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1. Energetici vrazia do východu 40 miliónov 
[12.01.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; sita] 

 
 

Na tento rok naplánovali viac ako 400 investičných projektov. 
KOŠICE. Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) plánuje v tomto roku investovať zhruba 40 

miliónov eur. „Medzi najväčšie projekty patrí napojenie priemyselného parku vo Veľkej Ide na napäťovej úrovni 
110 kilovoltov, modernizácia veľkých elektrických staníc v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Poprade,“ uviedla pre 

portál vEnergetike.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. 
Kam mieria peniaze 
Energetici plánujú investovať aj pod Tatrami, v Humenskom, Michalovskom, Rožňavskom okrese, tiež v 

lokalite Košice-okolie. „Na tento rok sme naplánovali viac ako 400 investičných projektov na úrovni vysokého a 
nízkeho napätia, ktoré sa dotknú aj najodľahlejších obcí. Chceme, aby mali všetci odberatelia rovnako kvalitnú, 
bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny.“ Firma chce investovať aj do rozširovania svojej distribučnej sústavy. 
V súčasnosti vlastní a spravuje v Košickom, Prešovskom a v časti Banskobystrického kraja takmer 22-tisíc 
kilometrov vedení. Distribučná spoločnosť chce v tomto roku vo vytypovaných lokalitách pokračovať v investíciách 
aj čo sa týka zmeny vzdušného vedenia na podzemný variant. „Ide najmä o exponované trasy v dĺžke spolu 
približne 60 kilometrov v takých lokalitách, kde pre kombináciu nepriaznivých klimatických podmienok, vegetácie 
a fauny dochádza k takým výpadkom v distribúcii elektriny, ktoré nedokážeme ovplyvniť.“ 

Čo sa spravilo vlani 
Aj v minulom roku preinvestovala VSD približne 40 miliónov eur. „Jedným z prvých úspechov minulého roka je 

už zrealizovaná úprava vedenia v okolí Tatranskej Kotliny, pri ktorej sme sa dohodli so zástupcami mesta Spišská 
Belá ako investorom nového cyklochodníka, do ktorého mohla uložiť práve nové káblové podzemné vedenie. V 
podobnom duchu a s rovnakým cieľom práve prebiehajú rokovania so správcom cestnej komunikácie v Ždiari.“ 
Firma pokračovala v minulom roku v inštalácii inteligentných meradiel. „V súčasnosti sú už dve tretiny spotreby 
odberateľov zaznamenávané v takzvanom priebehovom meraní. To znamená, že ide o kombináciu inteligentného 
meracieho systému a jeho predchodcu automatizovaného zberu dát.“ Východoslovenská distribučná 
nainštalovala k decembru minulého roka už vyše 45-tisíc inteligentných meradiel. Do roku 2020 bude mať 
inteligentné meradlá až 100 tisíc domácností a firiem. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Ľudia z Krompach si už nespomínajú 
[12.01.2018; Denník N; Víkend; s. 13; DANIEL VRAŽDA] 

 
 

Po zverejnení príbehu Ludwiga Eisenberga sme sa pokúsili zistiť o ňom viac v jeho rodných Krompachoch, 
hoci po sedemdesiatich rokoch sa už veľmi niet koho pýtať 



Kto bol Ludwig Eisenberg? Je zložité pátrať po životnom príbehu človeka, ktorý by mal teraz vyše sto rokov, v 
mestečku, kde po takmer tristo Židoch, čo pred takmer 80 rokmi skončili v koncentračných táboroch, zostali len 
ruiny starého cintorína a niekoľko dobových fotografií a pohľadníc. Kronika sa nezachovala, možno zhorela, 
vravia na miestnej radnici. Spolužiaci a kamaráti Ludwiga alias Laleho nežijú. A ani najstarší Krompašania, s 
ktorými sme hovorili, si na Eisenbergovcov nespomínajú. Akoby ani neexistovali. Existovali – príbeh hlavného 
tetovača v osvienčimskom lágri – Ludwiga Eisenberga – zaujal médiá na celom svete. V roku 1942, keď 
Eisenberg s ostatnými deportovanými smeroval do vyhladzovacieho tábora Osvienčim na okupovanom poľskom 
území, malo mestečko Krompachy pri Spišskej Novej Vsi 4251 obyvateľov, z toho vyše 280 bolo Židov. Lekári, 

advokáti a majitelia malých obchodíkov. Cukrárstvo, pekáreň, obchod s koloniálnym tovarom, krajčírstvo, 
obuvníctvo, obchod sa papierom a starým železom…, vymenováva krompašské firmy dokument s názvom 
„Likvidácie podnikov Židov“ z obdobia medzi rokmi 1941 – 1942. Zverejnil ho Ústav pamäti národa. Eisenbergovci 
medzi nimi nie sú. 

DEPORTAČNÉ ZOZNAMY 
Eisenbergovci však existovali. Učiteľka dejín na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a regionálna historička 

Ružena Kormošová sa roky venuje aj pátraniu po osudoch tamojšej židovskej komunity a priebehu deportácií zo 
Spiša. O príbehu jednej z rodín vydala knihu Cena života a dve desiatky príbehov o mladých Židoch zo Spiša 
spracovala s gymnazistami v dvoch knihách s názvom Po stopách pamäti. Informácie o Eisenbergovcoch našla v 
precízne vypracovaných dokumentoch Tisovej administratívy nazvaných „Prípravné deportačné zoznamy“. Jozef 
a Serena Eisenbergovci, teda rodičia Ľudovíta, boli poľskí prisťahovalci. Otec pochádzal z Nového Sanczu a 
matka zo Zielonky. Do vtedy priemyselných Krompách prišli niekedy pred I. svetovou vojnou. Bývali na Námestí 
slobody v dome číslo 16 s tromi deťmi, najstarším synom Moricom (1912), o dva roky mladšou dcérou Malvínou a 
Ľudovítom. Pred deportáciou celej rodiny do koncentračných táborov bol Moric zubným technikom a Ľudovít 
pracoval ako obchodný pomocník pravdepodobne v otcovom obchode. „Najprv deportovali zo Spiša na základe 
súpisov Židov dievčatá, potom mladých mužov a koncom mája 1942 odišiel takzvaný rodinný transport. S 
najväčšou pravdepodobnosťou Ľudovíta deportovali medzi prvými mladíkmi z okresu Spišská Nová Ves v marci 

a rodičov v rodinnom transporte koncom mája roku 1942,“ predpokladá na základe historických dokumentov 
Kormošová. 

MENO SI NEPAMÄTÁM 
Primátorka Krompách Iveta Rušinová hovorí, že len nedávno pátrala na internete po osudoch miestnych 

Židov, ale s menom Ludwiga Eisenberga a jeho rodiny sa nestretla. Nespomína si, že by o nich niekto doma 
alebo v škole hovoril. „O Židoch sme sa neučili. Z rozprávania viem, že vraj niektorí ľudia hovorili, „konečne už 
idú“, keď ich odvážali z mesta. Taká bola doba. Keď však videli na vlastné oči, ako s nimi zaobchádzali, ako 
plakali, bolo im ich ľúto.“ Emil Neupauer stojí v kancelárii svojho malého autoservisu na kopci, vidno odtiaľ aj na 
spustnutý židovský cintorín. Ukazuje, ako sa tam dá dostať. Na stene kancelárie visí cenník lyží z roku 1933 – 
spomienka na úspešnú rodinnú firmu Neupauerovcov, ktorí okrem výroby drevených ležadiel pre kúpele ako jedni 
z prvých na Slovensku rozbehli aj výrobu lyží. Patentovali ich pod značkou NEUPAT a vyvážali ich aj do 
zahraničia. Snaží sa spomenúť si, či niekedy rozprával o nejakých Eisenbergovcoch, loví v pamäti. „Nie, také 
meno si nepamätám,“ odpovie napokon muž okolo šesťdesiatky a venuje sa ďalšiemu zákazníkovi. A takto to 
pokračuje aj pri rozhovoroch s ostatnými v Krompachoch. Keď sa Helena Mosinová narodila, mal Ludwig 
sedemnásť rokov. Keď ho odvážali do Osvienčimu, mala deväť. Na rodinu Eisenbergovcov si nespomína. 

ZOSTALI LEN FOTOGRAFIE 
Mozaiku života a histórie Krompách sa snaží poskladať už roky viceprimátor mesta Stanislav Barbuš. Zbiera a 

kupuje od Krompašanov dobové fotografie a pohľadnice a študuje archívne zápisnice z rokovaní povojnového 
miestneho výboru. „Kronika mesta je problém, lebo sa nezachovala. Možno zhorela pri niektorom z požiarov,“ 
hovorí a otvára v počítači starostlivo označené súbory so skenmi starých fotografií. O živote krompašských Židov 
z obdobia pred, počas a po vojne sa toho veľa nezachovalo. Jozef Grondžel, majiteľ vydavateľstva v 
Krompachoch, zostavil a vydal o histórii mesta knihu. Ani on sa pri pátraní v dokumentoch s menom Ludwiga 
Eisenberga a jeho rodiny nestretol. Barbuš ukazuje fotografie obchodíkov v nízkych viac dedinských ako 
mestských domčekoch v historickom centre so židovskými menami. „V Krompachoch žili len chudobní židia. Z 
historických domov sa veľa nezachovalo. Stoja dva: Dom záhradkárov a zdravotnej starostlivosti.“ Na mieste 
židovskej synagógy dnes stojí sídlisko. Nik presne nevie, kde stála, ani ako vyzerala. Viceprimátor ukazuje 
nejasný obrázok odfotografovaný z diaľky, čiastočne ho prekrývajú konáre stromu, na zábere je malá stavba 
stratená v množstve budov v okolí. Hrdo hovorí, že toto je jedna z mála, ak nie zatiaľ jediná fotografia synagógy. 
Stanislav Barbuš sa s menom Ludwiga Eisenberga a jeho rodiny nestretol, a tiež si nepamätá, že by jeho rodičia 
o nich rozprávali. Spomína, ako počul rozprávanie o úplne nových výbavách mladých Židoviek odvážaných do 
lágrov. Zhromažďovali ich na obecnom úrade. „Ľudia dievčatám tie výbavy cez noc vymenili za staré.“ 
Viceprimátor vytiahol zo šuplíka v kancelárii viditeľne starú zložku s prebalom z kartónu. Zápisnice z rokovaní 
miestneho Národného výboru označené rokom 1947. „Možno v nej bude nejaká zmienka,“ a pustí sa ešte raz do 
čítania zoznamu. Keď sa v roku 1945 Ludwig Eisenberg vrátil z Osvienčimu do Krompách, vypátral svoju životnú 
lásku Gitu Furmanovú vo Vranove, oženil sa a živil sa tam chvíľu výrobou textilu. Komunisti mu firmu znárodnili, 
uväznili ho, a potom spolu s Gitou emigroval – toľko jeho knižná spomienka v skratke. Krompašskí radní sa druhý 
rok po vojne v roku 1947 zaoberali dočasnou správou „takzvaných židovských domov“, konfiškáciami, 
prideľovaním „nepriateľského“ majetku a zneužívaním prídelov. 

[Späť na obsah] 

 
 



3. EuroGas žiada od Slovenska ďalšie miliardy pre masten 
[12.01.2018; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 12; Lucia Lauková] 

 
 

ARBITRÁŽ 
Dlhoročný spor o prístup k ložiskám na Gemeri opäť ožíva. 
Lucia Lauková 
Bratislava – Ložiská mastenca v Gemerskej Polome sú predmetom niekoľkoročných sporov, ktoré prekročili 

hranice. Americká korporácia EuroGas ohlásila, že do dvoch mesiacov opäť zažaluje Slovensko. Pred 
medzinárodným investičným tribunálom bude žiadať kompenzáciu od osem do 22 miliárd eur. Dôvodom sú nové 
zistenia o podzemných zásobách lukratívnej suroviny. 

Objavili sa nové skutočnosti 
Ministerstvo financií v stanovisku pre HN uviedlo, že vstup do konania a kúpa pohľadávky súviseli s potrebou 

zabezpečiť naše postavenie v opätovne otvorenom konaní voči spoločnosti EuroGas, ktoré prebiehalo súbežne s 
arbitrážou, v ktorej Slovensko vyhralo. „Opodstatnenosť vstupu do tohto konkurzného konania je možné overiť zo 
samotného, verejne dostupného arbitrážneho rozsudku. Slovensko podalo v decembri 2017 proti rozhodnutiu 
konkurzného súdu v USA odvolanie,“ povedala hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová. O tom, ako plánujú 
postupovať v súvislosti s novou miliardovou arbitrážou, sa zatiaľ mlčí. Podľa agentúry TASR EuroGas 
argumentuje vyčíslenie žiadanej kompenzácie vo výške osem až 22 miliárd eur novoobjavenými dôkazmi o 
väčšom rozsahu ložiska v Gemerskej Polome, ako sa odhadovalo. Dokumenty, z ktorých údaje o rozsahu čerpali, 
však nezverejnili. Na nedostatok informácií poukázala aj Magdaléna Pelíšek Fischerová, advokátka kancelárie 
Almond Legal. „Nemáme, žiaľ, dostatok konkrétnych informácií o tomto spore ani o argumentácii procesných 
strán, aby sa dalo vyhodnotiť riziko neúspechu. Rovnako neviem predpokladať, ako dlho tento spor bude trvať,“ 
zhodnotila pre HN Fischerová. „Slovensko si drží výnimočne dobré skóre v sporoch so zahraničnými investormi. 
Naša krajina začína byť vďaka týmto výsledkom v zahraničí vnímaná ako silný štát,“ uviedol v stanovisku tlačový 
odbor ministerstva financií po tom, ako sa vlani v auguste tribunál Medzinárodného strediska pre riešenie sporov 
z investícií jednohlasne vyjadril v neprospech žalujúcich spoločnosti EuroGas a Belmont Resources. V hre vtedy 
bola suma 239,7 milióna eur. Z veľkého víťazstva sme sa však podľa všetkého tešili predčasne. 

Využijú Ruskovo zatknutie 
Hoci predseda Predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball hneď po vynesení rozsudku pripustil záujem o 

odvolanie sa, karty zamiešalo najmä októbrové zatknutie bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska. To im 
totiž poskytlo argument na spochybnenie rozhodnutia. „Rusko stál na začiatku celej kauzy v roku 2004, keď 
ponúkal cez prostredníkov získanie ložiska mastenca, ktoré sme ešte držali, spoločnosti Mondo Minerals za 
úplatok päť miliónov eur,“ uviedol pre TASR Rauball s tým, že prípad riešila aj americká FBI. Dodal, že následne 
poveril svojich právnych zástupcov preskúmaním možností, ako opäť začať arbitráž v kauze mastenec. 
Medzinárodný tribunál má čas približne do konca apríla, aby sa vyjadril k žiadosti o anuláciu verdiktu. Ak by sa 
rozhodol v prospech EuroGasu, Slovensko môže čeliť dvom arbitrážam súčasne. Ak by však EuroGas v týchto 
sporoch neuspel, avizoval podanie žaloby aj na americkom federálnom súde proti rakúskej spoločnosti Schmid 
Industrieholding a jeho dcérskej spoločnosti Eurotalc, ktorá je na Slovensku držiteľom licencie na ťažbu v 
Gemerskej Polome. K informáciám o možnej arbitráži sa Eurotalc odmietol vyjadrovať. „Eurotalc trvá na 
skutočnosti, že akákoľvek činnosť v dobývacom priestore bola a je vykonávaná na základe právoplatných 
povolení,“ vyhlásil prokurista spoločnosti Ján Greňa. 

EUROGAS VS. SLOVENSKO: HISTÓRIA SPORU 
Spor sa začal v roku 2005. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi odňal ložisko mastenca spoločnosti 

Rozmin, dcérskej spoločnosti firmy EuroGas AG, keďže firma nezačala ťažiť v zákonom stanovenej lehote. 
EuroGas AG od roku 2010 avizoval svoj zámer začať arbitráž proti Slovensku. Dôvodom je presvedčenie, že 

naše úrady firme Rozmin v roku 2004 nelegálne odobrali ložisko. 
Za zmarenie investície žiadal EuroGas AG najskôr v roku 2011 500 miliónov eur. 
V roku 2012 sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. 

Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy USD. 
Koncom roku 2013 EuroGas Inc. upozornil SR, že podá návrh na arbitráž na pôde Medzinárodného strediska 

pre riešenie investičných sporov (ICSID) vo Washingtone, s rovnakou sumou odškodného, 1,65 miliardy USD. 
Medzinárodný tribunál začal proces v januári 2015. V auguste 2017 Komisia rozhodla, že Slovenská republika 

v arbitrážnom spore proti spoločnostiam Eurogas a Belmont Resources uspela. 
22. december 2017 – spoločnosť Belmont, ktorá spolu s Eurogas Inc. žalovala Slovensko, sa rozhodla využiť 

paragraf 52 štatútu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) a požiadala o anuláciu 
rozhodnutia tribunálu. 

11. január 2018 – EuroGas Inc. ohlásil, že do dvoch mesiacov začnú ďalšiu arbitráž. Od Slovenska chcú 
žiadať kompenzáciu vo výške 8 – 22 miliárd eur. 

21. apríl 2018 – uplynie 120-dňová lehota na posúdenie, či Komisia verdikt z augusta 2017 anuluje. 
Foto: 
Na Gemeri sa nachádza jedno z najlukratívnejších miest na svete vhodných na ťažbu mastenca. 

[Späť na obsah] 

 
 



4. Spišská Nová Ves sa zväčší o novú štvrť 
[12.01.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; sita] 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves sa rozrastá, v blízkosti centra vzniká nová obytná štvrť nazvaná Iglovia. 

Po jej dostavaní by tu mohlo nájsť bydlisko približne 1 200 ľudí. Stavia tam niekoľko developerov, mesto však 
s nimi spolupracuje na výstavbe ciest, kanalizácie, infraštruktúry. Záujem o bývanie v tejto časti prejavili nielen 
domáci, ale aj ľudia z okolitých obcí. sita 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Pohotovosť v lekárňach - piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. januára 
[12.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20734688/pohotovost-v-lekarnach-piatok-12-sobota-13-a-nedela-14-januara.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 
12. 1. - 14. 1. Lekáreň Fontána, Hlavná 1652/49 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
12. 1. - 14. 1. 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. 
Levoča 
13. 1. - 14. 1. Lekáreň U BARBORKY, Sídl. Západ, V. Greschika 1 
V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24 
9.00 - 12.00 hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 
Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 
Spišská Nová Ves 

12. 1. – 14. 1. Dr. MAX, Mlynská 2047/39 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
12. 1. - 14. 1. 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 
12. 1. – 14. 1. 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 
12. 1. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 13. 1. Adria, Obrancov mieru 3, 14. 1. Anett, Levočská 59/1808 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
12. 1. EKO Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14, 13. 1. Na autobusovej stanici, Jiřího Wolkera 466, 14. 1. 

Diecézna sv. Lukáša, Alžbetina 21 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
12. 1. Centrum, Námestie slobody 67, 13. 1. Harmónia, Ul. 1. mája 2045, 14. 1. Avicena, Nemocničná 41 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
12. 1. - 14. 1. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
12. 1. - 14. 1. Lekáreň MEDIC SK, 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 
12. 1. – 13. 1. 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 
12. 1. - 14. 1. Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
12. 1. RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 13. 1. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 14. 

1. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
12. 1. ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14, 13. 1. Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 14. 1. Dr. 

Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Kam za kultúrou - piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. januára 
[12.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20734696/kam-za-kulturou-piatok-12-sobota-13-a-nedela-14-januara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Bastardi o 20.10, Coco o 15.40, 18.20, 3D o 16.10, Čertoviny o 15.20, 17.40, 19.50, 

Ferdinand o 16.00, Insidious: Posledný kľúč o 18.10, 21.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.40, 20.50, 3D o 18.30, 
Matky rebelky: Šťastné a veselé o 20.00, Molly a jej hra o 19.40, Najtemnejšia hodina o 18.00, 20.40, Najväčší 
showman o 15.30, Star Wars: Poslední Jediovia o 16.30, Špindl o 17.50 hod., sobotu a nedeľu navyše: Coco o 
13.00, 3D o 13.30, Čertoviny o 13.10, Ferdinand o 13.40, 14.10, My little Pony vo filme o 13.20, Paddington 2 o 
13.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Čertoviny o 14.20, 16.15, Najtemnejšia hodina 
o 20.10, Coco o 13.40, 16.00, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Molly a jej hra o 17.10, Stratený v džungli o 
17.45, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.20, 19.50, Špindl o 15.50, 18.10, Star Wars: Poslední jediovia o 20.00, 
Ferdinand o 13.50, 15.10 hod., ÚSMEV - (piatok) Miesto splnených túžob o 18.00, Najtemnejšia hodina o 20.00, 
(sobota) Najtemnejšia hodina o 18.00, Koleso zázrakov o 20.10, (nedeľa) Najtemnejšia hodina o 18.00, Dvojitý 
milenec o 20.10 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Čertoviny o 16.15 - v sobotu a 

nedeľu aj o 14.20, Najtemnejšia hodina o 20.10, Coco o 16.00 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Insidious: Posledný 
kľúč o 20.30, Stratený v džungli o 17.45, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.20, Špindl o 15.50, 18.10, Star Wars: 
Poslední jediovia o 20.00, (sobota, nedeľa) Ferdinand o 13.50 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Ujo Váňa o 10.30, Novoročný galakoncert 

Evy Urbanovej o 19.00, (sobota) Novoročný galakoncert Evy Urbanovej o 19.00, (nedeľa) Doktor Jajbolí o 16.00 
hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Voľnomyšlienkár o 19.00, (nedeľa) Na skle maľované o 19.00 hod., BÁBKOVÉ 
DIVADLO (Alžbetina 38) - (nedeľa) Ako šlo vajce na vandrovku o 14.30 a 16.30 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Škriepky na korze o 19.00, (nedeľa) Pán Tragáčik a templári o 
16.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO HRADU - (nedeľa) Dračie pytačky o 16.00 hod., KONTRA 
(Zimná 68) - (sobota) Čínsky maharadža o 19.00 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), Výstava: Família Feďkovič (do 21. 1.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - 
so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 
1.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne 
míňať (do 15. 4.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Sila spojenia (do 28. 1.), (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 - 
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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; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - 
Miloš Kopták: Malá princezná a kocúr na kolieskových korčuliach (do 31. 1.), 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.), VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Výstava ilustrátorky 
Jany Šlosárovej: Zlatý život (do 31. 1.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 2.), 

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. 2018), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3. 2018), 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?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1.), 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: Industriálny motív v kresbe Jana Rastislava 
Stehlíka a Ľudovíta Felda (do 31. 1.), 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 
SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), 
TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále umenia 2017 (do 31. 1.) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! o 8.00 hod., (sobota) Rýchle rande o 18.30 hod., 

(nedeľa) Kizomba o o 19.00 hod., Dokumentárne kino: Varga o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - (piatok) 
Imaginary: Alternative Rock koncert o 19.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Čertoviny o 13.40, 16.00, 18.10, Najtemnejšia hodina o 18.20, 20.20, Coco o 17.50, 3D 

o 15.50, Coco + Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom o 13.10, Insidious: Posledný kľúč o 21.00, Ferdinand o 
15.20, 16.10, 3D o 13.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.30, 20.30, Koleso zázrakov o 20.50, Bastardi o 18.30, 
Špindl o 18.00, Molly a jej hra o 20.10, Star Wars: Poslední Jediovia o 13.10, Detské kino - My little Pony vo filme 
o 13.20 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Bastardi o 17.50, Coco o 15.40, Čertoviny o 16.00, 18.20, Ferdinand o 15.30, 
Insidious: Posledný kľúč o 20.40, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.00, Molly a jej hra o 20.20, Najtemnejšia hodina o 
20.30, v sobotu a nedeľu navyše: Coco 3D o 13.00, Čertoviny o 13.40, My little Pony vo filme o 13.10 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Insidious: Posledný kľúč o 19.30, (sobota) Čertoviny o 17.30, Matky rebelky: 
Šťastné a veselé o 19.30, (nedeľa) Čertoviny o 17.30, Molly a jej hra o 19.30 hod. 

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

Šuhaj o 16.00 hod., KINO SCALA - (nedeľa) Tri letušky v Paríži o 18.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI 
(Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Foto v 
Carafke 2017 (do 13. 1.), ZÁBAVNO OBCHODNÉ CENTRUM MAX - (výstava) , 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.), 
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA PU - Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), 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, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 
1.), 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Millefleur - Eva Končeková a Michaela Bednárová (do 4. 2.), ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 
30. 1.), 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie; Umelci 
Tatrám, 



TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 
28. 2.), 

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, 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.) 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Krompachy, okres Spišská Nová Ves 
[11.01.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Lucia Barmošová] 

 
 

Lucia Barmošová, moderátorka: „V rizikových osadách na Slovensku majú byť policajné oddelenia a pre časté 
užívanie toluénu, ktorý nazývajú aj drogou chudobných, sa plánuje zmena zákona o narkotikách. Fetujú ho totiž aj 
malé deti. Aké ďalšie novinky sa chystajú, to prezradili minister vnútra a policajný prezident v osade 
v Krompachoch.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Pred týždňom sa skončilo zákrok v smižianskej osade zničenými policajnými autami. 
Mali tam oslavu. Keď prišla hliadka preveriť oznámenie, mladý muž vybehol z davu s palicou a rozbil na 
služobnom aute okno a kapotu. Podľa ministra Kaliňáka 70 % všetkej kriminality tvorí takzvaná rómska 
kriminalita, aj preto by už policajti mali mať čoskoro rozviazané ruky.“ 

Robert Kaliňák, minister vnútra SR: „Robíme tie úpravy predovšetkým spôsobom, aby mohol policajt zakročiť 
nielen pri páchaní trestnej činnosti, alebo priestupku, ale ja pri narušení verejného poriadku a je povinný ten 
zákrok vykonať.“ 

Matúš Gavlák: „Podľa policajného prezidenta má byť princíp zákrokov tvrdší pri nerešpektovaní policajnej 
výzvy. Po nej už budú pri pokračovaní nasledovať donucovacie prostriedky.“ 

gen. Tibor Gašpar, prezident PZ SR: „Práve preto prichádzame s tým, aby sme policajtom trošku rozviazali 
ruky a hlavne zbavili ich niektorej obavy, že budú okamžite posudzovaní inšpekciu ministra vnútra.“ 

Matúš Gavlák: „Ďalšou novinkou bude vytvorenie policajných oddelení priamo v osadách. Hliadka, ktorá tam 
bude pridelená, bude plniť iba špecifické úlohy viažuce sa na danú osadu. V nich majú pribudnúť aj kamerové 
systémy.“ 

gen. Tibor Gašpar: „V tomto prípade napríklad tu na území Krompách minimálne jednu dvojčlennú hliadku. 
Bude vyčlenená pre riešenie práve možno z preventívneho hľadiska a následne z represívneho na riešenie tej 
protiprávnej činnosti.“ 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity (telefonát): „Vytipovať si len jednu skupinu 
obyvateľstva, potom našiť na ich mieru zákon, tak to určite nepovažujem za akceptovateľný krok. Ete to nazvať 
Zákon na potlačenie kriminality rómskych osád, tak to už naozaj vnímam ako takú populistickú skratku.“ 

Matúš Gavlák: „Krompachy sú tiež známe tým, že v tunajších osadách často požívajú toluén. Ten tu fetujú aj 
malej deti. Aj voči tomu chcú novými zákonnými úpravami bojovať.“ 

gen. Tibor Gašpar: „Sa tu predávajú za 2, za 3 eurá kusy látky napustené toluénom a robí sa na tom biznis. 
To je niečo, čo musíme tiež skúsiť riešiť a možno aj reguláciou predaja toluénu, alebo iných prchavých látok cez 
iný zákon.“ 

Matúš Gavlák: „Všetky novinky budú postupne uvádzané do praxe. Minister Kaliňák chce, aby boli v zákone 
ustanovené už v lete tohto roku. Z Krompách Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Vláda odklepla novú sieť urgentov: Tu vás ošetria 24 hodín denne 
[11.01.2018; cas.sk; Správy; 16:15; kuk;joc] 

 
https://www.cas.sk/clanok/642379/vlada-odklepla-novu-siet-urgentov-tu-vas-osetria-24-hodin-denne/ 

 
 

Otvoriť galériu 
A je to schválené! Vláda prichádza s novým zoznamom 44 urgentných príjmov, do ktorého na poslednú chvíľu 

aj pribudla vojenská nemocnica v Ružomberku. 
Nový Čas prináša mapu miest, kde vás po novom akútne ošetria po celý deň. NIektorí pacienti budú však 

musieť precestovať desiatky kilometrov.Bratislava - A je to schválené! Pre ľudí z niektorých regiónov zostáva 
cesta za 24-hodinovou zdravotnou starostlivosťou cestou poriadne zarúbanou. Vláda v stredu schválila zoznam 

https://www.cas.sk/clanok/642379/vlada-odklepla-novu-siet-urgentov-tu-vas-osetria-24-hodin-denne/


44 urgentných príjmov, do ktorého po novom pribudla vojenská nemocnica v Ružomberku. Nový Čas prináša 
mapu miest, kde vás po novom akútne ošetria po celý deň. 

Medzi špecializovanými zariadeniami II typu však chýbajú nemocnice v Trenčíne a Trnave. V praxi to teda 
bude vyzeráť tak, že kým v Nitre bude na príjme aj 6 lekárov, v trenčianskej nemocnici bude sedieť na nočnej 
službe len jeden lekár, čo sa nepáči ani expertovi na urgentnú medicínu. "V krajských mestách by takéto niečo 
malo byť, pretože tieto fakultné nemocnice majú príslušných odborníkov, aj kapacity,“ tvrdí prezident Slovenského 
Červeného Kríža Viliam Dobiáš. Ministerstvo sa bráni, že vychádzalo z geografických ukazovateľov, počtu 
hospitalizácii či počet operačných výkonov. „Určenie urgentu II neobsahovalo podmienku veľkosti mesta, ale 
dôležitá je jeho poloha a ukazovatele zdravotnej starostlivosti, doplnila Eliášová. 

Nemocnice s urgentami si prilepšia 
Urgenty by mali byť podľa odborníkov samostnou jednotkou, ktorá bude vlatné finančné krytie. Zariadenie 

budú podľa ministerstva fungovať po novom v inom režime. „Doteraz už nebudú platení podľa výkonu,ale budú 
dostávať od poisťovne paušál. Nemocnice prvého typu dostanú measačne 27 tisíc eur, druhého typu až 100 tisíc 
eur,“ objasnila hovorkyňa rezortu. Na vytvorenie nových oddelení budú môcť nemocnice čerpať aj eurofondy. 

Urgenty I. typu 
- 34 pracovísk 
- 1 ambulancia 
- 1 univerzálny lekár 
- triediaca sestra 
- ďalšia sestra alebo záchranár 
Urgent II. typu 
- 7 pracovísk pre dospelých a 3 pracoviská pre deti 
- samostatné oddelenie 
- viac špecialistov na jednom mieste 
- cez deň budú v službe aspoň 4 lekári a 8 zdravotných sestier a záchranárov 
- v noci budú na pracovisku 3 lekári a 6 sestier a záchranárov 
Poplatky za pohotovosť a urgent 
POHOTOVOSŤ 2 E 
- 10 E ak si ich zdravotný stav ošetrenie na urgente nevyžadoval. 
URGENTNÝ PRÍJEM 0 E 
ZRANENIE: akútne prípady, ak sa čaká viac ako 2 hodiny 
KRAJ 
Bratislavský 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica akademika Ladislava Dérera 
Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Ružinov 
Trnavský 
Trnava Fakultná nemocnica Trnava 
Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 
Galanta Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta 
Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera 
Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica 
Nitriansky 
Nitra Fakultná nemocnica Nitra 
Komárno FORLIFE, Všeobecná nemocnica Komárno 
Levice Nemocnice s poliklinikami, miesto prevádzky ZZ Levice 
Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany 
Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 
Žilinský 
Martin Univerzitná nemocnica Martin 
Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 
Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín 
Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 
Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 
Banskobystrický 
Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 
Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 
Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno 
Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 
Rimavská Sobota Svet zdravia, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 
Zvolen Nemocnica Zvolen 



Žiar nad Hronom Svet zdravia, Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 
Prešovský 
Poprad Nemocnica Poprad 
Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov* 
Bardejov Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov 
Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné 
Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica 
Vranov nad Topľou Vranovská nemocnica 
Košický 
Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Košice Detská fakultná nemocnica Košice 
Košice Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica 
Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce 
Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava 
Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 

Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov 
Foto: 
Urgentné príjmy budú fungovať po novom (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Spišská Nová Ves sa posilnila o kanadského krídelníka Amardiho 
[11.01.2018; dobrenoviny.sk; 13:39; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/121503/spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-kanadskeho-kridelnika-amardiho 

 
 

Dvadsaťsedemročný krídelník už absolvoval debut v Eurovia SBL, v stredajšom stretnutí proti Leviciam 
(67:87) zaznamenal šesť bodov a dva doskoky. 

Ilustračné foto. — Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič 
Spišská Nová Ves 11. januára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

získalo do svojich služieb kanadského hráča Richarda Amardiho. 
Dvadsaťsedemročný krídelník už absolvoval debut v Eurovia SBL, v stredajšom stretnutí proti Leviciam 

(67:87) zaznamenal šesť bodov a dva doskoky. “Zápas s Levicami odohral Amardi doslova ‘z lietadla’, priletel len 
v deň zápasu. Verím, že ak sa s tímom zohrá, bude platnou posilou. My už nemáme čo stratiť, pokúsime sa vo 
zvyšku sezóny ešte zabojovať a Amardi by mal byť jednou z opôr,” uviedol pre oficiálnu webstránku klubu 
športový manažér Michal Búza. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Spišská Nová Ves sa posilnila o kanadského krídelníka Amardiho 
[11.01.2018; teraz.sk; Šport; 12:46; TASR;Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-spisska-nova-ves-sa-po/302252-clanok.html 

 
 

Dvadsaťsedemročný krídelník už absolvoval debut v Eurovia SBL, v stredajšom stretnutí proti Leviciam 
(67:87) zaznamenal šesť bodov a dva doskoky. 

Spišská Nová Ves 11. januára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

získalo do svojich služieb kanadského hráča Richarda Amardiho. 
Dvadsaťsedemročný krídelník už absolvoval debut v Eurovia SBL, v stredajšom stretnutí proti Leviciam 

(67:87) zaznamenal šesť bodov a dva doskoky. “Zápas s Levicami odohral Amardi doslova ‘z lietadla’, priletel len 
v deň zápasu. Verím, že ak sa s tímom zohrá, bude platnou posilou. My už nemáme čo stratiť, pokúsime sa vo 
zvyšku sezóny ešte zabojovať a Amardi by mal byť jednou z opôr,” uviedol pre oficiálnu webstránku klubu 
športový manažér Michal Búza. 

[Späť na obsah] 
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11. Z pomocníka v krompašskom obchode sa stal tetovač z Osvienčimu, 

miestni si už nespomínajú 
[11.01.2018; dennikn.sk; Slovensko; 10:42; Redakcia] 

 
https://dennikn.sk/995237/z-pomocnika-v-krompasskom-obchode-sa-stal-tetovac-z-osviencimu-miestni-
si-uz-nespominaju/?ref=rss 

 
 

Daniel Vražda 
štvrtok 11. januára 2018 11:42 
Zdieľať 
Po Lalem, tetovačovi z Osvienčimu, sme pátrali v jeho rodných Krompachoch. Kronika mesta zhorela pri 

požiari a ani seniori si na Ludwiga Eisenberga nespomínajú. Našli sme ale deportačné zoznamy, ktoré 
potvrdzujú, že Eisenberga deportovali z Krompách. 

Obal knihy o Tetovačovi z Osvienčimu a cintorín v Krompachoch. foto – Echo/Kickstarter-Project-TheTattooist, 
Denník N 

Kto bol Ludwig Eisenberg? Je zložité pátrať po životnom príbehu človeka, ktorý by mal teraz vyše sto rokov v 
mestečku, kde po takmer tristo Židoch, čo pred takmer 80 rokmi skončili v koncentračných táboroch, zostali len 
ruiny starého cintorína a niekoľko dobových fotografií a pohľadníc. Kronika sa nezachovala, možno zhorela, 
vravia na miestnej radnici. Spolužiaci a kamaráti Ludwiga alias Laleho nežijú. 

A ani najstarší Krompašania, s ktorými sme hovorili, si na Eisenbergovcov nespomínajú. Akoby ani 
neexistovali. Existovali – príbeh hlavného tetovača v osvienčimskom lágri – Ludwiga Eisenberga – zaujal médiá 
na celom svete. 

V roku 1942, keď Eisenberg s ostatnými deportovanými smeroval do vyhladzovacieho tábora Osvienčim na 
okupovanom poľskom území, malo mestečko Krompachy pri Spišskej Novej Vsi 4251 obyvateľov, z toho vyše 

280 bolo Židov. 
Lekári, advokáti a majitelia malých obchodíkov. Cukrárstvo, pekáreň, obchod s koloniálnym tovarom, 

krajčírstvo, obuvníctvo, obchod sa papierom a starým železom…, vymenováva krompašské firmy dokument s 
názvom „Likvidácie podnikov Židov“ z obdobia medzi rokmi 1941 – 1942. Zverejnil ho Ústav pamäti národa. 
Eisenbergovci medzi nimi nie sú. 

Rodičia prišli z Poľska 
Eisenbergovci však existovali. Učiteľka dejín na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a regionálna historička 

Ružena Kormošová sa roky venuje aj pátraniu po osudoch tamojšej židovskej komunity a priebehu deportácií zo 
Spiša. O príbehu jednej z rodín vydala knihu Cena života a dve desiatky príbehov o mladých Židoch zo Spiša 
spracovala s gymnazistami v dvoch knihách s názvom Po stopách pamäti. 

Informácie o Eisenbergovcoch našla v precízne vypracovaných dokumentoch Tisovej administratívy 
nazvaných „Prípravné deportačné zoznamy“. 

Krompachy. foto archív - Stanislava Barbuša 
Jozef a Serena Eisenbergovci, teda rodičia Ľudovíta, boli poľskí prisťahovalci. Otec pochádzal z Nového 

Sanczu a matka zo Zielonky. Do vtedy priemyselných Krompách prišli niekedy pred I. svetovou vojnou. 
Bývali na Námestí slobody v dome číslo 16 s tromi deťmi, najstarším synom Moricom (1912), o dva roky 

mladšou dcérou Malvínou (BBC ju uvádza ako Goldie) a Ľudovítom. 
Pred deportáciou celej rodiny do koncentračných táborov bol Moric zubným technikom a Ľudovít pracoval ako 

obchodný pomocník pravdepodobne v otcovom obchode. 
„Najprv deportovali zo Spiša na základe súpisov Židov dievčatá, potom mladých mužov a koncom mája 1942 

odišiel takzvaný rodinný transport. S najväčšou pravdepodobnosťou Ľudovíta deportovali medzi prvými mladíkmi 
z okresu Spišská Nová Ves v marci a rodičov v rodinnom transporte koncom mája roku 1942,“ predpokladá na 

základe historických dokumentov Kormošová. 
BBC píše, že Ludwig sa sám ponúkol nacistom, keď prišli do mesta, „ako silný, dobre stavaný mladý muž vo 

viere, že tak zachráni zvyšok rodiny od rozdelenia“. 
Historička Kormošová pochybuje o autentickosti tejto časti príbehu. Domnieva sa, že skôr ide o nie celkom 

presnú interpretáciu BBC. „Systém deportácií bol iný, nikto sa neponúkal,“ konštatuje. 
Krompašania o Ľudovítovi nevedia 
Primátorka Krompách Iveta Rušinová hovorí, že len nedávno pátrala na internete po osudoch miestnych 

Židov, ale s menom Ludwiga Eisenberga a jeho rodiny sa nestretla. Nespomína si, že by o nich niekto doma 
alebo v škole hovoril. 

„O Židoch sme sa neučili. Z rozprávania viem, že vraj niektorí ľudia hovorili, „konečne už idú“, keď ich odvážali 
z mesta. Taká bola doba. Keď však videli na vlastné oči, ako s nimi zaobchádzali, ako plakali, bolo im ich ľúto.“ 

Emil Neupauer stojí v kancelárii svojho malého autoservisu na kopci, vidno odtiaľ aj na spustnutý židovský 
cintorín. Ukazuje, ako sa tam dá dostať. 

Na stene kancelárie visí cenník lyží z roku 1933 – spomienka na úspešnú rodinnú firmu Neupauerovcov, ktorí 
okrem výroby drevených ležadiel pre kúpele ako jedni z prvých na Slovensku rozbehli aj výrobu lyží. Patentovali 
ich pod značkou NEUPAT a vyvážali ich aj do zahraničia. Snaží sa spomenúť si, či niekedy rozprával o nejakých 
Eisenbergovcoch, loví v pamäti. 

Zanedbaný židovský cintorín v Krompachoch. foto N - Daniel Vražda 

https://dennikn.sk/995237/z-pomocnika-v-krompasskom-obchode-sa-stal-tetovac-z-osviencimu-miestni-si-uz-nespominaju/?ref=rss
https://dennikn.sk/995237/z-pomocnika-v-krompasskom-obchode-sa-stal-tetovac-z-osviencimu-miestni-si-uz-nespominaju/?ref=rss


„Nie, také meno si nepamätám,“ odpovie napokon muž okolo šesťdesiatky a venuje sa ďalšiemu zákazníkovi. 
A takto to pokračuje aj pri rozhovoroch s ostatnými v Krompachoch. Keď sa Helena Mosinová narodila, mal 

Ludwig sedemnásť rokov. Keď ho odvážali do Osvienčimu mala deväť. Na rodinu Eisenbergovcov si nespomína. 
Rodina Heleny Mosinovej žila „v doline“, na okraji mesta, ale do školy chodila do Krompách. Rozpráva o 

Litmanovcoch a Zipserovcoch, ale o „Laleho“ rodine nevie nič. Ani jej rodičia o nich nehovorili. 
„Zipser mal obchod. Litmanovcov zachránil horár Valent. Skrýval ich najprv doma, a potom ich presťahoval do 

starej bane, ale na Eisenbergovcov si nespomínam,“ rozpráva sviežim hlasom. 
Na Litmanovcov si spomenul aj o štyri roky starší Andrej Biroš. Pri rozpadávajúcom sa múre zvyškov 

židovského cintorína hovorí, ako ich jeho otec niekoľko dní skrýval. „Pamätám sa na nich, pravdaže sa pamätám,“ 
hovoril presvedčivo 88-ročný muž s paličkou. Pri zmienke o Ludwigovi Eisenbergovi pohotovo zareagoval, 
„Kežmarčan, viem“, ale na nič iné si nespomenul. Ukázalo sa, že o ňom čítal ráno v novinách. 

Po Židoch zostali len fotografie 
Mozaiku života a histórie Krompách sa snaží poskladať už roky viceprimátor mesta Stanislav Barbuš. Zbiera a 

kupuje od Krompašanov dobové fotografie a pohľadnice a študuje archívne zápisnice z rokovaní povojnového 
miestneho výboru. 

„Kronika mesta je problém, lebo sa nezachovala. Možno zhorela pri niektorom z požiarov,“ hovorí a otvára v 
počítači starostlivo označené súbory so skenmi starých fotografií. 

O živote krompašských Židov z obdobia pred, počas a po vojne sa toho veľa nezachovalo. Jozef Grondžel, 
majiteľ vydavateľstva v Krompachoch, zostavil a vydal o histórii mesta knihu. Ani on sa pri pátraní v dokumentoch 
s menom Ludwiga Eisenberga a jeho rodiny nestretol. 

Barbuš ukazuje fotografie obchodíkov v nízkych viac dedinských ako mestských domčekoch v historickom 
centre so židovskými menami. 

„V Krompachoch žili len chudobní židia. Z historických domov sa veľa nezachovalo. Stoja dva: Dom 
záhradkárov a zdravotnej starostlivosti.“ 

Interiér synagógy, ktorej presná poloha nie je známa. foto - archív Stanislava Barbuša 
Na mieste židovskej synagógy dnes stojí sídlisko. Nik presne nevie, kde stála, ani ako vyzerala. Viceprimátor 

ukazuje nejasný obrázok odfotografovaný z diaľky, čiastočne ho prekrývajú konáre stromu, na zábere je malá 
stavba stratená v množstve budov v okolí. Hrdo hovorí, že toto je jedna z mála, ak nie zatiaľ jediná fotografia 
synagógy. 

Stanislav Barbuš sa s menom Ludwiga Eisenberga a jeho rodiny nestretol, a tiež si nepamätá, že by jeho 
rodičia o nich rozprávali. 

Spomína, ako počul rozprávanie o úplne nových výbavách mladých Židoviek odvážaných do lágrov. 
Zhromažďovali ich na obecnom úrade. „Ľudia dievčatám tie výbavy cez noc vymenili za staré.“ 

Viceprimátor vytiahol zo šuplíku v kancelárii viditeľne starú zložku s prebalom z kartónu. Zápisnice z rokovaní 
miestneho Národného výboru označené rokom 1947. 

„Možno v nej bude nejaká zmienka,“ a pustí sa ešte raz do čítania zoznamu. 
Viceprimátor Stanislav Barbus 
Keď sa v roku 1945 Ludwig Eisenberg vrátil z Osvienčimu do Krompách, vypátral svoju životnú lásku Gitu 

Furmanovú vo Vranove, oženil sa a živil sa tam chvíľu výrobou textilu. Komunisti mu firmu znárodnili, uväznili ho, 
a potom spolu s Gitou emigroval – toľko jeho knižná spomienka v skratke. 

Krompašskí radní sa druhý rok po vojne v roku 1947 zaoberali dočasnou správou „takzvaných židovských 
domov“, konfiškáciami, prideľovaním „nepriateľského“ majetku a zneužívaním prídelov. 

V uznesení je takmer štyridsať domov s menami pôvodných židovských vlastníkov, ale Eisenbergovci medzi 
nimi neboli. 

„Úrady sa vtedy Židmi veľmi nezaoberali. Nebolo už veľmi čím, lebo sa nevrátili. Riešili väčšinou majetky a 
národných správcov,“ prerozpráva Barbuš v skratke obsah zložky, ktorú si práve prezrel. 

Kotleba - kniha od autora tohoto textuViac info 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišská Nová Ves sa posilnila o kanadského krídelníka Amardiho 
[11.01.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-kanadskeho-kridelnika-amardiho-cl560204.html 

 
 

Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získalo do svojich služieb kanadského hráča 

Richarda Amardiho. 
Spišská Nová Ves 11. januára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

získalo do svojich služieb kanadského hráča Richarda Amardiho. 
Dvadsaťsedemročný krídelník už absolvoval debut v Eurovia SBL, v stredajšom stretnutí proti Leviciam 

(67:87) zaznamenal šesť bodov a dva doskoky. “Zápas s Levicami odohral Amardi doslova ‘z lietadla’, priletel len 
v deň zápasu. Verím, že ak sa s tímom zohrá, bude platnou posilou. My už nemáme čo stratiť, pokúsime sa vo 
zvyšku sezóny ešte zabojovať a Amardi by mal byť jednou z opôr,” uviedol pre oficiálnu webstránku klubu 
športový manažér Michal Búza. 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-sa-posilnila-o-kanadskeho-kridelnika-amardiho-cl560204.html


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

 
 

13. Hostorické víťazstvo Karlovky nad Komárnom 
[11.01.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20735900/hostoricke-vitazstvo-karlovky-nad-komarnom.html 

 
 

Štvrtá prehra MBK v rade. 
BASKETBAL 
EUROVIA SBL 
24.kolo 
VŠEMvs Karlovka Bratislava - MBK Rieker Com-Therm Komárno 88:80 (23:22, 27:20, 13:26, 25:12) 
TH: 24/23 - 22/17, Fauly: 25 - 27, Trojky: 11 - 7, Rozhodovali: Fuska, Lamoš, Sirocký 
Komárno: Vu. Djordjevič 19, Jankovič 14, Hoferica 12, Adams 8, Marchyn 3 (Diminič a Miloševič po 12, 

Jurčina, Stojanov a Vojtek 0) 
Povedali po zápase: 
Miloš Šporar, tréner Komárna: “Bol som nahnevaný, lebo sme prehrali. Ja nerád prehrávam, je to pre nás 

štvrtá prehra v rade, druhá vonku, je to pre mňa frustrujúce. S hráčmi som tretí mesiac, liga sa hrá v rýchlom 
slede, nie je veľa času trénovať. Máme pravidelne problém so začiatkami a koncami zápasov.” 

Nenad Miloševič, hráč Komárna: “Nevnímam to, že s Karlovkou som trénoval a teraz hrám proti nim. Som 
profesionál, s chalanmi z Karlovky sa poznám, ale keď vybehneme na palubovku, ide to bokom. Do zápasu sme 
vstúpili bez energie, na začiatku na nás vybehli, za polčas dali päťdesiat bodov, to rozhodlo.” 

Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves - Levice 67:87, Košice - Prievidza 95:99, Žilina - Inter 94:102 pp., Svit - 

Handlová 87:74. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Východoslováci investujú do distribučky 40 miliónov 
[11.01.2018; venergetike.sk; Elektrina; 00:00; Redakcia] 

 
https://venergetike.sk/vychodoslovaci-investuju-distribucky-40-milionov/ 

 
 

Východoslovenskí energetici plánujú investovať aj pod Tatrami, v humenskom, michalovskom, rožňavskom 
regióne, tiež v lokalite Košice-okolie. 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) plánuje v tomto roku investovať zhruba 40 miliónov eur. 
Objem investícií by sa tak mal pohybovať na úrovni minulých rokov. Investície pôjdu najmä do rekonštrukcie a 
rozvoja distribučnej sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym 
napätím. „Medzi najväčšie projekty patrí napojenie priemyselného parku vo Veľkej Ide na napäťovej úrovni 110 
kilovoltov, modernizácia veľkých elektrických staníc v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Poprade,“ uviedla pre portál 

vEnergetike.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. 
Rozširovanie siete 
Východoslovenskí energetici plánujú investovať aj pod Tatrami, v humenskom, michalovskom, rožňavskom 

regióne, tiež v lokalite Košice-okolie. „Na tento rok sme naplánovali viac ako 400 investičných projektov na úrovni 
vysokého a nízkeho napätia, ktoré sa dotknú aj najodľahlejších obcí. Chceme, aby mali všetci odberatelia 
rovnako kvalitnú, bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriny,“ dodala Danihelová. Firma chce investovať aj do 
rozširovania svoje distribučnej sústavy. V súčasnosti vlastní a spravuje v Košickom, Prešovskom a v časti 
Banskobystrickom kraji takmer 22 tisíc kilometrov vedení. 

Distribučná spoločnosť chce v tomto roku vo vytypovaných lokalitách pokračovať v investíciách aj čo sa týka 
zmeny vzdušného vedenia na podzemný variant. „Ide najmä o exponované trasy v dĺžke spolu približne 60 
kilometrov v takých lokalitách, kde pre kombináciu nepriaznivých klimatických podmienok, vegetácie a fauny 
dochádza k takým výpadkom v distribúcii elektriny, ktoré nedokážeme ovplyvniť,“ vysvetlila Danihelová. 

Aj vlani 40 miliónov 
Aj v minulom roku preinvestovala východoslovenská distribučka približne 40 miliónov eur. „Jedným z prvých 

úspechov minulého roka je už zrealizovaná úprava vedenia v okolí Tatranskej Kotliny, pri ktorej sme sa dohodli so 
zástupcami mesta Spišská Belá, ako investorom nového cyklochodníka, do ktorého mohla uložiť práve nové 
káblové podzemné vedenie. V podobnom duchu a s rovnakým cieľom práve prebiehajú rokovania so správcom 
cestnej komunikácie v Ždiari,“ doplnila Danihelová. 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20735900/hostoricke-vitazstvo-karlovky-nad-komarnom.html
https://venergetike.sk/vychodoslovaci-investuju-distribucky-40-milionov/


Firma pokračovala v minulom roku v inštalácii inteligentných meradiel. „V súčasnosti je už dve tretiny spotreby 
odberateľov zaznamenávaná v takzvanom priebehovom meraní. To znamená, že ide o kombináciu inteligentného 
meracieho systému a jeho predchodcu automatizovaného zberu dát,“ dodala Danihelová. Východoslovenská 
distribučná nainštalovala k decembru minulého roka už vyše 45 tisíc inteligentných meradiel. Do roku 2020 bude 
mať inteligentné meradlá až 100 tisíc domácností a firiem. 

Ochrana prírody 
V minulom roku začali východoslovenskí energetici s prípravou dokumentácie pre obnovu a úpravu koridorov 

elektrických vedení v lesných porastoch. Cieľom je posilniť biodiverzitu a zatraktívniť vybrané koridory 
elektrických vedení z krajinno-ekologického hľadiska. „Realizácia je naplánovaná na roky 2018 až 2020. Počíta 
sa s úpravou plochy koridorov elektrických vedení v lesných porastoch s celkovou rozlohou 20 hektárov. V 
jednotlivých lokalitách sa v rámci tohto projektu vytvoria napríklad podmienky pre pasenie, kosenie, na nové malé 
vodné plochy, tiež obnovíme pôvodnú flóru,“ uviedla Danihelová. 

Minulý rok bol tiež podľa nej charakteristický posunom v aplikácii opatrení, ktoré majú predchádzať nárazom 
vtákov do vodičov vzdušných elektrických vedení. Z celkového počtu 72 špecifikovaných rizikových lokalít 
Východoslovenská distribučná v minulom roku zabezpečila 46 lokalít. „V tomto roku budeme v tomto tempe 
pokračovať, preto je naplánovala realizácia opatrení aj vo zvyšných 26 lokalitách,“ konštatovala Danihelová. 

Východoslovenská distribučná je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny 
vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. Vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 
v júli 2007, keď sa odčlenila od spoločnosti Východoslovenská energetika. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 
tisíc odberných miest. Jej materskou spoločnosťou je VSE Holding. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 
51 % akcií vlastní Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, 49 % akcií vlastní 
spoločnosť innogy International Participations N.V. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Veľká zmena v zdravotníctve: ZOZNAM miest, v ktorých zostanú nové 

urgenty 
[11.01.2018; dnes24.sk; Prievidza; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://prievidza.dnes24.sk/velka-zmena-v-zdravotnictve-zoznam-miest-v-ktorych-zostanu-nove-urgenty-
288647 

 
 

Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého 
typu. V niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako doteraz. 

„Pri zaraďovaní do siete sme rozhodovali na základe presne určených kritérií, od pôrodnosti, počtu 
chirurgických zákrokov za rok či vyťaženosť ústavnej pohotovostnej služby,“ povedal Drucker s tým, že ten, kto sa 
do siete nedostal, bol veľmi vzdialený od stanovených kritérií. 

Urgentný príjem druhého typu bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a 
osem sestier spolu so záchranármi. V noci to majú byť traja lekári a šesť sestier/záchranárov. 

Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či 
záchranárom. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako v súčasnosti. V 
ambulancii musí byť jedna sestra a lekár dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia. 

Urgenty druhého typu sú od tohto roka naplánované v desiatich nemocniciach, podmienečne – do decembra 
2018, tam rezort zdravotníctva zaradil aj Prešovskú fakultnú nemocnicu. Prvý typ urgentov sa týka 34 nemocníc. 
„Účinnosť tohto nariadenia je od polovice januára,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD). 

Urgentné príjmy, ktoré sa nedostali do novej pevnej siete, môžu podľa Druckera fungovať aj naďalej. „Pre 
tých, ktorí sa nenachádzajú v sieti urgentných príjmov, sa nič nemení na tom systéme, ako bol doteraz. Môžu 
prevádzkovať urgentný príjem, ak budú mať dostatočný počet pacientov a získajú zdroje z výkonov, nie je v tom 
problém,“ vysvetlil. Zdravotné poisťovne sú povinné preplácať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Urgenty 1. typu: 
Mesto Zdravotnícke zariadenie 
Košice Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 
Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. 
Trnava Fakultná nemocnica Trnava 
Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný 

Kubín 
Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

http://prievidza.dnes24.sk/velka-zmena-v-zdravotnictve-zoznam-miest-v-ktorych-zostanu-nove-urgenty-288647
http://prievidza.dnes24.sk/velka-zmena-v-zdravotnictve-zoznam-miest-v-ktorych-zostanu-nove-urgenty-288647


Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 
Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 
Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 
Dunajská 

Streda 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

Spišská Nová 
Ves 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 
Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Liptovský 

Mikuláš 
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 

Mikuláš 
Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Považská 

Bystrica 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Rimavská 

Sobota 
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 

Žiar nad 
Hronom 

Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Levice Nemocnice s poliklinikami, n.o., miesto prevádzky ZZ Levice 
Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Vranov nad 

Topľou 
Vranovská nemocnica, a.s. 

Komárno FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 
Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Ružinov 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Sv. Cyrila a Metoda 
Urgenty 2. typu: 
Mesto Zdravotnícke zariadenie 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava 

Dérera 
Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Martin Univerzitná nemocnica Martin 
Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Košice Detská fakultná nemocnica Košice 
Banská 

Bystrica 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Banská 
Bystrica 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Nitra Fakultná nemocnica Nitra 
Poprad Nemocnica Poprad, a.s 
Ružombero

k 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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16. V novom roku s novou prácou? Toto sú pozície, na ktoré v Spišskej 

zháňajú ľudí 
[11.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-novom-roku-s-novou-pracou-toto-su-pozicie-na-ktore-v-spisskej-zhanaju-ludi-
288652 

 
 

Vstup do nového roka môže iniciovať myšlienky o novej práci. Ak to platí aj vo vašom prípade a rozhliadate sa 
po džobe v Spišskej, toto si preštudujte. 

http://spisska.dnes24.sk/v-novom-roku-s-novou-pracou-toto-su-pozicie-na-ktore-v-spisskej-zhanaju-ludi-288652
http://spisska.dnes24.sk/v-novom-roku-s-novou-pracou-toto-su-pozicie-na-ktore-v-spisskej-zhanaju-ludi-288652


Hľadáte si prácu alebo rozmýšľate o zmene? Možno vás osloví niektorá z desiatok pracovných ponúk zo 
Spišskej Novej Vsi, ktoré vám teraz prinášame v rámci prehľadu spracovaného z údajov ústredia práce, 

aktuálnych k 11.1. 2018. 
Názov pozície – Zadávateľ ponuky – Kontakt 
- Referent predaja zájazdov v CK Mária Dugasová +421915962706 info@belmare.sk 
- Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe Paciga s.r.o. +421905779260 miroslav.almasi@gmail.com 
- Údržbár Imbiz s.r.o. +421534150123 sekretariater@imbiz.sk 
- Operátor drevospracujúceho stroja Fiffik s.r.o. +421906048733 jan.fiffik@demax.sk 
- Stavebný technik Bytové družstvo Spišská Nová Ves +421534166545 namestnik@bdsnv.sk 

- Operátor/ka Triplus SK, s.r.o. +421534297346 admin@triplus.sk 
- Riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Damiána de Veuster Spišská katolícka charita +421910842978 

martin.janicek@caritas.sk 
- Zoraďovač – obsluha baliacich automatov MPC Cessi a.s. +421534182310 alzbeta.pagacova@mpc.sk 
- Florista Flor Plus s.r.o. +421905500752 flor@florplus.sk 
- Masérka Ecorp, s.r.o. +421905272551 erogovsky@gmail.com 
- Kuchár Rastislav Findura +421903608627 findura.rastislav@gmail.com 
- Čašník, servírka Rastislav Findura +421903608627 findura.rastislav@gmail.com 
- Čašník, servírka Mgr. Ľubomíra Puškárová +421915864165 lubapusk@gmail.com 
- Čašník, servírka Júlia Štrbinská +421911077138 juliastrbinska@gmail.com 
- Zoraďovač, údržbár, elektro… SlovChips s.r.o. +421917616208 garcarova@slovchips.sk 
Názov pozície – Zadávateľ ponuky – Kontakt 
- Zoraďovač, údržbár, elektro… SlovChips s.r.o. +421917616208 garcarova@slovchips.sk 
- Čašník, servírka Unicer, s.r.o. +421903601102 
- Predavačka v potravinách – Spišská Nová Ves Karmen- veľkoobchod potravín s.r.o. +421905357588 

zivotopis@karmen.sk 
- Zmenový majster Tauris, a.s. +421911408871 vrablova@tauris.sk 
- Opravár, montér výťahov Jozef Chovanec, Výťahová služba +421905625065 vytahova.sluzba@gmail.com 
- Pomocný klampiar MG Strecha, s.r.o. +421915443386 mgstrecha@gmail.com 
- Traktorista Beluš s.r.o. +421905918667 peter.belus@seznam.sk 
- Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík Beluš s.r.o. +421905918667 peter.belus@seznam.sk 
- Vodič na rozvoz jedla – hlavný šofér, trvalý prac. pomer Marián Stavjarský +421917882198 

maros@ombre.sk 
- Vodič vnútroštátnej kamiónovej dopravy D.C. Logistics s.r.o. +421910919797 dclogistics.sk@gmail.com 
- Vodič MKD – pravidelná linka D.C. Logistics s.r.o. +421910919797 dclogistics.sk@gmail.com 
- Automechanik nákladných motorových vozidiel D.C. Logistics s.r.o. +421910919797 

dclogistics.sk@gmail.com 
- Mechanik údržbár/elektroúdržbár Sitem Slovakia, spol. s.r.o. +421534173837 praca@sitem.sk 
- Pojektant, statik Statstav s.r.o. +421903666937 mkstatik@gmail.com 
- Strojník -vodič Širila, a.s., Spišská Nová Ves +421534427780 guothova@sirila.sk 

Názov pozície – Zadávateľ ponuky – Kontakt 
- Tesár Širila, a.s., Spišská Nová Ves +421534427780 guothova@sirila.sk 
- Sadrokartonista Širila, a.s., Spišská Nová Ves +421534427780 guothova@sirila.sk 

- Obchodný reprezentant pre západoslovenský región Helske, s. r. o. +421948721709 
denisa.dulajova@helske.com 

- Opatrovateľ Občianske združenie So srdcom +421948097459 sosrdcom@gmail.com 
- Strojársky/a robotník/čka CFM Slovakia s.r.o. +421534188885 janka.lesnovska-sk@cfmholdings.com 
- Skladník, vodič vysokozdvižného vozíka CFM Slovakia s.r.o. +421534188885 janka.lesnovska-

sk@cfmholdings.com 
- Čašník Michal Girgaš +421903606075 office@vysna.sk 
- Vodič MKD cargo M&M spol. s r.o. +421915889951 info@cargomm.sk 
- Predajca Mária Ballová +421905369242 maria.ballova@gmail.com 
- Zvárač plastov Marian Baluch +421918861676 baluchmarian@gmail.com 
- Zvárač CO2 Strojspiš, spol. s r.o. +421534177411 strojspis@strojspis.com 
- Zootechnik Poľnohospodárske družstvo Rozkvet so sídlom v Odoríne +421902914601 pdodorin@gmail.t-

com.sk 
- Vodič nákladného motorového vozidla Peter Lapšanský +421903633115 euroautosk@gmail.com 
- Čašník, servírka Miroslav Uhrin +421904137306 delizia.snv@gmai.com 
- Grafik (tlačiar,reklamný pracovník) Mondo – reklamná agentúra s.r.o. mondo@mondo.sk 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 



17. Hokejisti Nových Zámkov prekvapili na východe: Zo Spišskej vezú všetky 

tri body 
[11.01.2018; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://novezamky.dnes24.sk/hokejisti-novych-zamkov-prekvapili-na-vychode-zo-spisskej-vezu-vsetky-tri-
body-288629 

 
 

Novozámocký B-tím cestoval na ďaleký východ Slovenska. O výsledku rozhodla tretia tretina. 
Zámčania rozhodli o výhre až v tretej tretine, keď v priebehu piatich minút dokázali streliť tri góly. V 

novozámockom drese sa strelecky presadili dvaja hráči – po dva góly pridali German Murašov i Dominik Rehák. 
V najbližšom zápase sa Zámčania predstavia v stredu 17. januára a to na domácom ľade proti gladiátorom z 
Trnavy. Tí majú na konte rovnaký počet bodov ako Novozámčania (26). 

HK Spišská Nová Ves – HC Nové Zámky B 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) 

Góly: 22. Mikula, 37. Paločko – 38., 49. Murašov, 53., 54. Rehák 
Rozhodovali: Korba – Wolf, Riš, vylúčení: 2:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 267 divákov 
Zostava HC Nové Zámky B: 
Nagy – Šimek, Trávniček, Matejovie, Sabo, Šturdík, Kudrna – Dom. Novák, Dom. Rehák, Tužinský – Murašov, 

Kovács, Maroš – Gubo, Šramaty, Múčka – Jesenský 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Spišská Nová Ves sa naďalej rozrastá. Vzniká tam nová štvrť 
[11.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20735245/spisska-nova-ves-sa-nadalej-rozrasta-vznika-tam-nova-stvrt.html 

 
 

Súčasťou zóny je aj námestie a najväčší zábavný park na Slovensku. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves sa postupne rozrastá, v blízkosti centra vzniká nová obytná 

štvrť nazvaná Iglovia. 
Podľa primátora mesta Jána Volného (Smer) by v nej po jej dostavaní mohlo nájsť bydlisko približne 1 200 

ľudí. 
„Stavia tam niekoľko developerov, mesto však s nimi spolupracuje čo sa týka výstavby ciest, kanalizácie, 

infraštruktúry, koordinujeme práce. Pre samosprávu ide o prínos, prídu sem aj noví obyvatelia, čo bude pre mesto 
veľkým plusom,“ povedal primátor. 

Záujem o bývanie v tejto časti mesta podľa jeho slov prejavili nielen domáci, ale aj ľudia z okolitých obcí. 
Spišská Nová Ves má približne 37-tisíc obyvateľov. 

Najväčší zábavný park na Slovensku 
Podľa Volného pôjde o jednu z najlepších štvrtí mesta. 
Doteraz sa tam napríklad podarilo na byty prebudovať budovy vojenských kasární, ktoré boli v posledných 

rokoch zanedbané. 
„Momentálne je v nich 53 bytov, teraz sa pracuje na ďalších,“ informoval Volný. 
Z ďalších objektov sa budú podľa jeho slov budovať átriové domy, naplánovaná je aj radová zástavba. 
„Na voľných pozemkoch pribudnú aj nové bytové aj rodinné domy,“ doplnil primátor, podľa ktorého by tam v 

priebehu tohto aj budúceho roka mohlo vzniknúť niekoľko nových ulíc a okolo dvesto bytov. 
Súčasťou novej zóny pri Hornáde je aj námestie, ako aj najväčší zábavný park na Slovensku. 
Ďalšie byty sa budujú podľa primátora aj na druhom brehu Hornádu, malo by ich byť asi sto. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Veľká zmena v zdravotníctve: ZOZNAM miest, v ktorých zostanú nové 

urgenty 
[11.01.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://poprad.dnes24.sk/velka-zmena-v-zdravotnictve-zoznam-miest-v-ktorych-zostanu-nove-urgenty-
288647 
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http://poprad.dnes24.sk/velka-zmena-v-zdravotnictve-zoznam-miest-v-ktorych-zostanu-nove-urgenty-288647


 
 

Ústavná pohotovostná starostlivosť sa má po novom poskytovať na urgentných príjmoch prvého a druhého 
typu. V niektorých nemocniciach ostane fungovať ústavná pohotovostná služba tak ako doteraz. 

„Pri zaraďovaní do siete sme rozhodovali na základe presne určených kritérií, od pôrodnosti, počtu 
chirurgických zákrokov za rok či vyťaženosť ústavnej pohotovostnej služby,“ povedal Drucker s tým, že ten, kto sa 
do siete nedostal, bol veľmi vzdialený od stanovených kritérií. 

Urgentný príjem druhého typu bude mať samostatné oddelenie, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a 
osem sestier spolu so záchranármi. V noci to majú byť traja lekári a šesť sestier/záchranárov. 

Pri prvom type pôjde o minimálne jednu ambulanciu s lekárom, triediacou sestrou a ďalšou sestrou či 
záchranárom. Zdravotnícke zariadenia s ústavnou pohotovostnou službou majú fungovať tak ako v súčasnosti. V 
ambulancii musí byť jedna sestra a lekár dostupný v rámci zdravotníckeho zariadenia. 

Urgenty druhého typu sú od tohto roka naplánované v desiatich nemocniciach, podmienečne – do decembra 
2018, tam rezort zdravotníctva zaradil aj Prešovskú fakultnú nemocnicu. Prvý typ urgentov sa týka 34 nemocníc. 
„Účinnosť tohto nariadenia je od polovice januára,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant 
Smeru-SD). 

Urgentné príjmy, ktoré sa nedostali do novej pevnej siete, môžu podľa Druckera fungovať aj naďalej. „Pre 
tých, ktorí sa nenachádzajú v sieti urgentných príjmov, sa nič nemení na tom systéme, ako bol doteraz. Môžu 
prevádzkovať urgentný príjem, ak budú mať dostatočný počet pacientov a získajú zdroje z výkonov, nie je v tom 
problém,“ vysvetlil. Zdravotné poisťovne sú povinné preplácať neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 

Urgenty 1. typu: 
Mesto Zdravotnícke zariadenie 
Košice Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 
Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera, n.o. 
Trnava Fakultná nemocnica Trnava 
Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 
Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný 

Kubín 
Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 
Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 
Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 
Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 
Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 
Dunajská 

Streda 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 

Spišská Nová 
Ves 

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 
Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 
Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Liptovský 

Mikuláš 
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský 

Mikuláš 
Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n.o. 
Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Považská 

Bystrica 
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Rimavská 

Sobota 
Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 

Žiar nad 
Hronom 

Svet zdravia, a.s. Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom 

Levice Nemocnice s poliklinikami, n.o., miesto prevádzky ZZ Levice 
Bardejov Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 
Vranov nad 

Topľou 
Vranovská nemocnica, a.s. 

Komárno FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno 
Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o. 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Ružinov 
Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – nemocnica Sv. Cyrila a Metoda 
Urgenty 2. typu: 
Mesto Zdravotnícke zariadenie 



Bratislava Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava 
Dérera 

Bratislava Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Martin Univerzitná nemocnica Martin 
Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Košice Detská fakultná nemocnica Košice 
Banská 

Bystrica 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

Banská 
Bystrica 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 

Nitra Fakultná nemocnica Nitra 
Poprad Nemocnica Poprad, a.s 
Ružombero

k 
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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20. Iskra Svit proti Handlovej víťazne. Domáci tréner aj hráči nespokojní s hrou 
[11.01.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-proti-handlovej-vitazne-domaci-trener-aj-hraci-nespokojni-s-hrou-
288638 

 
 

V 24. kole Eurovia SBL odohrali hráči Iskry Svit zápas proti tabuľkovo slabšiemu tímu z Handlovej. Domáci 
zápas zvládli len vďaka zlepšenému záveru. 

Dušan Kasum (tréner Handlovej): „Hrali sme veľmi dobre do tridsiatej piatej minúty. Im sa začalo dariť v 
poslednej štvrtine a zápas vyhrali. Gratulujem im k víťazstvu.“ 

Adam Štefek (hráč Handlovej): „Prvý polčas sme sa s nimi držali, padali nám aj ťažké strely, zápas sme viedli. 
Darilo sa nám, vychádzali nám aj signály. Potom sme ako keby fyzicky odpadli. Svitu začali padať ťažké strely, 
trojky, našli otvorené strely do zóny a porazili nás.“ 

Michal Madzin (tréner Svitu): „Svojím prístupom sme od začiatku riskovali vývoj celého zápasu. Našťastie sme 
to zvládli, ale myslím si, že z tohto zápasu sa musíme len poučiť.“ 

A.J. Walton (hráč Svitu): „Zápas sme nezačali najlepšie. Nehrali sme defenzívne. V druhom polčase sme sa 
zobudili a začali sme hrať. Padalo nám to najmä v štvrtej štvrtine, začali sme brániť a podarilo sa nám zápas 
vyhrať. Som rád, že sme vyhrali, ale s celkovým výkonom vôbec nie som spokojný.“ 

Iskra Svit – MBK Handlová 87:74 (18:27, 19:13, 24:20, 26:14) 
Najviac bodov: Avramovič a Lošonský po 21, Walton 15 – Tyus 18, Stanojevič 17, Tresač 14 
Najbližší domáci program Iskry Svit: 
19.1.2018 (piatok) Iskra Svit – Inter Bratislava 
24.1.2018 (streda) Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Spišiaci sa pokúsia o zázrak s kanadským reprezentantom Amardim 
[11.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20735349/spisiaci-sa-pokusia-o-mensi-zazrak-s-kanadskym-reprezentantom-
amardim.html 

 
 

Stále sa potácajú na dne tabuľky. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti Spišskej Novej Vsi majú na dne tabuľke Eurovie SBL bilanciu 3 

víťazstvá - 21 prehier, ale stále nestrácajú nádej na menší zázrak, čiže postup do play-off. 
Aj preto sa rozhodli do tímu priviesť ešte jedného kanadského hráča, ktorý by mal kvalitou vyčnievať nad 

ostatnými. 
Už v stredajšom domácom súboji proti Leviciam (67:87) v spišskonovoveskom drese vybehol na palubovku 

28-ročný kanadský reprezentant s ghanskými predkami Richard Amardi. 
Profil 

http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-proti-handlovej-vitazne-domaci-trener-aj-hraci-nespokojni-s-hrou-288638
http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-proti-handlovej-vitazne-domaci-trener-aj-hraci-nespokojni-s-hrou-288638
https://spis.korzar.sme.sk/c/20735349/spisiaci-sa-pokusia-o-mensi-zazrak-s-kanadskym-reprezentantom-amardim.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20735349/spisiaci-sa-pokusia-o-mensi-zazrak-s-kanadskym-reprezentantom-amardim.html


Odchovanec oregonskej univerzity Amardi, 206 cm vysoké a 101 kg vážiace krídlo, začal túto sezónu v tíme 
Raptors 905, ktorá je farmou účastníka NBA Toronta Raptors. 

Tím Raptors 905 je súčasť Atlantickej divízie NBA G-league a jeho trénerom je legenda NBA Jerry 
Stackhouse. 

Amardi v aktuálnej sezóne strávil na palubovke v priemere 15,1 minúty. 
Za ten čas nastrieľal 5,5 bodu, doskočil 2,8 lopty a mal úspešnosť streľby 42,6%. 
"Súboj s Levicami odohral Amardi doslova ´z lietadla´, priletel len v deň zápasu. Verím, že ak sa s tímom 

zohrá, bude platnou posilou. My už nemáme čo stratiť, pokúsime sa vo zvyšku sezóny ešte zabojovať a Amardi 
by mal byť jednou z opôr,“ skonštatoval športový manažér BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Michal Búza na 

webe http://basketball-snv.sk. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Východoslovenskí energetici plánujú investovať do distribučnej sústavy 

desiatky miliónov eur 
[11.01.2018; webnoviny.sk; Ekonomika; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/vychodoslovenski-energetici-planuju-investovat-distribucnej-sustavy-
desiatky-milionov-eur/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) plánuje v tomto 

roku investovať zhruba 40 miliónov eur. Objem investícií by sa tak mal pohybovať na úrovni minulých rokov. 
Investície pôjdu najmä do rekonštrukcie a rozvoja distribučnej sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú 
infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym napätím. 

„Medzi najväčšie projekty patrí napojenie priemyselného parku vo Veľkej Ide na napäťovej úrovni 110 
kilovoltov, modernizácia veľkých elektrických staníc v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Poprade,“ uviedla pre portál 

vEnergetike.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. 
Východoslovenskí energetici plánujú investovať aj pod Tatrami, v humenskom, michalovskom, rožňavskom 

regióne, tiež v lokalite Košice-okolie. 
„Na tento rok sme naplánovali viac ako 400 investičných projektov na úrovni vysokého a nízkeho napätia, 

ktoré sa dotknú aj najodľahlejších obcí. Chceme, aby mali všetci odberatelia rovnako kvalitnú, bezpečnú a 
spoľahlivú distribúciu elektriny,“ dodala Danihelová. 

Firma chce investovať aj do rozširovania svoje distribučnej sústavy. V súčasnosti vlastní a spravuje v 
Košickom, Prešovskom a v časti Banskobystrického kraja takmer 22 tisíc kilometrov vedení. 

Distribučná spoločnosť chce v tomto roku vo vytypovaných lokalitách pokračovať v investíciách aj čo sa týka 
zmeny vzdušného vedenia na podzemný variant. „Ide najmä o exponované trasy v dĺžke spolu približne 60 
kilometrov v takých lokalitách, kde pre kombináciu nepriaznivých klimatických podmienok, vegetácie a fauny 
dochádza k takým výpadkom v distribúcii elektriny, ktoré nedokážeme ovplyvniť,“ vysvetlila Danihelová. 

Aj v minulom roku preinvestovala východoslovenská distribučka približne 40 miliónov eur. „Jedným z prvých 
úspechov minulého roka je už zrealizovaná úprava vedenia v okolí Tatranskej Kotliny, pri ktorej sme sa dohodli so 
zástupcami mesta Spišská Belá, ako investorom nového cyklochodníka, do ktorého mohla uložiť práve nové 
káblové podzemné vedenie. V podobnom duchu a s rovnakým cieľom práve prebiehajú rokovania so správcom 
cestnej komunikácie v Ždiari,“ doplnila Danihelová. 

Firma pokračovala v minulom roku v inštalácii inteligentných meradiel. „V súčasnosti sú už dve tretiny 
spotreby odberateľov zaznamenávané v takzvanom priebehovom meraní. To znamená, že ide o kombináciu 
inteligentného meracieho systému a jeho predchodcu automatizovaného zberu dát,“ dodala Danihelová. 

Východoslovenská distribučná nainštalovala k decembru minulého roka už vyše 45-tisíc inteligentných 
meradiel. Do roku 2020 bude mať inteligentné meradlá až 100 tisíc domácností a firiem. 

Východoslovenská distribučná je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny 
vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. Vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 
v júli 2007, keď sa odčlenila od spoločnosti Východoslovenská energetika. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 
tisíc odberných miest. 

Jej materskou spoločnosťou je VSE Holding. Akcie VSE Holding vlastnia dvaja akcionári, 51 % akcií vlastní 
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR, 49 % akcií vlastní spoločnosť innogy 
International Participations N.V. 

[Späť na obsah] 
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23. Východoslovenskí energetici chcú preinvestovať 40 miliónov 
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Peniaze pôjdu najmä do rekonštrukcie a rozvoja distribučnej sústavy. 
KOŠICE. Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) plánuje v tomto roku investovať zhruba 40 

miliónov eur. 
Objem investícií by sa tak mal pohybovať na úrovni minulých rokov. 
Investície pôjdu najmä do rekonštrukcie a rozvoja distribučnej sústavy. Pôjde najmä o elektroenergetickú 

infraštruktúru súvisiacu s vysokým a nízkym napätím. 
Čo majú v pláne 
„Medzi najväčšie projekty patrí napojenie priemyselného parku vo Veľkej Ide na napäťovej úrovni 110 

kilovoltov, modernizácia veľkých elektrických staníc v Spišskej Novej Vsi, Prešove a Poprade,“ uviedla pre portál 

vEnergetike.sk hovorkyňa VSD Andrea Danihelová. 
Východoslovenskí energetici plánujú investovať aj pod Tatrami, v humenskom, michalovskom, rožňavskom 

regióne, tiež v lokalite Košice-okolie. 
„Na tento rok sme naplánovali viac ako 400 investičných projektov na úrovni vysokého a nízkeho napätia, 

ktoré sa dotknú aj najodľahlejších obcí. Chceme, aby mali všetci odberatelia rovnako kvalitnú, bezpečnú a 
spoľahlivú distribúciu elektriny,“ dodala Danihelová. 

Firma chce investovať aj do rozširovania svoje distribučnej sústavy. 
V súčasnosti vlastní a spravuje v Košickom, Prešovskom a v časti Banskobystrického kraja takmer 22-tisíc 

kilometrov vedení. 
Distribučná spoločnosť chce v tomto roku vo vytypovaných lokalitách pokračovať v investíciách aj čo sa týka 

zmeny vzdušného vedenia na podzemný variant. 
„Ide najmä o exponované trasy v dĺžke spolu približne 60 kilometrov v takých lokalitách, kde pre kombináciu 

nepriaznivých klimatických podmienok, vegetácie a fauny dochádza k takým výpadkom v distribúcii elektriny, 
ktoré nedokážeme ovplyvniť,“ vysvetlila Danihelová. 

Čo sa spravilo vlani 
Aj v minulom roku preinvestovala východoslovenská distribučka približne 40 miliónov eur. 
„Jedným z prvých úspechov minulého roka je už zrealizovaná úprava vedenia v okolí Tatranskej Kotliny, pri 

ktorej sme sa dohodli so zástupcami mesta Spišská Belá ako investorom nového cyklochodníka, do ktorého 
mohla uložiť práve nové káblové podzemné vedenie. V podobnom duchu a s rovnakým cieľom práve prebiehajú 
rokovania so správcom cestnej komunikácie v Ždiari,“ doplnila Danihelová. 

Firma pokračovala v minulom roku v inštalácii inteligentných meradiel. 
„V súčasnosti sú už dve tretiny spotreby odberateľov zaznamenávané v takzvanom priebehovom meraní. To 

znamená, že ide o kombináciu inteligentného meracieho systému a jeho predchodcu automatizovaného zberu 
dát,“ dodala Danihelová. 

Východoslovenská distribučná nainštalovala k decembru minulého roka už vyše 45-tisíc inteligentných 
meradiel. 

Do roku 2020 bude mať inteligentné meradlá až 100 tisíc domácností a firiem. 
[Späť na obsah] 
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VSD plans to invest below the Tatras, Humenne, Michalovce and Roznava regions as well as Kosice-
surroundings. 

The company Vychodoslovenska Distribucna (VSD) plans to invest roughly 40 million euros this year, the 
same amount of money as over the past years. The investments will flow mostly into the renovation and 
development of distribution network, specifically high and low voltage power lines. “The connection of the 
industrial park in Velka Ida to 110 kV and the modernization of large power stations in Spisska Nova Ves, Presov 

and Poprad are one of the largest projects,“ a spokeswoman for VSD Andrea Danihelova informed the portal 
vEnergetike.sk. VSD plans to invest also below the Tatras, in Humenne, Michalovce and Roznava regions as well 
as Kosice-surroundings. “We plan over 400 investment projects this year aimed at high and low voltage that will 
affect also the most remote villages. We want all consumers to receive the same quality, safe and secure 
electricity deliveries,“ Danihelova added. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20735466/vychodoslovenski-energetici-planuju-preinvestovat-40-milionov.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20735466/vychodoslovenski-energetici-planuju-preinvestovat-40-milionov.html
https://venergetike.sk/vychodoslovenska-distribucna-invest-40-million-euros/


Full story in Slovak: Východoslováci investujú do distribučky 40 miliónov 
[Späť na obsah] 

 
 

25. MANAŽÉRI A OBCHODNÍCI OD ŠIJACÍCH STROJOV 
[10.01.2018; Profit; Značky, ktoré znamenajú svet; s. 36,37,38,39; Štefánia Kačalková] 

 
 

Po Nežnej revolúcii skúšali mnohí ľudia na Slovensku podnikať. Tým šťastnejším sa to darí dodnes. Hoci 
manželia Bendíkovci zo Spišských Tomášoviec v Slovenskom raji majú za sebou aj ťažšie časy v biznise, vždy sa 
pozbierali a išli ďalej. 

Pred vstupom do podnikania pracoval Ján Bendík ako údržbár na poliklinike v Spišskej Novej Vsi. Jeho 

manželka Danka bola v odevnej spoločnosti šičkou vývojárkou. „Keďže po návrate z materskej dovolenky jej 
ponúkali len miesto upratovačky, padlo definitívne rozhodnutie. Za 50-tisíc korún sme kúpili použitý šijací stroj, na 
ktorom bolo potrebné urobiť menšie technické úpravy, a tiež látky na rozbehnutie malej výroby,“ spomína na 
začiatky J. Bendík. Výrobu odštartovali priamo v ich byte, v spálni. Prvým produktom bolo oblečenie pre deti – 
košieľky, pyžamká, ako aj nohavice pre známych. Neskôr, keď sa obchod začal rozbiehať, investovali do kúpy 
niekoľkých nových strojov a prijali prvých zamestnancov. S tým bolo, samozrejme, spojené viacnásobné 
sťahovanie. Najprv firma fungovala u známych v dome a potom našli vhodné priestory na výrobu a administratívu 
v Spišských Tomášovciach. Tam pôsobia dodnes. „Nosnou myšlienkou vzniku firmy bolo niečo tvoriť, realizovať 
sa a mať z toho radosť,“ konštatuje J. Bendík. 

DIFTÍNOVÉ NOHAVICE. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa Bendíkovci zaoberali výhradne zákazkovým 
šitím bez akejkoľvek firemnej značky. V roku 1999 si založili značku Benesport a začali šiť diftínové nohavice. 
Počas troch či štyroch rokov sa vypracovali do stavu, že ročne ušili 20- až 24-tisíc kusov tohto odevu. Kľúčovým 
produktom firmy Benesport sa stali diftínové nohavice. „Zákazníci diftín poznali ešte z čias komunizmu ako veľmi 
pohodlný, prírodný a príjemný materiál s dobrými vlastnosťami. Bol to produkt, ktorý vtedy nevyrábal nikto iný. V 
našej ponuke figurovali modely, s ktorými sme boli stotožnení a doslova sme s materiálom diftín žili. Dobré meno 
firmy sa začalo šíriť po celom Slovensku,“ hovorí J. Bendík. 

PRVÁ KRÍZA. Neskôr, v roku 2004, prudko nastúpila éra technických materiálov a o diftín prestával byť 
záujem. Masívna reklama rýchlo sa rozrastajúceho oblečenia z technických materiálov tento prírodný materiál 
prevalcovala. Na Slovensko prichádzali veľké nadnárodné spoločnosti, ponúkajúce takéto produkty masovo. „V 
našej stratégii však nebola vôľa zmeniť výrobu v prospech prudkých zmien na trhu, ktoré v tom čase znamenali 
obrovský rast dopytu zo strany zákazníkov,“ opisuje prvú krízu J. Bendík. Dnes zákazníci firmy Benesport znovu 
objavujú výhodnosť prírodných materiálov. „V súčasnosti práve prichádza čas na nový, dá sa povedať revolučný 
materiál, ktorý v sebe spája oboje. Je ním technovlna. Ide o akési spojenie technických a prírodných materiálov. 
Prenesene povedané, akoby sa spojili dva rozhádané svety do jednej harmónie, ktorá spĺňa funkčnosť 
technického a pohodlie prírodného materiálu vlny. Produkty z technovlny momentálne patria medzi nosné v 
našom portfóliu,“ vysvetľuje zameranie firmy J. Bendík. 

DRUHÁ KRÍZA. „Raz sme sa vrátili z výstavy ISPO v Mníchove inšpirovaní hnedou farbou. Všetky outdoorové 
značky mali všetko od topánok až po čiapky v tejto farbe. My sme boli azda jediní, kto tam bol s inou farebnosťou. 
Keďže vtedy sme vyrábali už vo veľkom, celú kolekciu sme následne dali vyrobiť v hnedej. Na Slovensku však po 
tom ani pes neštekol. Táto farba sa u nás objavila až o tri-štyri roky. Podarilo sa nám predať len zhruba 30 
percent výroby, zvyšok sme rozdali,“ spomína na straty v podnikaní J. Bendík. Zasiahla ich aj svetová kríza v roku 
2009, ktorá im pozastavila odbyt vo všetkých oblastiach. „Prispeli k tomu aj moje slabé skúsenosti v obchode a 
nepripravenosť na možné turbulencie. Spätne to takto hodnotím. Naši rodičia nás viedli k poctivej práci a možno 
menej k podnikavosti a pripravenosti na podobné rizikové situácie. Takže ich zvládnutie bolo pre nás ťažšie.“ Po 
krízach ich nakopli predovšetkým ľudia, pretože v Benesporte bola veľmi dobrá rodinná atmosféra a výborný tím 
ľudí, zhruba 50 zamestnancov, a zároveň opäť chuť tvoriť, nevzdať sa, vyrovnať sa s krízou a ísť ďalej, hľadať 
cesty a spôsoby ako pokračovať. „Vždy môžete ísť ďalej, kým dýchate. Cesta sa určite nájde,“ tvrdí J. Bendík. 

RODINNÁ FIRMA. „V našom chápaní to predstavuje dôveryhodnosť a dobré meno. Neprofilujeme sa však iba 
ako rodinná firma. Založili sme ju s manželkou, ale ide nám predovšetkým o to, aby sme mali v tíme ľudí, ktorí sú 
podobného zmýšľania, hodnôt, lojálnosti k firemným hodnotám a produktu samému,“ zhodujú sa manželia. Na 
vrchole podnikania mali okolo 55 zamestnancov a momentálne zamestnávajú 23 ľudí, z toho 10 krajčírok, čiže 
vyrábajú výlučne vo vlastnej réžii. Ostatní pracujú na ekonomickom či odbytovom oddelení, vývoji, distribúcii, 
kontrole a zákazkách. Špecifikom ich oblečenia sú tradície. Odevy sú zdobené originálnymi autorskými výšivkami, 
ktoré vychádzajú z motívov štyroch základných prírodných živlov – zeme, vody, vzduchu a ohňa, ako aj štyroch 
ročných období. Ich výrobky nesú názvy známych i menej známych slovenských vrchov, riek a lokalít so stručným 
opisom. Aj týmto spôsobom zvyšujú povedomie o krásach Slovenska. 

VÝROBA NA SLOVENSKU. Bendíkovci vnímajú Slovensko ako krajinu, kde textilná výroba môže uživiť firmu 
aj jej zamestnancov. „Preto pre nás cesta šitia v Číne alebo iných krajinách Ďalekého východu nie je spôsob 
udržania firmy. Dosiaľ sme sa touto myšlienkou vôbec nezaoberali, pretože je pre nás kľúčovou výroba na 
Slovensku, ktorá nám dáva pridanú hodnotu.“ Uvedomujú si, že to dnes nie je vôbec jednoduché. „Mám pocit, že 
v minulosti sa udiala veľká krivda v odevnom a textilnom priemysle, keď sa takmer všetky fabriky pozatvárali. V 
súčasnosti vidíme, ako ťažko sa buduje niečo v tejto oblasti. Generácia šičiek zostarla a nová generácia 
neprichádza. Nedostatok šičiek je isto známym problémom pre každého, kto v tejto oblasti pôsobí.“ Oblečenie, 



ktoré vyrábajú, sami aj využívajú, a tak ho zároveň môžu testovať a hodnotiť kvalitu vyhotovenia. Hlavným 
zámerom je, aby boli spokojní so svojimi produktmi. J. Bendík vyzdvihuje aj špecifickosť odevov. Základom je 
kvalitný materiál, ktorý je príjemný na dotyk a zároveň má funkčné vlastnosti. Produkt musí podľa neho strihovo 
vyhovovať a páčiť sa. „Aj preto máme vlastné oddelenie vývoja, počítačový systém CUT, na ktorom sa realizujú 
návrhy nielen pre našu značku Benesport, ale aj pre iné zákazkové šitie. Sme schopní kompletne navrhnúť vo 
vlastnej réžii požadovaný model. Považujem to za veľké plus a určité bohatstvo. A práve táto vlastná cesta je v 
našom ponímaní výnimočná.“ Ako hovorí, všetci vo firme sa vzdelávajú za pochodu. „Žiadne skúsenosti, len chuť 
a radosť z toho, čo robíme. Naši súčasní manažéri a obchodníci vyšli od šijacích strojov.“ 

OBCHOD A MARKETING. Oblečenie z odevnej výroby manželov Bendíkovcov sa predáva najmä v 
športových predajniach na Slovensku, ale aj v Českej republike. Taktiež funguje ich vlastná webová stránka s e-
shopom. „Šitie na zákazku pre firmy, organizácie a kluby má takisto vysoký podiel na obchode prevažne na 
domácom trhu, ale podľa možností je jedným z našich cieľov uplatniť sa aj v zahraničí,“ vysvetľuje J. Bendík. V 
oblasti marketingu idú vlastnou cestou. Ostatné roky začali navštevovať výstavy, rôzne druhy veľtrhov, folklórne 
festivaly i tradičné jarmoky, kde majú možnosť presvedčiť sa, že ich ľudia evidujú a zároveň sa trochu čudujú, že 
sa na Slovensku stále vôbec niečo také vyrába. 

„Ľudia dnes opäť začínajú objavovať silu slovenského produktu a je tu badateľné spájanie sa, spolupráca a 
spoznávanie sa medzi výrobcami a zákazníkmi. Je cítiť silný návrat k domácim výrobkom a produkcii.“ Podľa J. 
Bendíka podpora prichádza od ľudí pre to, aby naďalej existovali a tvorili. „Spomínam si, keď jeden so zákazníkov 
povedal: ‚Nechcem zľavu, chcem, aby ste šili!‘ V jednej vete vyjadril nielen veľa z našej filozofie, ale aj podporu 
našim produktom.“ 

V rámci marketingu však využívajú aj určitý spôsob priameho marketingu prostredníctvom e-shopu a 
registrácií v klube. „Obstáť v konkurencii nie je ľahké, čo si uvedomujeme každý deň, ale keď dáme energiu do 
vecí, ktoré nás spájajú, tak to bude len prispievať k pozitívnym výsledkom a dobrým vzťahom, a nie k deštrukcii. 
Náš sortiment sa snažíme rozširovať, modernizovať a v rámci našich kapacít tak prichádzať na trh vždy s niečím 
novým, čo by mohlo zaujať nielen slovenského zákazníka.“ 

VÍZIA DO BUDÚCNOSTI. Zakladateľ Benesportu má dnes 57 rokov a rozmýšľa, či sa mu podarí nájsť 
vhodných nasledovníkov dobre rozbehnutej myšlienky. „Rozhodnutie detí, či budú, alebo nebudú súčasťou našej 
firmy, bolo vždy na ich vlastnej vôli. Nechávam im voľnú ruku. Dve zo starších detí sa v súčasnosti čiastočne 
podieľajú na pracovných úlohách vo firme. Ďalšie dve deti ešte navštevujú strednú školu a len budúcnosť ukáže, 
či sa k nám niekedy pridajú,“ uvažuje J. Bendík, ktorý už ako dieťa vyrábal luky, bicykle, šarkany, loďky alebo 
bunkre. Aj dnes považuje za najväčšiu hodnotu tvorivosť. „Keď človek tvorí a môže ho to zároveň uživiť, tak je to 
dar a požehnanie. Pre mňa je to radosť, ktorá sa nedá ničím nahradiť,“ dodáva. 

— 
ZAČIATKOM DEVÄŤDESIATYCH ROKOV SA BENDÍKOVCI ZAOBERALI VÝHRADNE ZÁKAZKOVÝM 

ŠITÍM BEZ AKEJKOĽVEK FIREMNEJ ZNAČKY 
VÝROBU ZAČALI PRIAMO V BYTE, V SPÁLNI. PRVÝM PRODUKTOM BOLO OBLEČENIE PRE DETI – 

KOŠIEĽKY, PYŽAMKÁ, AKO AJ NOHAVICE PRE ZNÁMYCH 
ŠPORTOVÉ OBLEČENIE, KTORÉ MANŽELIA VYRÁBAJÚ, SAMI AJ VYUŽÍVAJÚ. MÔŽU TAK TESTOVAŤ 

A HODNOTIŤ KVALITU VYHOTOVENIA 
Foto: 
JÁN A DANIELA BENDÍKOVCI 
NOSNÉ PRODUKTY SÚ Z TECHNOVLNY 
AUTORSKÁ VYŠÍVKA 
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26. Ako sa dobre vyspať bez liekov? 
[02.01.2018; Vitalita; nezaradené; s. 61; zenbev.sk] 

 
 

ČO JE ZENBEV? 
Miešaný nápoj Zenbev® je prvým a jediným certifikovaným organickým potravinovým produktom proti 

nespavosti. 
Tento lahodný nápoj, ktorý sa zarába z prášku, poskytuje prírodný zdroj tryptofánu z tekvicových semien v 

kombinácii so sacharidmi, ktoré cez deň upokojujú a v noci zabezpečujú pokojný spánok. Vynašiel ho lekár Dr. 
Craig Hudson, a bolo klinicky preukázané, že patentované zloženie produktu Zenbev je účinnejšie ako lieky na 
spanie, podporuje všetkých 5 fáz spánku a odstraňuje úzkost’ počas dňa bez toho, aby hrozilo riziko vzniku 
závislosti alebo zníženia tolerancie. Zenbev® bol vytvorený z jednoduchých zložiek potravy a preto pôsobí v 
harmónii s prirodzenou chémiou tela. Umožňuje mozgu vytvárať si vlastný serotonín a melatonín, a na rozdiel od 
iných liekov na spanie alebo liekov na predpis neobchádza prirodzenú architektúru spánku. Miešaný nápoj 
Zenbev® Drink Mix je k dispozícii v čokoládovej príchuti; je jedinečnou prírodnou alternatívou pre ľudí, ktorých 
trápia bezsenné noci a úzkosť počas dňa, a je žiadaným prípravkom, ktorý vyhľadávajú ľudia usilujúci o 
dosiahnutie prirodzeného a kvalitného nočného odpočinku. 

NESTAČÍ JESŤ TEKVICOVÉ SEMIENKA? 



Ak budete tekvicové semienka len jesť, v skutočnosti sa vám bude spať horšie, nie lepšie… Vysvetlenie: Keď 
zjete tekvicové semienka, umožníte látke, ktorá sa nazýva tryptofán, dostať sa do mozgu. Tryptofán sa dostane 
cez hematoencefalickú bariéru, v mozgu sa zmení na melatonín, ktorý uvedie mozog do stavu spánku. Keď však 
zjete tekvicové semienka, do vášho tela sa dostanú aj iné aminokyseliny, ktoré konkurujú tryptofánu a snažia sa 
preniknúť cez hematoencefalickú bariéru. Čím viac tekvicových semienok zjete, tým viac aminokyselín sa dostane 
do vášho tela, čo zas bráni tryptofánu dostať sa do mozgu. Ak však prijmete ideálne množstvo sacharidov, 
potlačíte účinok ostatných aminokyselín a tryptofán sa do mozgu dostane. Trik je v tom, že telo potrebuje prijať 
tekvicové semienka zbavené oleja, doplnené o sacharidy a ryžový škrob, ktoré obsahujú vitamíny B3 a B6 v 
správnom pomere. Zenbev je výsledkom tohto objavu, ktorý bol publikovaný v uznávaných vedeckých 
časopisoch. Zenbev® je spôsob, ako dostať tryptofán do mozgu, ktorý ho potrebuje na navodenie zdravého, 
regenerujúceho spánku. 

ČO ROBÍ ZENBEV ÚČINNÝM? 
Zenbev je zdrojom prírodného tryptofánu, aminokyseliny, ktorá sa nachádza napríklad v mlieku a morčacom 

mase. Keď sa tryptofán dostane do mozgu, zmení sa na serotonín a následne na melatonín. Táto premena 
tryptofánu na melatonín je reakcia citlivá na svetlo. Znamená to, že tryptofán sa zmení na melatonín iba potme, v 
opačnom prípade ostane v podobe sérotonínu, chemickej látky, ktorá má relaxačný účinok, nevyvoláva však 
ospalosť. Preto, ak sa Zenbev užíva počas dňa, pomáha zmierniť úzkosť, depresiu a ďalšie klinické stavy 
súvisiace so stresom. Pri užívaní večer alebo v noci je Zenbev silným spojencom v boji proti nespavosti. 

Špeciálne navrhnuté zloženie prípravku Zenbev obsahuje výlučne prírodné látky, ktoré majú hneď niekoľko 
výhod oproti syntetickým derivátom, ako je napríklad tryptrofán, dostupný len na lekársky predpis, alebo 
voľnopredajný (OTC) liek 5-HTP či melatonín. Tieto ekvivalenty liekov dokážu vyprodukovať oveľa väčšie 
množstvo sérotonínu alebo melatonínu, ako mozog potrebuje. Pri nadprodukcii sa môžu vyskytnúť vedľajšie 
účinky, napríklad ospalosť počas dna. 

ZENBEV VERZUS LIEKY NA SPANIE? 
V súčasnosti dostupné lieky poväčšine podporujú ľahký spánok (1. a 2. fáza spánku) na úkor hlbokého 

spánku (3. a 4. fáza spánku) a zároveň utlmujú spánok REM, čo spôsobuje vedľajšie účinky, ako je ospalosť a 
nedostatočná regenerácia organizmu počas spánku. Kedže tryptofán obsiahnutý v prípravku Zenbev umožňuje 
mozgu, aby produkoval melatonín, nedochádza k narušeniu žiadnej fázy spánku. Vďaka tomu ostáva štruktúra 
spánku zachovaná a výsledkom je hlboký, neprerušovaný spánok. 

AKO UŽÍVAŤ ZENBEV? 
Na nespavosť sa užíva večer a proti úzkosti sa užíva ráno. 
Začnite 1 odmerkou počas troch nocí. Prípravok zmiešajte s horúcou vodou alebo s vaším obľúbeným 

nápojom neobsahujúcim kofeín. Zenbev s príchuťou čokolády odporúčame primiešať do mlieka, ryžového mlieka, 
sójového mlieka alebo mandľového mlieka, čím získate optimálnu chuť. Tí, ktorí sa pred spaním vyhýbajú 
konzumovaniu tekutín, môžu prípravok vmiešať do jablkového pyré. Prípravok užite polhodinu pred spaním. Táto 
klinicky overená metóda prekonania nespavosti si vyžaduje, aby ste vykonali 5 jednoduchých krokov na 
obnovenie vášho spánku: 

1. spaťv tmavej miestnosti, 
2. zo spálne odstrániť televízor, rádio a počítač, 
3. spať v miestnosti s príjemnou izbovou teplotou, 
4. dodržiavať pravidelný spánkový režim, 
5. denne užívať multivitamín s obsahom vitamínov B3 a B6 (Tí, ktorí ho majú nedostatok). 
RECEPT: Zenbev koktail 
Do mixéra nalejte 1 šálku bieleho jogurtu s obsahom tuku 1 %, pridajte 2 odmerky čokoládového prášku 

Zenbev, 1 zrelý banán, % šálky nízkotučného mlieka a Vi šálky vanilkovej zmrzliny. Rozmixujte na požadovanú 
konzistenciu. Tento kokteil môžete piť slamkou alebo jednoducho použiť lyžičku. Dobrú chuť! Poznámky k 
dochucovaniu: Do akej tekutiny Zenbev® vmiešate a aké množstvo tekutiny použijete, je iba na vás - záleží na 
tom, čo obľubujete. 

ZENBEV - PRÍRODNÁ ALTERNATÍVA LIEKOV PROTI NESPAVOSTI 
ZENBEV" - prášok na spanie 
- BEZ VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV 
- NIE JE NÁVYKOVÝ 
- PRÍRODNÝ PRODUKT BEZ GLUTÉNU, BEZ GMO KDE KÚPIŤ: 
ZENBEV* SA PREDÁVA V LEKÁRŇACH A BIOPOTRAV1NÁCH. 
ZOZNAM PREDAJNÍ NÁJDETE NA: 
www.zenbev.sk 
KDE KÚPIŤ ZENBEV® Telefón: 0917 856 315 • E-mail: info@zenbev.sk BRATISLAVA ALTER-MED 

KAROLÍNA, Námestie sv. Františka 18 / A, O) 0948 031 021 ¦ NÁTUR VÍTAL, Grôsslingova 33 Q) 02 52 963 494 
-f Naturfyt - Trenčianska 47,82109 Bratislava , 0) 0903 700 831 ¦ Lekáreň ASTRA, Ružinovská poliklinika 0> 02 
48 279 682 ¦ BIOLOGIKA, Apollo Business Center I, Prievozská 2/A G) 0918 575 158 ¦ Lekáreň VITAMÍN, 
Záhradnícka 45 0> 02 55 424 737 ¦ Lekáreň SANTAL, Dobrovičova 10, O) 02 52 636 617 -f Lekáreň KARPATIA, 
Kristy Bendovej 2, Q) 02 39 023 754 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU Lekáreň SV. KATARÍNY, M. R. Štefánika 55 
0) 038 760 2478 BANSKÁ BYSTRICA biopotraviny SLNIEČKO, Národná ulica 6 0) 0907 422 352 BARDEJOV 
Lekáreň PHARMACIA, Dlhý rad 1562/6 0) 054 472 21 50 BREZNO Lekáreň AURUM, Malinovského 2/A (3) 048 
611 22 94 ČADCA Lekáreň FONTÁNA, Palárikova 1083 0) 041 400 01 70 GALANTA Lekáreň AREÁL ZDRAVIA, 
Kpt. Nálepku 727/13 0> 031 789 96 82 HUMENNÉ Lekáreň PRI NEMOCNICI, 1. mája 5558 O) 057 775 7013 
KEŽMAROK Mgr. Mária Uhlárová, (BYLINKÁRSTVO), Hlavné námestie 58 (í 052 452 50 53 KOŠICE Lekáreň 



MARATÓN, Hlavná 116 055 622 00 69 ¦Lekáreň ZDRAVOFARM, Hlavná 81 <$ 055 623 38 54 LEVICE Lekáreň 
ARNICA, SNP 17/A (E 0918 418 014 LEVOČA LEKÁREŇ U HADANám.Majstra Pavla 13 Q> 0903 603 154 ¦ 
ZELENÁ LEKÁREŇ, Železničný riadok 2 0) 053 451 02 22 LUČENEC Lekáreň EVA, Novohradská 17 0) 047 433 
31 68 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ RACIO VEGETKA, OD Prior, Štúrova 1968 Q) 0905 441 259 ¦ Lekáreň AVICENA, 
Štúrova 1643/36 (J 044 552 34 54 NITRA Probio, Radlinského 1 0> 037 652 68 35 ¦ Zdravý obchod OC MLYNY 
0> 0907 822 788 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM OBCHODÍK NINA- ZDRAVÁ VÝŽIVA, Čsl. Armády 79/17 Q> 
0911 706 70 MARTIN Lekáreň BEATRIX, Pri nemocnici, Kollárova 17 Q) 043 423 97 17 MYJAVA Lekáreň 
PRÍMAM, Nám. M.R. Štefánika 580/29 0> 034 699 99 00 PARTIZÁNSKE Lekáreň ARNIKA, Nám. SNP, Skačany 
POPRAD Lekáreň VČELA, Tatranské Námestie 10) 052 77 23 667 POVAŽSKÁ BYSTRICA Zelené zdravie, areál 
N.S.P., Nemocničná 986 Q> 042 43 04 342 PRIEVIDZA NATURela, bio-racio-vinotéka, Námestie slobody 29 Q) 
0915 899510 PREŠOV Drc AURA, Hlavná 2898/55 d 0915 899 510 RAJEC Lekáreň NA NÁMESTÍ, Sládkovičova 
686/13 0) 041 542 21 27 REVÚCA Lekáreň QUESTA, Muránaska 1335/12  058 488 1323 RUŽOMBEROK 
Lekáreň QUESTA, Mostová 8 Q> 0907 523 776 SENEC Lekáreň OLMED, Mierové Nám. 6 (í 02 45 926 080 
SEREĎ Lekáreň DANIELA, Pekárska Q) 031 789 08 94 SPIŠSKÁ NOVÁ VES Lekáreň NATARČI, Agátová 12 (S 

053 446 75 68 TOPOĽČANY ROYAL BEAUTY, Stummerova 35 0> 0907 295 184 -f biopotraviny ZDRAVIENKA, 
Grand centrum, pri Úrade práce, Skultétyho 3 Q) 0915 738 030 TRENČÍN Lekáreň AVE MARIA, Legionárska 2 
0> 032 652 40 44 TRNAVA Lekáreň VITALIS, Trhová 4 O" 033 544 55 46 TURČIANSKE TEPLICE Lekáreň 
SLNIEČKO, SNP 519 0) 043 381 11 94 VEĽKÉ KAPUŠANY Lekáreň ĽUBICA, Z. Fabryho 106 ® 056 628 41 40 
VRANOV NAD TOPĽOU Lekáreň ALCHEMILLA, Školská 654 Q> 057 442 21 22 VRÚTKY Lekáreň AVENA, 
Republikánska 4138/6 (D 043/428 61 80 ZÁVADKA NAD HRONOM Lekáreň ARNICA, Osloboditeľov 146/32 OS 
048 618 3951 ZVOLEN Biopotraviny BioSen, Nám. SNP 14 0911 449 429 ŽILINA Lekáreň MANDRAGORA, 
Hlinská 2591/16 Q) 041 723 46 90 

Nenašli ste predajcu ZENBEV-u vo Vašom meste? Žiaden problém. Zavolajte na 0917 856 315 a my Vám 
predajcu zabezpečíme. 

[Späť na obsah] 
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