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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Horel les, s plameňmi bojovali desiatky hasičov 
[13.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; tasr] 

 
 

Na Spiši boli pri včerajšom lesnom požiari v nasadení profesionálni aj dobrovoľní hasiči. 
RUDŇANY. Takmer 30 hasičov sa včera popoludní snažilo dostať pod kontrolu požiar bukového lesa, ktorý 

vypukol v katastri obce Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Hasičského 

a záchranného zboru Zuzana Farkasová. „Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti 
zasahovalo päť dobrovoľných hasičských zborov obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom 
a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,“ uviedla Farkasová. Na lokalizácii požiaru pracovalo 26 hasičov s 

deviatimi kusmi hasičskej techniky. Nikto sa nezranil, hasiči s plameňmi bojovali až do šiestej večera. (tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Nové informácie: Požiar bukového lesa v okrese Spišská sa hasičom 

podarilo zlikvidovať! 
[12.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 19:14; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442 

 
 

Hasiči informovali, že požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves sa im už 

podarilo zlikvidovať. 
Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedol, že oheň sa podarilo uhasiť 

krátko po 18. hodine. 

http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442


„Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 
Požiar nám nahlásili po 14. hodine,“ povedal operačný dôstojník a dodal, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 
200 metrov. 

Podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej na mieste zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 
jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Požiar bukového lesa v Rudňanoch sa hasičom podarilo zlikvidovať 
[12.04.2018; teraz.sk; .SK; 16:58; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/hasici-zasahuju-pri-poziari-bukoveho-les/319164-clanok.html 

 
 

Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad 
Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Rudňany 12. apríla (TASR) – Požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves už 

hasiči zlikvidovali. Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach pre TASR uviedol, 
že oheň sa podarilo uhasiť krátko po 18. hodine. 

„Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 
Požiar nám nahlásili po 14. hodine,“ priblížil operačný dôstojník s tým, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 200 
metrov. 

Na mieste podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 
jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Hasiči zasahujú pri požiari bukového lesa v Rudňanoch 
[12.04.2018; teraz.sk; .SK; 16:58; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/hasici-zasahuju-pri-poziari-bukoveho-les/319164-clanok.html 

 
 

Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad 
Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Bratislava/Spišská Nová Ves 12. apríla (TASR) - Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod 
kontrolu požiar bukového lesa, ktorý vypukol v katastri obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. TASR o tom 

informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. 
"Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov 

obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,” uviedla 

Farkasová s tým, že na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky. Doposiaľ sa 
pri udalosti nikto nezranil. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Zamestnanie, kde sa ráta s peniazmi 
[12.04.2018; hnonline.sk; hnonline; 10:25; zdz] 

 
https://hnonline.sk/expert/1726910-zamestnanie-kde-sa-rata-s-peniazmi 

 
 

Mzdár / personalista 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452729/mzdar-

personalista 
Mzda: dohodou 

http://www.teraz.sk/regiony/hasici-zasahuju-pri-poziari-bukoveho-les/319164-clanok.html
http://www.teraz.sk/regiony/hasici-zasahuju-pri-poziari-bukoveho-les/319164-clanok.html
https://hnonline.sk/expert/1726910-zamestnanie-kde-sa-rata-s-peniazmi


Spoločn
osť: 

Dom tretieho veku 

Miesto: Bratislava-Petržalka 
Administratívny pracovník v účtovníctve 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1431946/administrativny-pracovnik-v-

uctovnictve 
Mzda: od 700 do 700 E mesačne 
Spoločn

osť: 
L.S.M., spol. s r.o. 

Miesto: Veľký Biel, okres Senec 
Účtovník / účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451826/uctovnik-uctovnicka 
Mzda: dohodou 
Spoločnosť: METRANS /Danubia/, a.s. 
Miesto: Dunajská Streda 
Personalista / Mzdový(á) 

účtovník(čka) 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1450683/personalista-mzdovy-a-
uctovnik-cka- 

Mzda: dohodou 
Spoločnosť: PYRONOVA s.r.o. 
Miesto: Trnava 
Samostavný/-á účtovník/-čka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1452385/samostavny-a-

uctovnik-cka 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
HE FINANCE, s. r. o. 

Miesto: Štúrovo 
Účtovník, účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1248685/uctovnik-

uctovnicka 
Mzda: od 600 E za mesiac 
Spoločn

osť: 
CAYENE, s.r.o. 

Miesto: Komárno 
Účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-

ponuka/1404933/uctovnicka 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
E.K.P.O. s. r. o. 

Miesto: Partizánske 
Hlavný účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1451323/hlavny-

uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
ZTS METALURG, a. s. 

Miesto: Dubnica nad Váhom, okres Ilava 
Účtovník

/čka 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445419/uctovnik-
cka 

Mzda: od 7 E za hodinu 
Spoločn

osť: 
ADRIA company, s.r.o. 

Miesto: Ružomberok 
Fakturantka, účtovníčka 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1437913/fakturantka-

uctovnicka 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. 

Miesto: Čadca 
Hlavný účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453133/hlavny-



uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
Silicate World, s.r.o. 

Miesto: Lučenec 
Účtovník s platom až 2000 E v personálnej agentúre 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1445886/uctovnik-s-platom-az-2000-v-

personalnej-agenture 
Mzda: od 1200 do 2000 E za mesiac 
Spoločnosť: ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o. 
Miesto: Banská Bystrica 
Mzdárka, 

personalistka 
 

Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1447236/mzdarka-personalistka 
Mzda: od 1050 do 1050 E za mesiac 
Spoločnosť: PODTATRANSKÁ HYDINA a.s. 
Miesto: Kežmarok 
Ekonomický referent 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1453172/ekonomicky-

referent 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
PL - PROFY spol. s r.o. 

Miesto: Orlov, okres Stará Ľubovňa 
Účtovník 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-

ponuka/1450257/uctovnik 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
MK TRAKTOR s.r.o. 

Miesto: Michalovce 
Účtovník (čka)/Ekonómka s anglickým jazykom 
Link: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1448911/uctovnik-cka-ekonomka-s-anglickym-

jazykom 
Mzda: dohodou 
Spoločn

osť: 
WPW Center s.r.o. 

Miesto: Spišská Nová Ves 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Kežmarok zvíťazil v súťaži o najkrajší propagačný materiál za rok 2017 
[12.04.2018; dobrenoviny.sk; 09:04; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/129389/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-
2017 

 
 

V uplynulých dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri 
ocenenia. 

Na ilustračnej snímke nádvorie Kežmarského hradu. — Foto: TASR/Adriána Antošková 
Kežmarok 12. apríla (TASR) – Mesto Kežmarok zvíťazilo v súťaži o najkrajší propagačný materiál za minulý 

rok. V uplynulých dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri 
ocenenia. „V súťaži o najkrajší kalendár, najkrajšiu knihu a propagačný materiál sme si celkovo odniesli jedno 
prvé a dvakrát tretie miesto,“ informovala Zuzana Šlosárová z oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho 
rozvoja mesta na kežmarskej radnici. 

Porota Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi 
mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo ju 
nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali aj Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna 
Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár. „Tretie miesto v kategórii nástenných kalendárov si odniesol 
kalendár festivalu Európskeho ľudového remesla a tretia skončila aj najnovšia monografia mesta pod názvom 
história Kežmarku od 2. polovice 18. storočia,“ doplnila Šlosárová. 

Úspechy zaznamenali aj ďalšie mestá na Spiši. Monografia o meste Vysoké Tatry zvíťazila v kategórii Knihy o 
mestách, na druhom mieste skončila publikácia Karol Thiry, človek, ktorý spája ľudí zo Starej Ľubovne. „Uspeli 
sme aj v kategórii Knihy o kraji a regióne z pera Ľubovnianskeho múzea, prvé miesto získal katalóg Kríž – láska, 

https://www.dobrenoviny.sk/c/129389/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-2017
https://www.dobrenoviny.sk/c/129389/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-2017


sláva, moc, utrpenie a druhé miesto publikácia Zamoyski, majiteľ hradu Ľubovňa 1882-1944,“ uviedla Eva 
Kollárová z Mestského úradu v Starej Ľubovni s tým, že v súťaži uspel aj firemný fotografický kalendár 
Ľubovnianske múzeum – hrad, ktorý získal 3. miesto. Na príprave publikácií sa podľa nej podieľalo množstvo 
zanietených a tvorivých ľudí, ktorí do každej z nich vložili kus zo seba. „Zaujímavosťou je, že všetky ocenené 
dielka majú spoločného menovateľa, grafiku totiž robil mladý talentovaný dizajnér Marek Hrebík,“ upozornila 
Kollárová. 

Medzi kalendármi dominoval kalendár Galéria vyznaní 2018 zo Spišskej Novej Vsi. Jeho tvorcom je 
výtvarník Emil Labaj, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Kežmarok zvíťazil v súťaži o najkrajší propagačný materiál za rok 2017 
[12.04.2018; teraz.sk; .SK; 07:59; TASR;Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/kezmarok-mesto-zvitazilo-v-sutazi/319008-clanok.html 

 
 

V uplynulých dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri 
ocenenia. 

Kežmarok 12. apríla (TASR) – Mesto Kežmarok zvíťazilo v súťaži o najkrajší propagačný materiál za minulý 
rok. V uplynulých dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri 
ocenenia. „V súťaži o najkrajší kalendár, najkrajšiu knihu a propagačný materiál sme si celkovo odniesli jedno 
prvé a dvakrát tretie miesto,“ informovala Zuzana Šlosárová z oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho 
rozvoja mesta na kežmarskej radnici. 

Porota Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi 
mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo ju 
nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali aj Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna 
Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár. „Tretie miesto v kategórii nástenných kalendárov si odniesol 
kalendár festivalu Európskeho ľudového remesla a tretia skončila aj najnovšia monografia mesta pod názvom 
história Kežmarku od 2. polovice 18. storočia,“ doplnila Šlosárová. 

Úspechy zaznamenali aj ďalšie mestá na Spiši. Monografia o meste Vysoké Tatry zvíťazila v kategórii Knihy o 
mestách, na druhom mieste skončila publikácia Karol Thiry, človek, ktorý spája ľudí zo Starej Ľubovne. „Uspeli 
sme aj v kategórii Knihy o kraji a regióne z pera Ľubovnianskeho múzea, prvé miesto získal katalóg Kríž – láska, 
sláva, moc, utrpenie a druhé miesto publikácia Zamoyski, majiteľ hradu Ľubovňa 1882-1944,“ uviedla Eva 
Kollárová z Mestského úradu v Starej Ľubovni s tým, že v súťaži uspel aj firemný fotografický kalendár 
Ľubovnianske múzeum – hrad, ktorý získal 3. miesto. Na príprave publikácií sa podľa nej podieľalo množstvo 
zanietených a tvorivých ľudí, ktorí do každej z nich vložili kus zo seba. „Zaujímavosťou je, že všetky ocenené 
dielka majú spoločného menovateľa, grafiku totiž robil mladý talentovaný dizajnér Marek Hrebík,“ upozornila 
Kollárová. 

Medzi kalendármi dominoval kalendár Galéria vyznaní 2018 zo Spišskej Novej Vsi. Jeho tvorcom je 
výtvarník Emil Labaj, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Hasiči zasahujú pri požiari lesa 
[12.04.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: Info.sk] 

 
http://www.info.sk/sprava/144241/hasici-zasahuju-pri-poziari-lesa/ 

 
 

Takmer tri desiatky hasičov snažia dostať pod kontrolu požiar bukového lesa. 
Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod kontrolu požiar bukového lesa, ktorý vypukol v katastri 

obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru Zuzana Farkasová. 
"Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov 

obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,” uviedla 

Farkasová s tým, že na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky. Doposiaľ sa 
pri udalosti nikto nezranil. 

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

[Späť na obsah] 

http://www.teraz.sk/regiony/kezmarok-mesto-zvitazilo-v-sutazi/319008-clanok.html
http://www.info.sk/sprava/144241/hasici-zasahuju-pri-poziari-lesa/


 
 

9. Košická hudobná jar 2018 privíta umelcov s medzinárodným renomé 
[12.04.2018; operaslovakia.sk; 00:00; Redakcia] 

 
http://operaslovakia.sk/kosicka-hudobna-jar-2018-privita-umelcov-s-medzinarodnym-renome/ 

 
 

Košice – Jeden z najstarších medzinárodných hudobných festivalov na Slovensku Košická hudobná jar (KHJ) 
ponúka vo svojom 63. ročníku (19. apríla – 17. mája 2018) lákavé symfonické i komorné projekty a nebude 
chýbať ani operný koncert. Viaceré diela zaznejú v Košiciach prvýkrát a okrem domáceho orchestra Štátnej 
filharmónie Košice (ŠfK) sa predstavia významné hudobné zoskupenia a umelci medzinárodného renomé. 

„Košická hudobná jar už od svojich začiatkov privádza do Košíc nielen elitných umelcov, ale aj začínajúcich 
virtuózov so sľubne našliapnutou kariérou. Tí sa častokrát aj vďaka mimoriadne príjemnej atmosfére mesta k nám 
radi vrátia aj neskôr, kedy sú už na tzv. vrchole slávy.“ približuje riaditeľ ŠfK, Július Klein. 

Práve takýmto mladým talentom zverila filharmónia do rúk Otvárací koncert festivalu KHJ, ktorý 19. apríla 
povedie taktovka taiwanského dirigenta, Yu-An Chang(a). Sólistom večera bude uznávaný francúzsky 
violončelista Bruno Philippe – laureát prestížnej súťaže kráľovnej Alžbety v Bruseli. Lákavá dramaturgia koncertu 
vytvorená z diel ruských velikánov hudby – S. Rachmaninova, S. Prokofieva a M. Balakireva je taktiež prísľubom 
skvelého hudobného zážitku. 

YuAn Chang, zdroj: ŠFK 
Nielen pre priaznivcov operných melódií je pripravený druhý symfonický koncert s príznačným názvom 

Operné P?le m?le. Pestrú dramaturgiu koncertu 26. apríla naplní vokálne umenie kórejskej sopranistky Sooyeon 
Kim v spolupráci so stálym hosťujúcim dirigentom ŠfK, Leošom Svárovským. Tretí symfonický koncert festivalu sa 
4. mája ponesie v znamení pozitívnych návratov výnimočných umelcov „Sme potešení, že sa opäť na našom 
pódiu spolu s domácim orchestrom ŠfK stretnú dve významné osobnosti dvoch generácií formujúce tak 
slovenské, ako aj české interpretačné umenie a hudobný život – Ondrej Lenárd a Jan Mráček.“, hovorí riaditeľ J. 
Klein. Ich majstrovstvo je zárukou neopakovateľných zážitkov. 

Koncert Štátnej filharmónie Košice, 2017, 
Jan Mráček, Ondrej Lenárd, 
foto: Jaroslav Ľaš 
Záverečnému symfonickému koncertu KHJ je vždy venovaná mimoriadna pozornosť. Aj tento rok dramaturgia 

festivalu nadviazala na tradíciu uvádzania veľkých vokálno-symfonických opusov, ktoré do Domu umenia 
prinášajú špecifickú koncertnú atmosféru. Tú 17. mája nepochybne vytvorí jeden z ukrytých pokladov 
romantických duchovných kompozícií, čakajúcich na svoje sporadické znovuobjavenie – veľkolepé Requiem d 
mol operetného majtra Franza von Suppého. Okrem orchestra ŠfK sa na Záverečnom koncerte 63. Košickej 
hudobnej jari v spolupráci s Českým akademickým zborom pod vedením šéfdirigenta Zbyňka Müllera predstaví aj 
kvarteto vynikajúcich sólistov: Eva Hornyáková, Michaela Zajmi, Michal Lehotský, Jevhen Šokalo. 

Komorné podujatia ponúknu nielen koncerty 
Okrem 4 symfonických a 4 komorných koncertov ponúkne Košická hudobná jar aj komornú hudobno-

dramatickú inscenáciu na motívy života a tvorby Marty Kubišovej z dielne Slovenského národného divadla. 
Publiku sa na predstavení Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu v Kasárňach/Kultúrparku 9. mája 
predstaví trojica hercov Monika Potokárová, Silvia Holečková a Daniel Žulčák. Spojenie hudby a slova ponúkne aj 
koncert 30. apríla na doskách Malej scény Štátneho divadla Košice, na ktorom sa skĺbi mimoriadna interpretačná 
muzikalita renomovaného sláčikového kvarteta Pavel Haas Quartet a charizmatický prejav slovenského herca 
Róberta Rotha. Muzikalita a interpretačná znalosť tzv. starej hudby sa snúbia v projekte Talianske nebo súboru 
Cappella Mariana špecializujúceho sa práve na interpretáciu stredovekého viachlasu, renesančnej polyfónie a 
vokálnych diel raného baroka, ktoré sa rozoznejú v priestoroch kostola Premonštrátov 6. mája. 

Cappella Mariana, zdroj: ŠFK 
Ďalšou z noviniek festivalu je sólový klavírny recitál, ktorý organizátori zverili do rúk vynikajúceho slovenského 

klaviristu Mikiho Skutu. Ten poslucháčov vo Východoslovenskej galérii 15. mája vtiahne do mystéria Bachovej 
svojim prevedením slávnych Goldbergových variácií. Do sveta jazzovej hudby 23. apríla zablúdi saxofónové 
kvarteto Parallax Saxophone Quartet, zložené zo študentiek prestížnej Royal College of Music v Londýne. V ich 
podaní sa v unikátnych priestoroch podkrovia Východoslovenského múzea rozozvučia pôsobivé aranžmány 
populárnych skladieb G. Gershwina, či S. Barbera. 

Festival každoročne ponúka aj sprievodné podujatia. Počas celého festivalu bude návštevníkom v Dome 
umenia sprístupnená výstava obrazov Anatolija Koncuba s názvom Putovanie s anjelom. Filharmonici tiež 
vycestujú do Spišskej Novej Vsi, kde spolu s japonskou huslistkou Ayako Yonetani odohrajú Koncert pre mesto. 

Novinkou na Košickej hudobnej jari bude predkoncertná prednáška k Záverečnému koncertu (17. 5.) 
Košická hudobná jar je podujatím medzinárodného renomé, ktoré každoročne spestruje hudobný život Košíc a 

regiónu unikátnymi umeleckými podujatiami. Programová ponuka 63. ročníka festivalu túto tradíciu iba potvrdzuje. 
Kompletný program Košickej hudobnej jari 
Informovala: Mariana Lechmanová, ŠfK 

[Späť na obsah] 

http://operaslovakia.sk/kosicka-hudobna-jar-2018-privita-umelcov-s-medzinarodnym-renome/


 
 

10. Požiar lesa nad rómskou osadou pri Spišskej Novej Vsi sa podarilo 

zlikvidovať 
[12.04.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1702831/Poziar-lesa-nad-romskou-osadou-pri-Spisskej-Novej-Vsi-sa-podarilo-
zlikvidovat 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves už hasiči 

zlikvidovali. Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedol, že oheň sa 
podarilo uhasiť krátko po 18. hodine. 

„Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 
Požiar nám nahlásili po 14. hodine,“ priblížil operačný dôstojník s tým, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 200 
metrov. 

Na mieste podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 
jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Hasiči zasahujú pri požiari lesa v Rudňanoch 
[12.04.2018; webnoviny.sk; SprávySlovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/hasici-zasahuju-pri-poziari-lesa-v-rudnanoch/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Požiar, hasiči 
BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Dvadsaťšesť hasičov zasahuje pri požiari bukového lesa v obci 

Rudňany (okres Spišská Nová Ves). 

Na mieste je päť dobrovoľných hasičských zborov obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad 
Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi, dokopy s deviatimi kusmi hasičskej techniky. 

Ako agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z HaZZ, požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. 
Pri udalosti sa nikto nezranil. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Požiar bukového lesa nad rómskou osadou sa hasičom podarilo zlikvidovať 
[12.04.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: Info.sk] 

 
http://www.info.sk/sprava/144241/poziar-bukoveho-lesa-nad-romskou-osadou-sa-hasicom-podarilo-
zlikvidovat/ 

 
 

Takmer tri desiatky hasičov zasahovali pri požiari bukového lesa. 
Požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves už hasiči zlikvidovali. Operačný 

dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach pre TASR uviedol, že oheň sa podarilo uhasiť 
krátko po 18. hodine. 

„Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 
Požiar nám nahlásili po 14. hodine,“ priblížil operačný dôstojník s tým, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 200 
metrov. 

Na mieste podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 
jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

Buď informovaný aj na Facebooku 

http://www.topky.sk/cl/10/1702831/Poziar-lesa-nad-romskou-osadou-pri-Spisskej-Novej-Vsi-sa-podarilo-zlikvidovat
http://www.topky.sk/cl/10/1702831/Poziar-lesa-nad-romskou-osadou-pri-Spisskej-Novej-Vsi-sa-podarilo-zlikvidovat
https://www.webnoviny.sk/hasici-zasahuju-pri-poziari-lesa-v-rudnanoch/
http://www.info.sk/sprava/144241/poziar-bukoveho-lesa-nad-romskou-osadou-sa-hasicom-podarilo-zlikvidovat/
http://www.info.sk/sprava/144241/poziar-bukoveho-lesa-nad-romskou-osadou-sa-hasicom-podarilo-zlikvidovat/


Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: Info.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Hasiči zasahujú pri požiari bukového lesa v Rudňanoch 
[12.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/hasici-zasahuju-pri-poziari-bukoveho-lesa-v-rudnanoch-cl579636.html 

 
 

Ilustračná snímka 
Bratislava/Spišská Nová Ves 12. apríla (TASR) - Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod 

kontrolu požiar bukového lesa, ktorý vypukol v katastri obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. TASR o tom 

informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. 
"Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov 

obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,” uviedla 

Farkasová s tým, že na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky. Doposiaľ sa 
pri udalosti nikto nezranil. 

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

 
 

14. Cyklus dokumentov Po stopách Majstra Pavla predstavia verejnosti 
[12.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20802288/cyklus-dokumentov-po-stopach-majstra-pavla-predstavia-
verejnosti.html 

 
 

Vznikol pri príležitosti 500. výročia inštalácie oltára Majstra Pavla v Levoči. 
Oltár Majstra Pavla, Levoča 
(6 fotografií) 
LEVOČA. Cyklus dokumentárnych filmov Po stopách Majstra Pavla, ktorý vznikol pri príležitosti 500. výročia 

inštalácie oltára Majstra Pavla v Levoči, čoskoro predstavia verejnosti. 
Podľa predsedu občianskeho združenia (OZ) 500 Tomáša Slebodníka sa im podarilo zavŕšiť niekoľkoročné 

úsilie a ukončili nakrúcanie cyklu dokumentárnych filmov. 
“V súčasnosti prebieha postprodukcia druhej polovice všetkých dielov, ktorých je celkovo 17. Vysielanie prvej 

časti by malo začať v sobotu 21. apríla. Týždenne budú v jednej zo súkromných televízií odvysielané dva diely. 
Bude to trvať približne deväť týždňov,” uviedol pre TASR Slebodník. 

Tému spracujú komplexne 
Projekt mapuje 17 miest a obcí na Slovensku, v ktorých sa nachádza dielo z dielne Majstra Pavla. 
Prečítajte si tiež:Diela Majstra Pavla ukrývajú aj nenápadné východoslovenské kostolíky 
“Rozhodli sme sa spracovať túto tému komplexne. Na Slovensku sú známe miesta, ktoré súvisia s Majstrom 

Pavlom, ako napríklad Levoča, alebo Spišská Sobota, ale rovnako sú i menej známe miesta, o ktorých sa veľmi 
nevie. Diela Majstra Pavla, ale i diela z jeho dielne sme hľadali od roku 2011 na základe odbornej spolupráce Evy 
Spalekovej a Márie Novotnej. Naším cieľom bolo, aby tie silnejšie mestá, takpovediac, potiahli obce, ako 
Lomnička, Stratená či Mlynica, kde turisti nechodia, lebo o tom vlastne ešte ani nevedia. Informovanosť o tom, že 
v niektorých obciach na Slovensku sú diela Majstra Pavla, je veľmi nízka,” priblížil Slebodník. 

Ako ďalej povedal, počas nakrúcania ich potešila zanietenosť malých obcí. 
“Ľudia vítali s nadšením, že každá informácia o diele, ktoré spravujú vo svojom kostole, sa dostane medzi 

veľké diela, ako je neskorogotický oltár Majstra Pavla v Bazilike svätého Jakuba v Levoči,” dodal. 
V 17 častiach tvorcovia predstavia diela Majstra Pavla v mestách Levoča, Spišská Nová Ves, Banská 

Bystrica, Prešov, Bardejov, Lipany, Sabinov, Spišské Vlachy, Kežmarok, Spišské Podhradie a v obciach Stratená, 
Chyžné, Slovenská Ves, Mlynica, Okoličné, Lomnička, Spišská Sobota, Ľubica a Hrabušice. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Kam za kultúrou - štvrtok 12. apríla 
[12.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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https://korzar.sme.sk/c/20800402/kam-za-kulturou-stvrtok-12-aprila.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Besnenie o 15.20, 18.00, 20.50, 3D o 19.50, Fakjú pán profesor 3 o 18.00, 20.40, 

Pacific Rim: Povstanie o 17.30, 3D o 15.10, Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, 17.50, 3D o 18.20, 
Backstage o 16.10, Červená volavka o 20.40, Králik Peter o 15.30, Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.00, Oni 2: 
Nočná korisť o 21.00, Operácia Entebbe o 16.20, Stratili sme Stalina o 18.40, Artmax koncert - Nick Cave & The 
Bad Seeds o 18.00 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Besnenie o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, 20.00, Deň čo deň 
o 17.50, Apoštol Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra sa začína o 15.40, 19.45, Pacific Rim: Povstanie o 15.45, 
20.10, Backstage o 16.20, 18.20 hod., 

ÚSMEV - Eric Clapton o 17.30, Stratili sme Stalina o 20.00 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Besnenie o 20.25, 3D o 18.00, Fakjú pán profesor 3 o 

18.10, 20.00, Deň čo deň o 17.50, Apoštol Pavol o 16.00, Ready Player One: Hra sa začína o 19.45, Pacific Rim: 
Povstanie o 15.45, Backstage o 16.20 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Tajovského 4) - Venuše ve Švehlovce s predstavením Samko Tale o 10.00 a 

19.00 hod., THÁLIA - Fialka z Montmartru o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Dámsky krajčír o 
10.00 hod. 

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

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 
Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - 
nájdený (do 22. 4.) - sprievodné podujatie - o Leopoldovi a jeho konkurencii o 16.00 hod., Múdro sporiť a 
rozumne míňať (do 15. 4.), Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - 
so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): 
Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - 
ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická 
expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj 
písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických 
výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - 
Party v 21. storočí (do 29. 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.), ÁTRIUM KLUB 
(Zuzkin park 4, po - pia 8 - 15.30) - Výstava obrazov členov Českého spolu v Košiciach (do 12. 4.), KAŠTIEĽ V 
BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 
FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych 
amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny 
a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 
tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA 

UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, 
Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner 
spomienok, Peter Smik: Krabice, Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody 
Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 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.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 
15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe 
Tibora Gurina, Výstava: Alexander Luczy - Tulák hôr (do 22. 4.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Sára & 
Lavra: Ostatné božstvá (do 20. 4.), MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ 
- Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované; Veľkonočná tvorivá 
dielňa 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Stretko pre ženy o 17.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: 

Lenka Slniečková (do 4. 5.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Ready Player One: Hra sa začína o 17.30, Besnenie o 15.10, 20.30, Králik Peter o 

15.50, Besnenie 3D o 18.00, Ready Player One: Hra sa začína 3D o 20.20, Stratili sme Stalina o 15.40, Fakjú 
pán profesor 3 o 18.10, 20.40, Backstage o 16.30, Pacific Rim: Povstanie o 18.40, Apoštol Pavol o 21.00, Nočná 
hra o 15.30, Deň čo deň o 17.50, Tom Raider o 20.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Besnenie o 18.10, 20.40, 3D o 

https://korzar.sme.sk/c/20800402/kam-za-kulturou-stvrtok-12-aprila.html


15.50, Fakjú pán profesor 3 o 15.20, 20.20, Apoštol Pavol o 17.50, Deň čo deň o 18.00, Králik Peter o 15.30, 
Ready Player One: Hra sa začína o 20.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - Besnenie o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion 
Meets Art (do 10. 6.), HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 - vernisáž o 16.00 hod. (do 
10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 25. 4.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, 
so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; OSOBNÉ MYTOLÓGIE / PERSONAL 
MYTHOLOGIES (do 13. 4.), 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.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) Rómov (do 3. 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; 
Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. 
rokoch minulého storočia (do 10. 6.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. 
(do 27. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) 
- Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj 
fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 
cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
VIHORLATSKÉ MÚZEUM - XXVI. karpatská kraslica 2018 (do 6. 4.), 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] 

 
 

16. Spišiaci stavajú na odchovancoch 
[12.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Marián Dic] 
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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 A-mužstva 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.“ 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20797843/spisiaci-stavaju-na-odchovancoch.html


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 A-mužstvo 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.“ 

((piano)) 
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.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Kežmarok zvíťazil v súťaži o najkrajší propagačný materiál za rok 2017 
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Zástupcovia radnice si v Banskej Bystrici prevzali hneď tri ocenenia. 
KEŽMAROK. Mesto Kežmarok zvíťazilo v súťaži o najkrajší propagačný materiál za minulý rok. V uplynulých 

dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri ocenenia. 
“V súťaži o najkrajší kalendár, najkrajšiu knihu a propagačný materiál sme si celkovo odniesli jedno prvé a 

dvakrát tretie miesto,” informovala Zuzana Šlosárová z oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho 
rozvoja mesta na kežmarskej radnici. 

Porota Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi 
mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. 

Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo ju nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali 
aj Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár. 

“Tretie miesto v kategórii nástenných kalendárov si odniesol kalendár festivalu Európskeho ľudového remesla 
a tretia skončila aj najnovšia monografia mesta pod názvom história Kežmarku od 2. polovice 18. storočia,” 
doplnila Šlosárová. 

Úspechy zaznamenali aj ďalšie mestá na Spiši. Monografia o meste Vysoké Tatry zvíťazila v kategórii Knihy o 
mestách, na druhom mieste skončila publikácia Karol Thiry, človek, ktorý spája ľudí zo Starej Ľubovne. 

Ďalšie ceny 
“Uspeli sme aj v kategórii Knihy o kraji a regióne z pera Ľubovnianskeho múzea, prvé miesto získal katalóg 

Kríž - láska, sláva, moc, utrpenie a druhé miesto publikácia Zamoyski, majiteľ hradu Ľubovňa 1882-1944,” uviedla 
Eva Kollárová z Mestského úradu v Starej Ľubovni s tým, že v súťaži uspel aj firemný fotografický kalendár 
Ľubovnianske múzeum - hrad, ktorý získal 3. miesto. 

Na príprave publikácií sa podľa nej podieľalo množstvo zanietených a tvorivých ľudí, ktorí do každej z nich 
vložili kus zo seba. 

“Zaujímavosťou je, že všetky ocenené dielka majú spoločného menovateľa, grafiku totiž robil mladý 
talentovaný dizajnér Marek Hrebík,” upozornila Kollárová. 

Medzi kalendármi dominoval kalendár Galéria vyznaní 2018 zo Spišskej Novej Vsi. 

Jeho tvorcom je výtvarník Emil Labaj, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Mestského kultúrneho centra v 
Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Beh Hornádskou dolinou bol korisťou Ukrajincov 
[12.04.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Danica Božová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20801561/beh-hornadskou-dolinou-koristou-ukrajincov.html 

 
 

Kysak bol dejiskom 36. ročníka Behu Hornádskou dolinou. 
KYSAK. Počas druhej aprílovej nedele pokračovala Východoslovenská veľká cena vytrvalcov. Kysak bol 

dejiskom 36. ročníka Behu Hornádskou dolinou. 
Na polmaratónsku trať dlhú 21,1 km z Kysaku do Malej Lodiny a späť sa postavilo 128 mužov a 33 žien z 

rôznych oblastí Slovenska, Ukrajiny a Maďarska. 
Sprevádzalo ich príjemné slnečné počasie, jedinou prekážkou po obrátke až do cieľa bol nepríjemný 

protivietor. 
Štartoval i bývalý majster sveta 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20801724/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-2017.html
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Podobne ako minulý rok, i teraz trať najrýchlejšie zvládli zahraniční bežci a bežkyne z Ukrajiny. Zvíťazil 28-
ročný Sergej Raschupkin. 

Druhý dobehol jeho krajan, minuloročný víťaz, teraz už 44-ročný Anatolij Malyj, ktorý sa stal zároveň víťazom 
kategórie od 40 do 49 rokov. 

Tretí v celkovom poradí cieľovú pásku preťal najlepší zo Slovákov 42-ročný Tomáš Kamas bežiaci v drese TJ 
Tatran Spišská Nová Ves. 

Podarilo sa mu obhájiť rovnakú pozíciu z vlaňajška, ba dokonca bežal o 5 sekúnd rýchlejšie ako pred rokom. 
„Bežali sme za krásneho počasia, ale bolo až príliš teplo. Od obrátky v Malej Lodine až do cieľa v Kysaku 

fúkal nepríjemný nárazový vietor, čo sťažovalo beh. Som veľmi rád za dosiahnuté umiestnenia – prvý Slovák v 
cieli, druhé miesto v B kategórii od 40 do 49 rokov, tretie miesto absolútne. Výsledný čas mohol byť lepší, ale 
vietor zohral svoju úlohu. Takže spokojnosť,“ spresnil na margo svojho účinkovania cieľavedomý bežec zo Spiša. 

To, že striebro a bronz v celkovom poradí brali veteráni, svedčí o vysokej úrovni veteránskej kategórie. Ba aj 
ďalšie tri pozície bez rozdielu veku vybojovali veteráni. 

Piate miesto obsadil bývalý majster sveta v behu na 100 km, teraz už päťdesiatnik János Bogár z Maďarska, 
šieste neustále sa zlepšujúci 51- ročný Košičan Jozef Molčan. S výnimkou víťaza, mladší pretekári ich tempu 
nestačili. 

Medzi prvými dvoma ženami iba sekunda 
Medzi ženami v celkovom poradí dominovali ukrajinské bežkyne. Prvenstvo vybojovala Julia Diatlova iba o 

sekundu pred Annou Zmurko. Rovnaké priečky im patrili i v kategórii do 34 rokov. 
Bronz si do Vranova odniesla najlepšia zo Sloveniek, vekom už veteránka 46-ročná Mahuliena Krištanová. 

Pridala k nemu prvenstvo v kategórii od 35 do 49 rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Na severe Európy nazbieral Regenda množstvo skúseností 
[12.04.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20797853/na-severe-europy-nazbieral-regenda-mnozstvo-
skusenosti.html 

 
 

Okúsil hokej vo Švédsku, hrával za juniorku Linköpingu. 
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.“ 
((piano)) 
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.“ 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20797853/na-severe-europy-nazbieral-regenda-mnozstvo-skusenosti.html
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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.“ 
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 
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20. Kežmarok zvíťazil v súťaži o najkrajší propagačný materiál za rok 2017 
[12.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-2017-
cl579466.html 

 
 

Na ilustračnej snímke nádvorie Kežmarského hradu. 
Kežmarok 12. apríla (TASR) – Mesto Kežmarok zvíťazilo v súťaži o najkrajší propagačný materiál za minulý 

rok. V uplynulých dňoch si zástupcovia radnice v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici prevzali hneď tri 
ocenenia. „V súťaži o najkrajší kalendár, najkrajšiu knihu a propagačný materiál sme si celkovo odniesli jedno 

http://www.24hod.sk/kezmarok-zvitazil-v-sutazi-o-najkrajsi-propagacny-material-za-rok-2017-cl579466.html
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prvé a dvakrát tretie miesto,“ informovala Zuzana Šlosárová z oddelenia komunikácie, propagácie a regionálneho 
rozvoja mesta na kežmarskej radnici. 

Porota Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov udelila prvú cenu viacjazyčnému sprievodcovi 
mesta Kežmarok, ktorý nesie názov História a kultúra. Brožúru zostavili Mária Bobáková a Igor Bobák, vydalo ju 
nakladateľstvo BAMBOW. Pri tvorbe spolupracovali aj Nora Baráthová, Erika Cintulová, Magdaléna 
Bednarčíková, Gabriela Bodnárová a Marek Kollár. „Tretie miesto v kategórii nástenných kalendárov si odniesol 
kalendár festivalu Európskeho ľudového remesla a tretia skončila aj najnovšia monografia mesta pod názvom 
história Kežmarku od 2. polovice 18. storočia,“ doplnila Šlosárová. 

Úspechy zaznamenali aj ďalšie mestá na Spiši. Monografia o meste Vysoké Tatry zvíťazila v kategórii Knihy o 
mestách, na druhom mieste skončila publikácia Karol Thiry, človek, ktorý spája ľudí zo Starej Ľubovne. „Uspeli 
sme aj v kategórii Knihy o kraji a regióne z pera Ľubovnianskeho múzea, prvé miesto získal katalóg Kríž – láska, 
sláva, moc, utrpenie a druhé miesto publikácia Zamoyski, majiteľ hradu Ľubovňa 1882-1944,“ uviedla Eva 
Kollárová z Mestského úradu v Starej Ľubovni s tým, že v súťaži uspel aj firemný fotografický kalendár 
Ľubovnianske múzeum – hrad, ktorý získal 3. miesto. Na príprave publikácií sa podľa nej podieľalo množstvo 
zanietených a tvorivých ľudí, ktorí do každej z nich vložili kus zo seba. „Zaujímavosťou je, že všetky ocenené 
dielka majú spoločného menovateľa, grafiku totiž robil mladý talentovaný dizajnér Marek Hrebík,“ upozornila 
Kollárová. 

Medzi kalendármi dominoval kalendár Galéria vyznaní 2018 zo Spišskej Novej Vsi. Jeho tvorcom je 
výtvarník Emil Labaj, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi. 

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

 
 

21. Fašiangy, či stavanie májov: V Letanovciach si priblížili rôzne zvyky a 

tradície, FOTO 
[12.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/fasiangy-ci-stavanie-majov-v-letanovciach-si-priblizili-rozne-zvyky-a-tradicie-
foto-296344 

 
 

Deväť folklórnych súborov, približne dve stovky účinkujúcich a dobrá nálada vládla v neďalekých 
Letanovciach. Takto si miestni aj hostia priblížili tradície. 

V sobotu popoludní v Letanovciach pred kultúrnym domom zavládol čulý ruch. Folkloristi z okresu Ge lnica a 
Spišská Nová Ves sa začali schádzať na regionálnu prehliadku s názvom „Ty vodičko čista“, ktorej 
organizátorom bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. 

Ako priblížili organizátori, v uvedenom programe sa na letanovskom javisku predstavilo 9 folklórnych skupín s 
celkovým počtom okolo 200 účinkujúcich. 

Prehliadku otvoril starosta obce Slavomír Zahornadský a aj pracovník Spišského osvetového strediska. Plná 
sála divákov sa oboznámila, ako voľakedy prebiehali fašiangy na dedine, fašiangové obchôdzky (takzvané 
chodzene hejnom), pochovávanie basy, pôstne piesne pri krížoch, vynášanie šmertky (Moreny) až po veľkonočnú 
kúpačku či stavanie májov.. 

Ukážky z regionálnej prehliadky si môžete pozrieť aj v našej galérií. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. 30 hasičov zasahuje pri požiari lesa 
[12.04.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: Info.sk] 

 
http://www.info.sk/sprava/144241/30-hasicov-zasahuje-pri-poziari-lesa/ 

 
 

Takmer tri desiatky hasičov snažia dostať pod kontrolu požiar bukového lesa. 
Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod kontrolu požiar bukového lesa, ktorý vypukol v katastri 

obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru Zuzana Farkasová. 
"Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov 

obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,” uviedla 

http://spisska.dnes24.sk/fasiangy-ci-stavanie-majov-v-letanovciach-si-priblizili-rozne-zvyky-a-tradicie-foto-296344
http://spisska.dnes24.sk/fasiangy-ci-stavanie-majov-v-letanovciach-si-priblizili-rozne-zvyky-a-tradicie-foto-296344
http://www.info.sk/sprava/144241/30-hasicov-zasahuje-pri-poziari-lesa/


Farkasová s tým, že na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky. Doposiaľ sa 
pri udalosti nikto nezranil. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

23. Petit Press na východe pridal nový týždenník My 
[12.04.2018; etrend.sk; MEDIALNE/Tlač; 00:00; Martin Poláš © 2018 News and Media Holding] 

 
https://medialne.etrend.sk/tlac/petit-press-na-vychode-pridal-novy-tyzdennik-my.html 

 
 

Vydavateľstvo Petit Press rozšírilo svoju sieť regionálnych týždenníkov My o nový titul Popradské noviny. Prvé 
číslo vyšlo 10. apríla. 

Zdroj: Profimedia 
Petit Press novým týždenníkom cieli na čitateľov v oblasti Popradu, Kežmarku, Starej Ľubovne a Tatier. „V 

týchto okresoch je množstvo zaujímavých tém. Rozhodli sme sa teda vytvoriť noviny, ktoré budú viac blízke 
ľuďom pod Tatrami,“ povedal Michal Frank, šéfredaktor My na východnom Slovensku. 

Pre čitateľov v tomto regióne bol dosiaľ určený týždenník My Noviny Spiša. Ten budú vychádzať naďalej, ale 
zameriasa primárne na dianie v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. 

„Som rád, že sa nám postupne darí posilňovať našu pozíciu na východnom Slovensku,“ hovorí Milan Mokráň, 
riaditeľ divízie týždenníkov vydavateľstva Petit Press. 

My Popradské noviny vychádzajú od utorka 10. apríla, v rozsahu 32 strán a s predajnou cenou 80 centov. 
Týždenník sa distribuuje cez sieť Mediaprint Kapa, vo vlastnej sieti Petit Pressu a v Poprade aj v predajných 
vakoch. 

My Popradské noviny Zdroj: Petit Press 
V Poprade a okolí vychádzajú z regionálnych týždenníkov v súčasnosti noviny Poprad, ako aj Podtatranské 

noviny. 
So značkou My zamieril Petit Press na východ začiatkom roku 2016. Dovtedy ju používal len pre týždenníky 

na západnom a strednom Slovensku, tituly na východe viazal na značku Korzár. 
Sieť My sa naposledy pred Popradskými novinami rozšírila v januári tohto roka o My Bardejovské noviny. Petit 

Press nezverejňuje predaj jednotlivých titulov v rámci siete, sumárny predaj týždenníkov bol podľa údajov 
kancelárie ABC SR vo februári tohto roka 75 931 kusov. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Takmer 30 hasičov bojuje s požiarom lesa pri Spišskej Novej Vsi 
[12.04.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1702831/Takmer-30-hasicov-bojuje-s-poziarom-lesa-pri-Spisskej-Novej-Vsi 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod kontrolu požiar bukového lesa, 
ktorý vypukol v katastri obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. 
"Požiar zasiahol plochu približne 300 x 200 metrov. Pri udalosti zasahuje päť dobrovoľných hasičských zborov 

obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi,” uviedla 

Farkasová s tým, že na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s deviatimi kusmi hasičskej techniky. Doposiaľ sa 
pri udalosti nikto nezranil. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. V okrese Spišská horí: Hasiči v akcii kvôli požiaru bukového lesa! 
[12.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442 

 
 

https://medialne.etrend.sk/tlac/petit-press-na-vychode-pridal-novy-tyzdennik-my.html
http://www.topky.sk/cl/10/1702831/Takmer-30-hasicov-bojuje-s-poziarom-lesa-pri-Spisskej-Novej-Vsi
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-hori-hasici-v-akcii-kvoli-poziaru-bukoveho-lesa-296442


Takmer 30 hasičov sa momentálne snaží dostať pod kontrolu požiar bukového lesa, ktorý vypukol v katastri 
obce Rudňany, okres Spišská Nová Ves. 

Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Tá zároveň ďalej 
dodala, že požiar zasiahol plochu približne 300×200 metrov. 

„Pri udalosti zasahuje 5 dobrovoľných hasičských zborov obcí Rudňany, Odorín, Markušovce, Matejovce nad 
Hornádom a Poráč a hasiči zo Spišskej Novej Vsi. Na lokalizácii požiaru pracuje 26 hasičov s 9 kusmi hasičskej 

techniky. Doposiaľ sa pri udalosti nikto nezranil,“ doplnila Farkasová. 
Správu budeme aktualizovať! 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

26. II. labdarúgóliga, 19. (pótolt) forduló: Pontosztozkodás a Pomléban 
[12.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-19-potolt-fordulo-pontosztozkodas-pomleban 

 
 

A kedvezőtlen időjárási és a rossz talajviszonyok miatt márciusban több helyszínen elmaradtak a bajnoki 
párharcok a honi második vonalban. 

Kedden és szerdán a csapatok hét mérkőzést pótoltak a 19. fordulóból. A mezőny két dél-szlovákiai 
résztvevője erős ellenféllel mérte össze a tudását. A bentmaradásért küzdő komáromiak (15.) az éllovas 
szerediek otthonából háromgólos vereséggel tértek haza, a Pomléban pontot zsákmányoltak a szakolcaiak. 

A 19. forduló eredményei: 
Kedden játszották: 
Tatran Liptovský Mikuláš–FK Poprad 1:0 (0:0), g.: Ondrek (72.). 
Partizán Bardejov–Inter Bratislava 1:2 (0:0), g.: Romulo Silva Santos (79.), ill. Bezák (62.), Kochan (90.). 
Lokomotíva Košice–Slavoj Trebišov 0:1 (0:0), g.: Lopez Da Silva Junior (58.). 
Szerdán játszották: 
ŠKF Sereď–KFC Komárom 3:0 (1:0), g.: Ulrich (10., 76.), Popin (64.). 
FC STK Fluminense Somorja–MFK Skalica 1:1 (1:1), g.: Matheus Antonio Souza Santos (44.), ill. Šebesta 

(25.). 
FK Noves Spišská Nová Ves–FK Železiarne Podbrezová B 0:1 (0:1), g.: Gerát (13.). 

FK Pohronie–Lokomotíva Zvolen 3:0 (0:0), g.: Župa (48.), Kosorín (64.), Pelegríni (83.). 
Korábban játszották: 
MŠK Žilina B–AFC Nové Mesto nad Váhom 3:4. 
A bajnokság állása: 
1.Sereď 
23 
15 
4 
4 
57:22 
49 
2. Poprad 
23 
13 
5 
5 
38:17 
44 
3. Skalica 
23 
12 
5 
6 
29:24 
41 
4. Žilina B 
23 
11 
3 
9 
54:33 
36 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-19-potolt-fordulo-pontosztozkodas-pomleban


5. Lok. Košice 
22 
11 
3 
8 
31:24 
36 
6. Pohronie 
23 
7 
10 
6 
34:25 
31 
7. Spišská N. Ves 
23 
8 
6 
9 
30:34 
30 
8. Bardejov 
21 
8 
5 
8 
33:29 
29 
9. Somorja 
23 
8 
5 
10 
29:26 
29 
10. Inter 
23 
9 
2 
12 
34:40 
29 
11. Lipt. Mikuláš 
23 
7 
7 
9 
30:30 
28 
12. Trebišov 
22 
8 
4 
10 
18:34 
28 
13. Zvolen 
23 
7 
5 
11 
21:39 
26 
14. N. Mesto 
22 
7 
3 



12 
23:44 
24 
15. Komárom 
22 
6 
5 
11 
34:56 
23 
16. Podbrezová B 
23 
5 
6 
12 
19:40 
21 
ái 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 12. apríla 
[12.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20800125/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-12-aprila.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
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 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
Poprad 
VČELA, Tatranské námestie 4582/1 
Humenné 
MÁRIA, Krátka 3 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Dr. Max, M. R. Štefánika 187/177 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Primula, Hollého 222 
Snina 
NÁDEJ, Sládkovičova 300 
Trebišov 
TILIA, Komenského 2137/65 

https://korzar.sme.sk/c/20800125/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-12-aprila.html


Michalovce 
NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Česko-slovenského Gaymana vyhral študent zo Spiša 
[12.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Ľudia na Korzári Spiš; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20801588/cesko-slovenskeho-gaymana-vyhral-student-z-vychodu.html 

 
 

Mesto sa tým chváli, sekretár biskupov je pohoršený. 
Gayman 2017 
(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V pražskom finále súťaže Gayman 2017 sa ešte vlani v septembri ocitli 

najsympatickejší gayovia Slovenskej a Českej republiky. 
Víťazstvo si odniesol 21- ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi Lukáš Grečko. 

Informáciu o jeho osem mesiacov starom víťazstve mesto teraz v utorok zavesilo na svoj profil na sociálnej 
sieti. 

Okamžite sa strhla diskusia, v ktorej sa narážkami na Lukáša a jeho rodinu nešetrilo. 
Zapojil sa aj sekretár Konferencie biskupov Slovenska. 
Vášnivá diskusia 
Spišská Nová Ves má svoje konto na sociálnej sieti štyri roky. 

Informuje na ňom o udalostiach v meste, o projektoch a predstavuje zaujímavých ľudí, ktorí tam žijú alebo sú 
rodáci a uspeli. 

To isté urobil administrátor stránky aj v prípade úspechu Lukáša Grečka. 
Diskutujúci sa pod príspevkom rozdelili na tých, ktorí mladíkovi fandia, a na tých, ktorí fakt, že sa Lukáš stal 

najsympatickejším gayom dvoch republík, nepovažujú za žiadny úspech. 
„Zo Spišskej Novej Vsi pochádza mnoho statočných a pracovitých ľudí, ktorí sú osobnosťami, aj keď o nich 

vie málokto. Vyhrať súťaž Gayman do tejto kategórie určite nepatri,“ vyjadril sa sekretár Konferencie biskupov 
Slovenska Anton Ziolkovský. 

Ďalší sa chcú z mesta okamžite vysťahovať. 
„Nemusia, v meste ja ani moja rodina nežijeme už päť rokov,“ reagoval samotný Lukáš. 
Mama stojí za synom 
Kto príspevok na web dal, Lukáš ani jeho mama netušia. 
Ani jeden vraj nežiadal, aby ho stiahli, aj keď diskutujúci urážkami na ich osoby nešetrili. 
„Nedokázala som to len čítať a nevyjadriť sa,“ vysvetľuje mama, Adriana Čuchranová, ktorá diskutujúcim 

zanechala jasný odkaz: „Milujem môjho syna! A je mi úplne jedno, kto si čo myslí. Je to môj syn a najúžasnejšie 
dieťa na svete so srdiečkom na pravom mieste. Nehanbím sa za to, aký je, a ani za to, ako som ho vychovala.“ 

Na rovnakej stránke v stredu pribudol etický kódex, ktorý hovorí o porušovaní zásad slušného správania v 
komentároch a o budúcom blokovaní diskutérov, ktorí tieto zásady porušia. 

V diskusii pod článkom o Gaymanovi doteraz nebol zablokovaný nikto. 
Neprijateľná informácia 
Vo vyjadrení nechýba ani informácia, že vedenie mesta nezasahuje do dramaturgie stránky, ani ju 

necenzuruje. 
„Odporúčam vedeniu mesta, aby rozhodne vymenilo ľudí, ktorí považujú za dôležité oboznamovať obyvateľov 

mesta s takýmito informáciami. Ponúkať vôbec túto informáciu na oficiálnom webe mesta považujem za 
neprijateľné. Myslím, že bude potrebné lepšie informovať katolíkov v meste, aké hodnoty vedenie mesta a 
niektorí pracovnici úradu preferujú,“ vyjadril sa vo svojom komentári sekretár konferencie biskupov. 

Oslovili sme aj mesto, do uzávierky sa nevyjadrilo. 
Reakcie očakával 
„Viem, čo ľudia na internete dokážu, navyše pre východ je to dosť kontroverzná téma. Našťastie som sa 

doteraz nestretol so žiadnymi slovnými ani fyzickými útokmi,“ vysvetľuje Lukáš Grečko. 
Vraví, že mame o svojej orientácii povedal hneď, ako si to on sám ujasnil. 
„Vedela som to, keď žijete so svojím dieťaťom pod jednou strechou, venujete sa mu a pozorujete, ako sa 

mení jeho osobnosť, tak niečo za tým musí byť,“ opisuje matka. 
Diskusia Lukášovi ani jeho mame nepadla dobre, no podľa nich je skvelé, že sa našlo aj množstvo ľudí, ktorí 

mu držia palce. 
„Pochopili, že moja orientácia nemá nič spoločné s mojou inteligenciou, talentom, učením alebo uvažovaním.“ 
Budúci lekár 
V týchto dňoch sa Lukáš pripravuje na celosvetové finále Gayman, ktoré sa uskutoční na konci mája v 

Juhoafrickej republike. 
V auguste sa má konať európske finále v Poľsku. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20801588/cesko-slovenskeho-gaymana-vyhral-student-z-vychodu.html


„Pripravujem sa popri štúdiu medicíny v Brne, je to pomerne náročné, ale verím, že uspejem. Pomohlo by to 
zviditeľniť obe krajiny, ktoré zastupujem,“ uzatvára Grečko. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Pri Rudňanoch horel les, zasahovali desiatky hasičov 
[12.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20802329/pri-rudnanoch-hori-les-zasahuju-desiatky-hasicov.html 

 
 

Na Spiši boli v nasadení profesionálni aj dobrovoľní hasiči. 
RUDŇANY. Požiar bukového lesa nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves už hasiči zlikvidovali. 

Operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach uviedol, že oheň sa podarilo uhasiť 
krátko po 18. hodine. 

Horelo nad rómskou osadou v lokalite zvanej Galli smerom k vysielaču medzi obcami Rudňany a Poráč. 
Požiar nám nahlásili po 14. hodine, priblížil operačný dôstojník s tým, že požiar sa rozšíril na plochu 300 krát 

200 metrov. 
Na mieste podľa hovorkyne Prezídia HaZZ Zuzany Farkasovej zasahovalo päť dobrovoľných hasičských 

jednotiek z Rudnian, Odorína, Markušoviec, Matejoviec nad Hornádom a Poráča spolu s profesionálnymi hasičmi 
zo Spišskej Novej Vsi s deviatimi kusmi techniky. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Naša anketa 
[05.04.2018; Bojovník; Titulná strana; s. 1,3; Redakcia] 

 
 

November 1989 sa začal zo „zabitia" istého por. ŠtB Ludvíka Zifčáka (alias Martina Ružičku), ktorý však po 
prevrate záhadne ožil. Na tohtoročné jarné nahnanie ľudí na námestia až bola potrebná reálna vražda dvoch 
mladých ľudí. Nezdá sa vám, že sa tu udial fašisticko-teroristický zločin najhrubšieho zrna? A keďže do jeho 
vyšetrovania sa pustila aj Európa, získali sme tým istotu, že táto vražda nikdy nebude vyšetrená? 

Karol Glamoš, predseda ZO SZPB, Trenčianske Teplice: - Ak by tieto vraždy boli vykonané z politických 
dôvodov na rozpútanie protivládnych protestov, bol by to neopísateľne ohavný čin. Aj keď opozícia vraždy 
evidentne zneužíva na protesty, nemôžem uveriť, že by niekto dal zavraždiť mladých ľudí na dosiahnutie zmeny 
vlády na Slovensku. Nepáči sa mi však, že opozícii je už jasný motív vrážd a nalieha na rýchle vyšetrenie, pričom 
vrahovia nemusia byť nikdy vypátraní, ani pri najlepšej snahe. 

Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Trnava: - Každá vražda je veľmi nepríjemná a tragická udalosť. Kde boli 
organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko a herci, keď v minulom roku bolo zavraždených 47 ľudí 
(bezdomovci v SR)? Kde boli, keď vďaka rozkradnutiu štátneho majetku a vďaka rôznym anjelom zamrzlo 
niekoľko desiatok ľudí? Judášsky groš vyhnal ľudí do ulíc. Aby som bol úprimný, vládnuci urobili veľa prešľapov. 
Ochraňuj nás boh pred vládou Matoviča, Sulíka, Galka, Kolára a ďalších, ktorí len deštruujú a chceli by vládnuť - 
lepšie povedať, kradnúť. 

Vrah dvoch mladých ľudí je dávno za horami. Iba naivní si myslia, že sa nájde! Nie je záujem organizátorov 
zhromaždení, aby sa našiel. 

Ján Páleš, člen ZO SZPB, Banská Bystrica - Rudlová: - Udalosti, ktoré sa odohrali po vražde mladého 
novinára a jeho partnerky nasvedčujú tomu, že išlo o vopred zrežírovanú udalosť. Tá sa stala spúšťačom 
„morálnej paniky", ktorú rozpútali opozičné SaS, OĽANO a Sme rodina a posúžil im aj náš pán prezident. 

Použili na to mladých ľudí, ktorí organizujú protestné zhromaždenia s cieľom vyvolať spoločenské zmeny 
podľa ich scenára. Teda klasický „spindoktoring" (technika jednostranného a zaujatého predkladania informácií). 

Ten otáznik za poslednou vetou anketovej otázky je plne opodstatnený a myslím si, že aj otáznikom ostane. 
(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Igor Sojka, predseda ZO SZPB Diviacka Nová Ves: - Podľa mňa ide o získanie politickej moci opozičných 

strán. Táto vražda, ako aj iné zločiny kapitalizmu nebudú nikdy vyšetrené. Pravdepodobne ide o politické 
odstránenie nepohodlného novinára - politická vražda. 

Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: - Vražda dvoch nevinných ľudí vyhnala obyvateľov Slovenska do 
ulíc. No, pýtam sa, bola to vražda vrahom, ktorý bol nahnevaný článkami zavraždeného redaktora, alebo cynicky 
pripravená akcia na spustenie vášní? 

Ak zoberieme do úvahy druhý scenár, tak, ktoré sily stáli za touto vraždou? Predpokladám, že až po dlhom 
čase sa nájde vrah týchto dvoch nevinných mladých ľudí. Podstatné na tejto vražde je, že sa stala spúšťačom 
demonštrácií, ktoré môžu skončiť podobne, ako na Ukrajine. Preto treba postupovať v rámci platných zákonov pri 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20802329/pri-rudnanoch-hori-les-zasahuju-desiatky-hasicov.html


jej objasnení a nie, aby to diktovala ulica. Máme tu predsa fungujúci štátny aparát a demokraticky zvolený 
parlament. 

Michal Kuchár, tajomník OblV SZPB, Spišská Nová Ves: - Oponujem práve preto, že je v tom zaangažovaná 

aj Európa. O to je väčšia nádej, že táto úkladná vražda bude skôr a dôkladne vyšetrená a nebude zametená pod 
koberec, ako si prajú určité živly, ktoré mali záujem na ich zavraždení. 

Václav Homišan, predseda ObIV SZPB, Stará Ľubovňa: - K tomu sa nevyjadrujem, lebo taktiež by ma mohli 
dať zavraždiť za svoj názor. Na Slovensku je sloboda slova a vyjadrenie svojho názoru čoraz nebezpečnejšie. To, 
čo chceli tí, čo prevrat v roku 1989 robili, dosiahli svoj cieľ v plnej miere. 

Pavol Čuma, tajomník OblV SZPB, Vranov nad Topľou: - Rukopis tohto pokusu o prevrat je veľmi podobný. 
Tento krát už nestačilo vraždu len fingovať, tá sa už musela stať. Podľa informácii, ktoré sa objavujú, ako 
napríklad, „Smrť sa volá Nicholson", niet pochyb, že to skonči pod kobercom. 

Ján Drobňák, predseda a Július Ragáň, tajomník ZO SZPB, Kráľovský Chlmec: - Názor niektorých občanov 
SR je podľa nás taký, že nemajú dôveru v naše organy činné v trestnom konaní, ktoré sa zaoberajú vraždou 
dvoch mladých ľudí. Preto navrhujú do vyšetrovania zainteresovať aj iné zložky z iných štátov. Cudzí 
vyšetrovatelia budú mať, či majú vedomostí o tom, kto spáchal tento beštiálny čin? 

Ján Kochan, predseda ZO SZPB gen. Viesta, Revúca: - Presne tak. Opozícii už nestačil pôvodný scenár a 
museli pritvrdiť. Žiaľ, doplatili na to dvaja mladí ľudia. Ak do vyšetrovania nenasadí naša polícia svojich najlepších 
vyšetrovateľov, európski či svetoví experti nám nepomôžu. Iba objasnením vraždy budeme môcť zavrieť ústa 
krikľúňom v parlamente a na uliciach. 

Jozef Pupala, predseda ZO SZPB arm. gen. L. Svobodu, Čierny Potok: - Koľko ohavných vrážd sa u nás 
udialo a stále nie sú vyšetrené?! Koľko ich bolo v EU a aj tam ich páchatelia chodia po slobode?! Koľkí naši 
politici tvrdili, že poznajú vinníka? A koľkí z nich to boli oznámiť na polícii? Nikto! 

Predčasné voľby, slovenský majdan - to je ich cieľ! Chcú len vyvolať nepokoje a ukojiť si svoje ambície. 
Odhalenie páchateľa vraždy popravenej mladej dvojice im je ukradnuté. 

[Späť na obsah] 
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