná 
liečba o 15.00, 20.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.00, Ja, Tonya o 15.20, Artmax opera - La Traviata o 
19.50 hod., POPRAD: CINEMAX - 15:17 Paríž o 20.20, Päťdesiat odtieňov slobody o 16.10, 18.30, 20.50, 
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a ľadu o 15.20, Ja, Tonya o 15.40, Labyrint: Smrteľná liečba o 17.20, 
ARTMAX OPERA - La Traviata o 19.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Päťdesiat odtieňov slobody o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Trón milosrdenstva o 18.30 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; CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) 
- Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, 
št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia maľby (do 25. 3.), 
HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017/Rozprávka a jej reflexia v 
súčasnom umení (do 25. 3.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 
14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Koňare - 
tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), 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) - Norbert Kelecsényi, Milina 
Zimková - výber z tvorby (do 15. 3.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového 
fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstavy: Peter Krupa - Genetika miesta (do 11. 3.), Martin 
Kratochvíl - Biely šum (do 11. 3.), ART KLUB TG - Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 18. 3.), TATRANSKÁ 
LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 28. 2. 2018), 
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Umelci Tatrám (do 11. 3.), 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, KAŠTIEĽ STRÁŽKY SNG - Babičkina škola o 
11.00 hod., HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), STROPKOV: 
KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.), HANUŠOVCE N/T: 
KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Dukla chce ísť v play-off čo najďalej 
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V prvoligovom štvrťfinále narazí Dukla na Spišiakov. 
MICHALOVCE. Michalovskí hokejisti majú za sebou najvydarenejšiu základnú časť prvej ligy od návratu do 

tejto súťaže v roku 2008. V konečnej tabuľke obsadili druhú priečku s rekordným ziskom 106 bodov. 
Aj keď Zemplínčania spomedzi všetkých tímov najviac gólov nastrieľali (232) a najmenej inkasovali (87), na 

vytúžený vrchol nedosiahli a za víťazom dlhodobej časti Skalicou zaostali o štyri body. 
Do play-off tak Dukla vstúpi z druhej najvýhodnejšej pozície a vo štvrťfinále narazí na siedmy celok tabuľky, 

Spišskú Novú Ves. 
Sedemkrát dvojciferne 
Michalovské „líšky“ podávali počas celej základnej časti vyrovnané výkony, pričom až sedemkrát sa im 

podarilo v jednom zápase nastrieľať dvojciferný počet gólov. 
Suverénne triumfovali aj v rozlúčkovom zápase proti HC Bratislava (12:0). 
„Išli sme od zápasu k zápasu, zo začiatku sme to mali náročnejšie, lebo niekoľko mesiacov sme museli hrať 

vo Vranove nad Topľou, kde sa nám však výborne darilo a prehrali sme tam len jediný duel. Návrat do 
Michaloviec bol trošku rozpačitý, museli sme si zvykať na väčšie klzisko, nové priestory a tiež aj na publikum, lebo 
do Vranova chodilo v priemere tristo ľudí, tu zrazu okolo tisíc päťsto. Sme radi, že divákov hokej baví. Ako kapitán 
by som sa chcel vedeniu klubu, realizačnému tímu a chlapcom z kabíny poďakovať za túto časť sezóny. 
Samozrejme, chceli sme skončiť vyššie, robili sme pre to maximum. Pred nami je teraz play-off a v ňom chceme 
ísť čo najďalej,“ zhrnul uplynulých 45 zápasov ligy michalovský obranca Marek Kolba. 

Iba tri víťazstvá 
V súvislosti so základnou časťou nemôžeme obísť jeden fakt. Mužstvo od Laborca síce zdolávalo súperov od 

štvrtého miesta nižšie jedna radosť, no s najväčšími konkurentmi Skalicou a Prešovom dokázali uhrať len tri 
víťazstvá z desiatich zápasov. 

„Väčšinu stretnutí s týmito protivníkmi sme prehrali o gól alebo o dva. V tých zápasoch to bolo o 
maličkostiach, nasadení a srdci. Chýbalo nám v nich aj viac chcenia ukázať samým sebe, že sme lepší ako 
súper. Teraz je to už za nami. My vieme, kde sme v súbojoch proti Skalici a Prešovu urobili chyby a poučili sme 
sa z nich. Uvidíme, ako to dopadne proti nim v play-off. Je to už úplne iná súťaž, preto som presvedčený, že z 
našej strany to už proti nim bude lepšie. Avšak pred nami je ešte štvrťfinále, ktoré musíme zvládnuť. Ako som už 
povedal, treba v každom zápase hrať zodpovedne a, hoci nie sme všetci narodení v tomto meste, nechať na ľade 
michalovské srdiečko,“ hovoril skúsený 37-ročný Kolba, ktorý má vo svojej zbierke tri slovenské tituly. Popradský 
rodák získal dva so Slovanom Bratislava (2001/02 a 2002/03) a jeden s Košicami (2013/14). 

Naladení sú dobre 
Vo štvrťfinálovej sérii bude súperom Michaloviec Spišská Nová Ves, s ktorou mali Zemplínčania v základnej 

časti vysoko priaznivú bilanciu – v piatich dueloch dosiahli až štyri výhry. 
Tú poslednú pred týždňom v stredu na ich ľade, kde triumfovali 3:0. Takýmto rozdielom by teraz radi uspeli na 

zápasy. 
„Spišiaci v play-off nebudú mať čo stratiť, budú nás chcieť čo najviac potrápiť. Aj ten minulotýždňový zápas u 

nich nám ukázal, že musíme hrať zodpovedne a so srdiečkom. Či to potom skončí 1:0 alebo 10:0, je to jedno, v 
play-off sa rátajú iba víťazstvá. Naladení sme dobre, proti bratislavskému nováčikovi sme si schuti zastrieľali a 
verím, že sme urobili dobrú pozvánku pre divákov na úvodné dva domáce súboje so Spišiakmi,“ skonštatoval 
kapitán HK Dukla Ingema. 

Na záver zopakoval hlavný cieľ mužstva v aktuálnom ročníku: „Na našich ambíciách sa v priebehu sezóny nič 
nezmenilo – chceme sa prebojovať do finále a zahrať si v baráži o extraligu.“ 

PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF 
Utorok 13. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (1. zápas) 
Streda 14. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (2. zápas) 
Sobota 17. februára o 17.00 hod.: Spišská Nová Ves – Michalovce (3. zápas) 
Nedeľa 18. februára o 17.00 hod.: Spišská Nová Ves – Michalovce (prípadný 4. zápas) 
Utorok 20. februára o 17.30 hod.: Michalovce – Spišská Nová Ves (prípadný 5. zápas) 
Ďalšie dvojice: Skalica – Považská Bystrica, Prešov – HC Bratislava, Topoľčany – Dubnica nad Váhom 
*hrá sa na tri víťazné zápasy 
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10. Skončil pred sudcom 
[12.02.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Dušan Tokarčík;Marek Baláž / Patrik Švajda;Zlatica 

Švajdová Puškárová] 

 
 

Patrik Švajda, moderátor: „V rukách policajtov skončili štyria muži podozriví z nelegálneho obchodovania s 
rastovými hormónmi, anabolikami a steroidmi.“ 



Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Troch vyšetrovatelia prepustili. Najväčšia ryba, majiteľ fitnescentra 
v Spišskej Novej Vsi, sa postavil pred sudcu.“ 

Marek Baláž, redaktor: „Na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi prišiel majiteľ jedného z najznámejších 
fitnescentier na Spiši a kulturista Ján s policajnou eskortou: Prokurátor požiadal o jeho vzatie do väzby.“ 

Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice: „Obvinený si neoprávnene obstarával látky s anabolickým 
a iným hormonálnym účinkom. Tieto látky ďalej distribuoval a predával.“ 

Marek Baláž: „Na podrobnosti o prípade je polícia skúpa.“ 
Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Košice: „V tejto chvíli nie je vhodné poskytovať bližšie 

informácie. Hneď ako to procesná situácia dovolí, budeme verejnosť prostredníctvom médií informovať.“ 
Marek Baláž: „Viac prezradil hovorca Krajskej prokuratúry.“ 
Milan Filičko: „Pri ich kontrole 8. 2. mu v motorovom vozidle boli zistené takéto látky v hodnote vyše 134 tisíc 

eur.“ 
Marek Baláž: „Po hodinovom súdnom pojednávaní sa sudca rozhodol vyjsť v ústrety požiadavkám 

prokurátora.“ 
Milan Filičko: „Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Okresný súd naše dôvody 

akceptoval, vzal obvineného do väzby.“ 
Marek Baláž: „Obvinený Ján podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť a tak definitívne rozhodne Krajský súd 

v Košiciach. Dušan Tokarčík a Marek Baláž, televízia Markíza.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Majiteľa fitnescentra poslal sudca do väzby 
[12.02.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová-Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Majiteľa najväčšieho fitnescentra na Spiši poslal sudca do väzby, 
rozhodnutie prišlo po piatkovej razii kukláčov, hľadali anaboliká a steroidy aj ľudí podozrivých z obchodovania s 
nimi. Zo štvorice zadržaných mužov troch prepustili.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „Šéf známeho spišskonovoveského fitnescentra a úspešný kulturista 
sa dnes postavil pred Okresný súd v Spišskej Novej Vsi.“ 

Reportér: „Čo hovoríte na obvinenie polície? Prečo ste predávali zakázané látky?“ 
Marie Balážová-Melníková: „Aký je verdikt súdu, ste s ním spokojný?“ 
Majiteľ fitnescentra: „…“ 
Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach: „Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej 

činnosti. Okresný súd nášmu návrhu vyhovel a vzal obvineného do väzby.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Majiteľ fitnescentra mal dvoch obhajcov, tí verdikt komentovať odmietli. Nič 

nechcú prezradiť ani policajti.“ 
Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: „Nie je vhodné v tejto chvíli poskytovať bližšie informácie. Hneď ako 

to procesná situácia dovolí, budeme verejnosť prostredníctvom médií informovať.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Podľa našich informácií našli policajti pri kontrole v aute, ale i pri domových 

prehliadkach veľké množstvo zakázaných látok.“ 
Milan Filičko: „Obvinení neoprávnene obstarával, potom ďalej distribuoval a predával látky s hormonálnym a 

anabolickým účinkom. Pri kontrole boli zistené takéto látky v sume vyše stotridsaťštyritisíc eur.“ 
Marie Balážová-Melníková: „Na Slovensko sa tieto látky dostávajú nelegálne zo zahraničia.“ 
Patrik Lukáč, fitnestréner, Košice: „Sú krajiny, v ktorých sú podmienky prijateľné, v týchto sa to potom skupuje, 

dováža a predáva. Vidíme bežne aj v šatniach vo fitkách, ako si to distribuujú medzi sebou buď tréneri, alebo 
chalani, alebo v horšom prípade aj dievčatá. Takže to už skôr pri tých ľuďoch, ktorí sa tomu súťažne venujú.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Obvinený majiteľ fitnescentra podal sťažnosť, s konečnou platnosťou bude o 
väzbe rozhodovať Krajský súd v Košiciach.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišská Nová Ves: Majiteľ fitness centra vo väzbe 
[12.02.2018; Rádio Regina BA; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marína Debnárová] 

 
 

Marína Debnárová, moderátorka: „Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dnes zobral do väzby muža, ktorého 
zadržali pri minulotýždňovej razii proti nelegálnemu obchodovaniu s anabolikami a steroidmi. Ďalších troch mužov 
zo štvorice zadržaných sudca prepustil.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Súd vzal do väzby šéfa známeho spišskonovoveského fitness centra 
a úspešného kulturistu. Ten sa k prípadu odmietol vyjadriť. Hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko.“ 



Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice: „Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej 
činnosti. Okresný súd nášmu návrhu vyhovel a vzal obvineného do väzby.“ 

Marie Balážová Melníková: „Majiteľa fitness centra obhajovali až dvaja obhajcovia. Tí verdikt dnešného súdu 
komentovať odmietli. Nič nechcú povedať ani policajti. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice 
Lenka Ivanová.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice: „Nie je vhodné v tejto chvíli 
poskytovať bližšie informácie. Hneď, ako to procesná situácia dovolí, budeme verejnosť prostredníctvom médií 
informovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa našich informácií našli policajti pri kontrole v aute, ale i domových 
prehliadkach veľké množstvo zakázaných látok. Opäť hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach.“ 

Milan Filičko: „Obvinený neoprávnene obstarával, potom ďalej distribuoval a predával látky s hormonálnym a 
anabolickým účinkom.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na Slovensko sa tieto látky dostávajú nelegálne zo zahraničia. Vysvetľuje fitness 
tréner Patrik Lukáč.“ 

Patrik Lukáč, fitness tréner: „Sú krajiny, v ktorých sú podmienky prijateľné. V týchto sa to potom skupuje, 
dováža a predáva. Vidíme bežne aj v šatniach vo fitkách, ako si to distribuujú medzi sebou buď tréneri, alebo 
chalani, alebo v horšom prípade aj dievčatá. Takže to už skôr pri tých ľuďoch, ktorí sa tomu súťažne venujú.“ 

Marie Balážová Melníková: „Obvinený majiteľ fitness centra podal sťažnosť. S konečnou platnosťou bude o 
väzbe rozhodovať Krajský súd v Košiciach.“ 
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13. Prvé preteky humenských plavcov v tomto roku: Zo 43 štartov 33 osobných 
rekordov! 

[12.02.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://humenne.dnes24.sk/prve-preteky-humenskych-plavcov-v-tomto-roku-zo-43-startov-33-osobnych-
rekordov-291399 

 
 

Na mladých plavcov PK Chemes Humenné čakali uplynulý víkend prvé ostré štarty v novom roku. A takto sa 
im darilo… 

Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves zorganizoval počas uplynulého víkendu súťaž pre plavcov do 12 
rokov. A na Spiši absolvovali prvé ostré štarty v tomto roku aj talenty Plaveckého klubu (PK) Chemes Humenné. 
Tréneri Luksaj a Bača doviezli na preteky štyri dievčatá a sedem chlapcov, ktorí absolvovali 43 štartov. Z nich až 
v 33 prípadoch si vylepšili osobné rekordy! 

12-ročný Dominik Luksaj zaplával 100 metrov prsia za 1:18.81 a za tento výkon stál na zlatom stupni víťazov. 
Timotej Leško na 100 metrov voľný spôsob skončil na smolnej štvrtej pozícii. V tejto kategórii štartoval aj Dávid 
Bača, ktorý si vyplával štyri osobné rekordy. 

11-ročná Valerie Semotamová získala bronzovú medailu v prsiach na 100 metrov časom 1:35.56. Matúš 
Adamec dokončil 50 metrov znak na piatom mieste. Mária Balogáčová zaplávala šiesty najlepší čas na 100 
metrov prsia. V tejto kategórii štartovali aj Ľubomír Findrik, Adam Kulik, Petra Vasiľková a desaťročná Eliška 
Lešková. 

Deväťročný Filip Luksaj si domov priviezol bronzovú medailu za tretie miesto v polohovke na 100 metrov. 
Prsia na 100 metrov doplával na štvrtej pozícii. 

Spravodajský portál Humenné 24 informoval PK Chemes Humenné. 
Na fotke v strede: Dominik Luksaj 
Zdroj: Dnes24.sk 
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14. Jazda bez diaľničnej známky je risk 
[12.02.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/458225-jazda-bez-dialnicnej-znamky-je-
risk/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Kontrolu používania diaľničných známok okrem automatického systému vykonáva aj šesť automobilov 
samotnej NDS v spolupráci s políciou. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 



Vodiči v týchto dňoch musia myslieť na to, že ročná diaľničná známka z minulého roku prestala platiť. Pre 
opätovnú jazdu po diaľnici je potrebné kúpiť novú elektronickú diaľničnú známku. Výjazd na diaľnicu bez platnej 
známky však nemusí automaticky znamenať pokutu. 

Čitateľka denníka Pravda Mária Findurová zo Spišskej Novej Vsi sa obáva, že na diaľnicu nemožno vyraziť 
hneď po zakúpení známky. "Videla som reportáž o šoférke, ktorá to presne tak vlani urobila, a nedávno jej prišla 
vysoká pokuta za jazdu bez známky. Pretože po zakúpení známka nadobudla platnosť až o nejaké dve minúty,“ 
píše v liste čitateľka, ktorá sa obáva podobnej sankcie. 

Oficiálna lehota potrebná na nadobudnutie platnosti známky však neexistuje. Vodič môže na diaľnicu vstúpiť 
hneď po registrácii správneho evidenčného čísla vozidla (EČV) a zaplatení elektronickej diaľničnej známky. 

"Motorista by mal využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest len s platnou diaľničnou známkou, 
inak riskuje pokutu. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sú rozmiestnené kamery zachytávajúce evidenčné 
čísla prechádzajúcich vozidiel. 

Tieto zábery sú následne vyhodnocované, teda porovnávajú sa so zoznamom zakúpených diaľničných 
známok v našej databáze. V prípade zistenia podozrenia z porušenia povinnosti úhrady diaľničnej známky sú 
tieto informácie poskytnuté do Jednotného informačného systému cestnej dopravy, ktorý je v správe Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky,“ informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela 
Michalová. 

Následne systém vyhodnotí, kto je prevádzkovateľom vozidla, či je dané vozidlo od platby oslobodené, a 
spracuje podklad pre príslušný okresný úrad. Posielanie pokuty už nie je v kompetencii diaľničiarov. 

Podľa informácií denníka Pravda po zachytení EČV automatickým systémom si vodič ešte môže kúpiť 
diaľničnú známku do konca aktuálneho dňa. Rozhodujúci je dátum kúpy známky. Po diaľnici tak môže teoreticky 
ísť auto bez platnej známky bez toho, aby mu bola automaticky poslaná pokuta. Stane sa tak, ak si vodič do 
konca aktuálneho dňa známku nekúpi. Problém pre vodiča nastane, ak na diaľnici alebo rýchlostnej ceste stretne 
fyzickú kontrolu. 

Kontrolu používania diaľničných známok okrem automatického systému vykonáva aj šesť automobilov 
samotnej NDS v spolupráci s políciou. V takomto prípade sú priestupky riešené priamo na mieste blokovou 
pokutou. V takom prípade dodatočné kúpenie známky neprichádza do úvahy. V minulom roku bolo podľa 
Michalovej takto vykonaných 505 kontrol, pri ktorých bolo uložených 1 162 pokút. 

Väčšinu z nich, až 977 sankcií, dostali zahraniční vodiči. Štát zatiaľ nevie posielať pokuty v rámci objektívnej 
zodpovednosti zahraničným vodičom. Ide o celoeurópsky problém. Jednotlivé štáty Európskej únie si totiž 
neposkytujú údaje o majiteľoch vozidiel v prípade jazdy bez platnej diaľničnej známky. 

Štát uviedol do platnosti elektronické diaľničné známky od roku 2015, keď nahradili klasické nálepky. 
Automatický systém kontroly mal po spustení problémy. Automatické posielanie pokút nefungovalo a systém 
nevedel rozpoznať autá niektorých inštitúcií, ktoré môžu po diaľniciach a rýchlostných cestách jazdiť bez úhrady. 

Rezort dopravy musel zmeniť zákon upravujúci výšku pokút. Vodičom, ktorí zadali pri registrácii známky 
nesprávne EČV alebo zámerne jazdili bez známky, hrozila pokuta vo výške 300 eur za každý deň jazdy. Celkovo 
sa tak sankcia mohla vyšplhať až do výšky niekoľkých tisíc eur. Po zmene môže majiteľ auta dostať len jednu 
pokutu mesačne, vo výške 150 eur. 

Od zavedenia elektronických známok ich predaj stúpa. Štát ich zavedením dokázal eliminovať predaj 
falošných známok, ktorý v prípade papierových nálepiek prebiehal. V minulom roku NDS predala 4,3 milióna 
kusov elektronických diaľničných známok, za ktoré získala viac ako 72,3 milióna eur bez DPH. 

Najpredávanejšou je známka s najkratšou, desaťdňovou, platnosťou. Diaľničiari jej predali 2,7 milióna kusov. 
Vodiči najčastejšie nakupujú elektronické známky v predajných miestach. V minulom roku sa tak predalo až 66 
percent všetkých známok. Stúpajúcu tendenciu má predaj známok cez internet. Predaj cez mobilnú aplikáciu 
využívali vodiči v minulom roku najmenej. Predalo sa tak len jedno percento všetkých známok. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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15. Posledné kolo základnej časti: Hokejisti Spišskej Novej Vsi opäť prehrali 
[12.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/posledne-kolo-zakladnej-casti-hokejisti-spisskej-novej-vsi-opat-prehrali-291371 

 
 

45. kolo 1. hokejovej ligy bolo zároveň posledným v základnej časti. Novoveskí hokejisti ho odohrali na ľade 
súpera na Považí. 

Základnú časť 1. hokejovej ligy ukončili hokejisti poslednými zápasmi v piatok. Spišskonovoveskí vycestovali 
za svojimi súpermi do Považskej Bystrice. No ani v poslednom kole sa im nepodarilo prerušiť sériu prehrier, ktoré 
ich sprevádzali posledné obdobie. 

Po tretinách 1:0, 0:0, 2:1 sa tak z víťazstva tešili súperi. Do play off , ktorého zápasy začínajú už v utorok 13. 
februára sme postúpili zo siedmeho miesta a našim súperom budú druhé Michalovce. 

Góly: 6. Nahálka (Zlocha, Klíma), 45. Schroner (Stanislav), 60. Klíma (Zlocha, Mišura) – 58. Koky 
HK 95 Považská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 3:1 
Foto: ilustračné 



Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Nová hra Spišského divadla je o ľuďoch znechutených zo sveta 
[12.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20759091/nova-hra-spisskeho-divadla-je-o-ludoch-znechutenych-zo-
sveta.html 

 
 

Uvedie hru od švajčiarskeho dramatika Igora Bauersimu norway.today. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo uvedie hru od súčasného švajčiarskeho dramatika Igora Bauersimu 

norway.today. 
Ide o druhý titul v štúdiu divadla v aktuálnej sezóne. Informovala o tom jeho dramaturgička Ivana Brošková. 
Réžie sa podľa jej ďalších slov zhostil Michal Jasaň. “Na premiére, ktorá sa bude konať 14. a 15. februára, sa 

môžu diváci tešiť na príbeh o mladých ľuďoch, ktorí sú znechutení zo sveta, v ktorom žijú, a snažia sa pochopiť 
samých seba,” priblížila. 

Autor má české korene 
Autor s českými koreňmi napísal hru norway.today v roku 2000 pre nemecké divadlo Schauspielhaus 

Düsseldorf. 
V rokoch 2003 a 2004 bola podľa Broškovej najviac inscenovaným dielom na nemeckých divadelných 

scénach. 
“Preložená bola do viac ako 20 jazykov a vo svete sa hrala asi v 140 divadlách,” upozornila. 
Igor Bauersima sa podľa jej ďalších slov v tomto prípade inšpiroval skutočnou udalosťou, keď dvaja mladí 

ľudia, ktorí sa zoznámili prostredníctvom internetu, spáchali samovraždu spoločne skokom zo 600-metrového 
útesu Preikestolen v Nórsku. 

“Už pred 18 rokmi autor vnímal, aká doba - doba ”chirurgického pripútania sa k mobilnému telefónu" - 
nastupuje a kam smeruje dnešná mládež," poznamenala Brošková. 

Odkaz pre mladú generáciu 
Ako ďalej uviedla, Jasaň upravil hru do takej podoby, aby v sebe niesla odkaz hlavne pre mladú generáciu, 

ktorá akoby sa strácala v skutočnom živote a žila v inom svete - vo svete internetu, moderných technológií, 
tabletov a mobilov. 

“Hovorí sa, že na internete je všetko. Inscenáciou by som rád položil divákovi otázku, či je to naozaj tak,” 
zhodnotil. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Minulosť Spišskej v netradičnej podobe: Históriu mesta prezentuje komiks 
[12.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/minulost-spisskej-v-netradicnej-podobe-historiu-mesta-prezentuje-komiks-
291342 

 
 

Spišská Nová Ves prezentuje minulosť v komiksovom seriáli. Ilustrované dejiny v tejto podobe vychádzajú pri 
príležitosti 750 výročia. 

Po úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves, ktorý vychádzal v Kultúrno-spoločenskom 
mesačníku Informátor v roku 2008, mesto zvolilo novú formu prezentácie dejín. 

Prvé časti 
Ako informovala vedúca kancelárie primátora Spišskej Novej Vsi Andrea Jančíková komiks s názvom 

Ilustrované dejiny Spišskej Novej Vsi vyjde spolu v 12 častiach. Prvé dve už boli distribuované do všetkých 
domácností v meste ako príloha januárového a februárového mesačníka Informátor. Autorom kresieb je Ľuboš 
Bukovinský a autorom textov a celkovej koncepcie je Peter Karpinský. 

„Hoci sme pre poznanie dejín nášho mesta už urobili za posledných 10 rokov veľa samotným vydaním 
monografie a vydávaním Míľnikov histórie mesta, uvedomujeme si, že ak chceme vzbudiť vzťah a snáď aj lásku k 
svojmu mestu u mladých ľudí, dejiny im potrebujeme priblížiť aj inou formou. Preto sme s nadšením prijali ponuku 
Petra Karpinského na spracovanie a vydávanie tohto komiksu. Verím, že táto netradičná forma spojenia 
literárneho a výtvarného umenia, navyše s edukačným cieľom poznania našich dejín, zaujme,“ uviedol primátor 
mesta Ján Volný. 

Netradičné spracovanie 



Prvé dve časti komiksu sa venovali osídleniu mesta, 1. písomnej zmienke, vzniku najvýznamnejšej gotickej 
zvonolejárne založenej Majstrom Konrádom, významným privilégiám ako napr. právo konať trhy, ktoré sú dodnes 
významnou súčasťou života metropoly stredného Spiša. 

„Komiks ako médium využívajú slovenské mestá iba zriedkavo, lepšie sú na tom naši susedia z Českej 
republiky. Kvalitu spišskonovoveského komiksu garantuje jej spoluautor, spisovateľ a jazykovedec Peter 
Karpinský, ktorý sa komiksu venuje aj odborne,“ doplnila Jančíková. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Môžete dať hlas vzácnemu organu v Španej Doline 
[12.02.2018; bystricoviny.sk; Z regiónu; 00:00; Nadácia VÚB] 

 
http://www.bystricoviny.sk/bystricoviny-tv/mozete-dat-hlas-vzacnemu-organu-spanej-doline/ 

 
 

Nadácia VÚB vyhlasuje 9.ročník výnimočnej hlasovacej súťaže, prostredníctvom ktorej chce opäť poukázať 
na alarmujúci stav vzácnych kultúrnych pamiatok v našej krajine. Tentokrát sa zameriava na majestátne 
historické hudobné nástroje – organy. 

Verejnosť má opäť príležitosť svojím hlasom rozhodnúť, ktorý z deviatich, dôkladne vybraných pokladov 
Slovenska bude zreštaurovaný vďaka grantu vo výške 30 000 eur. Jedným z nich je aj barokový organ z 18. 
storočia v Rímskokatolíckom kostole Premenenia Pána v Španej Doline. Myšlienku je možné podporiť 
zahlasovaním na stránke nadácie www.nadaciavub.sk/poklady do 25. februára. 

Organ má prívlastok aj „kráľ hudobných nástrojov. Snúbia sa v ňom prvky umelecké s tými technickými a 
každý je jedinečný po zvukovej, výtvarnej aj konštrukčnej stránke. V našej krajine sa do dnešnej doby zachovalo 
veľké množstvo historických organov. 

„Dá sa povedať, že u nás máme organy aj v tej najmenšej dedinke, čo nie je pravidlom ani v mnohých 
krajinách západnej Európy. Sú to unikáty a mnohé boli najväčšími nástrojmi vo svojej dobe. Ich technicko-
umelecký stav je však v drvivej väčšine zlý až kritický a ich obnova súčasnými dostupnými finančnými 
prostriedkami je problematická,“ 

hovorí vedecký pracovník z Ústavu hudobnej vedy SAV, organológ Mgr. Art. Andrej Štafura, PhD. a dodáva: 
„Reštaurovanie organov je pritom v porovnaní s inými pamiatkami náročnejšie. Aj v tom zmysle, že obsahujú 

komplex materiálov ako drevo a kov a navyše je pri nich potrebné zohľadňovať ten najdôležitejší rozmer – 
samotný zvuk.“ 

V spolupráci s pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy SAV zaradila Nadácia VÚB tento rok do svojho súťažného 
programu Poklady Slovenska spolu deväť organov na území našej krajiny, ktoré nutne potrebujú obnovu. 

O grantový príspevok na reštaurovanie sa „uchádzajú“ tieto vzácne hudobné nástroje: 
- najväčší zachovaný barokový organ na Slovensku v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Gelnici, 
- barokový organ v kostole sv. Petra a Pavla v považskej obci Pruské, 
- jediný zachovaný truhlicový organ na Slovensku zo 17. storočia v kaplnke kaštieľa v Sv. Antone, 
- organový pozitív z 18. storočia v kaplnke hradu Krásna Hôrka, 
- najstarší zachovaný kompletný organový prospekt hlavného stroja na Slovensku v Rímskokatolíckom kostole 

sv. Mikuláša v Prešove, 
- barokový organ s ojedinelou výzdobou píšťal v kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Levoči, 
- organ z obdobia romantizmu v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave, 
- barokový organ z 18. storočia v Rímskokatolíckom kostole Premenenia Pána v Španej Doline 
- dvojmanuálový barokový organ v Rímskokatolíckom kostole v obci Báč pri Dunajskej Strede. 
Zahlasovať za jeden z hudobných skvostov je možné od 12. do 25. februára na stránke 

www.nadaciavub.sk/poklady. V rozhodnutí môžu pomôcť aj dostupné bližšie informácie o histórii, unikátnych 
charakteristikách a aj súčasnom stave každého organu. Reštaurovanie nástroja s najvyšším počtom hlasov 
verejnosti, ktoré zafinancuje Nadácia VÚB grantom vo výške 30 000 eur, bude prebiehať na jeseň tohto roka. 

„Slovensko ukrýva veľa umeleckých historických pokladov. A o väčšine z nich široká verejnosť ani nevie. Sme 
presvedčení, že Slováci majú byť na čo hrdí. Aj preto chceme dlhodobo poukazovať na toto kultúrne dedičstvo, 
hovoriť o aktuálnom, doslova krízovom stave konkrétnych pamiatok a ponúknuť riešenie na ich záchranu. To je 
cieľ nášho programu Poklady Slovenska, v rámci ktorého sa tento rok za podpory aktívnych ľudí pokúsime 
zachrániť vzácny hudobný nástroj nevyčísliteľnej hodnoty,“ 

hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. 
Nadácia VÚB pomohla v minulosti vrátiť do pôvodnej krásy už mnohé pamiatky, ktoré uviedol zub času do 

dezolátneho stavu. Hlasy verejnosti rozhodli o záchrane napr. renesančnej zvonice v podtatranskej obci Vrbov, 
sôch antických bohov v Piešťanoch, Leopoldovej brány v Komárne, vitráže v Spišskej Kapitule, fresiek v 
stredovekom kostolíku v obci Čerín či diela Majstra Pavla z Levoče – jeho Súsošia Kalvárie v Spišskej Novej 
Vsi. 

Zdroj: Nadácia VÚB, Foto: ilustračné 
[Späť na obsah] 



 
 

19. Je tu štvrťfinále I. hokejovej ligy: Dvojice a rozpis zápasov na jedno 
kliknutie 

[12.02.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://topolcany.dnes24.sk/je-tu-stvrtfinale-i-hokejovej-ligy-dvojice-a-rozpis-zapasov-na-jedno-kliknutie-
291337 

 
 

Milovníci hokeja sa majú na čo tešiť. Pozrite si, kto, kedy a s kým sa stretne v štvrťfinálových sériách v bojoch 
o postup. 

Po 45. kole je všetko jasné. Základná časť sezóny 2017/2018 je minulosťou. Ako sa darilo jednotlivým tímom? 
Do ďalších bojov postupuje osem tímov, posledné dva (Trnava a Nové Zámky „B“) už majú po sezóne. Kolotoč 
zápasov vyraďovacej fázy sa začne v utorok 13. februára. Pozrite si kompletný rozpis zápasov štvrťfinálových 
sé-rií. 

1. kolo: 
13. februára 
- Skalica – Považská Bystrica (17.00 hod.) 
- Michalovce – Spišská Nová Ves (17.30 hod.) 
- Prešov – Bratislava (18.00 hod.) 
- Topoľčany – Dubnica nad Váhom (18.00 hod) 
2. kolo: 
14. februára 
- Skalica – Považská Bystrica (17.00 hod.) 
- Michalovce – Spišská Nová Ves (17.30 hod.) 
- Prešov – Bratislava (18.00 hod.) 
- Topoľčany – Dubnica nad Váhom (18.00 hod) 
3. kolo: 
17. februára 
- Považská Bystrica – Skalica (18.00 hod.) 
- Spišská Nová Ves – Michalovce (17.00 hod.) 
- Bratislava – Prešov (18.30 hod.) 
- Dubnica nad Váhom – Topoľčany (18.00 hod.) 
4. kolo: 
18. februára 
- Považská Bystrica – Skalica (18.00 hod.) 
- Spišská Nová Ves – Michalovce (17.00 hod.) 
- Bratislava – Prešov (18.30 hod.) 
- Dubnica nad Váhom – Topoľčany (18.00 hod.) 
5. kolo: 
20. februára 
- Skalica – Považská Bystrica (17.00 hod.) 
- Michalovce – Spišská Nová Ves (17.30 hod.) 
- Prešov – Bratislava (18.00 hod.) 
- Topoľčany – Dubnica nad Váhom (18.00 hod.) 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. V Spišskej Novej Vsi predstavia Tuláka hôr 
[12.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20758857/v-spisskej-novej-vsi-predstavia-tulaka-hor.html 

 
 

Alexander Luczy je držiteľom mnohých medzinárodných fotografických ocenení. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Expozícia Slovenského technického múzea v Spišskej Novej Vsi otvorí novú výstavu 

rodáka z Tatier, fotografa a horského vodcu Alexandra Luczyho s názvom Tulák hôr. 



V dvoch tematických častiach predstaví jeho 44 fotografií. „Sedemnásť čiernobielych záberov s historickým 
námetom zachytáva minulosť a spomienky autora na rodné Tatry, rodinu a horské priateľstvá. Druhú časť výstavy 
tvorí 27 fotografií, ide o farebné snímky dokumentujúce pomocou montáže vnútorné pocity autora. Jeho 
fotografický rukopis sa priznáva k istej absurdnosti a zostavuje ho z častí vzájomného protirečenia,“ priblížila 
Dana Rosová zo spišskonovoveskej expozície Slovenského technického múzea. 

Vernisáž sa uskutoční v utorok 13. februára o 16:00, výstava bude verejnosti prístupná do 29. marca. 
Predstavia aj knihu 
Kurátorom najnovšej výstavy múzea je Dušan Š. Baláž. Na vernisáži predstavia aj Luczyho knihu. 
Organizátori v sprievodnom programe ponúknu aj prednášku na tému Oblastná organizácia cestovného ruchu 

Slovenský raj & Spiš a jej poslanie v kontexte regionálneho turizmu. 
Ide o súčasť podujatí, ktoré pobočka STM v Spišskej Novej Vsi pripravila na celý február pri príležitosti 

Medzinárodného dňa turistických sprievodcov, ktorý pripadá na 21. február. 
Ponúknu výstavy, prednášky aj súťaže pre žiakov a študentov. Návštevníci si tiež môžu pozrieť výstavu Tatry 

na historických fotografiách, ktorú múzeum otvorilo minulý týždeň. 
Významný fotograf a horolezec 
Alexander Luczy (1939) prežil mladosť s rodinou v Poprade. Už v detstve sa u neho prejavila láska k horám a 

vysokohorským túram, ktoré absolvoval so svojím otcom Gustávom Alexandrom Luczym, horolezcom, 
skialpinistom a znalcom Tatier. 

Počas stredoškolského štúdia v Košiciach sa dostal do skupiny horolezcov, ktorí výrazne ovplyvnili jeho 
celoživotnú náklonnosť k vysokohorskému športu. 

Vysokoškolské štúdium absolvoval v Bratislave, kde získal titul stavebný inžinier. 
Diplom horského vodcu mu patrí od roku 1968. O rok neskôr emigroval do Švajčiarska, kde s manželkou 

Monique žije dodnes. 
Svojich záľub, hôr a fotografovania sa nevzdal ani v zahraničí. 
Alexander Luczy je uznávaný horský vodca s medzinárodným patentom UIAGM a už od mladosti sa venuje aj 

horskej fotografii. 
Je držiteľom mnohých medzinárodných fotografických ocenení a ceny Grand prix na Svetovej súťaži horskej 

fotografie v Antibes vo Francúzsku. 
Donedávna mu vyšli dve publikácie o vlasti - Krásy Slovenska a Vysoké Tatry, informovala Rosová. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Gladiátori ukončili základnú časť prehrou v Skalici. 
[12.02.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; redakcia] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/20759175/skalicania-sa-na-play-off-naladili-vitazstvom.html 

 
 

Základná časť prvej hokejovej ligy napísala v piatok svoju poslednú kapitolu. Od utorka začína vyraďovacia 
časť, v ktorej ide už o všetko. No bez trnavských hokejistov. 

45. KOLOSkalica – Trnava 7:2 (3:0, 2:0, 2:2) 
Domáci mali už pred zápasom istotu prvého miesta a hostia zasa istotu toho, že sa v play off nepredstavia. 

Hralo sa teda bez výraznejších emócií, no podľa domácej réžie. Už v piatej minúte otvoril skóre Jarolín a ešte v 
prvej časti ho napodobnili Vaškovič s Mikéskom. 

Hostia sa snažili ukončiť sezónu so cťou, vypracovali si aj šance, ale na domácich jednoducho nemali. Tí 
okamžite trestali po kombinačnej akcii Janáčom už na 4:0. Trnava dostala v druhej tretine aj ďalšiu šancu, ale 
počas svojej presilovky si nedala pozor na skúseného Jarolína, ten aj v oslabení unikol a upravil už na 5:0. 

Záverečná tretina už sa niesla v pokojnom tempe z oboch strán a hostia z Trnavy sa predsa len dočkali. 
Zaváhanie domácej obrany potrestal po úniku Mrava – 5:1. Ibaže domáci o tri minúty neskôr odpovedali 
Vaškovičom. V závere sa ešte raz tešili obe mužstvá z gólu a základnú časť tak ukončili po výsledku 7:2. 

Góly: 5. a 35. Jarolín, 15. a 47. Vaškovič, 18. Mikéska, 26 a 56. Janáč – 44. Mrava, 50. Baránek. 
Vylúčení: 3:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 45:32. Divákov: 708. 
SKALICA: Petrík – Horváth, Škapík, Mikeska, Sloboda, Pavešic, Janík, Straka, Kukliš – Hujsa, Dufek, 

Vaškovič – Janáč, Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Schmidt. 
Ostatné výsledky 45. kola: Dubnica – Nové Zámky 24:2 (7:1, 9:0, 8:1), Prešov – Topoľčany 2:1 pp (0:1, 1:0, 

0:0 – 1:0), Michalovce – HC Bratislava 12:0 (1:0, 9:0, 2:0), Považská Bystrica – Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:0, 
2:1). 

Tabuľka: 
1. Skalica 46 33 5 1 7 210:103 110 
2. Michalovce 46 31 5 3 7 232:87 106 
3. Prešov 46 29 6 2 9 182:109 101 
4. Topoľčany 46 23 7 4 12 162:103 87 
5. Dubnica 46 21 3 6 16 184:145 75 
6. Bratislava 46 17 2 4 23 146:169 59 
7. Sp. N. Ves 46 11 3 7 25 138:193 46 



8. P. Bystrica 46 10 5 4 27 134:202 44 
9. Trnava 46 9 2 3 32 126:216 34 
10. N. Zámky B 46 8 0 3 35 100:301 27 

[Späť na obsah] 

 
 

22. S MY Novinami Spiša na Olympic 
[12.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; Jana Pisarčíková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20758957/s-my-novinami-spisa-na-olympic.html 

 
 

K predplatnému máme pre Vás darček. 
V aktuálnom vydaní vás tiež poteší aj príloha Slávni lupiči. 
SPIŠ. Od utorka nájdete na pultoch stánkov ďalšie číslo obľúbeného týždenníka MY Noviny Spiša. Okrem 

zaujímavých tém v týždenníku nájdete aj prílohu a darček k predplatnému. 
Nestarnúce hity ako Slzy tvý mámy, Jasná správa, či Dynamit si vďaka MY Novinám Spiša budete môcť 

zanôtiť v Poprade. 
Pre predplatiteľov máme darček. 
Ak si týždenník objednáte na jeden rok za tridsať eur, dostanete k tomu dva lístky na koncert legendárnej 

skupiny Olympic. 
Stačí vyplniť kupón v MY Novinách Spiša. 
Z regiónu 
MY Noviny Spiša vám každý týždeň prinášajú zaujímavé témy z regiónu. V aktuálnom vydaní sa dočítate: 
Spišiaci si za hlavné mesto Spiša zvolili Spišskú Novú Ves. Čo na to hovoria Popradčania? 
V kauze údajných falšovaných meraní popradských hygienikov padlo prvé obvinenie. 
Zakázali návštevy v popradskej nemocnici. 
Poprad hľadal Karolínku, našli ju mŕtvu. 
Na opravy baziliky v Levoči ide viac ako milión eur. 
Deti si v Tatrách užili jazdu na psích záprahoch. 
V Poprade pochovali basu, zamávali fašiangom. 
Alweg, šanca v Tatrách 
Opäť sme nezabudli ani na ľudí z východu, o ktorých nehodno mlčať. 
Entomológ Rudolf Gabzdil objavil na východe vzácny druh hmyzu. 
Každý týždeň vám prinášame aj množstvo zaujímavých rubrík. 
V rubrike – Príbehy z Tatier si prečítate o Alwegu, ktorý bol šancou pre dopravu v Tatrách. 
Na stranách venovaných Dramatickej medicíne sa dozviete, že chrípku spôsobili hviezdy, maláriu vzduch. 
Príloha Slávni lupiči 
V roku 1963 sa v londýnskom parku Finsbury stretli traja muži. 
Známe postavy podsvetia Douglas Gordon Goody a Buster Edwards počúvali tajomného muža. 
Hovoril im o poštovom vlaku, ktorý mal prevážať opotrebované bankovky zo škótskeho Glasgowa do Londýna 

na likvidáciu. 
Vlak mal mať len slabú ochranu. Operácie sa zdala jasná a jednoduchá. 
Tak nejako vznikal plán na zločin storočia z roku 1963, pri ktorom lupiči ukradli 2, 6 milióna libier. 
Príloha Slávni lupiči, ktorú nájdete v najbližšom vydaní týždenníky MY však prináša aj ďalšie zaujímavé 

momenty sveta kriminálnych činov. 
Pre športových gurmánov 
Na svoje si prídu aj milovníci športu. 
Svoju dušu si potešíte pri čítaní príbehu Františka Sučka, ktorý svoj hlas roky požičiava popradskému hokeju. 
Basketbal vo Svite zaznamenáva vzostup. 
Biliard v Podolínci sa úspešne rozvíja. 
Z mála dokáže vyťažiť veľa. Klub láka mládež, reprezentuje ho aj bývalá nádejná karatistka. 
Pripravené sú aj pozvánky na športové podujatia a tiež výsledkový servis 
Týždenník, ktorý pomyselne spája všetkých Spišiakov ani tento týždeň z rúk nepustíte. 
Nájdete ho na pultoch stánkoch a v predajných miestach do 19. februára. 
Titulka MY Noviny Spiša. (zdroj: Jana Pisarčíková) 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Skaličania sa na play off naladili víťazstvom 
[12.02.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20759109/skalicania-sa-na-play-off-naladili-vitazstvom.html 



 
 

Základná časť prvej hokejovej ligy napísala v piatok svoju poslednú kapitolu. Od utorka začína vyraďovacia 
časť, v ktorej ide už o všetko. 

45. KOLOSkalica – Trnava 7:2 (3:0, 2:0, 2:2) 
Domáci mali už pred zápasom istotu prvého miesta a hostia zasa istotu toho, že sa v play off nepredstavia. 

Hralo sa teda bez výraznejších emócií, no podľa domácej réžie. Už v piatej minúte otvoril skóre Jarolín a ešte v 
prvej časti ho napodobnili Vaškovič s Mikéskom. 

Hostia sa snažili ukončiť sezónu so cťou, vypracovali si aj šance, ale na domácich jednoducho nemali. Tí 
okamžite trestali po kombinačnej akcii Janáčom už na 4:0. Trnava dostala v druhej tretine aj ďalšiu šancu, ale 
počas svojej presilovky si nedala pozor na skúseného Jarolína, ten aj v oslabení unikol a upravil už na 5:0. 

Záverečná tretina už sa niesla v pokojnom tempe z oboch strán a hostia z Trnavy sa predsa len dočkali. 
Zaváhanie domácej obrany potrestal po úniku Mrava – 5:1. Ibaže domáci o tri minúty neskôr odpovedali 
Vaškovičom. V závere sa ešte raz tešili obe mužstvá z gólu a základnú časť tak ukončili po výsledku 7:2. 

Góly: 5. a 35. Jarolín, 15. a 47. Vaškovič, 18. Mikéska, 26 a 56. Janáč – 44. Mrava, 50. Baránek. 
Vylúčení: 3:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 45:32. Divákov: 708. 
SKALICA: Petrík – Horváth, Škapík, Mikeska, Sloboda, Pavešic, Janík, Straka, Kukliš – Hujsa, Dufek, 

Vaškovič – Janáč, Jarolín, Jurák – Kniazev, Kučera, Hluch – Schmidt. 
Ostatné výsledky 45. kola: Dubnica – Nové Zámky 24:2 (7:1, 9:0, 8:1), Prešov – Topoľčany 2:1 pp (0:1, 1:0, 

0:0 – 1:0), Michalovce – HC Bratislava 12:0 (1:0, 9:0, 2:0), Považská Bystrica – Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:0, 
2:1). 

Tabuľka: 
1. Skalica 46 33 5 1 7 210:103 110 
2. Michalovce 46 31 5 3 7 232:87 106 
3. Prešov 46 29 6 2 9 182:109 101 
4. Topoľčany 46 23 7 4 12 162:103 87 
5. Dubnica 46 21 3 6 16 184:145 75 
6. Bratislava 46 17 2 4 23 146:169 59 
7. Sp. N. Ves 46 11 3 7 25 138:193 46 
8. P. Bystrica 46 10 5 4 27 134:202 44 
9. Trnava 46 9 2 3 32 126:216 34 
10. N. Zámky B 46 8 0 3 35 100:301 27 
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24. Január priniesol teplotné rekordy, niekde sa už prebúdzala príroda 
[12.02.2018; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/20758931/januar-priniesol-teplotne-rekordy-na-niektorych-miestach-sa-
prebudzala-priroda.html 

 
 

Najteplejším dňom bol 29. január, a to predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. 
BRATISLAVA. Tohtoročný január bol teplotne nadpriemerný a priniesol niekoľko rekordov. 
Veľmi teplé počasie dokonca spôsobilo na niektorých miestach Slovenska prechodné prebúdzanie sa 

vegetácie. 
Veľmi teplý vzduch 
„Pre charakter počasia na území Slovenska mal v januári 2018 rozhodujúci vplyv prenos teplejšej a vlhkej 

vzduchovej hmoty z Atlantického oceánu do strednej Európy, pričom veľmi podobne ako v predošlom mesiaci 
absentovali vpády studeného arktického vzduchu zo severu,“ informoval na svojej stránke Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

Napríklad Gánovce pri Poprade mali v januári priemernú teplotu -3,1 °C, čo je 2 °C nad dlhodobým 
priemerom. 

Počas prvej januárovej dekády prúdil na Slovensko teplý, prechodne až veľmi teplý vzduch od juhozápadu a 
juhu. 

Na stanici v Hurbanove (okr. Komárno) zaznamenali najteplejší 6. január minimálne od roku 1901. Teplota tu 
dosiahla 14,6 °C, rekordne teplo bolo v tento deň aj v Oravskej Lesnej a v Liesku v okrese Námestovo a v 
Poprade. 

Najpodrobnejšie počasie pre Slovensko a svet 
Pozrite si, aké bude počasie u vás. 
Celodenné mrazy 
Následne začal na Slovensko prúdiť od severovýchodu až východu studený polárny vzduch, pričom 

ochladenie vrcholilo v dňoch 14. až 16. januára, keď sa aj v nížinách vyskytovali celodenné mrazy. 



„Aj napriek tomu, že išlo o jedno z najchladnejších období, ktoré sa u nás vyskytli v priebehu januára 2018, 
silnejšie nočné mrazy boli len v najchladnejších častiach nášho územia,“ konštatoval SHMÚ s tým, že 
najchladnejšie bolo 15. januára v obci Mlynky (okr. Spišská Nová Ves), kde namerali -14,8 °C. 

Na prelome druhej a tretej januárovej dekády sa vyskytovali častejšie snehové zrážky, pričom snehová 
pokrývka sa prechodne vytvárala aj v nižších polohách, 22. januára bola súvislá snehová pokrývka takmer celom 
území Slovenska s výnimkou krajného juhozápadu a niektorých najnižšie položených oblastí vo 
Východoslovenskej nížine. 

Záver januára sa vyznačoval netypicky teplým až veľmi teplým počasím, na Slovensko prúdil morský tropický 
vzduch. 

Najteplejším dňom bol 29. január, a to predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. Maximálna teplota 
presiahla na niektorých miestach 15 °C, napríklad na staniciach Blahová v okrese Dunajská Streda (15,9 °C), 
Žihárec v okrese Šaľa a Bratislava (15,4 °C). 
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25. Majiteľa fitnescentra obvinili pre obchodovanie s anabolickými steroidmi 
[12.02.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20759041/majitela-fitnescentra-obvinili-pre-obchodovanie-s-anabolickymi-
steroidmi.html 

 
 

Súd ho na návrh prokurátora vzal do väzby. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa v pondelok zaoberal návrhom na vzatie do 

väzby. 
Prečítajte si tiež:Kukláči zasahovali vo fitnesscentre, zadržali aj známeho kulturistu 
Podal ho prokurátor na Jána J. (41) zo Spišskej Novej Vsi. Obvinený je zo zločinu neoprávneného 

zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. 
Majiteľa jedného z fitnescentier v meste zadržali kukláči vo štvrtok večer medzi Spišskou Novou Vsou a obcou 

Harichovce vo chvíli, keď šoféroval svoje luxusné SUV. 
Odvtedy bol v policajnej cele, na súd ho v pondelok priviedla eskorta. 
Obchodoval so steroidmi 
Ján J. čelí obvineniu, že v bližšie nezistenej dobe od júna 2017 do februára 2018 si prostredníctvom 

nezistených osôb a prepavno-zasielateľských služieb odstarával a dovážal látky s anabolickým a iným 
hormonálnym účinkom. 

Tie potom skladoval najmä v kancelárskych priestoroch prevádzky na Tehelnej ulici, v bytoch na Hutníckej 
ulici a v Ulici Za Hornádom v Spišskej Novej Vsi. 

((piano)) 
Podľa znenia obvinenia časť týchto látok skladoval aj vo fitness klube M Gym Fitness Madaras na Mlynskej 

ulici, odkiaľ ich neoprávnene a za účelom vlastného obohatenia ďalej distribuoval, predával a prevážal. 
Pri jednej takej jazde bol vo štvrtok večer zadržaný. Po prehliadke vozidla Mercedes Benz GLS 350 aj na 

uvedených adresách boli zaistené látky, ktorých hodnota bola stanovená na takmer 135-tisíc eur. 
Išlo o látky Methandicnone, Naprosim, Propionate 200, Stanzolol a Trenbolone. Obsahovali účinné látky ako 

testosteron propionát, testosterón enantát, metádienón, metyltestosterón a ďalšie, ktorú sú zaradené medzi 
endogénne a androgénne anabolické steroidy. 

Proti väzbe podal sťažnosť 
Šéf fitka po zadržaní vypovedať odmietol. 
Ako nás informoval hovorca krajskej prokuratúry, Ján navrhli stíhať väzobne pre obavu, že na slobode by 

pokračoval v páchaní trestnej činnosti. 
“Sudca pre prípravné konanie nášmu návrhu vyhovel a obvineného vzal do väzby,” informoval nás Milan 

Filičko. 
Dodal, že Ján J. podal sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. 
Hoci boli vo štvrtok zadržané až štyri osoby, obvinený bol zatiaľ iba Ján J. 
V prípade uznania viny mu hrozí päť až 12 rokov väzenia. 
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26. Volejbalistky Hit UCM Trnava sa vrátili do boja o play off 
[12.02.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka;(pam)] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/20759151/volejbalistky-hit-ucm-trnava-sa-vratili-do-boja-o-play-off.html 



 
 

Cez víkend odohralo univerzitné volejbalové družstvo Hit UCM Trnava dôležité dve stretnutia v boji o play off. 
TRNAVA. V sobotu cestovalo do Nového Mesta nad Váhom a v nedeľu do Nitry na COP-ku, ktorá po sobote 

už stratila šancu na play off. V oboch zápasoch sa po dramatických koncovkách podarilo zverenkyniam hlavného 
trénera Pavla Bernátha zvíťaziť a dotiahnuť sa na rozdiel jedného víťazstva a dvoch bodov práve na nováčika z 
Nového Mesta, teda k vytúženému 8 miestu. Hit UCM Trnava odohrá ešte tri zápasy. Najbližšie dva zápasy sa 
odohrajú už tento víkend 17.2. - 18.2. v sobotu proti Kežmarku a v nedeľu proti Spišskej Novej Vsi. Pre 
obsadenosť Mestskej športovej haly odohrajú najdôležitejšie zápasy extraligy v aktuálnom ročníku v Športovej 
hale Komplet v Hrnčiarovciach nad Parnou. Oba zápasy začínajú zhodne o 19.30 hod. 

7. KOLONové Mesto - Hit UCM Trnava 1:3 (18, -20, -23, -22) 
Na pôde Nového Mesta sa odohralo bojovné stretnutie, v ktorom išlo o veľa, teda o postupové miesto do play 

off. Zápas začali lepšie domáce hráčky, keď zvíťazili v prvom dejstve 25:18. Od druhého setu však začali diktovať 
tempo hry hosťujúce hráčky, ktoré vyrovnali na 1:1. V koncovke tretieho setu domáce hráčky vyhrávali 23:22, no 
Trnavčankám sa podarilo vyhrať tento set v pomere 25:22 a štvrtý takisto ovládli, čiže sa tešili z výhry 3:1 a 
dôležitých troch bodov do tabuľky. 

Rozhodovali: Čuntala a Kováč, 230 divákov. 
TRNAVA: Slezáková 9, Melišová 8, Lukáčová 1, Behúnová 7, Režná 15, Doluda 18, libero Gondeková 

(Kočišová 4, Vasková 6, Schvábová 0). Tréner P. Bernáth. 
Najlepšia hráčka zápasu (MVP): Diana Gondeková (Trnava). 
Pavel Bernáth, tréner Trnavy: „Dôležitá a cenná výhra. Doslova sme vydreli sme tretí a štvrtý set. Nevzdali 

sme sa a preto ešte stále žijeme!“ 
Ostatné výsledky nadstavby o 5. až 10. miesto: COP Nitra – Pezinok-Bilíkova 2:3 (-14, 24, 26, -10, -7), 

Spišská Nová Ves – Kežmarok 0:3 (-11, -7, -14). 
8. KOLOCOP Nitra - Hit UCM Trnava 2:3 (-17, 13, 17, -19, -12) 
V zápase začali lepšie Trnavčanky, ktoré kontrolovali prvý set. Postupne sa však začali presadzovať 

uvoľnenejšie domáce hráčky COP Nitry, ktorým začalo vychádzať riskantné podanie. Trnavčanky si začali 
uvedomovať dôležitosť duelu a začali produkovať vlastné chyby v základných herných činnostiach. Zdalo sa, že 
po druhom a treťom hladko prehratom sete sa už nedostanú do zápasu, ale trpezlivou hrou a skúsenosťami 
vyrovnali zápas na 2:2. V piatom sete Hit UCM Trnava doťahovali trojbodový náskok COP Nitra. Dotiahli stav na 
7:7 a od tohto momentu pribúdali body postupne na jednu a druhú stranu. COP Nitra viedla 12:11, ale od tohto 
stavu sa dostala na podanie trnavská smečiarka Lucia Behúnová, ktorá dotiahla zápas do víťazného konca. 

Rozhodovali: Moravčík a Henček, 50 divákov. 
TRNAVA: Slezáková 8, Melišová 5, Lukáčová 4, Behúnová 15, Režná 10, Doluda 18, libero Gondeková 

(Kočišová 0, Schvábová 0, Vasková 2). Tréner P. Bernáth. 
Najlepšia hráčka zápasu (MVP): Katarína Körmendyová (COP Nitra). 
Pavel Bernáth, tréner Trnavy: „Komplikovaný zápas. Ak by veci išli jednoducho, asi by to nebola zábava. V 

každom prípade COP-ka bez ohľadu na jej tabuľkové postavenie solídny súper a vyhráva sa tam veľmi ťažko. 
Takže som rád, že sme to zvládli a ďalej žijeme!“ 

Ostatné výsledky nadstavby o 5. až 10. miesto: Nové Mesto - Pezinok-Bilíkova 1:3 (-19, 20, -19, -23). 
Tabuľka: 
1. Kežmarok 24 14 10 49:42 39 
2. Pezinok 25 13 12 50:48 41 
3. Spiš. N. Ves 24 8 16 33:55 23 
4. N. Mesto 25 8 17 36:62 22 
5. Trnava 25 7 18 31:65 20 
6. COP Nitra 25 3 22 30:71 15 
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27. Novovešťania, dobré o nich vedieť: Takéto pekné akcie sa v blízkom čase 
uskutočnia! 

[12.02.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/novovestania-dobre-o-nich-vediet-taketo-pekne-akcie-sa-v-blizkom-case-
uskutocnia-291375 

 
 

Novovešťania, viete o nich? Vybrali sme pre vás niekoľko našich tipov na zaujímavé podujatia, ktoré sa 
uskutočnia už cez tento týždeň v našom meste. 

Beatles Valentine – Love Songs 
12. februára 2018 o 19:00, Dom kultúry Mier 



Už v pondelok si prídu na svoje milovníci svetoznámej kapely The Beatles. Romantický valentínsky koncert 
skupiny The Backwards ponúka legendárne hity 60-tych rokov z tvorby slávnych chrobákov. Večer, ktorý vás 
dokonale naladí si môžete vychutnať v kultúrnom dome na sídlisku Mier. 

Liquid acrylic 
13. februára 2018 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Tvorivá dielňa pre dospelých. Neviete maľovať a radi by ste sa niečo naučili? Spišské osvetové stredisko 

pripravilo tvorivú dielňu, kde si môžete vytvoriť vlastné dielo na plátne, ktoré si odnesiete domov. Technika s 
akrylovými farbami si vďaka svojej efektívnosti nachádza stále viac nadšencov. 

Dvorné dialógy 
14. februára 2018 o 16:00, Múzeum Spiša 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi organizuje už 51. stretnutie z cyklu Dvorné dialógy. Téma: Maketa 

Provičného domu vyrobená podľa plánov F. Bartla z roku 1786, v mierke 1:50 Hosť: Mgr. art. Helena Vojtková, 
Mgr. art. Peter Machata 

Norway. Today 
14. a 15. februára 2018 o 19:00, štúdio Spišského divadla 
Premiéru divadelnej hry Norway.today si môžete pozrieť počas pracovného týždňa v štúdiu Spišského 

divadla. Hra je inšpirovaná skutočnou udalosťou. Hrdinovia tejto hry Júlia a August sa snažia utiecť od svojich 
problémov, pretvárky, klamstiev, ako aj od seba samých. Chcú urobiť osudové rozhodnutie, pri ktorom si 
uvedomia, či stojí za to žiť… 

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
15. februára 2018 o 17:00, športová hala 
Už vo štvrtok popoludní sa dozvieme mená najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov, zaslúžilých 

funkcionárov reprezentujúcich naše mesto v roku 2017. Vychutnať si atmosféru oceňovania v športovej hale 
môžu aj obyvatelia mesta, priaznivci športu a jeho fanúšikovia. 

Akustický koncert N3O 
15. februára 2018 o 19:00, čajovňa Alchýmka 
Pod názvom N3O tvorí Dominik Varchola jedinečnú muziku, ktorá sa vlní v rytmoch slnečného reggae s 

príchuťou slovenskej novodrevnej ľudovky. Svojským prejavom s uvedomelými textami oslavuje krásu prírody, 
upozorňuje na neduhy spoločnosti a inšpiruje poslucháčov k šťastnému žitiu. Tentokrát v sólo akustickej podobe 
odznejú jednoduché verzie nových aj starých piesní. 

Dámsky krajčír 
16. februára 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Príbeh o klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s neobyčajným dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o 

neveru pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou až do chvíle, kedy si prenajme byt – bývalú 
krajčírsku dielňu. Okolnosti ho však prinútia predstierať, že je dámskym krajčírom. Francúzsku situačnú komédiu 
plnú komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich si môžete vychutnať v piatok večer. 

Kino.doc 
17. februára 2018 o 18:00, čajovňa Alchýmka 
Vo februárovom vydaní Kina.doc máte možnosť nahliadnuť do Ázie, v ktorej prostredníctvom kamery 

navštívite netradičnú ženskú komunitu a zoznámite sa so životom v Afganistane, o ktorom mnohí máme len 
hmlistú a nepresnú predstavu. Čakajú na vás dva filmy Solárne mamy a Človek v Afganistane. 

Snehulienka a sedem trpaslíkov 
18. februára 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej 

otecko, kráľ, nedoniesol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, 
kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia Snehulienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až … no 
veď príďte a uvidíte ako to dopadlo. 

Nenávidím 
18. februára 2018 o 17:00, Divadlo Kontra 
Intímna spoveď Adama Mňaučiaka, frustrovaného inteligenta – lúzra, v slovenskej premiére tragikomickej 

monodrámy Marka Koterského, poľského špecialistu na šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku našej 
každodennosti. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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28. MBK nezastavil ani Svit 
[12.02.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20759029/mbk-nezastavil-ani-svit.html 

 
 

Komárno sa priblížilo k piatej priečke. 
EUROVIA SBL 



32.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno – Iskra Svit 97:69 (20:21, 17:13, 37:17, 23:18) 
Prvá štvrtina priniesla vyrovnaný basketbal. Hostia koncentrovanou hrou nedovolili domácim dostať sa do 

tlaku. Naopak to boli Podtatranci, ktorí boli o krôčik vpredu. Prvý kôš v druhej časti hry padol takmer po dvoch 
minútach a dal ho domáci Vojtek. Komárno tak prevzalo vedenia a udržalo si ho až do prestávky, hoci do 
výraznejšieho náskoku sa nedostalo. 

Zverenci trénera Šporara mali do tretej časti hry výborný nástup, začalo sa im dariť strelecky a prakticky v 
tejto časti hry rozhodli o svojom víťazstve. V záverečnej štvrtine Komárno kontrolovalo hru a doviedlo zápas bez 
problémov do víťazného konca. 

TH: 16/11 – 25/17, Fauly: 27 – 17, Trojky: 12 – 4, Rozhodovali: Kúkelčík, Lamoš, Margala 
Komárno: Tomič 21, Vojtek 17, Bowman 14, Vu. Djordjevič a Jankovič po 7 (Adams 14, Miloševič 11, Kürthy a 

Marchyn po 3, Jurčina a Stojanov 0) 
Povedali po zápase: 
Miloš Šporar, tréner Komárna: „Hrali sme veľmi dobrý a pekný basketbal, preto som veľmi šťastný. Chlapci sa 

videli a cítili na ihrisku, hrali sme tvrdú obranu a boli sme veľmi dobrí na doskokoch. A vo všetkých segmentoch v 
zápase sme boli veľmi dobrí, preto sme vyhrali zaslúžene. Som veľmi rád, že sme takto fungovali na ihrisku a 
pobavili sme našich fanúšikov. Ale to už je minulosť, teraz sa už musíme sústrediť na Slovenský pohár.“ 

Miles Bowman, hráč Komárna: „Gratulujem mojim spoluhráčom, podali sme kolektívny výkon a som hrdý na 
môj tím. Okrem toho, že sa nám darila streľba, to bol aj divácky atraktívny zápas, naši fanúšikovia boli určite 
rovnako šťastní, ako sme aj my. Zápas mal svoj náboj, strelecká dráma to síce nebola, ale iskrilo sa. Som šťastný 
za toto víťazstvo a ideme ďalej.“ 

Ostatné výsledky: Handlová – Inter 60:92, Žilina – Prievidza 71:96, Košice – Levice 109:115 pp., Spišská 
Nová Ves – Karlovka (hrajú 14.2.) 

1. Inter 32 28 4 3010:2491 60 
2. Košice 32 24 8 3058:2601 56 
3. Levice 32 23 9 2818:2535 55 
4. Prievidza 32 21 11 2887:2484 53 
5. Svit 32 18 14 2883:2711 50 
6. Komárno 32 18 14 2726:2663 50 
7. Karlovka 31 10 21 2408:2581 41 
8. Handlová 32 8 24 2489:3023 40 
9. Žilina 32 5 27 2535:3129 37 
10. SNV 31 4 27 2365:2961 35 
Program 33.kola: 3.3. Prievidza – Košice, Svit – Handlová, Inter – Žilina, Komárno – Karlovka, Levice – 

Spišská Nová Ves. 
Program 34. kola: 7.3. Košice – Inter, Handlová – Komárno, Spišská Nová Ves – Prievidza, Žilina – Svit, 

Karlovka – Levice. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. MALÉ AUTÁ SI UŽÍVAM… 
[30.01.2018; Auto magazín; ZNÁMA TVÁR; s. 144,145; Peter Barta] 

 
 

MIRKA PARTLOVÁ. DIVADELNÁ A FILMOVÁ HEREČKA SI ŠOFÉROVANIE AUTOMOBILU DOKÁŽE 
UŽÍVAŤ. NA SVOJE DOTERAJŠIE VOZY FIAT 500 A CITROËN DS3 NEDÁ DOPUSTIŤ. 

Text: Peter Barta, foto: archív 
* Ste známou herečkou z televíznej obrazovky aj divadelnej či muzikálovej scény. Môžete nám prezradiť, na 

čom pracujete v úvode roku 2018? 
Momentálne mám práve za sebou premiéru svojho prvého singla „Sám", ktorý sme napísali spoločne s 

klaviristom Zolim Sallaiom (pozn. člen skupiny No Name). On mal na starosti hudbu, ja zasa text. Je to moja 
prvotina, takže sa z toho teším! Inak si dovolím povedať, že ma čaká pokojný divadelný rok. Naďalej budem 
účinkovať v muzikáloch nielen v divadle Nová scéna, ale aj v divadle Wüstenrot v muzikáli Frida a v činohernej 
jednoaktovke Panna Jana. 

* Chodíte do práce a na predstavenia autom alebo vás niekto vozí? 
Vzhľadom na to, že moje domovské divadlo sa nachádza v centre mesta, je nemožné tam v bežnom čase 

zaparkovať! Preto radšej využívam mestskú hromadnú dopravu a viem, že prídem načas. Súčasne mi tak odpadá 
stres z hľadania voľného parkovacieho miesta. Keď je však pekné počasie a mám čas, tak rada dokonca chodím 
pešo. 

* Aké trasy musíte najčastejšie ako šoférka počas roka absolvovať? 
Sú to väčšinou dlhé trasy, keď cestujem na nejaký event sama alebo s kapelou. Cesta smer „východ na 

otočku", to nie je pre mňa už nič nové. Niekedy je to naozaj náročné a polovicu dňa v podstate šoférujem! Čas sa 
snažím využiť na učenie nových textov alebo počúvaním hudby. 

* Aké máte auto dnes, aké značky vám prešli rukami v minulosti? 



Moje prvé autíčko bolo Fiat 500. Bola to skôr záležitosť imidžu, ale slúžilo mi celé štyri roky, pričom sa v tom 
čase stalo mojou neodmysliteľnou súčasťou. Fiat zvládol neraz náročné situácie a nenechal ma nikdy v štichu. 
Druhým autom, ktoré mám dodnes, je Citroën DS3.Je to športové autíčko, ktoré má na rozdiel od „fiatky" 
podstatne viac „koníkov". Takže moje jazdy nabrali nový rozmer. Musím však povedať, že obe autá ma vždy 
doviezli z bodu A do bodu B. Teda až na posledný mesiac, keď si moje auto zrejme potrebovalo odo mňa 
oddýchnuť a odišlo do servisu. Takže momentálne som bez auta… 

* Prečo práve Fiat a DS3? Pamätáte sa ešte na to, ako ste sa k tým autám dostali? 
Vždy to bolo úplne náhodou. Fiat som si bola len pozrieť v showroome, ako vlastne vyzerá, a už som s ním 

odišla. A Citroën DS3 bol vystavený na ceste, po ktorej som skoro denne jazdila. Dlho ma to pokúšalo, doslova 
mi to auto podávalo ruku a vlastne asi aj na mňa čakalo. Odolávala som celý týždeň, potom bolo moje. Takže 
vždy to bol nejaký súzvuk správnych vecí ako imidž auta, technická stránka, bezpečnosť a pohodlnosť. 

* Preferujete menšie automobily alebo šetríte na nejaké SUV? 
Jazdím aj krátke, aj dlhé trasy. Keďže žijem v meste, ľahšie sa parkuje s malým autom. Pokiaľ ešte nemám 

deti, užívam si egoistický malé, športové autíčka. 
* Máte obľúbenú farbu auta alebo vám na tom vôbec nezáleží? 
Vždy som chcela čierne auto. Prvé však bolo červené a druhé je žlté… 
* Akú hudbu počúvate v aute najradšej? 
Počúvam azda všetko, od hudby až po audioknihy. Dokonca si doma niekedy nahrám monológ do divadla a 

učím sa ho v aute. Pri našom povolaní musíme využívať čas efektívne. Navyše, niekedy sa stane, že už mám 
toho všetkého plné zuby a práve v aute nájdem žiadané ticho. 

* Je niečo, čo nesmie rozhodne chýbať vo vašom aute? 
Určite pitná voda a nabíjačka na mobil. V kufri mám aj výbavu, že „keby niečo". To znamená, že spacák, 

elektrický ohrievač a fľašu vína. 
* S autom sú väčšinou spojené príjemné veci, ale mali ste už aj nejakú dopravnú nehodu? 
Žiaľ, áno. Minulý rok som sa vracala domov po predstavení Frida v Spišskej Novej Vsi, ale bola silná búrka. 

Pri Liptovskom Hrádku som dostala akvaplaning a už to bolo! Našťastie sa nič vážne nestalo a odniesli si to len 
„plechy"… 

* Žijete v Bratislave. Dokázali by ste sa v našom hlavnom meste uživiť ako taxikárka? 
Je fakt, že šoférovanie je pre mňa relax, ale či sa tým dá uživiť, to naozaj netuším. Taxikári majú u mňa veľký 

obdiv hlavne počas víkendov, keď vozia podnapitých ľudí a zvládajú to väčšinou s úsmevom. To by som ja asi 
„nedala". 

—- 
KTO JE MIRKA PARTLOVÁ? 
Rodáčka z Malaciek vyštudovala hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Jej prvá 

muzikálová postava bola Ofélia v muzikáli Hamlet na Novej scéne. Účinkovala aj v Slovenskom národnom 
divadle, v Divadle Aréna v Divadle Cassovia. Divadelná a filmová herečka tvorila tri roky pár so spevákom Petrom 
Cmoríkom. V súčasnosti účinkuje v DNS v rozprávke Čarodejník z krajiny OZ (Dorotka) a v muzikáloch Pokrvní 
bratia (Johnsonová), Mačky (Demetra), IAG0 j(Desdemona), Rómeo a Júlia (matka Capuletová) a v divadle 
Wüstenrot žiari v predstavení Frida. 

—- 
„Polovicu dňa v podstate šoférujem." 

[Späť na obsah] 
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