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1. Ján Faith oslávil sedemdesiatku 
[10.04.2018; Prešovské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 27; VLADIMÍR MEZENCEV] 

 
 

Odchovanec popradského hokeja zasvätil takmer celú hráčsku kariéru Košiciam, trénersky pôsobil aj v 
Michalovciach, Spišskej Novej Vsi či Prešove. 

Popradský rodák sa na večné časy zapísal do dejín košického hokeja. 
Jeho meno sa nedávno skloňovalo v súvislosti s oslavami 30. výročia zisku titulu majstrov ČSSR hokejis tami 

VSŽ Košice, ktorých k tomuto veľkému úspechu doviedol z trénerskej pozície so svojím asistentom, teraz už 
nebohým Jánom Šterbákom. Ján Faith má aj ďalší dôvod na oslavu – posledný marcový deň oslávil 
sedemdesiatku. Rodáci z Popradu a okolia, pokiaľ mali predpoklady pôsobiť vo vtedajšej najvyššej čs. súťaži, 
odchádzali vždy do bratislavského Slovana. 

Čerstvý jubilant bol však prvou výnimkou, ktorá porušila túto tradíciu. 
„V roku 1973 som sa rozhodol odísť z rodného Popradu do VSŽ Košice a prestup sa podarilo vyriešiť bez 

najmenších problémov. Aj preto, lebo na mojom konte už boli aj štarty v mládežníckych reprezentáciách. Až 
neskôr som sa dozvedel, že záujem o mňa prejavili i Bratislavčania, ale ako sa hovorí – jednoducho zaváhali. 
Keby ale prišli obe ponuky v rovnaký čas, asi by som sa aj v takej situácii rozhodol pre Košice,“ uvažuje o tom, 
ako by sa zachoval pred celým polstoročím tento vynikajúci hokejista, ktorý sa stal aj symbolom vernosti 
železiarenským farbám. 

Vernosť Košiciam. Ich dres obliekol v 544 zápasoch 
Z dnešného pohľadu určite nepochopiteľné. V drese Košíc odohral celú svoju vrcholovú kariéru, konkrétne za 

pätnásť súťažných ročníkov 544 prvoligových stretnutí. 
Z hráčov, ktorí pôsobili v slovenských celkoch ho predbehol iba oddielový kolega Bedřich Brunclík, ktorý za 16 

ročníkov v Košiciach má na svojom konte až 583 zápasov! Teda v oboch prípadoch príkladná vernosť. Faithovi k 
nej pomohlo i to, že na rozdiel od svojich spoluhráčov nemusel narukovať na povinnú dvojročnú základnú 
vojenskú službu, ktorú by si určite, podľa vtedajších zvyklostí, odkrútil v elitnom tíme Dukly Jihlava. 

Funkcionári oddielu robili všetko pre to, aby ho na dva roky nestratili. 



Po niekoľkých odkladoch sa im podarilo vybaviť mu iba náhradnú päťmesačnú vojenčinu, ktorú absolvoval v 
mimosezónnom období blízko domova, teda na východnom Slovensku. Každá minca má však dve strany. Tak to 
bolo aj v prípade Faithovej vojenčiny. 

„V prípade, že by som narukoval do Jihlavy, viac by si ma všímali zostavovatelia reprezentačného výberu, veď 
by ma mali stále na očiach. Odtiaľ bola predsa najjednoduchšia cesta do mužstva ČSSR,“ myslí si aj dnes Ján 
Faith. 

A tak so štátnym znakom na prsiach odohral iba dve oficiálne stretnutia v Moskve na turnaji Izvestija (dal v 
nich jeden gól), ktoré v tých časoch boli neoficiálnymi majstrovstvami Európy. 

V prvej čs. lige dal 178 gólov, z mužstva Košíc viac dali iba Vincent Lukáč, Bedřich Brunclík, Igor Liba a Ján 
Vodila. Kuriózne však je, že poslední dvaja menovaní boli jeho zverencami v mužstve, ktoré pod jeho vedením v 
ročníku 1987/88 získalo cenný titul majstra Československa. 

Ponuku hrajúceho trénera v Oulu odmietol 
Keby už v časoch jeho hráčskej kariéry existovala bulvárna tlač, tak by mu asi nevenovala žiadnu pozornosť. 
S jeho menom predsa neboli spojené žiadne prestupy, z tréningov i stretnutí sa vždy ponáhľal domov k 

manželke i deťom, nevyhľadával ani posedenia pri pive s priateľmi a fanúšikmi. Naopak, nekompromisne sa im 
vyhýbal. Hokej, rodina a štúdium trénerstva – to bola celá náplň jeho života. Na sklonku aktívnej činnosti dostal 
síce jednu zaujímavú ponuku – stať sa hrajúcim trénerom vo fínskom druholigovom tíme v Oulu, ale dobre si 
uvedomoval, že v jeho prípade v tých časoch bola nerealizovateľná a tak sa na ňu snažil čím skôr zabudnúť. 

O to viac sa sústreďoval už na svoju budúcu profesiu, veď chcel byť aspoň takým dobrým trénerom, akým bol 
hráčom. 

Radšej cukor ako bič 
Prvé trénerské kroky absolvoval medzi nádejami vo VSŽ Košice, v ktorých veľmi dobre poznal celé zázemie 

fungovania oddielu a tak ho nemohlo nič prekvapiť. 
Aj pri svojej neskrývanej ctižiadostivosti však v roku 1983, keď sa začala jeho profesionálna trénerská dráha, 

si ani nepomyslel, že o päť rokov neskôr už dovedie svojich zverencov k seniorskému celkovému prvenstvu v čs. 
elitnej lige. 

Trénerský chlebík si vyžaduje striedanie klubov a tak to bolo aj v prípade J. Faitha. Viedol celky Slovenska 
„20“, Popradu, Trenčína, Sp. N. Vsi, L. Mikuláša, Skalice, Michaloviec, Prešova, s HC Košice dvakrát vyhral 
slovenskú extraligu. Dva roky pôsobil aj v Miskolci. Za svoju prácu sa nikde nemusel hanbiť, ako asistenti sa 
mohli pri ňom učiť napríklad Jerguš Bača, Vladimír Klinga, Peter Oremus a keby žil, tak by sa k nim určite pridal aj 
Ján Šterbák.Na tradičnú otázku – či radšej bič alebo cukor, v jeho prípade takmer vždy platilo to druhé. 

„Vždy som sa snažil vžiť do postavenia hráča, veď sám som ním bol dlhé roky. „Cukor“ mi teda pomáhal viac, 
rovnako i dobré slovo. Nepamätám sa ani na nejaké konfliktné situácie medzi mnou a funkcionármi klubov. 
Samozrejme, vyskytli sa situácie, že v niektorých prípadoch to nešlo po dobrom a tak nasledoval tvrdší prístup. 
Vždy však išlo o ojedinelé prípady, ktoré sa nevzťahovali na celý kolektív. Rád spomínam najmä na svoje 
pôsobenie v Poprade, Skalici a Michalovciach, všade tam realizačné tímy a vedenia klubov pôsobili spoločne na 
jednej vlne,“ spomína Ján Faith. 

O titul hral proti synovi 
V každom prípade trénerská kariéra Jána Faitha bola výnimočná. Veď už jeho premiéra v seniorskom tíme, 

teda v ročníku 1987/88 vo funkcii prvého kormidelníka mu priniesla majstrovský titul práve s mužstvom VSŽ 
Košice, pričom niektorí jeho zverenci boli pred časom ešte jeho spoluhráčmi. Kuriózna situácia vznikla aj v 
sezóne 2008/2009, keď Skalicu priviedol až do bojov o majstrovský titul a jej súperom vo finále bol HC Košice, za 
ktorý vtedy hrával jeho syn Juraj. Nakoniec ten mal viac dôvodov k radosti ako otec, pretože z celkového 
prvenstva sa napokon tešili Košičania. 

Už aj tretia generácia 
I keď z jubilanta sa stal už dôchodca, ktorý pozorne sleduje dianie v košickom hokeji od žiakov po seniorov, o 

hokejistoch s jeho priezviskom budeme ešte dlho počuť. 
Syn Juraj má zlatú medailu z ME juniorov do 18 rokov, v súťažnom ročníku 2008-2009 bol kapitánom mužstva 

HC Košice, ktoré vyhralo extraligu, okrem Košíc obliekal dresy Popradu, Zvolena, Martina, Žiliny a L. Mikuláša, 
ako legionár pôsobil vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku a Maďarsku. Ešte ako 41- ročný pomohol Humennému 
vyhrať skupinu II. ligu a v otcových šľapajach kráča prvý rok už aj ako tréner – začal s mládežou v materskom 
klube. 

Ján Faith mladší zostal akosi v tieni slávneho otca i brata Juraja. Úspešne prešiel všetkými mládežníckymi 
kategóriami v materskom klube železiarov, ale profesionálny hokej ho nezlákal. Nakoniec však v roku 2001 
prestúpil do maďarského Miskolca a štyri roky patril medzi opory tamojšieho prvoligového celku, i keď doma v 
Košiciach pracoval a k južným susedom chodil iba hrávať majstrovské stretnutia tak povediac popri zamestnaní. 
Počas štyroch súťažných ročníkov pomohol miskolcským „ľadovým medveďom“ sa z priemerného mužstva dostať 
medzi elitné tímy. Zásluhou predovšetkým svojich nahrávok patril v kanadskom bodovaní medzi najlepších 
hokejistov v Maďarsku. Hokeju sa venujú aj vnúčatá Jána Faitha. Reprezentačný debut má za sebou už aj 15- 
ročný Roman, starší Richard hrá za juniorov HC Košice a najmladší Tobias sa učí hokejovú abecedu medzi 
žiakmi – siedmakmi hokejovej triedy. Starý otec pravidelne pozorne sleduje ich dianie na ľade. 

VLADIMÍR MEZENCEV 
— 
Foto: 
Bývalý úspešný hráč aj tréner Ján Faith pred pár dňami oslávil významné jubileum. 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Spišiaci stavajú na odchovancoch 
[10.04.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 29; MARIÁN DIC] 

 
 

Kamil Zekucia: „Tento klub je pre mňa prvoradý a s pôsobením v ňom som spokojný.“ 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Medzi jedného z najpoprednejších hráčov v druholigovom tíme FK Noves Spišská 

Nová Ves v posledných rokoch patrí aj 27- ročný Kamil Zekucia. Tomuto futbalistovi tento šport prirástol k srdcu 

až natoľko, že sa mu venuje už od svojich mladých rokov. S pribúdajúcim časom sa svojimi výkonmi a 
zodpovednosťou dokázal prebojovať až do seniorského kolektívu, v ktorom si dokázal nájsť pevné miesto a pre 
svojich spoluhráčov je tým pravým vodcom. V nasledujúcom rozhovore sme sa tohto lídra preto opýtali, čo preňho 
pôsobenie v tomto klube a seniorskom mužstve predovšetkým v súčasnosti znamená a ako vníma budúcnosť 
svojho napredovania v ňom. 

V spišskonovoveskom mužstve patríte medzi jedného zo základných pilierov kádra, čo sa viditeľne 
odzrkadľuje aj na dôvere trénerov, ktorí vám prejavujú dôveru v každom meraní síl. Ako vnímate túto skutočnosť 
a čo to pre vás znamená? 

„Pri mojom vkročení do Amužstva som zistil, že presadiť sa v ňom nebude pre mňa jednoduché. V minulosti 
totiž klub preferoval prevažne cudzích a zahraničných hráčov, čo naznačovalo, že vlastní odchovanci to nemali 
vôbec ľahké. Postupom času sa našťastie situácia umúdrila, čo znamenalo, že konečne som dostal šancu 
prebojovať sa do základnej zostavy. Tou som nepohrdol, pričom stále sa snažím vložiť do každého zápasu 
množstvo fyzických aj psychických síl, čo je pre mňa aj prvoradým cieľom. Samozrejme, stále ma dokáže 
nadchnúť i potešiť pocit z víťazstva, preto k jeho dosiahnutiu podriaďujem na ihrisku predvedenému výkonu 
všetko, čo je v mojich silách možné. Sústredím sa najmä na dôraznú hru s túžbou bojovať až do samého konca 
merania síl, čo sa páči nielen priaznivcom, ale aj našim trénerom, keďže som sa stal v posledných rokoch 
neoddeliteľnou súčasťou tohto mužstva.“ 

Známe je, že už vytrvalo pôsobíte v domovskom stánku, v ktorom doposiaľ prežívate veľmi pestrú i skvelú 
futbalovú kariéru prakticky už od jej začiatkov. Ste s doterajším účinkovaním v tomto klube spokojný? 

„Určite ma veľmi teší, že v porovnaní s minulosťou spišskonovoveský klub zmenil filozofiu a postupne si 
uvedomil, že výhodnú príležitosť vo futbalovom raste a ďalšom napredovaní v kariére by veľmi radi chceli naplno 
využívať aj ich odchovanci. Z tohto hľadiska sa konečne otvorili dvere pre mladé talenty. Som rád, že viacero 
mladíkov sa tejto príležitosti pevne chopilo a v súčasnosti spoločne patríme medzi tých skúsenejších.“ 

Futbalová verejnosť a fanúšikovia najmä na majstrovských stretnutiach preukazujú výraznú podporu vášmu 
mužstvu. Pociťujete aj v súčasnosti ich náklonnosť a priazeň, vďaka ktorej sa dokážete ešte viac herne a 
výkonnostne posúvať v hráčskom napredovaní čo najďalej ako je možné? 

„Nepochybne, že všetci v mužstve s nadšením vnímame pomerne vysoké návštevy na majstrovských 
zápasoch, čo nás vo veľkej miere podnecuje k tomu, aby sme sa im dokázali odmeniť ziskom očakávaného 
triumfu. Popritom však musím dodať, že Spišská Nová Ves je aj športovým mestom a široká verejnosť by si 

zaslúžila nový futbalový stánok, na ktorom by sa aj naďalej hrala predovšetkým druhá liga.“ 
Váš kolektív patrí v posledných rokoch medzi účastníkov druholigovej súťaže, čo je veľkou odmenou za 

vykonávanú zodpovednú prácu všetkých, ktorí sa okolo tunajšieho futbalu točia. Ste presvedčený, že terajšia 
úroveň “koženej“ v Spišskej Novej Vsi naplno potvrdzuje fakt, že mužstvo seniorov právom patrí do konkurencie 

poprednejších klubov na slovenskej futbalovej scéne? 
„Vzhľadom na to, že v našom meste sa už dlhé roky výborne pracuje s mládežou, postupne nám to prináša 

očakávané ovocie. Jasne to potvrdzuje aj fakt, že terajšie Amužstvo je vytvorené už z väčšiny odchovancov. 
Napriek tomu, že v konkurencii druholigových mužstiev sme asi výnimkou, pretrvávajúcim veľkým bremenom pre 
náš rozvoj “koženej“ je, že sa nám takmer vôbec nedarí nájsť potrebné množstvo finančných prostriedkov, čím by 
sme aj pre vlastným odchovancov dokázali vytvoriť adekvátne podmienky na to, aby sa mohli venovať a načerpať 
nové skúsenosti v druholigovom futbale.“ 

Doterajší futbalový život vám do týchto chvíľ pôsobenia v FK Noves priniesol množstvo príjemných zážitkov, 
ale aj sklamaní. Na ktoré nezabudnuteľné okamžiky v súčasnosti si najviac spomínate? 

„V Spišskej Novej Vsi pôsobím už asi 6 rokov a zažil som v nej doposiaľ množstvo príjemných, ale aj 
smutnejších chvíľ. Nielen klub, ale aj samotný život v Spišskej Novej Vsi mi priniesol veľa spomienok, ku ktorým 

sa budem pravidelne vracať. Stretol som tu nesmierne veľa ľudí a priateľov, ktorí by dokázali ako futbalistovi 
Spišskej Novej Vsi preukázať veľkú náklonnosť. Zistil som ale, že sú tu aj takí, ktorí si stále nevedia uvedomiť, 

že aktívne sa venovať športu je pre mladého človeka veľmi potrebné a postupom času ho to dokáže skvele 
nasmerovať na správnu cestu pokroku a napredovania v jeho vlastnej kariére. Treba si navyše uvedomiť, že 
mládež sa niekedy ani nestíha venovať hlúpostiam, a ak to máte v hlave správne nastavené, šport vám vie dať 
toho veľmi veľa.“ 

Pôsobenie v druhej lige dokáže každého hráča neraz aj viac motivovať k tomu, aby svojimi načerpanými 
skúsenosťami a nadobudnutým herným umením maximálnou mierou pomohol svojmu tímu k dosahovaniu 
úspechov. Pociťujete tieto čoraz väčšie nároky a očakávania z kvalitne predvedených výkonov predovšetkým v 
majstrovských meraniach síl? 

„Terajšia druhá liga, v ktorej už aj my účinkujeme niekoľko rokov, je dosť náročná súťaž a musíte sa jej 
pravidelne venovať viac, ako je to z vašej strany možné. V skutočnosti už vlastne ide o profesionálnu súťaž, v 



ktorej drvivá väčšina tímov má vytvorené výnimočné zázemie a podmienky. Na rozdiel od nich bohužiaľ náš klub 
doposiaľ stále funguje v amatérskych podmienkach, čo je pre nás hráčov náročnejšie, aby sme v nej dokázali 
spoľahlivo účinkovať, keďže musíme popri futbalu aj chodiť do práce. Nad takýmto neobvyklým spôsobom 
účinkovania v druhej najvyššej súťaži na Slovensku sa ostatné kluby dokážu iba zamyslieť a niektoré z nich sa 
nás prekvapivo pýtajú, ako je to možné na tejto úrovni účinne zvládať a správne fungovať.“ 

Počas vášho pôsobenia v kolektíve seniorov ste sa za posledné roky už určite stretli nielen s viacerými 
zaujímavými premenami v celkovom dianí v klube, ale aj hráčskom kádri. Ste presvedčený, že akékoľvek 
zlomové situácie v FK a mužstve dokázali v poslednom období neustále prinášať potrebnú pohodu a želateľný 
efekt, zásluhou ktorého sa futbal ocitol na správnej ceste vedúcej k jeho pokroku? 

„Základom kvalitnej a pútavej hry je hlavne výborná partia hráčov v kabíne a skvelá pohoda v nej. V našom 
klube pôsobí veľa odchovancov, čo znamená, že sa už navzájom dlhodobejšie veľmi dobre poznáme a už všetci 
vieme, čo môžeme od seba očakávať. Dlhšiu dobu spoločne túžime po tom, aby sa “koženej“ v Spišskej Novej 
Vsi konečne chopil niekto, kto dokáže mať k tomuto populárnemu športu blízko a zároveň by mu dokázal vedieť 

pomôcť najmä po finančnej stránke. Dôležitou stránkou taktiež je, aby tu tento investor vytvoril aj veľmi kvalitné 
podmienky na futbal, pretože nielen hráči, ale i fanúšikovia si to v tomto meste zaslúžia.“ 

Priebeh tejto sezóny v porovnaní s vlaňajšou momentálne jasne dáva najavo, že v jesennej časti ste zásluhou 
výborných zápasov hlavne na ihriskách súperov v určitých fázach patrili medzi elitu tejto ligy, ktorú však bude v 
ďalších dueloch veľmi náročné potvrdiť. Čo je podľa vás najdôležitejšie podniknúť k tomu, aby ste v závere 
súťaže mohli všetci hráči v mužstve vyrieknuť, že s celkovým účinkovaním v tohtoročnej sezóne ste spokojní? 

„Musím zdôrazniť, že nielen na celom Slovensku, ale aj v tejto lige je naozaj veľmi náročné výkonnostne sa 
skvalitňovať. I keď z môjho pohľadu nám prvá polovica sezóny vyšla výborne, odveta býva v každom roku 
jednoznačne ťažšia nielen pre celkový tím, ale aj samotného hráča. Zimná príprava navyše viditeľne potvrdila, že 
náš futbal nie je stále dostatočne po finančnej stránke zabezpečený, čo znamenalo, že z kádra nám odišlo až trio 
kľúčových hráčov do zahraničia. I keď sa rozhodli pôsobiť len v nižšej rakúskej lige, je to pre nich oveľa 
výhodnejšia šanca, ako pokročiť v ich futbalovej kariére o niečo vyššie. Z tohto pohľadu sa preto treba zamyslieť 
nad tým, že ak sa hráčom z druhej ligy naskytne takáto vhodná šanca vyskúšať si to aj za hranicami Slovenska, 
určite zistia, že viac sa im oplatí zamieriť si to aj do takýchto líg.“ 

Čo si v najväčšej miere osobne želáte do nastávajúcej futbalovej kariéry? 
„Druholigovú súťaž mám v súčasnosti už na očiach a musím priznať, že nedávno sa mi naskytli už aj ponuky 

pôsobenia v mužstvách z Fortuna ligy, ktoré som neprijal. Keďže momentálne účinkujem v tomto FK, neustále mu 
chcem čo najviac svojimi výkonmi pomáhať, čo značí, že som sa tu rozhodol aj naďalej pôsobiť. Napriek tomu, že 
vo futbale dochádza k nečakaným zmenám, v nastávajúcej dobe určite nič nevylučujem. Čas totiž nikdy 
nezastavíme, preto by som si do budúcna najviac želal, aby sa v metropole Spiša konečne postavil pekný útulný 
nový štadión a FK Noves Spišská Nová Ves sa dokázal čo najskôr stabilizovať.“ 

MARIÁN DIC 
V Spišskej Novej Vsi pôsobím už asi 6 rokov a zažil som v nej doposiaľ množstvo príjemných, ale aj 

smutnejších chvíľ. 
foto: 
Dlhoročná opora Spišiakov Kamil Zekucia. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Spišiaci opäť žiadali slušné Slovensko 
[10.04.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MARTIN FURMANIK] 

 
 

S každým ďalším zhromaždením sa počet ľudí v uliciach zmenšuje. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na námestie prišli už iba štyri stovky ľudí. Spišiaci vyslovili nedôveru k vyšetrovaniu 

vraždy Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka. 
V Spišskej Novej Vsi uplynulý štvrtok Spišiaci opäť žiadali slušné Slovensko. Zatiaľ čo pri predchádzajúcich 

protestoch námestie praskalo vo švíkoch, na toto zhromaždenie prišlo odhadom iba štyristo ľudí. 
Čítali listy 
Organizátori najskôr prečítali spoločné vyhlásenie, ktoré sa čítalo vo všetkých mestách, v ktorých sa konali 

protesty. V liste požadovali odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara. Následne sa prečítal list matky 
zavraždenej Martiny Kušnírovej, v ktorom vyslovuje nedôveru k vyšetreniu vraždy zo strany súčasných 
policajných orgánov. Potom sa čítal list novinára Andreja Bána, ktorý podľa vlastných slov šiel na východ hľadať 
taliansku mafiu, ale našiel tú slovenskú. Vďaka nemu sa prišlo na kauzu agrodotácií. 

Očista štátnej správy 
Podľa Bána je potrebná očista štátnej správy, aby sa všetko mohlo dôkladne prešetriť. V liste píše aj o 

aktuálnej situácii v RTVS. Následne vystúpil Martin Makara, ktorý upozornil na paralelu súčasných slovenských 
protestov s demonštráciami vo Francúzsku presne pred 50 rokmi. Po ňom predstúpila pred ľudí blogerka a 
aktivistka Ľudmila Kolesárová, ktorá vyzdvihla prácu investigatívnych novinárov. Hovorila o prepojení mnohých 
policajtov s politikmi, zároveň však vyzvala čestných policajtov, aby boli odvážni. 

Na záver povedala: „Musíme byť čestní a vytrvalí ako bol Ján Kuciak. Zabili syna a dcéru, ale nezabijú našu 
vieru a odhodlanie.“ 



Zhrnutie od Bárdyho 
Zhromaždeniu sa prihovoril aj básnik a filozof Erik Markovič. Hovoril o filozofii slušnosti a predniesol aj časť 

svojej básne. Nakoniec organizátor prečítal zhrnutie udalostí predošlého mesiaca od šéfredaktora Aktualít Petra 
Bárdyho. Medzi jednotlivými rečníkmi vystúpili so svojou hudobnou produkciou Lukáš Frankovič a Martin Pižem. 
Po minúte ticha za zavraždených a zaspievaní hymny sa mnohí zúčastnení o 18:15 presunuli do čajovne 
Alchýmka. Tam sa premietala výstava umeleckých diel s názvom „Reakcia umelcov“, ktorá bolo prezentovaná už 
v mnohých slovenských mestách. Ide o umelecké stvárnenie aktuálnej spoločenskej situácie na Slovensku od 
súčasných slovenských umelcov. Po premietaní nasledovala diskusia o dielach aj o súčasnej situácii na 
Slovensku. 

MARTIN FURMANIK 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Ujo Váňa (a tí druhí) 
[10.04.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Spišské divadlo zahrá hru Antona Pavloviča Čechova. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených ľúbostných túžob si 

môžete pozrieť v divadelnom predstavení s názvom Ujo Váňa (a tí druhí). 
Svetový a slávny ruský dramatik A. P. Čechov je majstrom v kreslení komických ľúbostných situácií. „Aj v 

scénach z vidieckeho života v Ujovi Váňovi nám zobrazil niekoľko dvojíc, ktoré hľadajú skutočné hodnoty života v 
láske, ktorá sa však nenaplní,“ uvádza Spišské divadlo. Ako sa herci popasujú so svojimi rolami uvidíte v stredu 
11. apríla o 19.00 h. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Kaštieľ v Bystranoch 
[10.04.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

SKVOST ZROVNANÝ SO ZEMOU 
Kedysi boli najvýznamnejším šľachtickým rodom na Spiši Csákyovci. Niekoľko storočí zastávali v Uhorsku 

viaceré vysoké štátne funkcie a zároveň boli dedičnými spišskými županmi. Tento bohatý a vplyvný rod vlastnil 
niekoľko hradov a kaštieľov. 

SPIŠ. Ešte aj dnes návštevníka uchvacuje krása honosných kaštieľov v Spišskom Hrhove, Hodkovciach, 
Bijacovciach alebo v Kluknave. V súčasnosti majú tieto niekdajšie šľachtické sídla celkom iné využitie ako kedysi. 
Slúžia ako reedukačné centrum, domov sociálnych služieb, škola či penzión. Najdôležitejšie ale je, že sa 
zachovali v takmer pôvodnom stave až do dnešných dní. Toľko šťastia však nemal ďalší csákyovský kaštieľ v 
Bystranoch. 

Kaštieľ v Bystranoch kedysi stál na severozápadnom okraji obce. Dnes by ste ho tam však hľadali márne. 
Pritom išlo o naozajstný architektonický skvost. Dá sa usudzovať, že jeho pôvod siaha až do 18. storočia. 
Pravdepodobne už vtedy stál na jeho mieste hospodársky dvor s menšou kúriou. 

Výstavba samotného kaštieľa sa viaže k Augustínovi Csákymu, ktorý sa majiteľom hospodárskeho dvora aj s 
obytnou budovou stal v roku 1838. V priebehu ďalších desiatich rokov tam bol postavený kaštieľ menších 
rozmerov nadväzujúci na pôvodné budovy. Po smrti Augustína Csákyho v roku 1883 kaštieľ zdedil jeho syn Zeno. 
Ten vykonal najväčšiu a zásadnú prestavbu kaštieľa. 

Pavilóny prepojené lodžiami 
Vtedy budova nadobudla formu jednoposchodovej nepravidelnej dvojkrídlovej stavby. Na poschodí aj prízemí 

boli pavilóny prepojené lodžiami s kombinovanými stĺpmi. Hlavný vstup tvorila monumentálna predstavaná lodžia. 
Štít nad vstupom bol zakončený csákyovským erbom, ktorý podopierali dva grify. 

Kaštieľ mal dohromady štyri samostatné vchody. 
Priečelie kaštieľa zdobila mimoriadne bohatá biela štuková výzdoba. Interiér bol vďaka veľkým oknám veľmi 

dobre presvetlený. Fasáda budovy bola okrová, pričom steny lodžií mali hnedočervenú farbu. Na prízemí bolo 14 
miestností, zväčša prechodných a reprezentačných. Boli tu napríklad priestranná vstupná hala a rozľahlá jedáleň. 
Tá bola v strede kaštieľa a tak jej osvetlenie zabezpečoval presklený svetlík na poschodí. Na poschodí kaštieľa 
sa nachádzalo osem spální a hosťovských izieb. S hlavnou budovou kaštieľa bola priamo spojená malá prízemná 
stavba, v ktorej bola kuchyňa a práčovňa. 

Množstvo romantických zákutí 
Kaštieľ bol obklopený rozsiahlym parkom s množstvom romantických zákutí. 



Nachádzali sa v ňom viaceré drobné stavby ako krytý drevený mostík, altánok, domček pre hostí, záhradníkov 
dom, fontána a rôzne sochy. Park bol skrášlený kvetinovou záhradou a množstvom vzácnych stromov. V parku 
bola aj vyhliadková neogotická veža, ktorá je jediným pozostatkom nádhery bystrianskeho kaštieľa a parku, i keď 
v súčasnosti slúži už ako kaplnka. 

Oáza oddychu 
Zeno Csáky so svojou manželkou Leontínou mali veľmi radi bystriansky kaštieľ. Pre Zena slúžil ako útočisko 

od zhonu, ktorý zažíval ako viceprezident košicko-bohumínskej železnice a neskôr ako spišský župan. Okrem 
toho bol aj predsedom Spišského dejepisného spolku a cestný inšpektor Spišskej župy. Vďaka nemu bolo 
vybudovaných na Spiši mnoho verejných ciest. Pôsobil aj na ministerstve dopravy v Budapešti, kde sa snažil o 
modernizáciu komunikácií. Je teda zrejmé, že pánom kaštieľa v Bystranoch bol mimoriadne významný človek 
nielen na Spiši, ale aj v celom Uhorsku. Zaujímavosťou je, že v 80. rokoch 19. storočia navštívil kaštieľ aj 
významný maliar Ladislav Medňanský zo Strážok, ktorý Bystrany zvečnil na jednom zo svojich obrazov. 

Hospodársky dvor 
Zeno Csáky bol tiež majiteľom hospodárskeho dvora, ktorý stál v Bystranoch dávno pred postavením kaštieľa. 

Tvorili ho stajne, stodola, sýpka, zemiakáreň a liehovar. Zeno ho výrazne zmodernizoval. V modernizácii 
pokračoval aj Zenov brat Vidor, ktorému ho predal v roku 1893. O rok neskôr mohol hospodársky dvor využívať aj 
železnicu. Od roku 1894 bola totiž spustená do prevádzky trať Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, ktorá sa 
napájala na košicko-bohumínsku železnicu. Jedna zo zastávok lokálnej trate bola aj v Bystranoch. 

Po roku 1948 sa z hospodárskeho dvora stal štátny majetok. Z prevádzky boli postupne vyraďované jednotlivé 
budovy až hospodárstvo napokon celkom skrachovalo. Podobne ako kaštieľ, ani väčšina budov pôvodného 
hospodárskeho dvora sa dnešných dní nedožila. 

Kaštieľ znárodnili 
Zeno Csáky zomrel v roku 1905 a bol pochovaný do honosnej secesnej hrobky pristavanej k severnej stene 

kostola v Bystranoch. Po smrti manželky Leontíny, ktorú pochovali k manželovi, sa majiteľom kaštieľa stal Zenov 
najmladší brat Vidor zo Spišského Hrhova. Po ňom kaštieľ vlastnil Vidorov syn rovnakého mena. Ten bol jeho 
majiteľom až do roku 1945. Vtedy bol kaštieľ znárodnený a stal sa majetkom obce. 

Kaštieľ chátral 
Obec budovu využívala ako materskú a základnú školu, pričom na poschodí bývali učitelia. V najväčšej 

miestnosti sa konali zábavy a jedáleň slúžila ako sklad obilia jednotného roľníckeho družstva. 
Od 60. rokov ostal kaštieľ prázdny. Bola totiž postavená nová školská budova aj kultúrny dom. V 70. rokoch 

sa uvažovalo, že sa do kaštieľa umiestni domov dôchodcov, klub mládeže alebo obecná knižnica. Najodvážnejší 
návrh spočíval vo využití kaštieľa ako vysunutého pracoviska Matice slovenskej, v ktorom by sa uskladňovali 
staré knihy. Nič z toho sa však nerealizovalo a tak kaštieľ naďalej chátral. K jeho deštrukcii značne prispievalo 
rozoberanie interiéru i exteriéru miestnymi obyvateľmi. Keď sa k tomu pridali poveternostné vplyvy, na začiatku 
90. rokov už bola z kaštieľa totálna ruina. Ani park na tom nebol najlepšie, keďže aj ten postupne podliehal 
devastácii. Na jeho časti boli navyše postavené rodinné domy. 

Zmizol z povrchu zeme 
Keďže rozvalina kaštieľa bola pre ľudí nebezpečná, v roku 1992 ho dala obec zbúrať. Najkrajší csákyovský 

kaštieľ na Spiši tak zmizol z povrchu zeme. Ostalo po ňom len niekoľko zažltnutých fotografií. Taký však bol osud 
mnohých kaštieľov nielen na Spiši, ale na celom Slovensku. Asi máloktorý z nich sa však v tak rekordne krátkom 
čase tridsiatich rokov premenil z pomerne zachovalej stavby na absolútne zdevastovanú zrúcaninu, ako to bolo v 
prípade kaštieľa v Bystranoch. 

MARTIN FURMANIK, MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

foto: 
Posledný pozostatok kaštieľa 
Niekdajšia vyhliadková veža 
Kaštieľ v Bystranoch na začiatku 20. storočia 
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6. Gelnicu ovládne kultúrna horúčka 
[10.04.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 3; JANA PISARČÍKOVÁ] 

 
 

Gelničanov čaká čas plný festivalov. 
GELNICA. Niekoľko festivalov a podujatí pripravila samospráva v Gelnici pre návštevníkov mesta. Sezóna 

štartuje už poslednú aprílovú sobotu. 
Gelnicu čaká rok plný festivalov. Všetko odštartuje súťaž piliarov známa pod názvom Gelnické lomidrevo v 

mestskej časti Mária Huta. „Súťažiť budú drevorubači v niekoľkých disciplínach, napríklad v odvetvovaní stromov, 
v spúšťaní stromu na terč, rezaní na čas a ďalších. Predstavia sa aj rezbári, ktorí budú vyrezávať svoje diela 
motorovou pílou. Hudobným hosťom bude skupina Ščamba. Pôjde už o jedenásty ročník tohto podujatia,“ 
povedal Milo Janáč, vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času, Mestský úrad Gelnica. 

Spevácke súťaže 



V Gelnici dostanú svoj priestor aj spevácke súťaže. Gelnická Superstar, kde sa predstavia deti z materských 
základných škôl. O deň neskôr sa na tom istom mieste uskutoční tradičná prehliadka folklórnych súborov z nášho 
regiónu Hnilecké ozveny. 

Deti sa budú môcť naplno vyšantiť počas osláv Dňa detí na Jašiáde. „O týždeň neskôr sa na hradnom vrchu 
Zámčisko uskutoční Hradný deň remesiel. Pôjde o podujatie rodinného typu, na ktorom budú mať návštevníci 
možnosť uvidieť ukážky rôznych starých remesiel – napríklad sokoliarov, šermiarov, umeleckých kováčov, 
pernikárov, či stredovekú kuchyňu. Predstaví sa aj divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi a bratia Geišbergovci s 

Katkou Koščovou,“ prezradil Janáč. 
Spolu 
Naplánovaný je aj pochod Gelnický šľapajcug. V polovici júla amfiteáter ovládne hudobný festival Spolu, ktorý 

bude zameraný na kultúru rôznych národnostných menšín žijúcich na našom území. 
„V septembri sa uskutoční druhý ročník multižánrového festivalu Gelnické Iluminácie. Pôjde o spojenie 

literatúry, hudby, výtvarného a digitálneho umenia. Posledný septembrový piatok sa uskutoční v priestoroch 
Baníckeho múzea Banícky deň,“ dodáva Janáč. 

Známe mená vystúpia počas Gelnického jarmoku, ktorý je každoročne najnavštevovanejším podujatím. 
„Predstavia sa na ňom napríklad Kristína, Adam Ďurica, Nika Karch, Pavelčákovci či Hex. Súčasťou podujatia 
bude aj festival seniorských tanečných skupín z celého Slovenska,“ dodal Janáč. 

Podpora z fondu 
Okrem tradičných podujatí Gelnica pripravila aj novinku. Detský folklórny festival. „Pôjde o prehliadku 

špičkových detských folklórnych súborov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia,“ dodal. Na štyri z podujatí mesto 
dostalo dotáciu z Fondu podpory umenia. „Celková suma podpory je 9 300 eur. Čakáme ešte na výsledok 
rozhodovania ministerstva kultúry v prípade festivalu Spolu. Vlani sme naň získali čiastku 4000 eur, veríme, že aj 
v tomto roku budeme úspešní,“ uzavrel šéf kultúry. 

JANA PISARČÍKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Na severe Európy nazbieral množstvo skúseností 
[10.04.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 30; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Pavol Regenda okúsil hokej vo Švédsku, hrával za juniorku Linköpingu. Rád by v tíme zostal, nevylučuje však 
ani návrat na Slovensko. 

MICHALOVCE. Odchovanec michalovského hokeja a mládežnícky reprezentant Pavol Regenda má za sebou 
premiérovú sezónu v zahraničí. Absolvoval ju v drese švédskeho celku Linköping HC, v ktorom hrával za 
juniorský tím. 

V krajine troch koruniek nazbieral v 45 zápasoch tamojšej najvyššej juniorskej súťaže 10 kanadských bodov 
za 7 gólov a 3 asistencie, no predovšetkým množstvo hokejových aj životných skúseností. 

Talentovaný útočník, ktorý si pred rokom zahral na domácom svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov, sa 
pred dvoma týždňami vrátil zo Škandinávie domov, ale vzápätí sa musel hlásiť trénerovi reprezentačnej 20-tky 
Ernestovi Bokrošovi, ktorý ho nominoval na Turnaj piatich tímov do českého Hodonína. 

S 18-ročným Regendom sme debatovali nielen o prvom ročníku strávenom na severe Európy, ale aj o jeho 
budúcnosti. 

Máte za sebou prvú sezónu za hranicami. Aká bola? 
„Príprava sa mi celkom vydarila, ale postupom času to bolo stále ťažšie. Nedarilo sa mi bodovo a nebol som 

spokojný so svojimi výkonmi. Musím však povedať, že švédska juniorská liga bol pre mňa veľký skok. Čím viac 
išlo do tuhého, tým boli aj náročnejšie zápasy. Zažil som niečo nové a veľa som sa toho naučil.“ 

Boli ste spokojný s porciou, ktorú ste dostávali na ľade? 
„V porovnaní s pôsobením na Slovensku, či už v Michalovciach alebo iných tímoch, kde som hrával dosť, som 

tentoraz pochopiteľne nebol až tak vyťažovaný. Bolo veľmi náročné sa presadiť, lebo mnoho chlapcov z juniorky 
sa už pripravovalo aj s prvým mužstvom, ktoré hráva najvyššiu švédsku súťaž. Boli zápasy, keď som mal iba 
zopár striedaní, ale nevzdával som sa. Tvrdo som trénoval a zdokonaľoval sa, aby som lepšie hral a dostával aj 
viac priestoru na ľade.“ 

Aké ste mali vytvorené podmienky na hokej? 
„Boli na vynikajúcej úrovni. Mali sme k dispozícii tri arény, počas zimy dokonca štyri. Nikdy nebol žiadny 

problém ani s výstrojom.“ 
Na čo sa kládol najväčší dôraz v tréningovom procese? 
„Predovšetkým na korčuľovanie. Je známe, že Švédi patria medzi najlepších korčuliarov. Myslím si, že ani ja 

nepatrím k zlým korčuliarom, avšak švédski hráči majú veľkú výdrž, rýchlosť aj silu.“ 
Neľutujete rozhodnutie ísť na sever Európy? 
„Určite nie. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť. Dokonca som ešte ľutoval, že som tam nešiel skôr. Predsa 

len je lepšie ísť tam ako 16-ročný a môžu si vás vychovať. V juniorke sú už veľmi vyspelí hráči, ktorí majú rozum 
a vedia robiť úplne všetko.“ 

Kde sú najväčšie rozdiely medzi juniorskou súťažou u nás a na Slovensku? 



„Všetci chlapci vo švédskej lige sú veľmi dobrí v zmýšľaní. Hrá sa tam múdry, ale aj fyzicky nesmierne 
náročný hokej. Aj systém hry je iný oproti nášmu. Tam je tréner spokojný vtedy, ak hráč robí čiernu robotu, 
napáda, ide do súbojov a veľa korčuľuje. Švédska juniorská liga je omnoho náročnejšia ako naša.“ 

Ako dopadla sezóna pre vaše mužstvo? 
„Juniorská liga vo Švédsku je rozdelená na dve skupiny Sever a Juh. Najprv sme odohrali 44 zápasov v 

základnej časti. V nej sme v našej južnej skupine skončili na druhom mieste len vinou horšej bilancie zo 
vzájomných zápasov. Darilo sa nám veľmi dobre, a to aj napriek tomu, že sme mali v tíme veľa mladých hráčov. 
Súťaž pokračovala nadstavbou, my sme hrali v prvej desiatke, kde sme sa stretli s každým tímom dvakrát. V nej 
sme obsadili štvrtú priečku. Nasledovalo play-off, v ktorom sme prehrali so Södertälje 0:2 na zápasy, takže 
vypadli sme už v prvom kole. Bolo to trošku nešťastné vypadnutie, ale napriek tomu sme mali dobrú sezónu. 
Tvorili sme výbornú partiu a to bol základ.“ 

Čo vám odhalilo pôsobenie v hokejovej veľmoci? V čom sa musíte zlepšiť? 
„Keď som sa po skončení sezóny rozprával s trénerom, tak mi povedal, že silovo som na to dobre, v tom 

nebol žiadny problém. Musím však popracovať na kondícii a korčuľovaní. Vo Švédsku sa hrá naplno od prvej do 
poslednej sekundy, korčuľuje sa hore-dole, čo je veľmi vyčerpávajúce. Tam treba mať predovšetkým dobrú 
kondičku. Ak ju máte, vtedy vám aj oveľa lepšie funguje hlava a potom sa vám aj lepšie hrá.“ 

Trošku odbočíme od hokeja. Aký bol život vo Švédsku? 
„Nemám sa na čo sťažovať. Ľudia sú tam milí a dodržiavajú veľký poriadok. Len tam bolo veľmi draho. Švédi 

majú oveľa vyššie platy ako sú u nás, a teda sú tam aj vyššie ceny. Našťastie stravu a ubytovanie mi klub 
zabezpečil, na štadión som chodil na bicykli, lebo to bolo jednoduchšie. Linköping je také univerzitné mesto, takže 
bolo tam veľa cudzincov, či už černochov alebo Angličanov. Bolo tam však celkom fajn.“ 

Čo vás zaskočilo po príchode do Škandinávie? 
„V prvom rade jazyk. Všade, kam som prišiel, či už do reštaurácie, obchodu alebo kaviarne, vedel som sa 

dohovoriť anglicky. Aj starší ľudia ovládali tento jazyk, síce nie dokonale, ale stačilo to na to, aby som sa 
dorozumel.“ 

Ako ste na tom so švédčinou? 
„Bol som v krajine rok, takže nejaké slovíčka sa na mňa nalepili. V tíme som bol jediný, ktorý nevedel po 

švédsky. Keď však ovládate angličtinu, tak ľahšie si domyslíte nejaké slová, lebo sú veľmi podobné. Inak tie 
severské jazyky sú strašne ťažké, nie je vôbec jednoduché naučiť sa ich.“ 

Čo vám tam najviac chýbalo? 
„Jednoznačne rodina, priateľka a slovenské jedlo. Švédi majú svoje jedlá, napríklad omáčky robia celkom 

chutné, ale chýbali mi tam napríklad halušky alebo aj ryža, lebo oni často dávali do jedál cestoviny.“ 
Ako to vyzerá s vašou budúcnosťou? Zostanete vo Švédsku? 
„Bavili sme sa s mojím agentom a vedením Linköpingu o zotrvaní v klube. Povedali nám, že sa musia 

porozprávať v klube o tom, kto v tíme zostane, kto nový príde. V najbližšej dobe sa majú vyjadriť, či so mnou 
rátajú alebo nie. Ak by to nevyšlo, v hre je aj to, že by som hral v projekte Orange 20. Na Slovensku jedine v 
tomto tíme. Mal by som vytvorené dobré podmienky, hral mužskú extraligu a tiež som bol v hre o svetový 
šampionát. Teraz som však skôr naklonený možnosti, že zostanem vo Švédsku.“ 

Rád by ste zotrvali na severe Európy? 
„Určite áno. Bolo tam skvele a bol by som veľmi šťastný, ak by sa mi podarilo udržať v tejto krajine, kde je 

hokej na vysokej úrovni.“ 
RÓBERT ANDREJOV 
— 
VIZITKA PAVLA REGENDU 
Narodený: 7. decembra 1999 v Michalovciach 
Výška: 188 cm 
Váha: 85 kg 
Post: útočník (ľavé krídlo) 
Materský klub: HK Mládež Michalovce 
Ďalšie pôsobiská: HK Spišská Nová Ves, HK Dukla Trenčín, Linköping HC 

Reprezentácia: Slovensko U18 
Úspechy: účasť na MS U18 na Slovensku v roku 2017 
— 
Vo Švédsku je tréner spokojný vtedy, ak hráč robí čiernu robotu, napáda, ide do súbojov a veľa korčuľuje. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Chorus Iglovia oslavuje 
[10.04.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Na scéne sú už tridsať rokov. Majú široký repertoár. Nespievajú len v rodnej reči, ale aj v originálnych 
jazykoch. Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chorus Iglovia pripravil koncert pri príležitosti 30. vzniku založenia zboru. 



Repertoár zboru Chorus Iglovia je vskutku bohatý a široký. Zbor sa venuje polyfónnej hudbe, úpravám 
ľudových piesní, ako aj skladbám tanečného charakteru. 

Zbor zožal úspechy vo forme strieborných a bronzových pásiem na súťažných festivaloch a prehliadkach na 
Slovensku i v zahraničí a teraz oslavuje výročie. 

Program sa začne 15. 4. o 17.00 h v koncertnej sále Reduty prvou časťou koncertu spojenou s 
videoprojekciou. Druhá časť koncertu sa končí o 19.20 h. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Škriepky na korze 
[10.04.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Skvelú komédiu korenenú talianskym temperamentom predvedú divadelníci v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Carlo Goldoni patrí rovnako ako Moliére či Shakespeare k divadelným klasikom. Na 

svojom konte má množstvo výborných komédií. Medzi tie najznámejšie patrí azda Sluha dvoch pánov. Poznajú ju 
divadelníci po celom svete, pretože je vždy zárukou výbornej zábavy. 

Spišské divadlo sa rozhodlo priniesť svojim divákom ďalšiu z Goldoniho lahôdok. Ide o komediálny príbeh z 
prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval. „Slovenskí diváci hru možno 
poznajú pod názvami ako Škriepky v Chiozze alebo Čertice. Pre Spišské divadlo ju pod názvom Škriepky na 
korze preložil a naštudoval režisér Peter Palik,“ uvádzajú divadelníci. 

Núdza nie je o nič 
V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o 

hromadu lásky. „Samozrejme, všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym temperamentom,“ uvádzajú 
divadelníci. Komédiu si môžete pozrieť v Spišskom divadle v piatok 13. apríla o 19.00 h. 

(olo) 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Z KUCHYNE SPARTAKA 
[09.04.2018; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 35; (miki)] 

 
 

* 59. trnavský brankár v lige 
Brankár Martin Chudý, rodák z Považskej Bystrice, ktorý pôsobil desať rokov v Nitre a do Trnavy prišiel z 

Teplíc, dostal v Spartaku príležitosť na jeseň v Slovnaft Cupe a až teraz na jar, po zranení Martina Vantrubu, vo 
Fortuna lige. V pohári chytal v štyroch zápasoch (Svätý Peter 8:1, Námestovo 1:0, Spišská Nová Ves 3:0 a na 

Slovane 1:1) a v lige, po dueli v Dunajskej Strede, kde raz inkasoval, vychytal v derby so Slovanom čisté konto a 
výrazne tak prispel k mimoriadne cennej výhre a trom bodom, ktoré priblížili Trnavu k šiestej majstrovskej 
hviezdičke. 

* Sedemgólový pohárový Egho 
Nedávno sme uviedli, že mladý rakúsky legionár Marvin Egho, útočný hrot Spartaka, strelil za Trnavu dvanásť 

gólov - šesť v lige a šesť v Slovnaft Cupe. To však už neplatí. Pohárových gólov má už sedem. Po hetriku v 
Jacovciach a góle do siete Spišskej Novej Vsi sa postaral dvoma gólmi o vyradenie DAC Dunajskej Stredy vo 

štvrťfinále a naposledy skóroval aj na Pasienkoch, kde zariadil cennú semifinálovú remízu 1:1 so Slovanom. Aký 
význam bude mať pre trnavské finále, dozvieme sa v odvete v stredu 18. 4. od 17. hodiny. 

* Konečne päťciferná návšteva 
Hľadisko zaplnené 13 123 divákmi, skvelá choreografia a výborná atmosféra, tak by sa v krátkosti dala opísať 

sobotňajšia nálada na Štadióne Antona Malatinského. Do hľadiska sa konečne vrátili trnavskí skalní, ktorí ukončili 
nezmyselný bojkot a po dlhom čase si vychutnali výhru svojich miláčikov nad odvekým rivalom z Bratislavy. Po 
štyroch päťciferných návštevách na jeseň 2015 (Žilina 13 340, DAC 10 023, Slovan 15 109 a Trenčín 12 046) sa 
zaplnilo hľadisko treťou najvyššou ligovou návštevou v City Arene. V zostávajúcich troch ligových dueloch (Ruža, 
DAC a Trenčín) a s vidinou zisku titulu by mali byť päťciferné návštevy samozrejmosťou. Padne 15-tisícový 
rekord? 

* Zabezpečil šesť bodov 
Prvý legionár, ktorý má nemecké korene a ktorý si zahral aj v Rakúsku, Holandsku a Chorvátsku - Reagy 

Ofosu, nastúpil na jar do všetkých siedmich stretnutí a zaznamenal v nich dva góly. Neboli to však góly do počtu, 
ale oba mali punc trojbodových. Prvý strelil v nadstavenom čase do siete Senice a druhý teraz, v 149. ligovom 
derby, do siete Slovana. Smelo tak možno konštatovať, že tréner Nestor El Maestro mal pri výbere tohto 
ofenzívneho hráča dobrú ruku a opciu pri zmluve treba jednoznačne uplatniť. 

[Späť na obsah] 



 
 

11. Nevidiaci a prvá pomoc 
[09.04.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengeylová;Jozef Dúbravský] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: “Aj nevidiaci sa zavše dostávajú do situácií, keď potrebujú prvú pomoc, 
alebo by ju mali poskytnúť inému. Často však nevedia, ako na to, nikto ich to totiž v praxi neučil. Zmeniť sa to 
rozhodli medici zo štyroch slovenských fakúlt, z vlastnej iniciatívy prišli do Levoče, kde je najviac nevidiacich z 
celého Slovenska. Učili ich ako poskytnúť prvú pomoc.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Nevidiaci František sa už dostal do situácie, keď potreboval poskytnúť prvú 
pomoc, bol blízko miesta, kde vlak zrazil človeka.” 

František Olle, nevidiaci: “No ale v tej chvíli ja som teda hovoril, že síce sme sa to učili, ale že nie som si istý, 
takže aby som nepoškodil, viete, tak so radšej do toho nešiel.” 

Jozef Slivenský: “Bola to medička Evka, kto si všimol, že hoci by nevidiaci chceli vedieť poskytovať prvú 
pomoc, nemajú s tým žiadne praktické skúsenosti.” 

Eva Otrubčáková, študentka medicíny: “Možnože na školách mávali nejaké kurzy, ale už tie staršie ročníky sa 
s tým vôbec ani nestretli.” 

Jozef Slivenský: “Dostala teda nápad, ako nevidiacich poskytovať prvú pomoc naučiť. Hoci sa môže zdať, že 
je to ťažké, opak je pravdou. Jeden zmysel im síce chýba, ďalšie však pracujú veľmi dobre.” 

Simona Michaláková, študentka medicíny: “Oni majú niektoré zmysly vyvinuté viac ako my, tak toto môžu 
práve v takýchto prípadoch využiť.” 

Janka Kipikašová, riaditeľka územného spolku SČK v Spišskej Novej Vsi: “Na jednej strane majú niečo 

ubrané, ale na druhej strane majú pridané a správnym zosúladením teoretických vedomostí, praktických 
skúseností, nácvikov a v tej reálii budú vedieť pomôcť.” 

Lukáš Varga, študent medicíny: “Aj predstavivosť majú výbornú a vedia to úžasne popisovať slovami, čo by 
som ja asi takto nevedel.” 

Jozef Slivenský: “Pätnásť medikov si v pondelok ráno v levočskom rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich 
vzalo pod patronát vyše tridsať frekventantov. Na jednotlivých stanovištiach ich učili umelé dýchanie, resuscitáciu, 
či ošetrovanie popálenín.” 

František Olle: “Tým, že ja som nevidel od malička vlastne, tak jedine len vtedy su viem predstaviť veci, keď 
mi to niekto jasne a zrozumiteľne ukáže.” 

Zuzana Labajová, riaditeľka rehabilitačného strediska pre nevidiacich: “Chceme ukázať, že dokážu mnohé 
veci, aj keď bez kontroly zraku, ale s pomocou práce iných metodík, techník, pomocou hmatu, pomocou sluchu.” 

Zuzana Fujáková, koordinátorka projektu: “Sme išli s veľkým rešpektom a nimi, ale oni ukázali, že v podstate, 
že ešte v niektorých veciach sú lepší a vedia niektoré veci lepšie zvládnuť ako obyčajní vidiaci ľudia.” 

Jozef Slivenský: “Levoča je nepísaným hlavným mestom nevidiacich, medici preto tvrdia, že sa sem radi vrátia 
toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné.” 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Nevidiaci a prvá pomoc 
[09.04.2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Jozef Slivenský / Igor Haraj] 

 
 

Igor Haraj, moderátor: “Aj nevidiaci sa zavše dostávajú do situácií, keď potrebujú prvú pomoc, alebo by ju mali 
poskytnúť inému. Často však nevedia, ako na to, nikto ich to totiž v praxi neučil. Zmeniť sa to rozhodli medici zo 
štyroch slovenských fakúlt, z vlastne iniciatívy prišli do Levoče, kde je najviac nevidiacich z celého Slovenska. 
učili ich ako poskytovať prvú pomoc.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Nevidiaci František sa už dostal do situácie, keď potreboval poskytnúť prvú 
pomoc, bol blízko miesta, kde vlak zrazil človeka.” 

František Olle, nevidiaci: “No ale v tej chvíli ja som teda hovoril, že síce sme sa to učili, ale že nie som si istý, 
takže aby som nepoškodil, viete, tak so radšej do toho nešiel.” 

Jozef Slivenský: “Bola to medička Evka, kto si všimol, že hoci by nevidiaci chceli vedieť poskytovať prvú 
pomoc, nemajú s tým žiadne praktické skúsenosti.” 

Eva Otrubčáková, študentka medicíny: “Možnože na školách mávali nejaké kurzy, ale už tie staršie ročníky sa 
s tým vôbec ani nestretli.” 

Jozef Slivenský: “Dostala teda nápad, ako nevidiacich poskytovať prvú pomoc naučiť. Hoci sa môže zdať, že 
je to ťažké, opak je pravdou. Jeden zmysel im síce chýba, ďalšie však pracujú veľmi dobre.” 

Simona Michaláková, študentka medicíny: “Majú niektoré zmysly vyvinuté viac ako my, tak toto môžu práve v 
takýchto prípadoch využiť.” 



Janka Kipikašová, riaditeľka územného spolku SČK v Spišskej Novej Vsi: “Na jednej strane majú niečo 

ubrané, ale na druhej strane majú pridané a správnym zosúladením teoretických vedomostí, praktických 
skúseností, nácvikov a v tej reálii budú vedieť pomôcť.” 

Lukáš Varga, študent medicíny: “Aj predstavivosť majú výbornú a vedia to úžasne popisovať slovami, čo by 
som ja asi takto nevedel.” 

Jozef Slivenský: “Pätnásť medikov si v pondelok ráno v levočskom rehabilitačnom stredisku pre nevidiacich 
vzalo pod patronát vyše tridsať frekventantov. Na jednotlivých stanovištiach ich učili umelé dýchanie, resuscitáciu, 
či ošetrovanie popálenín.” 

František Olle: “Tým, že ja som nevidel od malička vlastne, tak jedine len vtedy su viem predstaviť veci, keď 
mi to niekto jasne a zrozumiteľne ukáže.” 

Zuzana Labajová, riaditeľka rehabilitačného strediska pre nevidiacich: “Chceme ukázať, že dokážu mnohé 
veci, aj keď bez kontroly zraku, ale s pomocou práce iných metodík, techník, pomocou hmatu, pomocou sluchu.” 

Zuzana Fujáková, koordinátorka projektu: “Sme išli s veľkým rešpektom a nimi, ale oni ukázali, že v podstate, 
že ešte v niektorých veciach sú lepší a vedia niektoré veci lepšie zvládnuť ako obyčajní vidiaci ľudia.” 

Jozef Slivenský: “Levoča je nepísaným hlavným mestom nevidiacich, medici preto tvrdia, že sa sem radi vrátia 
toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné.” 

[Späť na obsah] 

 
 

13. 12 medailí pre novoveských plavcov: V Spišskej sa konali medzinárodné 

majstrovstvá 
[09.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/12-medaili-pre-novoveskych-plavcov-v-spisskej-sa-konali-medzinarodne-
majstrovstva-295998 

 
 

Uplynulý víkend sa konali v Spišskej Novej Vsi Medzinárodné majstrovstvá SR v plávaní seniorov – 

MASTERS 2018. Zúčastnili sa ich aj plavci z nášho mesta. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky „tých skôr narodených“ napísali v tomto roku ďalšiu kapitolu. Plávalo sa v 

Spišskej Novej Vsi a v tomto ročníku štartovalo na nich viac ako 180 pretekárov zo 6 krajín – Rakúsko, Česko, 

Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Slovensko. 
Pretekov sa zúčastnilo aj sedem domácich plavcov z Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves 

(PSKSNV). Novovešťania štartovali v 10 disciplínach, v ktorých zaznamenali spolu 24 štartov. Tohtoročných 
medzinárodných majstrovstiev sa zúčastnili Peter Muránsky, Pavol Demečko, Jaroslav Dulík, Peter Milčák st., 
Peter Milčák ml., Igor Murko a Ladislav Ruttkay. 

Spišskonovoveskí plavci sa rozhodne nedali zahanbiť a dosiahli v tomto ročníku spolu 12 medailí, pričom 
najúspešnejší boli otec Peter Milčák st. a syn Peter Milčák ml. 

Na M-SR Masters sa môžu zúčastniť plavci a plavkyne od veku 25 rokov vyššie. Plávalo sa spolu podľa 
rozplavieb, ale každý plavec plával vo svojej vekovej kategórii, ktorá je členená po 5-tich rokoch. Vo svojej 
kategórii je súťažiaci aj vyhlasovaný a hodnotený. Najstarší účastník majstrovstiev sa narodil v roku 1934 a 
najstaršia účastníčka v roku 1945. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

14. FOTO: Šalková pokorila Jupie v hodine dvanástej, derby Seliec so Sásovou 

rozhodol už prvý polčas 
[09.04.2018; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; Andrej Masarik;foto: Ivan Golembiovský;Milo Hlaváček] 

 
https://bbonline.sk/foto-salkova-pokorila-jupie-v-hodine-dvanastej-derby-seliec-so-sasovou-rozhodol-uz-
prvy-polcas/ 

 
 

Počasie futbalu po dlhšom čase prialo a tak sme sa mohli pozrieť na zaujímavé súboje, ktoré uplynulý víkend 
priniesol. Pozornosť sa sústredila do Badína, kde Jupie hostilo Šalkovú či do Seliec, kde sa predstavila Sásová. 

Sásova sa so Selcami rozišla nerozhodne 
Fortuna liga – nadstavbová časť o udržanie sa – 4. kolo 
Železiari sa predstavili na ihrisku vedúceho celku skupiny o udržanie sa v najvyššej súťaži. Sobotňajšie 

meranie síl, ktoré sa uskutočnilo v Zlatých Moravciach, gól neprinieslo. Podbrezovčania si teda v nadstavbovej 
časti naďalej držia neporaziteľnosť a ostávajú na treťom mieste, ktoré by znamenalo udržanie sa v lige. 

http://spisska.dnes24.sk/12-medaili-pre-novoveskych-plavcov-v-spisskej-sa-konali-medzinarodne-majstrovstva-295998
http://spisska.dnes24.sk/12-medaili-pre-novoveskych-plavcov-v-spisskej-sa-konali-medzinarodne-majstrovstva-295998
https://bbonline.sk/foto-salkova-pokorila-jupie-v-hodine-dvanastej-derby-seliec-so-sasovou-rozhodol-uz-prvy-polcas/
https://bbonline.sk/foto-salkova-pokorila-jupie-v-hodine-dvanastej-derby-seliec-so-sasovou-rozhodol-uz-prvy-polcas/


FC Nitra vs. FK Železiarne Podbrezová 0:0 
1. FC TATRAN Prešov vs. FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 1:0 
FK Senica vs. MFK Zemplín Michalovce 0:2 
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II. liga – 23. kolo 
V 23. kole sa nedarilo rezerve Podbrezovej, ktorá podľahla ašpirantovi na titul Popradu najtesnejším 

rozdielom zásahom Štefana Zošáka z 24-tej minúty. Na nulu prehrala aj zvolenská Lokomotíva s nižšie 
postaveným Interom Bratislava. Jediným tímu z nášho regiónu, ktorý uspel, bolo FK Pohronie. To poslal do 
vedenia proti Komárnu tesne pred uplynutím polhodiny hry Marián Kovařík. Samir Nurković ale dokázal za hostí 
na začiatku druhého polčasu vyrovnať. Posledné slovo mal a tri body pre pohronské mužstvo zariadil o dvadsať 
minút neskôr Marek Frimmel. 

FK Poprad vs. FK Železiarne Podbrezová B 1:0 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. KFC Komárno 2:1 
MFK Lokomotíva Zvolen vs. FK Inter Bratislava 0:3 
Lokomotíva Košice vs. Šamorín 0:3 
Spišská Nová Ves vs. Trebišov 1:2 

Tatran Liptovský Mikuláš vs. Nové Mesto nad Váhom 1:2 
Partizán Bardejov vs. Skalica 2:0 
Sereď vs. Žilina B 
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TIPOS III. liga Stred – 18. kolo 
Po vynútenom oddychu kvôli nepriaznivému počasiu z minulého týždňa Dukla nastúpila v nedeľu v Krásne 

nad Kysucou. Po tomto súboji sa na strane favorizovaných červeno-bielych skloňovalo hlavne jedno meno. 
Domáci Tatran totiž tromi gólmi pokoril Radoslav Ďanovský a to v priebehu deviatej až 55-tej minúty. Detvania 24. 
marca v Čadci získali svoj prvý bod, no svoje konto v Martine nezveľadili, prehrali tam tesne 1:2. V tretej minúte 



druhého dejstva vyrovnával za Detvu Danijel Čeprnja, ale ani to na zisk bodu Detve nestačilo. V posledných 
minútach rozhodol o sobotňajšom víťazstve domácich Michal Vojvoda. Lučenec si doma poradil v ťaháku kola so 
štvrtým Liptovským Hrádkom 3:1 a pred Duklou sa drží ligového trónu s náskokom jedného bodu a so zápasom k 
dobru. 

MŠK FOMAT Martin vs. MFK Detva 2:1 
MŠK Rimavská Sobota vs. MFK Nová Baňa 5:0 
FK Čadca vs. MŠK Námestovo 1:1 
MFK ŽARNOVICA vs. TJ Baník Kalinovo 0:2 
ŠK NOVOHRAD Lučenec vs. ŠKM Liptovský Hrádok 3:1 
TJ Tatran Oravské Veselé vs. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 
FTC Fiľakovo vs. OFK Teplička nad Váhom 2:0 
TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. MFK Dukla Banská Bystrica 0:3 
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IV. liga JUH – 16. kolo 
V nedeľu sa oči upierali aj na duel Jupie – Šalková. Jupie chcelo svojmu súperovi vrátiť prehru 0:3 z jesene. 

Ich plány ale nalomil Pavol Dobrík posielajúc Šalkovú do vedenia už v 19-tej minúte. Približne 100 fanúšikov sa v 
Badíne dočkalo vyrovnania, keď sa presadil v 68. minúte Richard Hanák. Rozuzlenie tohto derby prišlo v 90-tej 
minúte, keď v posledných sekundách zápasu rozhodol o výhre hostí Miroslav Debnár. Prvý jarný zápas pred 
vlastnými fanúšikmi odohrali Rakytovce s Vinicou. V boji tímov zo spodných vôd tabuľky išlo o veľa. V prvom 
polčase sa necelá stovka fanúšikov gólu nedočkala, ale v tom druhom padli góly tri. Na radosť domácich nie do 
brány gólmana Mráza, ktorý si udržal čisté konto. Vinicu pokoril presnou strelou Maroš Fojtík a Daniel Kohút si 
pripísal hneď dva presné zásahy. Vedúci Medzibrod zvládol aj zápas na horúcej pôde v Hriňovej. Strojcami výhry 
0:3 boli Belko, Pipich a Sedliak. Lídrovi zahralo do kariet, že azda ich najväčší rival v boji o prvenstvo Poltár 
zakopol proti Tornali. V tomto stretnutí prišiel o výhru v posledných minútach. 

FK Rakytovce vs. ŠK Vinica 3:0 
TJ Sklotatran Poltár vs. FK Mesta Tornaľa 3:3 
FK FC Baník Veľký Krtíš vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 1:1 
ŠK Partizán Čierny Balog vs. FK Slovenské Ďarmoty 0:0 
MFK Spartak Hriňová vs. TJ Sokol Medzibrod 0:3 
MFK Revúca vs. MŠK Tisovec 1:1 
JUPIE FŠ Mareka Hamšíka vs. FK Šalková 1:2 
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V. liga skupina C – 16. kolo 
Ostro sledované derby sa konalo aj v piatej lige. Selčania v ňom narazili na susednú Sásovú. Pre Selčanov to 

bol prvý jarný duel, pretože ich predošlé dva museli byť preložené. O výsledku sa rozhodlo už za úvodných 33 
minút. Peter Stacho poslal v 16-tej minúte Sásovú do vedenia a v spomínanej 33. minúte potešil gólom na 1:1 
väčšinu z 200 divákov Lukáš Ríša. Selce ako jediné v súťaži doteraz neremizovali, až v tomto derby si pripísali 
nerozhodný výsledok. Hráčov Priechodu čakala jarná premiéra, keď sa predstavili v Jakube. Jakub v nedeľu 
poslal do vedenia Miloš Mišány, ale rýchlo reagoval Radovan Kulík a po polčase to bolo 1:1. Poslednému 
Priechodu sa napokon nepodarilo zabodovať. V závere strhol víťazstvo na stranu domácich Mário Markovič a 
druhým zásahom poisťoval Mišány. Tretia Lovča dokázala poraziť lídra z Lovče a na popredných priečkach je to 
veľmi tesné. Do bojov o titul má čo povedať aj Jakub, ktorý okupuje tretie miesto. 

TJ Baník Štiavnické Bane vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 0:0 
ŠK Hrochoť vs. TJ Lovča 2:1 
OŠK Sása vs. MFK Strojár Krupina 2:1 
OŠK Dobrá Niva vs. ŠK Prameň Kováčová 0:0 
TJ ŠK Sokol Jakub vs. OFK 1950 Priechod 3:1 
FK 09 Bacúch vs. OŠK Lieskovec 1:1 
ŠK Selce vs. ŠK Sásová 1:1 
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4. 4 3 0:53 
I. Trieda – dohrávka 15. kola 
V dohrávke 15. kola išlo v piatok o šláger Braväcova s Podkonicami, čiže druhého s prvým. Lepšie do neho 

vstúpil líder z Podkoníc, keď klasický gól do šatne dal Michal Rusnák. Na ďalšie zatrepanie sa bránkovej siete sa 
čakalo až do 82. minúty. A keďže skóroval Tomáš Klinec, Podkonice vyhrali 0:2 a ukázali svoju kvalitu aj proti 
jednému z najsilnejších súperov. 

FK Sokol Braväcovo vs. FK Podkonice 0:2 
I. Trieda – 16. kolo 
Braväcovo narazilo o dva dni po súboji s vedúcim tímom na tretie Osrblie a prehralo tam. O všetkom sa 

rozhodlo až v záverečnej štvrtine zápasu, kedy padli štyri góly. Z nich len jeden do siete Osrblia a to z kopačky 
Mária Škvarku, čo na body pre Braväcovo nestačilo. Podkonice opäť neinkasovali a Ponikám uštedrili 
osemgólovú nádielku. O ňu sa postarali len traja hráči. Štyrmi trefami do čierneho sa ukázal Andrej Dubovický a 
hetrik zaznamenal jeho kolega Tomáš Klinec. Skóre otváral po štvrťhodine hry Tomáš Libič. Šalková B chcela 
odčiniť vysokú prehru 1:9 s Čiernym Balogom, no ani domáce prostredie jej v sobotu nepomohlo. Za Šalkovú sa 
presadil Tomáš Tuček, keď vyrovnával na 1:1 gólom do šatne. V 61. minúte dokonca domáci viedli zásluhou 
Maroša Kútika, no nešťastníkom sa stal práve strelec Šalkovej Tuček, ktorý vlastencom zariadil vyrovnanie v 72. 
minúte. V závere Strelec a Ľupták otočili zápas v prospech Tatranu. Slovenská Ľupča po týždňovej prestávke 
nastúpila na svoj zápas v Brusne a po 26-tich minútach vyhrávala 0:1 vďaka strelcovi Patrikovi Foltániovi. Domáci 
však otočili z 0:1 na 2:1, keď sa presadili Zeman a Spodniak. Pre Ľupču to bola ešte len tretia prehra. 

FK Šalková B vs. TJ Tatran Čierny Balog 2:4 
TJ – Družstevník Strelníky vs. FK Sokol Nemecká 1:0 
TJ Partizán Osrblie vs. FK Sokol Braväcovo 3:1 
FK – 34 Brusno – Ondrej vs. OFK Slovenská Ľupča 2:1 
TJ ŠK Hronec vs. FK Brezno 2:0 
TJ Mladosť Pohorelá vs. OFK Slovan Valaská 0:5 
FK Podkonice vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 8:0 
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5 
3 2 1

0 
3

9:57 
1

1 
1

4. 
 TJ Mladosť Pohorelá 1

5 
1 1 1

3 
1

3:71 
4 

II. trieda skupina A – 16. kolo 
Úvodné dve kolá druhej triedy skupiny A boli odložené a tak svoju jarnú púť začala až túto nedeľu. Selciam B 

žreb 16. kola priradil Lučatín, s ktorým naposledy prehrali 0:6. Podobne tomu bolo aj tentokrát v športovom areáli 
Baláže. Prehru 0:5 zariadili Hirka, Turčan, Zlevský, Sedliak a Vaník. Favoritovi súťaže tak zimná prestávka zrejme 
neublížila. Tajov vyhrával už od druhej minúty gólom Patricka Greška nad Harmancom. Následne hostia otočili na 
1:2. V 54. minúte ešte Tajovčania držali nerozhodný výsledok, keď na 2:2 dával Michal Kucka. Harmancu sa ale 
podarilo strhnúť výhru na svoju stranu, v závere sa ukázal najmä Miroslav Rýs dvomi gólmi. Malachovu sa 
podarilo naložiť Ľubietovej, ktorej patrí druhé miesto. Hetrikom sa blysol Ján Bartolovic, ktorý prispel veľkou 
mierou k tomuto prekvapeniu. 

ŠK Selce B vs. TJ Mladosť Lučatín 0:5 
TJ Partizán Hiadeľ vs. TJ Iskra Horné Pršany 0:3 
ŠK Zornička Riečka vs. TJ Hronsek 2:1 
TJ Družstevník Mičiná vs. TJ Družstevník Dúbravica 3:3 



ŠK Sokol FO Staré Hory vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 3:0 
TJ Slovan Tajov vs. TJ Tatran Harmanec 2:5 
TJ Slovan Malachov vs. FK – Baník Ľubietová 6:0 
1

. 
 TJ Mladosť Lučatín 1

4 
1

3 
1 0 8

2:12 
4

0 
2

. 
 FK – Baník Ľubietová 1

4 
8 3 3 3

3:33 
2

7 
3

. 
 ŠK Zornička Riečka 1

3 
8 2 3 4

3:31 
2

6 
4

. 
 TJ Družstevník 

Dúbravica 
1

4 
6 3 5 4

9:44 
2

1 
5

. 
 TJ Slovan Tajov 1

3 
6 2 5 4

9:36 
2

0 
6

. 
 TJ Tatran Harmanec 1

3 
6 2 5 3

6:40 
2

0 
7

. 
 ŠK Sokol FO Staré 

Hory 
1

2 
5 4 3 3

0:24 
1

9 
8

. 
 ŠK Selce B 1

3 
6 1 6 4

0:43 
1

9 
9

. 
 TJ Slovan Malachov 1

3 
5 1 7 3

5:39 
1

6 
1

0. 
 OZ KRÁLICKÁ 

TIESŇAVA 
1

3 
4 2 7 2

3:31 
1

4 
1

1. 
 TJ Hronsek 1

3 
4 0 9 2

6:42 
1

2 
1

2. 
 TJ Partizán Hiadeľ 1

4 
3 2 9 3

0:51 
1

1 
1

3. 
 TJ Družstevník Mičiná 1

4 
3 2 9 2

7:52 
1

1 
1

4. 
 TJ Iskra Horné Pršany 1

3 
2 3 8 2

2:47 
9 

II. trieda skupina B – 10. kolo 
Práve túto nedeľu sa konali prvé súboje jarnej časti v druhej triede skupine B. Jasenie bolo v jesennej fáze 

stopercentné, čo chcelo potvrdiť aj doma proti Michalovej. Žiadny nečakaný výsledok sa nezrodil, za favorita sa 
presadilo hneď päť rôznych futbalistov. A to Petrík, Gaboň, Havran Lupták a Weisenbacher. Adama Rišu tak 
nemohla nepremenená penalta z úvodu mrzieť. Prekvapiť sa nepodarilo ani poslednej Pohronskej Polhore, ktorá 
privítala Dolnú Lehotu. A to napriek tomu, že vyhrávala 2:0 už v deviatej minúte. Hostia do polhodiny hracieho 
času vyrovnali a následne úplne ovládli tento súboj. Za prekvapenie môžeme považovať výhru Polomky v Beňuši. 
Tímy delila jedenásťbodová priepasť, no napriek tomu to nič neznamenalo. Za Polomku skóre otváral Dupák po 
štvrťhodiny hry, ale pomerne rýchlo domáci Floch vyrovnal na 1:1. Rozdielový gól na 1:2 strelil v 57. minúte Juraj 
Zajak a o chvíľu neskôr nečakaný úspech spečatil Miroslav Harvan. 

TJ Slovan Beňuš vs. TJ Tatran Polomka 1:3 
FK 1928 Jasenie vs. TJ Slovan Michalová 5:0 
TJ Slovan Pohronská Polhora vs. TJ Partizán Dolná Lehota 2:5 
TJ Tatran Čierny Balog B vs. FK Sokol Braväcovo B – odohrá sa 11. apríla 
ŠK Heľpa má voľno 
1

. 
 FK 1928 Jasenie 9 9 0 0 4

3:9 
2

7 
2

. 
 TJ Tatran Čierny Balog B 8 5 1 2 3

3:15 
1

6 
3

. 
 ŠK Heľpa 8 5 0 3 2

6:11 
1

5 
4

. 
 TJ Partizán Dolná Lehota 9 5 0 4 2

7:21 
1

5 
5

. 
 TJ Slovan Beňuš 9 5 0 4 2

4:24 
1

5 
6

. 
 FK Sokol Braväcovo B 8 4 0 4 2

6:23 
1

2 
7

. 
 TJ Tatran Polomka 9 2 1 6 1

4:37 
7 

8
. 

 TJ Slovan Michalová 9 2 0 7 1
0:36 

6 

9
. 

 TJ Slovan Pohronská 
Polhora 

9 1 0 8 1
3:40 

3 

I. liga ženy – dohrávka 2. kola 
Banskobystrické futbalistky nedokázali Prešovu streliť ani gól 



Pred dvomi týždňami sa futbalistky Banskej Bystrice a Prešova stretli na východnom Slovensku, tento víkend 
v rámci dohrávky 2. kola ich čakal súboj pod Urpínom. Ani jeden zápas však nepoznal víťaza. V Prešove sa 
zrodila remíza 1:1, druhý zápas hraný na umelej tráve na Štiavničkách gól nepriniesol. 

Sport Ladies Club Banská Bystrica vs. 1. FC TATRAN Prešov 0:0 
1

. 
 Partizán Bardejov 1

2 
1

2 
0 0 5

1:8 
3

6 
2

. 
 ŠK Slovan Bratislava futbal 1

2 
1

1 
0 1 4

5:6 
3

3 
3

. 
 Spartak Myjava 1

2 
9 0 3 4

1:16 
2

7 
4

. 
 NMŠK 1922 Bratislava 1

2 
7 1 4 2

1:20 
2

2 
5

. 
 ŠKF VIX Žilina 1

1 
6 0 5 2

1:18 
1

8 
6

. 
 MFK Ružomberok 1

2 
3 3 6 2

0:28 
1

2 
7

. 
 FC Nitra 1

2 
3 0 9 2

3:36 
9 

8
. 

 Sport Ladies Club Banská 
Bystrica 

1
2 

1 3 8 8:
28 

6 

9
. 

 1. FC TATRAN Prešov 1
1 

1 3 7 1
1:39 

6 

1
0. 

 MFK Zemplín Michalovce 1
2 

1 0 1
1 

1
0:52 

3 
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15. Prebehne veľká akcia železníc a polície: LOKALITY v našom regióne, kde 

budú striehnuť muži zákona! 
[09.04.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Veronika Ondo-Cholewová] 

 
http://roznava.dnes24.sk/prebehne-velka-akcia-zeleznic-a-policie-lokality-v-nasom-regione-kde-budu-
striehnut-muzi-zakona-296083 

 
 

Už na zajtra je naplánovaná veľká akcia, ktorá bude prebiehať aj v našom regióne. Pozrite si vopred, kde 
konkrétne a na čo budú striehnuť muži zákona. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát 
preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem – Nestihnem. „Zameraná bude na kontroly nelegálnych 
prechodov cez železničnú trať, ale aj na kontroly správneho prechodu/prejazdu cez železničné priecestia,“ 
uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. 

Fatálne následky… 
Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková podotkla, že občania nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do 

obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú 
zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. „Zrážka s 
mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, 
znamená fatálny následok,“ upozornila Pavliková. 

ŽSR a polícia informovali, že vybrali v rámci celého Slovenska celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde budú 
hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je 
dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, 
predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. 

„Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj 
informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,“ uviedla Baloghová. 

Vybrané lokality v našom kraji 
Kde v Košickom kraji budú v rámci tejto akcie striehnuť muži zákona? Pozrite si v našom zozname. 
Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach: 
- 1. železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 – 107,600 – koniec nástupíšť na kysackej 

strane, 
- 2. železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 
- 3. železničná stanica Michalovce, 
- 4. železničná stanica Streda nad Bodrogom, 

http://roznava.dnes24.sk/prebehne-velka-akcia-zeleznic-a-policie-lokality-v-nasom-regione-kde-budu-striehnut-muzi-zakona-296083
http://roznava.dnes24.sk/prebehne-velka-akcia-zeleznic-a-policie-lokality-v-nasom-regione-kde-budu-striehnut-muzi-zakona-296083


- 5. železničná stanica Pribeník, 
- 6. železničná zastávka Smižany, 
- 7. železničná stanica Trebišov – km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 

20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné koľaje č. 12, 14 a 16, 
- 8. železničná stanica Michalovce – oproti dopravnej kancelárii, 
- 9. železničná stanica Veľká Ida, 
- 10. úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej 

osade, 
- 11. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 
- 12. železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 
- 13. železničná stanica Čierna nad Tisou, 
- 14. košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici 

Spišská Nová Ves, 

- 15. košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 
- 16. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 
- 17. úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 
Železničné priecestia: 
- 1. Košice – železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 
- 2. železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 
- 3. Sečovce – železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 
- 4. Čierna nad Tisou – železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 
- 5. Dobrá – železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 
- 6. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 
- 7. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 
- 8. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 
- 9. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

- 10. Smižany – železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 
- 11. Harichovce – železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 
- 12. Levočské Lúky – železničné priecestie (SP0247) – km 8,625, 
- 13. Bystrany – železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 
- 14. Gelnica – železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. Sošky Goskarov čakajú na budúcich majiteľov: Súťažná prehliadka 

amatérskych filmov už tento víkend! 
[09.04.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
http://roznava.dnes24.sk/sosky-goskarov-cakaju-na-buducich-majitelov-sutazna-prehliadka-amaterskych-
filmov-uz-tento-vikend-296100 

 
 

Gemerské osvetové stredisko (GOS) organizuje už 22. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 
Cineama. 

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje už 22. 
krát krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama. Ide zároveň o prehliadku amatérskej filmovej tvorby 
autorov z Košického kraja, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť 
prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti. 

„Realizáciou súťaže vytvárame priestor na rozvíjanie záujmov, umeleckej tvorivosti, nadania a technických 
schopností v oblasti amatérskej filmovej tvorby, a tiež na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, 
postojov, skúseností autorov filmovych diel,“ uvádza Helena Novotná, riaditeľka GOS. 

„Diváci, priaznivci nekomerčných filmov, sa môžu aj tento rok tešiť na pestrú paletu žánrov v celkovom počte 
36 krátkych snímkov animovanej tvorby, hraných filmov, dokumentov a videoklipov od autorov z Košíc, Spišskej 
Novej Vsi a Rožňavy, ktorí reflektujú súčasné témy nekomerčnym pohľadom nezávislych tvorcov,“ pozýva 

Anežka Kleinová (GOS) a dodáva. „Ich spracovanie v ničom nezaostáva za profesionálnou tvorbou, a preto bude 
program atraktívny aj pre širokú verejnosť,“ doplnila. 

Príďte sa pozrieť kto tentokrát získa sošku Goskara – Gemerský variant prestížneho a známeho Oscara. 
Cineama 2018 sa uskutoční v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) v sobotu, 14. apríla 2018 
od 9:00 hod. Vstup je voľný. 

Program nájdete TU. 
Krajskú súťaž z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 
Foto: ilustračné 
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Zdroj: Dnes24.sk 
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17. Prebehne veľká akcia železníc a polície: LOKALITY v našom regióne, kde 

budú striehnuť muži zákona! 
[09.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Veronika Ondo-Cholewová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/prebehne-velka-akcia-zeleznic-a-policie-lokality-v-nasom-regione-kde-budu-
striehnut-muzi-zakona-296083 

 
 

Už na zajtra je naplánovaná veľká akcia, ktorá bude prebiehať aj v našom regióne. Pozrite si vopred, kde 
konkrétne a na čo budú striehnuť muži zákona. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát 
preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem – Nestihnem. „Zameraná bude na kontroly nelegálnych 
prechodov cez železničnú trať, ale aj na kontroly správneho prechodu/prejazdu cez železničné priecestia,“ 
uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. 

Fatálne následky… 
Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková podotkla, že občania nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do 

obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú 
zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. „Zrážka s 
mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, 
znamená fatálny následok,“ upozornila Pavliková. 

ŽSR a polícia informovali, že vybrali v rámci celého Slovenska celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde budú 
hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je 
dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, 
predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. 

„Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj 
informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,“ uviedla Baloghová. 

Vybrané lokality v našom kraji 
Kde v Košickom kraji budú v rámci tejto akcie striehnuť muži zákona? Pozrite si v našom zozname. 
Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach: 
- 1. železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 – 107,600 – koniec nástupíšť na kysackej 

strane, 
- 2. železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 
- 3. železničná stanica Michalovce, 
- 4. železničná stanica Streda nad Bodrogom, 
- 5. železničná stanica Pribeník, 
- 6. železničná zastávka Smižany, 
- 7. železničná stanica Trebišov – km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 

20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné koľaje č. 12, 14 a 16, 
- 8. železničná stanica Michalovce – oproti dopravnej kancelárii, 
- 9. železničná stanica Veľká Ida, 
- 10. úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej 

osade, 
- 11. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 
- 12. železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 
- 13. železničná stanica Čierna nad Tisou, 
- 14. košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici 

Spišská Nová Ves, 

- 15. košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 
- 16. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 
- 17. úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 
Železničné priecestia: 
- 1. Košice – železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 
- 2. železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 
- 3. Sečovce – železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 
- 4. Čierna nad Tisou – železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 
- 5. Dobrá – železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 
- 6. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 
- 7. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 
- 8. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 
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- 9. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

- 10. Smižany – železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 
- 11. Harichovce – železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 
- 12. Levočské Lúky – železničné priecestie (SP0247) – km 8,625, 
- 13. Bystrany – železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 
- 14. Gelnica – železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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18. Tehotné už na urgentoch nemusia platiť 
[09.04.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; SHUTERSTOCK] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/465316-tehotne-uz-na-urgentoch-nemusia-
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Rozhodnutie, ktorá žena zaplatí, je zrejme na lekárovi. Autor: SHUTTERSTOCK 
Budúce mamičky sú od apríla oslobodené od desaťeurového poplatku v nemocnici na pohotovosti. 
Nezaplatia ho vtedy, ak problém, s ktorým prídu, bude súvisieť s tehotenstvom. V niektorých prípadoch 

nemusí byť jednoduché pre lekára posúdiť, či od žien poplatok pýtať, alebo nie. Pretože aj banálny pád, ktorý sa 
skončí vyvrtnutým členkom, môže mať vplyv na dieťa. Nemocnice, ktoré oslovil denník Pravda, neodpovedali, či 
pre ošetrenie tehotných na pohotovosti stanovili nejaké kritériá. Zdá sa tak, že rozhodnutie, ktorá žena zaplatí, je 
v rukách slúžiacich lekárov. 

Nemocnice už menili cenníky a vydali interné dokumenty. Denníku Pravda takúto strohú informáciu poskytli 
fakultné nemocnice. Ako postupujú pri ošetrení tehotných, už nespresnili. Niektoré nemocnice doteraz poplatky v 
takýchto prípadoch vyberať nemuseli. „Čo sa týka tehotných mamičiek, u nich nemáme v Spišskej Novej Vsi 

skúsenosti, že by využívali urgentné príjmy s inými problémami ako s tými, ktoré súvisia s ich graviditou. Ak by 
ale niektorá prišla napríklad s boľavým kolenom, ktoré má chronický charakter, s čím mala vyhľadať pomoc v 
privátnej sfére, poplatok by v zmysle zákona zaplatiť mala. Takýto prípad sme ale zatiaľ nemali, preto na 
vyberanie poplatkov od tehotných nebol dôvod,“ reagoval za Všeobecnú nemocnicu v Spišskej Novej Vsi Tomáš 

Kráľ, hovorca spoločnosti Svet zdravia, ktorá spravuje sieť nemocníc. 
Názory na ošetrenie tehotných sa však rôznia u záchranárov. Podľa lekára a dlhoročného záchranára Viliama 

Dobiáša sa v drvivej väčšine prípadov dá jednoznačne posúdiť, či zdravotný stav súvisí s tehotenstvom, alebo 
nie. „Ak príde tehotná žena s tým, že ju tri týždne bolí chrbát, tak to nesúvisí s tehotenstvom a mala dosť času, 
aby to riešila so svojím obvodným lekárom. Alebo ak príde s teplotou, ktorá trvá tri dni, takisto to nesúvisí s 
tehotenstvom a nie je to akútny stav,“ upozornil lekár. Absolútne oslobodenie budúcich mamičiek od poplatku 
podľa jeho názoru nie je riešenie. „Tak osloboďme aj maloleté deti, siroty, dôchodcov…“ naznačil Dobiáš. 

Doplnil, že ak by boli sporné prípady, ktorých je podľa neho minimum – možno päť percent návštev –, tak sa 
dá postupovať v prospech ženy. „Keď nemocnica pri pochybnosti odpustí desať eur, tak ju to neprivedie do 
kolapsu,“ podotkol Dobiáš. 

Lekár a bývalý záchranár Karol Jarábek si myslí, že na ústavnej pohotovosti by nemali byť žiadne 10-eurové 
poplatky a tehotné ženy, ktoré sú vo vyššej kategórii ochrany, by ich nemali platiť v žiadnom prípade. „Postarať sa 
o pacienta by mala byť úloha štátu, keď ide o ohrozenie jeho zdravia. Nevidím žiadny dôvod na to, aby na 
ústavnej pohotovosti platili tehotné ženy. Opakujem, že tehotné ženy sú vo vyššej zóne ochrany. Pacient predsa 
nemôže adekvátne posúdiť, či jeho stav je akútny, to môže len lekár,“ mieni Jarábek, ktorý zdôraznil, že choroba 
budúcu mamičku oslabuje, a preto by mala byť aj v súvislosti s poplatkami viac chránená ako bežný pacient. 

Návrh oslobodiť tehotné od poplatku prišiel tento rok po tlaku verejnosti. Spustil ho príbeh ženy, ktorá mesiac 
pred termínom pôrodu dostala bolesti a navštívila pohotovosť. Lekári usúdili, že to bol planý poplach a vypýtali 
poplatok. Jej partner sa potom na sociálnej sieti sťažoval. Nahnevalo ho, že situácia sa mohla zopakovať 
častejšie a prekážalo mu, že by zakaždým mal platiť. Budúce mamičky sa preto domáhali zmeny. 

Ak príde tehotná žena s tým, že ju tri týždne bolí chrbát, tak to nesúvisí s tehotenstvom a mala dosť času, aby 
to riešila so svojím obvodným lekárom. 

Viliam Dobiáš, lekár a dlhoročný záchranár 
Vtedajší minister zdravotníctva Tomáš Drucker im úľavu sľúbil. Najskôr však navrhoval, aby si tehotné dávali 

preplácať poplatok od zdravotných poisťovní, neskôr pripustil výnimku. Určil pritom podmienku na bezplatné 
ošetrenie na pohotovosti – zdravotný stav musí súvisieť s tehotenstvom. Horúčky či kašeľ do toho nespadajú. 

Cieľom zavedenia 10-eurového poplatku na urgentoch od vlaňajšieho novembra mala byť určitá regulácia 
pacientov. Zvýšená platba mala ľudí odradiť od toho, aby do nemocnice chodili s bežnými ťažkosťami, ktoré môže 
vyriešiť lekár v bežnej ambulancii. Kráľ pripomenul, že ani 10 eur nie je pre niektorých prekážkou. Ľudia sa takto 
chcú vyhnúť preplneným čakárňam u ambulantných lekárov. „Zo skúseností nemocnice v Spišskej Novej Vsi ale 

vieme povedať, že pacienti chodia napriek nim (10 eurám – pozn. red.) na ústavnú pohotovosť takisto ako 
predtým. Aj pri stavoch, ktoré sa nedajú považovať za akútne alebo neodkladné. Mnohí pacienti napriek poplatku 
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radšej pri zdravotných problémoch – aj keď si to ich stav nevyžaduje – obchádzajú privátnu sféru a idú na 
pohotovosť. Len aby nemuseli čakať u lekára dlhšie,“ uzavrel Kráľ. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Prebehne veľká akcia železníc a polície: LOKALITY v našom regióne, kde 

budú striehnuť muži zákona! 
[09.04.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Veronika Ondo-Cholewová] 
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striehnut-muzi-zakona-296083 

 
 

Už na zajtra je naplánovaná veľká akcia, ktorá bude prebiehať aj v našom regióne. Pozrite si vopred, kde 
konkrétne a na čo budú striehnuť muži zákona. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát 
preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem – Nestihnem. „Zameraná bude na kontroly nelegálnych 
prechodov cez železničnú trať, ale aj na kontroly správneho prechodu/prejazdu cez železničné priecestia,“ 
uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. 

Fatálne následky… 
Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková podotkla, že občania nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do 

obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú 
zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. „Zrážka s 
mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, 
znamená fatálny následok,“ upozornila Pavliková. 

ŽSR a polícia informovali, že vybrali v rámci celého Slovenska celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde budú 
hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je 
dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, 
predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. 

„Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj 
informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,“ uviedla Baloghová. 

Vybrané lokality v našom kraji 
Kde v Košickom kraji budú v rámci tejto akcie striehnuť muži zákona? Pozrite si v našom zozname. 
Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach: 
- 1. železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 – 107,600 – koniec nástupíšť na kysackej 

strane, 
- 2. železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 
- 3. železničná stanica Michalovce, 
- 4. železničná stanica Streda nad Bodrogom, 
- 5. železničná stanica Pribeník, 
- 6. železničná zastávka Smižany, 
- 7. železničná stanica Trebišov – km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 

20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné koľaje č. 12, 14 a 16, 
- 8. železničná stanica Michalovce – oproti dopravnej kancelárii, 
- 9. železničná stanica Veľká Ida, 
- 10. úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej 

osade, 
- 11. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 
- 12. železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 
- 13. železničná stanica Čierna nad Tisou, 
- 14. košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici 

Spišská Nová Ves, 

- 15. košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 
- 16. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 
- 17. úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 
Železničné priecestia: 
- 1. Košice – železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 
- 2. železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 
- 3. Sečovce – železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 
- 4. Čierna nad Tisou – železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 
- 5. Dobrá – železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 
- 6. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 
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- 7. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 
- 8. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 
- 9. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

- 10. Smižany – železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 
- 11. Harichovce – železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 
- 12. Levočské Lúky – železničné priecestie (SP0247) – km 8,625, 
- 13. Bystrany – železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 
- 14. Gelnica – železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. Prebehne veľká akcia železníc a polície: LOKALITY v našom regióne, kde 

budú striehnuť muži zákona! 
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Už na zajtra je naplánovaná veľká akcia, ktorá bude prebiehať aj v našom regióne. Pozrite si vopred, kde 
konkrétne a na čo budú striehnuť muži zákona. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili už po druhýkrát 
preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom Stihnem – Nestihnem. „Zameraná bude na kontroly nelegálnych 
prechodov cez železničnú trať, ale aj na kontroly správneho prechodu/prejazdu cez železničné priecestia,“ 
uviedla hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová. 

Fatálne následky… 
Hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková podotkla, že občania nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do 

obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vyznačených a na to určených prechodov nielen porušujú 
zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým vedome a nepochopiteľne riskujú svoj život. „Zrážka s 
mnohotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislosti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, 
znamená fatálny následok,“ upozornila Pavliková. 

ŽSR a polícia informovali, že vybrali v rámci celého Slovenska celkovo 82 nelegálnych prechodov, kde budú 
hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na miestach, kde to nie je 
dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej premávke, 
predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú signalizáciu. 

„Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj 
informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,“ uviedla Baloghová. 

Vybrané lokality v našom kraji 
Kde v Košickom kraji budú v rámci tejto akcie striehnuť muži zákona? Pozrite si v našom zozname. 
Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach: 
- 1. železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 – 107,600 – koniec nástupíšť na kysackej 

strane, 
- 2. železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 
- 3. železničná stanica Michalovce, 
- 4. železničná stanica Streda nad Bodrogom, 
- 5. železničná stanica Pribeník, 
- 6. železničná zastávka Smižany, 
- 7. železničná stanica Trebišov – km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 

20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné koľaje č. 12, 14 a 16, 
- 8. železničná stanica Michalovce – oproti dopravnej kancelárii, 
- 9. železničná stanica Veľká Ida, 
- 10. úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej 

osade, 
- 11. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 
- 12. železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 
- 13. železničná stanica Čierna nad Tisou, 
- 14. košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici 

Spišská Nová Ves, 

- 15. košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 
- 16. košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 
- 17. úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 
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Železničné priecestia: 
- 1. Košice – železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 
- 2. železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 
- 3. Sečovce – železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 
- 4. Čierna nad Tisou – železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 
- 5. Dobrá – železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 
- 6. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 
- 7. Veľké Kapušany – železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 
- 8. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 
- 9. Spišská Nová Ves – železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

- 10. Smižany – železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 
- 11. Harichovce – železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 
- 12. Levočské Lúky – železničné priecestie (SP0247) – km 8,625, 
- 13. Bystrany – železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 
- 14. Gelnica – železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Sošky Goskarov čakajú na budúcich majiteľov: Súťažná prehliadka 

amatérskych filmov už tento víkend! 
[09.04.2018; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
http://roznava.dnes24.sk/sosky-goskarov-cakaju-na-buducich-majitelov-sutazna-prehliadka-amaterskych-
filmov-uz-tento-vikend-296078 

 
 

Gemerské osvetové stredisko (GOS) organizuje už 22. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 
Cineama. 

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje už 22. 
krát krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže Cineama. Ide zároveň o prehliadku amatérskej filmovej tvorby 
autorov z Košického kraja, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť 
prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti. 

„Realizáciou súťaže vytvárame priestor na rozvíjanie záujmov, umeleckej tvorivosti, nadania a technických 
schopností v oblasti amatérskej filmovej tvorby, a tiež na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, 
postojov, skúseností autorov filmovych diel,“ uvádza Helena Novotná, riaditeľka GOS. 

„Diváci, priaznivci nekomerčných filmov, sa môžu aj tento rok tešiť na pestrú paletu žánrov v celkovom počte 
36 krátkych snímkov animovanej tvorby, hraných filmov, dokumentov a videoklipov od autorov z Košíc, Spišskej 
Novej Vsi a Rožňavy, ktorí reflektujú súčasné témy nekomerčnym pohľadom nezávislych tvorcov,“ pozýva 

Anežka Kleinová (GOS) a dodáva. „Ich spracovanie v ničom nezaostáva za profesionálnou tvorbou, a preto bude 
program atraktívny aj pre širokú verejnosť,“ doplnila. 

Príďte sa pozrieť kto tentokrát získa sošku Goskara – Gemerský variant prestížneho a známeho Oscara. 
Cineama 2018 sa uskutoční v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) v sobotu, 14. apríla 2018 
od 9:00 hod. Vstup je voľný. 

Program nájdete TU. 
Krajskú súťaž z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Lahôdka pre Podtatrancov 
[09.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20799833/lahodka-pre-podtatrancov.html 

 
 

Od utorka 10. apríla vychádza prvé číslo týždenníka MY Popradské noviny. 
PODTATRANSKÝ REGIÓN. Sieť regionálnych týždenníkov MY sa rozširuje o ďalší titul MY Popradské 

noviny. 

http://roznava.dnes24.sk/sosky-goskarov-cakaju-na-buducich-majitelov-sutazna-prehliadka-amaterskych-filmov-uz-tento-vikend-296078
http://roznava.dnes24.sk/sosky-goskarov-cakaju-na-buducich-majitelov-sutazna-prehliadka-amaterskych-filmov-uz-tento-vikend-296078
https://spis.korzar.sme.sk/c/20799833/lahodka-pre-podtatrancov.html


Rodina týždenníkov MY bude mať nový prírastok. 
V okresoch Poprad, Kežmarok i Stará Ľubovňa budete môcť po prvýkrát od utorka 10. apríla kúpiť regionálny 

týždenník s názvom MY Popradské noviny. 
Blízke ľuďom pod Tatrami 
V MY Popradských novinách si čitatelia nájdu nielen správy zo svojich okresov, ale tiež pútavé ľudské 

príbehy, zaujímavosti z celého východu, rôzne seriály, magazín. 
„V okresoch je množstvo zaujímavých tém. Rozhodli sme sa teda vytvoriť noviny, ktoré budú blízke aj ľuďom 

pod Tatrami,“ povedala Jana Pisarčíková, zástupkyňa šéfredaktora východu Michala Franka. 
Noviny Spiša - viac spišské 
Doposiaľ v regióne z dielne spoločnosti Petit Press vychádzali MY Noviny Spiša. Popradské budú akoby ich 

sestrou. 
„Budú ale viac zamerané na spomínané okresy. Noviny Spiša stále vychádzať budú, ale budú mať viac 

obsahu z okresov Spišská Nová Ves, Levoča i Gelnica.“ 

Prvé číslo nového titulu vychádza v rozsahu 32-strán a v predaji bude na štandardných miestach distribučnej 
siete MP Kapa, vo vlastnej distribučnej sieti Petit Press-u, a v Poprade vo vakoch na noviny. 

Regionálne týždenníky MY, ktoré patria do vydavateľského domu Petit Press, vychádzajú v náklade 110-tisíc 
kusov v takmer všetkých okresoch na Slovensku. V regiónoch majú viac ako 70 redaktorov. 

Titulka MY Popradských novín (zdroj: Jana Pisarčíková) 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Rozdielový hráč menej podlieha emóciám, hovorí dorastenecký tréner 

Čacho 
[09.04.2018; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Šport; 00:00; Martin Jurčo] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/20799550/rozdielovy-hrac-menej-podlieha-emociam-hovori-dorastenecky-
trener-cacho.html 

 
 

Trénovaniu dorastencov sa v Trenčíne Viliam Čacho venuje už šesť rokov. O pôsobenie v Dukle majú záujem 
chlapci z celého Slovenska. 

Dorastenci Dukly obhajovali titul. Bol pre vás majstrovský pohár jasným cieľom? 
– Pred sezónou je náročné stavať si podobné ciele. V prvom rade sme chceli kvalitne odohrať základnú časť a 

prebojovať sa do finále. Sezóna je dlhá a stať sa mohlo všeličo. Určite sme sa chceli prepracovať medzi štyroch 
najlepších a odohrať čo najviac stretnutí. 

Dorastenci Dukly majstrami Slovenska 
(8 fotografií) 
V základnej časti ste na Slovan stratili deväť bodov. Čim to bolo? 
– Počas sezóny sme mali mierne problémy s kádrom juniorky. Preto nám chýbalo často až osem hokejistov, 

čo spravilo prievan v kabíne. Museli sme vyťažovať kadetov a disponovali sme veľmi mladým kádrom. Chlapci 
však získali veľa skúseností do ďalších sezón. 

S rovnakým problémom sa preto boril aj kadetský tréner. A keďže kadeti hrajú iba dlhodobú časť, ušiel im titul. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Diváci nám nedovolia odfláknuť jediné striedanie, hovorí Radivojevič 
Počas play off ste už boli v kompletnom zložení? 
– Štyria či piati stále vypomáhali juniorke. 
Znamená to, že vyššia kategória má prednosť? 
– Uprednostňujeme družstvo, ktoré je v problémoch, prehráva v sérii alebo mu hrozí vypadnutie. Komunikácia 

medzi mládežníckymi trénermi funguje na vysokej úrovni. Sme dobrý kolektív, doprajeme si úspech a vzájomne si 
požičiavame hráčov. 

Pri mužoch sa hovorí o play off ako o inej súťaži, akou je základná časť. Platí to aj pri doraste? 
((piano)) 
– Pri áčku je zmena výrazná. Najdôležitejšia je hlava. Niekedy nejdú nohy, inokedy ruky a sú aj prípady, kedy 

sa nedarí nič. Vyraďovacia fáza je mimoriadne náročné na psychickú stránku. Hráči musia byť mentálne 
pripravení na ťažké zápasy. Čím viac náročných duelov majú za sebou, tým sú lepšie pripravení na play off. 

My sme mali veľkú výhodu v tom, že dve tretiny kádra hral dorasteneckú súťaž aj pred rokom. Chlapci mali 
živé skúsenosti, čo výraznou mierou pomohlo k titulu. 

Rozhodla finálové súboje psychická stránka? 
– Keby sme v základnej časti nastúpili v piatich či šiestich vytypovaných zápasoch v kompletnom zložení, 

ideme do štvrťfinále z prvého miesta. Dovolím si povedať, že náš káder bol po kvalitatívnej stránke lepší. Niektorí 
sú v doraste už tretiu sezónu. Proti mnohým súperom sme mali jasne navrch. Rozdielového hráča spoznáte 
podľa toho, že v kritických chvíľach podlieha emóciám menej ako ostatní. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:FOTO: Juniorská dráma pokračuje. Rozuzlenie prinesie siedmy zápas 

https://mytrencin.sme.sk/c/20799550/rozdielovy-hrac-menej-podlieha-emociam-hovori-dorastenecky-trener-cacho.html
https://mytrencin.sme.sk/c/20799550/rozdielovy-hrac-menej-podlieha-emociam-hovori-dorastenecky-trener-cacho.html


Mali ste v tíme aj hráčov z iných kútov Slovenska? 
– Každý rok sa ku nám hlási desať až pätnásť chlapcov. Do mužstva sa vždy snažíme zapracovať jedného, 

maximálne dvoch. Pre nich nie je jednoduché zaradiť sa. Majú to ťažšie ako ostatní. Keď si však zvyknú, stanú sa 
dôležitou súčasťou. 

Aktuálne sme mali dvoch chlapcov zo Spišskej Novej Vsi. Majú šancu ísť na svetový šampionát do 

osemnásť rokov. V materskom klube by už mali dávno po sezóne. Pomôžeme si my, urobíme službu im i 
slovenskému hokeju. 

Je Dukla Trenčín lákadlom pre mladých hokejistov? 
– Je pravdou, že nie sme bežným klubom. Naozaj tu chce hrať veľa chlapcov. Hocikoho si vyberieme. 

Častokrát sa prihlasujú už vo veľmi mladom veku. Pre desaťročného žiaka nie je ideálne presťahovať sa na druhú 
stranu krajiny ďaleko od rodiny. 

Uprednostňujeme tých v kadetskom či dorasteneckom veku. Ľahšie sa osamostatnia a vedia fungovať na 
internáte. V mladšom veku to má zmysel, iba ak sa presťahuje celá rodina. 

Finálová séria so Slovanom vyznela jednoznačne vo váš prospech. Zažili ste v nej krušné chvíle? 
– Už v základnej časti sme veľkého rivala trikrát hladko porazili. Mimoriadne dôležitý bol prvý zápas. Druhé 

stretnutie sme prehrali smoliarskym spôsobom. Inkasovali sme šesťkrát po zvláštnych situáciách pred našou 
bránkou. Asi to tak malo byť… 

Domáce stretnutia však hovorili jasnou rečou. Hrali sa vo vysokom tempe z oboch strán. Pritvrdilo sa. Množili 
sa dramatické situácie a bitky. Kvalita však bola na našej strane. 

Až osmička vašich zverencov posilnila juniorku. Bol čas na oslavy? 
– Niečo sme absolvovali, ale v rámci slušnosti. Vedeli, čo ich čaká. 
Po poslednom finálovom zápase slovanisti zdemolovali šatňu hostí. Bolo aj chybou trénerov, že ich 

neustrážili? 
– Nie sú s nimi celý čas a nemôžu ich absolútne ukontrolovať. Ja som sa o všetkom dozvedel až na druhý 

deň. Vraj do šatne prišli, až keď bola poškodená. Hosťujúci klub škody uhradí a interne si vyriešia potrestanie 
vinníkov. Verím, že tieto problémy nemajú nič spoločné s výchovou mládeže v klube. 

Niečo podobné sa nestalo prvý ani posledný raz. Nie je to tak dávno, čo u nás vyvádzali ešte oveľa mladší 
hokejisti. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Kam za kultúrou - pondelok 9. apríla 
[09.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20797341/kam-za-kulturou-pondelok-9-aprila.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Apoštol Pavol o 15.20, 20.30, Deň čo deň o 17.40, 20.00, Stratili sme Stalina o 17.50, 

20.10, Pacific Rim: Povstanie o 18.10, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.30, 20.40, 3D o 19.50, 
Backstage o 15.00, Červená volavka o 20.20, Králik Peter o 15.50, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, Mária 
Magdaléna o 16.00, Nočná hra o 18.00, Oni 2: Nočná korisť o 21.00, Operácia Entebbe o 18.40, Sherlock 
Gnomes o 16.00, Tomb Raider o 17.10 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Apoštol Pavol o 16.30, Deň čo deň o 18.30, Stratili sme Stalina o 20.20, Ready 
Player One: Hra sa začína o 18.00, 20.00, 3D o 17.35, Pacific Rim: Povstanie o 20.10, 3D o 15.30, Backstage o 
16.10, 18.15, 20.35, Tomb Raider o 16.00 hod., 

ÚSMEV - Hmyz o 17.00, Mestoláska: Industriálne mesto - Kreatívne mesto o 19.00 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Apoštol Pavol o 16.30, Deň čo deň o 18.30, Stratili sme 

Stalina o 20.20, Ready Player One: Hra sa začína o 20.00, 3D o 17.35, Pacific Rim: Povstanie o 20.10, 3D o 
15.30, Backstage o 18.15, Tomb Raider o 16.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), ÁTRIUM KLUB 
(Zuzkin park 4, po - pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach (do 12. 4.), 
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.), 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, Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: 

https://korzar.sme.sk/c/20797341/kam-za-kulturou-pondelok-9-aprila.html


Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – 
stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie 
samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, Spišské osvetové stredisko 
(Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Sára & Lavra: Ostatné božstvá (do 
20. 4.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK 
DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Veľkonočná tvorivá dielňa 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Kundalini jóga o 17.00 hod., Language Café o 18.00 hod., 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Apoštol Pavol o 20.30, Deň čo deň o 17.50, 20.00, Stratili sme Stalina o 18.30, 20.50, 

Pacific Rim: Povstanie 3D o 15.20, Ready Player One: Hra sa začína 3D o 17.40, Backstage o 16.20, Králik Peter 
o 15.40, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.30, Nočná hra o 18.20, Pacific Rim: Povstanie o 18.00, Ready Player 
One: Hra sa začína o 20.20, Sherlock Gnomes o 15.50, Tomb Raider o 20.40 hod., POPRAD: CINEMAX - 
Apoštol Pavol o 20.30, Deň čo deň o 16.00, 18.10, Stratili sme Stalina o 18.30, Ready Player One: Hra sa začína 
o 17.40, 3D o 20.40, Backstage o 16.20, Pacific Rim: Povstanie o 15.20, Tomb Raider o 20.50 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Revízor o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ 
SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 
RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 
5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), NÁRODNÁ KULTÚRNA 
PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 
SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; 
STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá 
stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava fotografií Asociácie 
profesionálnych fotografov Slovenska (do 15. 4.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 
5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 
Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia (do 10. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 
10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 
- 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých 
reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 
15. 5.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných 
kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 
30. 4.), Všedný život v časoch Rakúsko-Uhorska (do 18. 4.), BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ 
CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Posledná šanca ísť zadarmo na Olympic 
[09.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; Jana Pisarčíková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20799337/posledna-sanca-ist-zadarmo-na-olympic.html 

 
 

K ročnému predplatnému máme lístky ešte pre dvoch záujemcov. 
SPIŠ. V utorok 10. apríla nájdete na pultoch stánkov nové číslo obľúbeného týždenníka MY Noviny Spiša. 
V spravodajstve sa dočítate: 
V Markušovciach nebudú rómske hliadky. Obecným poslancom sa nepozdávalo, že by na ne museli doplácať. 

Starosta má hlavu v smútku. 
Spišiaci boli opäť na nohách. Na protest po Veľkej noci prišlo ľudí o čosi menej. 
Okres Gelnica dostane peniaze od vlády, pripravili pre ňu akčný plán. 
V tomto roku Gelničania budú žiť kultúrou, vieme, čo všetko mesto chystá. 
Kaštieľ v Bystranoch 
Opäť sme nezabudli ani na ľudí, o ktorých nehodno mlčať. 
Pripravili sme článok o mladom šikovnom rezbárovi Dávidovi Maliňákovi zo Spiša, ktorý vyrezáva do dreva 

rodinné fotografie, ale aj diela s náboženskou tematikou či logá futbalových veľkoklubov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20799337/posledna-sanca-ist-zadarmo-na-olympic.html


Martin Furmanik z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi vás vezme na obhliadnutie sa za minulosťou do 

Bystrian. Kedysi ich zdobil skvost, ktorý zrovnali so zemou. 
Súčasťou týždenníka je aj príloha Trh práce. 
Pre športových gurmánov 
Opäť sme nezabudli ani na milovníkov športu. 
FK Noves stavia na svojich odchovancov. Kamil Zekucia: „Tento klub je pre mňa prvoradý a s pôsobením v 

ňom som spokojný.“ 
Popradské líšky si v tomto roku vybojovali bronz. Lodivod popradských hokejistiek Milan Skokan: „Aj keď v 

pozícii trénera končím, kolektívu budem vždy na pomoci.“ 
S MY Novinami Spiša na Olympic 
Nestarnúce hity ako Slzy tvý mámy, Jasná správa, či Dynamit si vďaka MY Novinám Spiša a agentúre Čviro 

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

legendárnej českej skupiny. 
Stačí nás kontaktovať na jana.pisarcikova@petitpress.sk 
Poponáhľajte sa, počet lístkov je obmedzený. 
Titulka MY Noviny Spiša (zdroj: Jana Pisarčíková) 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Vodiči aj chodci, pozor! Zajtra bude na železničných priecestiach 

celoslovenská akcia 
[09.04.2018; mylevice.sme.sk; Levice / Spravodajstvo; 00:00; Jana Némethová] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/20799709/vodici-aj-chodci-pozor-zajtra-bude-na-zeleznicnych-priecestiach-
celoslovenska-akcia.html 

 
 

Polícia spolu s pracovníkmi Železníc SR vyrazia 10. apríla do terénu. Vytypovali si takmer 140 priechodoch, 
kde budú kontrolovať motoristov aj chodov. (+ KOMPLETNÝ ZOZNAM MIEST) 

BRATISLAVA, LEVICE. Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru pripravili 
už po druhýkrát preventívno-bezpečnostnú akciu pod názvom ,,Stihnem - Nestihnem“. 

“Zameraná je na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých 
vekových kategórii vrátane mládeže a detí a dokonca aj cyklisti skracujú cestu,” informovala Martina Pavliková, 
hovorkyňa ŽSR. 

Prečítajte si tiež:Číslo tanku 253, ktorý stojí na brehu Hrona, má v sebe kus symboliky (+ FOTO) 
ŽSR a polícia vybrali v rámci celého Slovenska a všetkých ôsmich krajov celkovo 82 nelegálnych prechodov, 

kde budú 10. apríla hliadky železničnej polície v najfrekventovanejšom čase monitorovať pohyb osôb na 
miestach, kde to nie je dovolené a tiež 37 železničných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o cestnej 
premávke, predovšetkým maximálnu povolenú rýchlosť 30 km/hod a nerešpektujú výstražnú svetelnú a zvukovú 
signalizáciu. 

“Každý z previnilcov, ktorý bude v tento deň prichytený pri priestupku, v rámci jeho riešenia dostane aj 
informačný leták, v ktorom je podrobne a zrozumiteľne vysvetlené ako správne prechádzať cez železničné 
priecestie a kde a ako je dovolené prechádzať cez železničnú trať,” dodala hovorkyňa. 

Zoznam miest na policajnú akciu ,,Stihnem – nestihnem“ (utorok 10. apríla): 
A/ Prechádzanie cez koľaje na nedovolených miestach 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody medzi nástupišťami č. 1 až č. 5 smer železničná 

zastávka Bratislava – Vinohrady, 
železničná stanica Bratislava hlavná stanica – prechody cez koľajisko Dvor a medzi nástupišťom č. 1 a č. 2 

smer železničná stanica Bratislava – Lamač, 
železničná stanica Pezinok – km 19,200 – úrovňový prechod medzi nástupišťami na trnavskom zhlaví, 
medzistaničný úsek: Podunajské Biskupice – Bratislava Nové Mesto, Bratislava Nové Mesto – Bratislava - 

ústredná nákladná stanica (tri súbežné traťové koľaje od priecestia v km 7,215 (4,419) až po úroveň OD 
Hornbach, km 7,940 , TUDU 2841 02-prechod od Hornbachu na Ostredky, v úrovni zastávky MHD a OD Terno 
(Kozmos) v km cca 6,800 (4,000), 

Bratislava hlavná stanica - odbočka Močiar koľaj č. 1 a č. 2, km 57,650, TUDU 2804 06-Biely Kríž, 
Bratislava hlavná stanica - odbočka Vinohrady koľaj č. 1 a č. 2, km 3,780 , TUDU 2701 02-Biely Kríž, 
medzistaničný úsek: Lamač – Devínska Nová Ves okolo km 47,000 od diaľničného nadjazdu smerom k 

Lamaču v úrovni nákupného centra LIDL až Lamačský cintorín, 
Malacky – km 25,400, pod diaľničným nadjazdom u vchodového návestidla od Veľkých Levár. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave 

https://mylevice.sme.sk/c/20799709/vodici-aj-chodci-pozor-zajtra-bude-na-zeleznicnych-priecestiach-celoslovenska-akcia.html
https://mylevice.sme.sk/c/20799709/vodici-aj-chodci-pozor-zajtra-bude-na-zeleznicnych-priecestiach-celoslovenska-akcia.html


železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 2,550 – prechod ľudí cez trať zo sídliska Prednádražie na 
cintorín Kamenný mlyn, 

železničná stanica Trnava – dopravňa Šelpice, km 3,819 až 4,050 – prechod ľudí po trati v úseku zastávka 
Trnava predmestie - priecestie v km 3,819, 

Cífer – km 37,230 – úrovňový prechod na konci nástupíšť na bratislavskom zhlaví, 
Trnava - km 47,250 - 47,300 žilinské zhlavie, 
Trnava – km 46,250 – úrovňový prechod medzi nástupišťami na strednom zhlaví, km 46,340 služobný 

prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1. a 2. nástupišťom, od km 46,914 žilinské zhlavie, chôdza z nástupíšť č. 1 
a č. 2 vedľa koľají smerom na sídlisko Podjavorinská, 

Leopoldov – km 63,520 služobný prechod vonkajšieho výpravcu medzi 1., 2. a 3. nástupišťom, 
železničná stanica Piešťany - úrovňový prechod medzi nástupišťami č. 1 a č. 2, nástupište na leopoldovskom 

zhlaví, prechádzanie cez koľaje v priestore, kde začína protihluková stena v smere od stanice na leopoldovskom 
zhlaví, prechádzanie cez koľaje pri vybudovanom podchode, asi v km 80,800, 

železničná stanica Sereď - gáňske zhlavie, 
trať Trnava – Brestovany koľaj č. 1 a č. 2 cestný nadjazd km 49,076, 
trať Trnava – Kúty koľaj č.1, km 2,400 - 2,550, 
Trnava - Križovany koľaj č.1, km 12,215, 12,340, 12.370, 
železničná stanica Dunajská Streda pri stavadle č. 1. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 
železničná stanica Prievidza povedľa koľaje smerom na sídlisko Zapotôčky, 
železničná stanica Handlová od výpravnej budovy medzi koľajami č. 4 a č. 6 smerom na stavadlo č. 2 k 

priecestiu v km 18,701, 
Veľké Uherce – Veľké Bielice – km 0,350, 
Nové Mesto nad Váhom - žilinské zhlavie, 
v úseku trate Veľké Bielice – Nitrianske Pravno v km: 0,800, 1,450, 1,700, 1,900, 3,400, 3,450, 20,900, 

27,100, 
v úseku trate Prievidza – Handlová v km: 1,450, 2,300, 10,050, 16,800, 17,100, 17,550, 17,750, 17,850, 

18,000, 
v úseku trate Horná Štubňa – Handlová v km 17,500, 
zástavka Trenčín – Zlatovce, prechod cez koľaje na konci protihlukovej steny od Trenčína, 
Ladce – pred dopravnou kanceláriou, 
zastávka Košeca a Beluša – nie je využívaný mimoúrovňový prístup k vlakom. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 
Liptovský Hrádok - medzi dopravnou kanceláriou a stavadlom č. 2, 
Vrútky - služobný prechod oproti dopravnej kancelárii, 
Žilina - služobný prechod, resp. prechod pre imobilných cestujúcich k nástupištiam č. 2 a č. 3, 
Čadca - služobný prechod k vonkajšiemu výpravcovi na nástupište č. 2 - košické zhlavie, 
Kysucké Nové Mesto - žilinské zhlavie, služobný prechod, resp. prechod pre imobilných cestujúcich. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 
železničná stanica Šurany - stavadlo č. 1 a č. 2, 
železničná stanica Komjatice - pred dopravnou kanceláriou, 
železničná stanica Nitra pri vchodovom návestidle od Ivanky pri Nitre, prechod pri benzínovej pumpe km 

32,720, 
medzi železničnými stanicami Nitra – Lužianky (Nitra zastávka) km 35,780 (začiatok/koniec nástupišťa smer 

Nitra), 
medzi železničnými stanicami Nitra – Lužianky (Nitra zastávka – Mlynárce) km 36,285, 
Lužianky pred dopravnou kanceláriou km 41,110 a pred stavadlom č. 1 v km 41,160 popri koľajovej váhe, 
železničná stanica Rišňovce - km 13,950, 
traťový úsek Nitra - Topoľčany v km: 35,700 (Nitra – zastávka), 69,400 (železničná stanica Topoľčany), 
Štúrovo – Štúrovo štátna hranica, km 201,550 – nepoužívaná zastávka Chľaba, 
Strekov – Gbelce km 170,870, 
železničná stanica Šaľa - priestor medzi výpravnou budovou a protiľahlou budovou (km 114,400), 
železničná stanica Trnovec nad Váhom – koľajisko medzi staničnou budovou a cestnou komunikáciou 1/75 v 

obci Trnovec nad Váhom. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici 
železničná stanica Sliač kúpele, 
v úseku trate Brezno Halny – Brezno km 12,200 až 10,735, 
železničná stanica Banská Bystrica – prechod na konci nástupíšť č. 1, č. 2 a č. 3, km 21,221, 
železničná stanica Poltár - pred dopravnou kanceláriou, 
železničná stanica Vlkanová - oproti dopravnej kancelárii, 
železničná stanica Fiľakovo - pri stavadle č. 3 a pri výhybkárskom stavadle č. 2, 
železničná stanica Podbrezová, 
železničná stanica Lučenec - pred stavadlom č. 2, 
Zvolen mesto – železničné priecestie (SP1133), km 1,216. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 
železničná stanica Stará Ľubovňa - na plavečskom zhlaví medzi vchodovým návestidlom „S“ a krajnou 

výhybkou, cez popradské zhlavie, 



železničná stanica Poprad –Tatry, 
priecestie v km 197,874 (Levočská cesta), 
estakáda haly TEŽ, 
železničná stanica Studený Potok - prechádzanie cez železničný most popri ceste I/66, 
železničná zastávka Huncovce – prechádzanie po koľajach smerom na Kežmarok, 
železničná stanica Vranov nad Topľou - z vestibulu krížom k vodárni, 
železničná stanica Prešov - služobný prechod na konci nástupíšť na plavečskom zhlaví, 
železničná zastávka Humenné mesto km 1,400 – 1,600. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 
železničná stanica Kostoľany nad Hornádom; km 107,500 - 107,600 - koniec nástupíšť na kysackej strane, 
železničná stanica Košice – stavadlo č. 3, 
železničná stanica Michalovce, 
železničná stanica Streda nad Bodrogom, 
železničná stanica Pribeník, 
železničná zastávka Smižany, 
železničná stanica Trebišov - km 20,740 (pod cestným nadjazdom) cez traťovú koľaj smer Hrinište a km 

20,375 (koniec nástupišťa) cez dopravné koľaje č. 10, 8, 6, 4, 1, 3 a manipulačné koľaje č. 12, 14 a 16, 
železničná stanica Michalovce - oproti dopravnej kancelárii, 
železničná stanica Veľká Ida, 
úsek trate od železničnej stanice Košice po železničnú zastávku Košice – predmestie, pri záhradkárskej 

osade, 
košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Margecany, 
železničná stanica Slovenské Nové Mesto, 
železničná stanica Čierna nad Tisou, 
košické a žilinské zhlavie v železničnej stanici Spišská Nová Ves, rušňové depo v železničnej stanici 

Spišská Nová Ves, 

košické a žilinské zhlavie, nákladný obvod a nástupištia v železničnej stanici Markušovce, 
košické a žilinské zhlavie a nástupištia v železničnej stanici Krompachy, 
úsek trate medzi železničnou stanicou Margecany a železničnou zastávkou Žakarovce. 
B/ Železničné priecestia: 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
Bratislava - železničné priecestie (SP2079) na križovatke ulíc Trnavská – Ivanská, 
Bratislava - železničné priecestie (SP2080), Vrakúňska cesta, 
Bratislava - železničné priecestie (SP1985), ulica Pri mlyne, 
Bratislava - železničné priecestie (SP0373), ulica Pri Šajbách. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave 
Veľký Meder – železničné priecestie (SP2144) - km 29,252. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 
Trenčianska Teplá – železničné priecestie (SP1916), 
Prievidza - železničné priecestie pod Banskou (SP2377), 
Prievidza - železničné priecestie Košovská ulica (SP2374). 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline 
Svrčinovec - železničné priecestie (SP0107) - km 4,465, 
železničné priecestie v úseku Martin – Vrútky pri zastávke Priekopa (SP0554) - km 309,382, 
železničné priecestie na trati Čadca – Makov (SP0055) - km 9,756, 
železničné priecestie na trati Žilina – Rajec (SP1953) - km 12,880. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 
Tekovský Hrádok - železničné priecestie (SP0967), 
Šurany - železničné priecestie pri PTŠ (SP0850). 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici 
Zvolen mesto – železničné priecestie (SP 1133) - km 1,216, 
Sliač kúpele – železničné priecestie (SP1138) - km 6,705, 
Sliač kúpele – železničné priecestie (SP1137) - km 5,625, 
Rimavská Sobota - Sabová – železničné priecestie (SP1185) - km 8,942, 
Lučenec - Fiľakovská cesta – železničné priecestie (SP0498) - km 160,357, 
Lučenec - Zvolenská cesta – železničné priecestie (SP0500) - km 162,615, 
železničné priecestie (SP0789) v mieste železničnej zastávky Žiar nad Hronom - km 53,884. 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove 
Prešov - železničné priecestie (SP1616) - km 20,388, 
Prešov - železničné priecestie na ulici Budovateľskej (SP1612) - km 17,658, 
železničné priecestie pri železničnej stanici Prešov - mesto (SP1614) - km 18,656, 
Prešov - železničné priecestie na ulici Jazdeckej (SP1617) - km 21,134, 
železničné priecestie na trati Humenné – Stakčín - km 1,314 – Humenné mesto (SP1481). 
V územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach 
Košice - železničné priecestie na ulici Rampovej (SP0122), 
železničné priecestie Košice – predmestie na ulici Jantárovej (SP1315), 
Sečovce - železničné priecestie na ceste I/50 (SP1424), 



Čierna nad Tisou - železničné priecestie pri štátnej hranici (SP1279) – km 0,715, 
Dobrá - železničné priecestie pri termináli kombinovanej dopravy (SP1742) – km 5,860, 
Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Maťovce (SP1476) – km 17,689, 
Veľké Kapušany - železničné priecestie smer Čierne Pole (SP1454 a SP1704), 
Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Markušovská cesta (SP0127) – km 171,136, 
Spišská Nová Ves - železničné priecestie na ulici Duklianska (SP0128) – km 174,713, 

Smižany - železničné priecestie (SP0129) – km 175,883, 
Harichovce - železničné priecestie (SP0243) – km 4,828, 
Levočské Lúky - železničné priecestie (SP0247) – km 8,625, 
Bystrany - železničné priecestie (SP0254) – km 2,728, 
Gelnica - železničné priecestie na ulici Hlavná (SP1068) – km 8,033. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Prežite voľný čas naplno: Tipy, kam sa počas týždňa oplatí vyraziť v našom 

meste 
[09.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/prezite-volny-cas-naplno-tipy-kam-sa-pocas-tyzdna-oplati-vyrazit-v-nasom-
meste-296012 

 
 

Oddýchnuť si od povinností padne vhod. S našimi tipmi na zaujímavé tohtotýždňové akcie v Spišskej sa vám 
to určite podarí. 

Tvorivé dielne pre deti 
9. apríla o 17:00, materské centrum Dietka 
Na začiatku týždňa môžete deti nechať umelecky sa vyžiť v materskom centre. Dvere sú tentokrát otvorené 

všetkým deťom (od 4 rokov), ktoré radi tvoria. Stretnutie je bez účasti rodičov. Skupinu vedie Mgr. Art. Amálka. 
Potrebné sú drobné predmety na lepenie. 

Dvorné dialógy 
11. apríla 2018 o 16:00, Múzeum Spiša 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na 53. stretnutie z cyklu Dvorné dialógy. Tentokrát témou bude 

Sans Souci – letohrádok pri Iliašovciach. Hosťom podujatia bude Ondrej Frankovič z Iliašoviec, ktorý sa spoločne 
s členmi občianskeho združenia stará o priestor bývalého letohrádku Sans Souci. Ich zásluhou je táto lokalita už 
roky vyhľadávaným miestom priaznivcov turistiky i cykloturistiky v okolí Spišskej Novej Vsi. 

Ujo Váňa (A tí druhí) 
11. apríla 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Svetový a slávny ruský dramatik A. P. Čechov je majstrom v kreslení komických ľúbostných situácií. Aj v 

scénach z vidieckeho života v Ujovi Váňovi nám zobrazil niekoľko dvojíc, ktoré hľadajú skutočné hodnoty života v 
láske, ktorá sa však nenaplní. 

Besnenie 
12. apríla 2018 o 19:00, kino Mier 
Primatológ Davis Okoye, ktorý si drží ľudí od tela, zdieľa nepochybnú väzbu s Georgeom, mimoriadne 

inteligentnou gorilou o ktorú sa stará od jej dvoch rokov. Ale vykonaním nebezpečného experimentu, ktorý sa 
vymkne spod kontroly, zmení miernu opicu na zúrivé monštrum obrovských rozmerov. A aby toho nebolo málo, 
čoskoro sa objavia aj iné druhy zvierat, ktoré boli podobne zmutované. 

Škriepky na korze 
13. apríla 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Skvelú komédiu korenenú talianskym temperamentom si môžete vychutnať na konci pracovného týždňa. 

Komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, 
mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o hromadu lásky uvedie Spišské divadlo. 

Seniorské majstrovstvá mesta v plávaní 
14. apríla 2018 od 8:00, Krytá plaváreň 
Mesto Spišská Nová Ves, STEZ – Správa telovýchovných zariadení a Plavecký seniorský klub pozývajú 

občanov mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých schopností, na 14. ročník 
Seniorských majstrovstiev mesta v plávaní. 

XXII. Ples ľudí s dobrým srdcom 
14. apríla 2018 o 16:00, Koncertná sieň Reduty 
Spišská katolícka charita, Mestské kultúrne centrum, Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Klub detí a 

mládeže v Spišskej Novej Vsi organizujú už 22. raz Ples ľudí s dobrým srdcom. V sprievodnom programe 

vystúpi sláčikový orchester ZUŠ SNV pod vedením Mariany Kacvinskej, o hudbu sa postarajú bratia Luňákovci. 
Baltazár Banán 
15. apríla 2018 o 16:00, Spišské divadlo 

http://spisska.dnes24.sk/prezite-volny-cas-naplno-tipy-kam-sa-pocas-tyzdna-oplati-vyrazit-v-nasom-meste-296012
http://spisska.dnes24.sk/prezite-volny-cas-naplno-tipy-kam-sa-pocas-tyzdna-oplati-vyrazit-v-nasom-meste-296012


Baltazár Banán, napriek tomu, že je veľký lenivec, zahryzne sa do sveta a spolu s novými a malými 
kamarátmi, čiže s Včielkou Médeou, Mravcom Jožom a Pavúkom Zdenom pocíti, ako chutí svet plný kradnutia a 
klamania, ale i veselých pesničiek, lietania a medových týždňov. Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o 
zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom zaiste zaujme najmenších divákov. 

Chorus Iglovia 
15. apríla 2018 o 17:00, koncertná sála Reduty 
Na konci týždňa bude oslavovať svoje 30. výročie zmiešaný spevácky zbor z nášho mesta – Chorus Iglovia. 

Pri tejto príležitosti sa bude v koncertnej sále Reduty konať ich koncert. Súčasť koncertu bude aj výstava 
fotografií, predaj CD a DVD. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. Max, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
St. Ľubovňa 
BENU, Levočská 4 
Poprad 
Tilia, Banícka 28 
Humenné 
FIALKA, Nemocničná 41/A 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Juh, M. R. Štefánika 2630/214 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Primula, Hollého 222 
Snina 
NÁDEJ, Sládkovičova 300 
Trebišov 
ALEXIS, J. Záborského 3777/1A 
Michalovce 
KAMILKA, Jána Hollého 1466/42 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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