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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Dieťa sa hralo na ceste, auto ho usmrtilo 
[25.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

Tragédia sa stala v pondelok v obci Bystrany. 
BYSTRANY. Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Krajská policajná 

hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že tragédia sa stala v pondelok krátko po 19. hodine. Za doposiaľ 
nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves. 

Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu dieťa. 
„Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo,“ priblížila hovorkyňa 
s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin usmrtenia. Okolnosti a príčinu nehody vyšetruje polícia. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Pri nehode zomrelo dieťa 
[25.04.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; tasr] 



 
 

Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Vodič (24) zrazil dieťa na ceste v 
osade pri obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves. Vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu 

vybehlo na cestu dievčatko. tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Mladá zostava nestačila na Bardejov 
[24.04.2018; Kysucké noviny; s. 46; Redakcia] 

 
 

V 25. kole II. ligy žilinské „béčko“ nepotvrdilo tabuľkové postavenie. 
* Bardejov - MŠK Žilina B 3:1 (1:1) 
Góly: 25. Jacko, 66. a 90. Hamuľak - 45. Suľa. Rozhodoval Mastiš, 355 divákov. ŽK: Romulo Silva Santos - 

Krela. 
ŽILINA B: Vajs - Dybala, Martinček (72. Petrák), Suľa, Lacko (58. Hučko), Václavik, Moško, Šušolík, Polievka, 

(66. Farský). 
Klec, Krela 
ho- Tabuľkové postavenie vorilo v prospech rezervy, avšak tréner Kentoš mal k dispozícii veľmi mladú 

zostavu, ktorú doplnil z hlavného tímu iba Polievka. Od úvodu sa hral v Bardejove bojovný futbal, ktorému však 
chýbala väčšia šanca. 

Prvý gól prišiel po aute domácich, keď sa k lopte dostal Jacko a poslal Bardejov do vedenia. Kentošovcom sa 
podarilo vyrovnať pár sekúnd pred polčasovým hvizdom zásluhou 18-ročného Suľu. Do druhého polčasu vstúpili 
aktívnejšie hostia, no gól sa im streliť nepodarilo. Po hodine hry si Bardejovčania vypracovali tlak na žilinskú 
bránu. Z tlaku vyústil gól Hamuľáka - 2:1. 

V závere hostia otvorili hru v snahe vyrovnať. To využili domáci, keď sa do otvorenej obrany dostal Hamuľák. 
Presadil už po dvadsiaty raz v sezóne a upevnil si postavenie najlepšieho strelca ligy. O troch bodoch pre 
Bardejov sa rozhodlo v druhom polčase. 

* Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Podbrezová B 4:1, Lok. Košice - Sereď 0:0, Pohronie - Skalica 0:2, 
Zvolen - Komárno 1:2, Spišská Nová Ves - Nové Mesto nad Váhom 1:2, Liptovský Mikuláš - Šamorín 1:0, 

Poprad - Trebišov 0:0. 
1. Sereď 25 16 5 4 58:22 53 2. Skalica 25 14 5 6 35:25 47 3. Poprad 25 13 6 6 38:18 45 4. Lok. Košice 24 11 

5 8 33:26 38 5. MŠK Žilina B 25 11 4 10 57:38 37 6. Inter 25 11 2 12 39:41 35 7. Trebišov 25 9 6 10 22:36 33 8. 
Pohronie 25 7 11 7 35:28 32 9. Bardejov 24 9 5 10 37:34 32 10. Šamorín 25 9 5 11 30:27 32 11. Lip. Mikuláš 25 8 
7 10 35:34 31 12. SNV 25 8 6 11 31:43 30 13. Komárno 24 8 5 11 43:57 29 14. N. M. n. V. 24 8 4 12 26:46 28 15. 
Zvolen 25 7 6 12 23:42 27 16. Podbrezová B 25 5 6 14 20:25 21 

(TH) 
Mladá zostava žilinskej rezervy na Bardejov nestačila. ILUSTRAČNÉ JÁN MINTÁL 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Zlatý Vestenický, pridal sa i Neuwirth 
[24.04.2018; Topoľčianske noviny; šport; s. 35; (JAŠ)] 

 
 

V úvode apríla sa v Spišskej Novej Vsi konali medzinárodné majstrovstvá Slovenska v plávaní v masters. 

Dlhé roky sa tohto podujatia zúčastňoval z Topoľčian iba Igor Vestenický, v tomto ročníku sa mu pridali i ďalší 
Topoľčanec Noro Neuwirth. Neuwirth je bývalý reprezentant Slovenska v mládežníckych kategóriách, ale už 
deväť rokov súťažne nepretekal. „Plávanie ho však začalo znova baviť a tak si chcel svoje sily overiť i na 
pretekoch. To, že so svojej skvelej výkonnosti takmer nič nestratil, dokázal v Spišskej Novej Vsi potvrdiť. 

Plával dve disciplíny a vo svojich kategóriách obsadil raz prvé a raz druhé miesto. Navyše v kategórii 50 m 
prsia obsadil výborné tretie miesto i spomedzi všetkých účastníkov bez rozdielu kategórie,“ začal hodnotenie 
podujatia Igor Vestenický, ktorý svoje štyri štarty premenil i na štyri cenné kovy. „Plával som štyri disciplíny a 
medzi svojimi vekovými rovesníkmi som získal dve zlaté a dve strieborné medaile. Na pretekoch sme sa opäť 
presvedčili ako sa veľmi zvyšuje počet ľudí, vyznavačov športového plávania i vo vyššom veku. Na štartové bloky 
sa postavilo okolo tristo plavcov zo šiestich krajín. I my v Topoľčanoch sme sa zdvojnásobili. Dúfam, že naše 
úspechy privedú na bazén i ďalších a v budúcnosti postavíme i štafetu, lebo tieto preteky sú zlatým klincom 
celého podujatia,“ dodal na záver Igor Vestenický. 

Zľava Neuwirth a Vestenický. FOTO: ARCHÍV I. V. 
[Späť na obsah] 



 
 

5. Rómska rodina roky žila medzi bielymi, mesto ich teraz posiela bývať do 

osady 
[24.04.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 19:34; SPIŠSKÁ NOVÁ VES/TV MARKÍZA] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1916557 

 
 

Súdne rozhodnutie o vysťahovaní vyvolalo v rodine pocity strachu a beznádeje. 
Musia sa vysťahovať z domu, v ktorom prežili 35 rokov. Rómska rodina sa presťahovala k bielym a bez 

problémov medzi nimi žila desaťročia. Teraz musia dom opustiť a mesto ich posiela bývať do osady. 
Pán Pollák bol železničiar, a preto mu dali železnice pred rokmi dom do prenájmu. Keď zomrel, zostalo v ňom 

bývať sedem dospelých ľudí. Železnice však chceli dom predať. Nájom bytu podľa hovorkyne Železníc SR 
Martiny Pavlíkovej skončil ku koncu decembra minulého roka. 

ŽSR vyzvali obyvateľku domu Magdalénu Pollákovú na odovzdanie bytu s dátumom odovzdania 3. januára 
2018. „Byt však neodovzdala a naďalej ho užíva bez právneho dôvodu až do dnešného dňa," uviedla Pavlíková. 

Dom železnice predávali v ponukovom konaní. Záujemca sa našiel až v 12. kole, keď jeho cena výrazne 
klesla. Pollákovci ponuku na odkúpenie domu neposlali. 

Súdne rozhodnutie o vysťahovaní vyvolalo v rodine pocity strachu a beznádeje. Nešťastní Pollákovci požiadali 
o pomoc mesto. Dostali však ponuku, ktorá je šokujúca. Sedem ľudí sa má presťahovať do maličkého 
jednoizbového bytu v časti mesta s najvyššou kriminalitou, neplatičmi a segregovanou rómskou osadou. 

“Tam sa nedá bývať, tam to je voči mne ponižujúce,” uviedla pani Magdaléna. Susedia o nich hovoria ako o 
slušných ľuďoch, ktorí nikdy nikoho nevyrušovali. 

„Pani Pollákovej bol pridelený byt na Lesnej ulici, kde bývajú plne integrovaní občania nášho mesta, ktorí sú 
zamestnaní a za bývanie si riadne platia, o svoje byty sa vzorne starajú," povedala nám Júlia Jančurová z 
Oddelenia sociálnych vecí MsÚ Spišská Nová Ves. 

Na Lesnej ulici sme si boli s kamerou overiť slová mestskej úradníčky. Našli sme bordel a zničený byt, 
obyvatelia tam žijú bez plynu. Rodina, ktorá prišla o strechu nad hlavou, žiadala mesto o byt v bytovom Dome 
Panoráma. Tam mesto poskytuje bývanie mladým rodinám a sociálne znevýhodneným. Voľné byty vraj k 
dispozícii boli. 

Podľa Jančurovej pani M. Polláková nespĺňa podmienky pridelenia nájomného bytu v bytovom dome 
Panoráma dané zákonom. Chceli sme vedieť, aké konkrétne podmienky Magdaléna Polláková nespĺňa. 
Odpoveďou nám bolo, že pani Polláková je staršia, dôchodkyňa. 

Možno dni a možno už len hodiny delia rodinu Pollákovcov od vysťahovania. Poslednou nádejou zostáva 
možnosť opätovne podať žiadosť o pridelenie väčšieho mestského nájomného bytu. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Deložovanie rómskej rodiny 
[24.04.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Zlatica Švajdová Puškárová;Viktor Vincze] 

 
 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Musia sa vysťahovať z domu, v ktorom prežili 35 rokov.“ 
Viktor Vincze, moderátor: „Rómska rodina sa presťahovala k bielym a bez problémov medzi nimi žili 

desaťročia.“ 
Zlatica Švajdová Puškárová: „Teraz musia dom opustiť a mesto ich posiela bývať do osady.“ 
Marek Baláž, redaktor: „Pán Pollák bol železničiar a preto mu dali železnice pred rokmi dom do prenájmu. 

Keď zomrel, zostalo v ňom bývať 7 dospelých ľudí.“ 
Magdaléna Polláková, obyvateľka domu: „Vyše 30 rokov tu žijeme, staráme sa o ten dom.“ 
Marek Baláž: „Železnice však chceli dom predať.“ 
Martina Pavlíková, hovorkyňa Železníc SR (telefonát): „Nájom bytu skončil ku dňu 31. 12. 2017. Železnice 

Slovenskej republiky vyzvali nájomníčku na odovzdanie bytu, byt však neodovzdala a naďalej užíva bez právneho 
dôvodu až do dnešného dňa.“ 

Marek Baláž: „Dom Železnice predávali v ponukovom konaní. Záujemca sa našiel až v 12. kole, keď jeho 
cena výrazne klesla. Pollákovci ponuku na odkúpenie domu neposlali.“ 

Martina Pavlíková (telefonát): „Byt bude … víťazovi ponukového konania za 26 tisíc eur bez DPH. Cena bola 
znižovaná z pôvodných 36 660 eur.“ 

Marek Baláž: „Súdne rozhodnutie o vysťahovaní vyvolalo v rodine pocity strachu a beznádeje.“ 
Magdaléna Polláková: „Ich to nezaujíma, že kde pôjdeme.“ 

http://www.tvnoviny.sk/a/1916557


Marek Baláž: „Nešťastní Pollákovci požiadali o pomoc mesto. Dostali však ponuku, ktorá je šokujúca. Sedem 
ľudí sa má presťahovať do maličkého jednoizbového bytu v časti mesta s najvyššou kriminalitou, neplatičmi a 
segregovanou rómskou osadou.“ 

Magdaléna Polláková: „Tam sa to nedá ani bývať, to je voči mne ponižujúce.“ 
Neuvedená: „Žili skutočne ako na úrovni. Nebolo nikdy nič počuť o nich, že by proste ako rušili ostatných.“ 
Monika Polláková, dcéra: „Nie sme na to zvyknutí. Bývame medzi vami už toľko rokov, to nepripadá do 

úvahy.“ 
(text v obraze) 
Júlia Jančurová 
oddelenie sociálnych vecí MsÚ SNV 
Pani Polákovej bol pridelený byt na Lesnej ulici, kde bývajú plne integrovaní občania nášho mesta, ktorí sú 

zamestnaní a za bývanie si riadne platia, o svoje byty sa vzorne starajú. 
Marek Baláž: „Na Lesnej ulici sme si boli overiť slová mestskej úradníčky.“ 
Neuvedený: „Ta 21. storočie a oni im tam ani plyn nezavedú.“ 
Neuvedená: „Mesto jaké byty prideľuje a pritom je to smetisko.“ 
Peter Pollák, bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity (OĽaNO): „Ak teda naozaj človek sa osvedčil, 

plne integroval, nechápem aktivite, že tohto človeka následne potom segregujeme v lokalite, ktorá je plná 
negatívnych javov.“ 

Marek Baláž: „Rodina, ktorá prišla o strechu nad hlavou, žiadala mesto o byt v bytovom dome Panoráma. 
Tam mesto poskytuje bývanie mladým rodinám a sociálne znevýhodneným. Voľné byty vraj k dispozícii boli.“ 

Monika Polláková: „Ja som si to všetko zistila, áno, boli voľné, aj tak nám nechceli vyjsť v ústrety. Proste stále 
len do osady, do osady.“ 

(text v obraze) 
Júlia Jančurová 
oddelenie sociálnych vecí MsÚ SNV 
Žiadateľka pani Polláková nespĺňa podmienky pridelenia nájomného bytu v bytovom dome Panoráma dané 

zákonom. 
Marek Baláž: „Chceli sme vedieť, aké konkrétne podmienky Magdaléna Polláková nespĺňa.“ 
(text v obraze) 
Júlia Jančurová 
oddelenie sociálnych vecí MsÚ SNV 
Žiadateľka je pani Polláková staršia, je dôchodkyňa. 
Marek Baláž: „Možno dni a možno už len hodiny delia rodinu Pollákovcov od vysťahovania. Poslednou 

nádejou zostáva možnosť opätovne podať žiadosť o pridelenie väčšieho mestského nájomného bytu. Zo 
Spišskej Novej Vsi Marek Baláž, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Pri nehode na Spiši prišlo o život trojročné dieťa 
[24.04.2018; teraz.sk; .SK; 14:03; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/pri-nehode-na-spisi-prislo-o-zivot-di/321380-clanok.html 

 
 

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že tragédia sa stala v pondelok krátko po 
19. hodine, pričom za doposiaľ nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste. 

Bystrany 24. apríla (TASR) – Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Krajská 
policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že tragédia sa stala v pondelok (23.4.) krátko po 19. 
hodine, pričom za doposiaľ nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci Bystrany, 
okres Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu 
dieťa. Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo," priblížila 
hovorkyňa s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 

V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, 
presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru 
cestnej dopravy. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Mladý vodič na Spiši zrazil dieťa (†3), pri prevoze do nemocnice zomrelo 
[24.04.2018; tvnoviny.sk; Domáce; 13:54; BYSTRANY/TASR] 
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Vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu dieťa vybehlo na cestu. 
Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc 

Jana Mésarová informovala, že tragédia sa stala v pondelok (23.4.) krátko po 19. hodine, pričom za doposiaľ 
nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci Bystrany, okres Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu 
dieťa. Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo," priblížila 
hovorkyňa s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 

V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, 
presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru 
cestnej dopravy. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Alexandrovci oslávia 90. výročie veľkým turné, prídu aj na Slovensko 
[24.04.2018; webmagazin.sk; Webmagazín; 08:00; TASR] 
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“Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb.” 

Archívne snímky z koncertov Alexandrovcov na Slovensku. Foto: TASR/František Iván 
Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928, na turné k výnimočnému výročiu 

vystúpi historicky najväčší počet členov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú budúci rok 11 koncertov v 
desiatich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach. Po tvrdej a viac ako 
rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. výročiu. 

Alexandrovci vôbec prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetiam nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne 
vyberal kandidátov na jednotlivé hlasy. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z 
Alexandrovcov súbor, ktorý sám seba prekonáva, a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a 
výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Turné Alexandrovci European Tour 2019 začne 12. mája v Prievidzi, zbor vystúpi aj v Brezne, Žiline, Martine, 
Spišskej Novej Vsi, Východnej, Trenčíne, Banskej Bystrici, Nitre a dvakrát v Bratislave. Na koncertoch zaznejú 

najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci poznať z repertoáru súboru, a chýbať nebude ani 
divákmi obľúbený Majster Kalinka - Vadim Ananev, jeden zo základných pilierov súčasných Alexandrovcov. 

“Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je originálnym zoskupením mladých talentovaných 
hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá 
prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,” povedal organizátor turné Karol Jagoš. 

“Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme ich navštívili priamo v 
Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich vystúpenie na domácej 
pôde,” dopĺňa manažér Alexandrovcov pre strednú Európu Rudolf Héger. 

TASR informovala PR manažérka koncertov Andrea Čurná. 
Do kín vstupuje Pepík, v úlohe večného outsidera uvidíme M. Suchánka video 
KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Pepík a Dubček video 
TWiiNS prichádzajú s novým singlom Our Own Paradise video 
Speváčka Mariah Carey prehovorila o svojom boji s bipolárnou poruchou 
Bradatá speváčka Conchita Wurst priznala, že má vírus HIV 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Slovenské zoologické záhrady sa tešia novým prírastkom: V Bratislave 

hlásia až tri mláďatká! 
[24.04.2018; cas.sk; Čas.sk; 07:45; kz;red] 
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Otvoriť galériu 
Jar zavítala aj do slovenských zoologických záhrad. 
Na svet sa vypýtali mláďatká viacerých zvierat. V bratislavskej zoo sa narodili lemury kata, kozičky aj exotická 

antilopa dikdik Kirkov. V novoveskej zoo sa najväčšej pozornosti tešia takisto mláďatká lemurov, ale tiež dvaja 
ježkovia bielobruchí. 

Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
Antilopa dikdik Kirkov 
Mláďatko sa narodilo v bratislavskej zoo 11. apríla. Je to bylinožravec s nočnou aktivitou. Najmenšia antilopa 

dosahuje v kohútiku výšku len 35 centimetrov. 
Ovca domáca Ouessantská 
V priebehu niekoľkých dní sa v Zoo Bratislava narodili 3 prírastky ovce domácej. Otcom všetkých prírastkov je 

Oskar. Keď mláďatká vyrastú, poputujú do iných zoo alebo k súkromníkom. 
Lemury kata 
Lemury sú medzi návštevníkmi veľmi obľúbené. Mláďatá sa rodia modrooké, žijú v skupinách zložených z 5 - 

30 jedincov, ktoré vedie dominantná samica. V Bratislave sa narodili dva, v Spišskej Novej Vsi doplnili počet 

opičiek o dva kusy z Maďarska. 
Ježko bielobruchý 
V novoveskej zoo pribudli 2 ježkovia bielobruchí. Tieto zvieratká majú pôvod v Afrike a dožívajú sa 3-4 roky. 

Ježko cez deň zväčša spí a aktívny je v noci. 
Foto: 
Ošetrovateľka Ivana kŕmi lemury piškótami. Zdroj: kz, red, ZOO Bratislava 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Slovensko: Historický kalendár na 24. apríla 
[24.04.2018; teraz.sk; Školský servis; 07:18; TASR] 
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Utorok 24. apríla 2018. Je to sedemnásty pracovný týždeň a 114. deň roka 2018. 
Bratislava 24. apríla (TASR) - 
SLOVENSKO - OSOBNOSTI 
1549 - Narodil sa v Bardejove polyhistor, lekár a učiteľ JURAJ HENISCH, autor celého radu lekárskych, ale aj 

geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác. Zomrel 31.5.1618. 
1648 - Zomrel v Levoči geograf, astronóm, vydavateľ kalendárov DÁVID FRÖHLICH, jeden z 

najvýznamnejších predstaviteľov vedeckého života v Uhorsku. V jednom zo svojich diel Anatomae revolutionibus 
mundanae ako prvý v Uhorsku obhajoval rotáciu Zeme. Narodil sa v roku 1595. 

1698 - Narodil sa v Šenkviciach historik GABRIEL KOLINOVIČ. Zomrel 24.12.1770. 
1763 - Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch národno-kultúrny dejateľ, katolícky cirkevný hodnostár, mecén 

Slovenského učeného tovarišstva, prekladateľ a vydavateľ JURAJ PALKOVIČ, najvýznamnejší predstaviteľ 
bernolákovského hnutia po smrti Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho. Zomrel 21.1.1835. 

1803 - Narodil sa v obci Topoľa kultúrny pracovník, gréckokatolícky kňaz, pedagóg, osvetový pracovník, 
básnik, dramatik a publicista ALEXANDER DUCHNOVIČ, predstaviteľ generácie buditeľov medzi Rusínmi v 
Uhorsku počas 19. storočia. Jeho meno nosí aj divadlo v Prešove (Divadlo Alexandra Duchnoviča). Zomrel 
30.3.1865. 

1817 - Narodil sa v Starých Horách katolícky kňaz, botanik, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej 
FRANTIŠEK BULLA. Zomrel 14.8.1900. 

1822 - Narodil sa v Liptovskom Mikuláši národný buditeľ, predstaviteľ romantizmu v slovenskej literatúre a 
jeden z najrevolučnejších štúrovských básnikov JANKO KRÁĽ. Medzi jeho najznámejšie diela patria napríklad 
básne a balady Duma bratislavská, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko či Jarná pieseň. Zomrel 23.5.1876. 

1918 - Narodil sa v Bratislave slovenský prozaik a básnik píšuci po nemecky ALFRED MARNAU. Zomrel 
15.6.1999 v Londýne (Spojené kráľovstvo). 

1935 - Narodil sa v Kurime literárny teoretik, vedec a prekladateľ JOZEF HVIŠČ. 
1936 - Narodila sa v Prahe (dnes Česko) sochárka MÁRIA BARTUSZOVÁ. Zomrela 22.12.1996 v Košiciach. 
1939 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi hudobný skladateľ a herec JÁN MELKOVIČ, dlhoročný člen 

Radošinského naivného divadla (RND). Do RND nastúpil v roku 1983 ako výhradný skladateľ hudby vo všetkých 

https://www.cas.sk/clanok/684468/slovenske-zoologicke-zahrady-sa-tesia-novym-prirastkom-v-bratislave-hlasia-az-tri-mladatka/
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divadelných hrách. Ako filmový herec sa predstavil už v roku 1970, keď stvárnil jednu z hlavných úloh v 
“trezorovom” filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia, ktorý bol dokončený až začiatkom 90. 
rokov minulého storočia. V RND účinkoval aj ako herec, napríklad v predstaveniach Nevesta predaná Kubovi, 
Pavilón B, Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika 
komika. Ako výrazná postava sa objavil aj v ďalších významných slovenských celovečerných filmoch: Ľalie poľné, 
Montiho čardáš, Záhrada či Krajinka. Zomrel 21.3.2004. 

1941 - Narodil sa v Budapešti (dnes Maďarsko) archeológ, univerzitný profesor a bývalý riaditeľ 
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre ALEXANDER RUTTKAY, orientovaný na 
slovanskú a stredovekú archeológiu. 

1946 - Narodila sa v maďarskej obci Ózd slovenská atlétka EVA ŠURANOVÁ, rodená Kucmanová, bronzová 
medailistka v skoku do diaľky z mníchovských (Nemecko) olympijských hier (OH) roku 1972. Zomrel 31.12.2016. 

1977 - Narodil sa v Bojniciach moderátor, zabávač a herec JURAJ MOKRÝ. 
SLOVENSKO - UDALOSTI 
1836 - Študenti bratislavského lýcea uskutočnili pod vedením Ľudovíta Štúra pamätnú vychádzku na Devín, 

kde sa vyslovili za sebaurčovacie právo pre slovenský národ a prvý raz použili názov Bratislava namiesto dovtedy 
zaužívaného Prešporok. Prvý raz sa tiež spievala hymnická pieseň Hej, Slováci od Samuela Tomášika, ktorá sa 
stala hymnou štúrovského hnutia revolučných rokov 1848-1849 a zápasu Slovákov v Uhorsku za národnú a 
štátnu slobodu, pričom v rokoch 1939-1945 sa stala štátnou hymnou vojnovej Slovenskej republiky. Účastníci 
pamätnej vychádzky si zvolili aj slovanské mená. 

1921 - Prvýkrát sa uskutočnil Národný beh Devín - Bratislava. Prvý výpadok tohto atletického podujatia bol v 
roku 1928. Druhá svetová vojna prerušila tradíciu až do roku 1948. Ďalšou dlhou prestávkou, bolo obdobie medzi 
rokmi 1951 až 1967. Od roku 1971 sa história Národného behu Devín – Bratislava ani jediný raz neprerušila. 

1949 - V českej Prahe na zlučovacom zjazde národných zväzov mládeže (začal sa 23.4.) vznikli 
Československý svaz mládeže (ČSM) a Pionierska organizácia (PO) ČSM. 

2006 - Vtedajší prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gašparovič prijal čestný post protektora Európskej 
akadémie vied a umení. Zaradil sa tak do spoločnosti hláv európskych štátov, ktoré prisľúbili podporovať vedu a 
umenie vo svojej krajine. 

2007 - Horolezec Jozef Kopold vystúpil britskou cestou, juhozápadnou stenou a alpským štýlom na vrchol 
himalájskej osemtisícovky (8046 m) Šiša Pangma. 

2013 - Bývalého predsedu národniarov Jána Slotu vylúčili zo Slovenskej národnej strany (SNS). Rozhodlo o 
tom predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov. Vylúčenie bolo výsledkom disciplinárneho konania kvôli 
nehospodárnemu nakladaniu s majetkom SNS. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Vodič nezabudne na strašnú chvíľu: Spoza auta mu vybehlo trojročné dieťa 
[24.04.2018; pluska.sk; Krimi; 00:00; pem;TASR] 
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Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Tragédia sa stala v pondelok krátko 
po 19. hodine. 

Dieťa vodičovi vybehlo spoza auta. 
Foto: Ilustračné, pem 
Za doposiaľ nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci Bystrany, okres 

Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu 
dieťa. Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo,"priblížila 
hovorkyňa s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 

V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, 
presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru 
cestnej dopravy. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. SEPS plánuje v tomto roku preinvestovať vyše 127 miliónov eur 
[24.04.2018; openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk; 00:00; SITA] 
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Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore stavieb 
Transformácia 400/100 kV Bystričany. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) výrazne navyšuje investície. Prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy plánuje v tomto roku preinvestovať vyše 127 miliónov eur. V minulom roku to pritom bolo viac ako 55 
miliónov eur. „Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore 
stavieb Transformácia 400/100 kV Bystričany,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie 
SEPS Norbert Deák. SEPS plánuje v tomto roku preinvestovať do tohto projektu vyše 41 miliónov eur. 

Spomínaná investičná akcia zahŕňa vybudovanie novej 400 kilovoltovej rozvodne v elektrickej stanici 
Bystričany, vybudovanie dvoch nových 400 kilovoltových vedení pre pripojenie novej rozvodne v Bystričanoch do 
rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní pre umožnenie pripojenia nových 
vedení. „Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu 
odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF),“ dodal Deák. 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v tomto roku taktiež plánuje inovovať riadiaci a informačný systém (RIS) 
Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Inovácia sa bude týkať dispečerského riadenia energetiky, 
záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. „Počas výmeny týchto 
riadiacich systémov bude potrebné, aby dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy plynulo prešiel na nový 
RIS, ktorý musí spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ spresnil Deák. Plánovaný finančný objem na 
modernizáciu RIS je v tomto roku vyše 13 miliónov eur. 

V tomto roku chce štátna spoločnosť pokračovať aj v prácach na prechode elektrickej stanice Podunajské 
Biskupice na rozvodňu nového typu, kde sa plánuje preinvestovať finančný objem vo výške 19,5 milióna eur a 
práce na výmene dvoch transformátorov a diaľkovom riadení v elektrickej stanici Spišská Nová Ves v celkovom 

finančnom objeme v tomto roku 9,6 milióna eur. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 

2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, 
ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Jediným akcionárom firmy je Ministerstvo 
financií SR. 

https://venergetike.sk/investicie-elektrickej-prenosovej-sustavy-vyrazne-vzrastu/ 
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14. 24-ročný vodič zrazil 3-ročné dievčatko, ktoré zraneniam podľahlo 
[24.04.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;KR PZ KE;Foto: Shuterstock] 
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Polícia v tejto veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. 
V pondelok (23.4.) o 19:25 h došlo za doposiaľ nezistených okolností k dopravnej nehode v obci Bystrany 

(okr. Spišská Nová Ves) medzi osobným autom značky Citroen, ktoré viedol 24-ročný vodič, a 3-ročnou 

chodkyňou. 
Podľa doterajších zistení polície vodič obchádzal stojaci nákladiak, spoza ktorého mu vybehlo na cestu dieťa, 

ktoré zachytil prednou časťou vozidla. Dievčatko počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo. 
“Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. V tejto súvislosti polícia začala trestné 

stíhanie pre prečin usmrtenia,” upresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana 
Mésarová. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom 
ďalšieho vyšetrovania. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, KR PZ KE, Foto: Shutterstock 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V okrese Spišská došlo k nehode. Dievča (†3) počas prevozu do nemocnice 

zraneniam podľahlo 
[24.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-doslo-k-nehode-dievca-3-pocas-prevozu-do-nemocnice-
zraneniam-podlahlo-297378 
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Polícia informovala, že v okrese Spišská Nová Ves došlo k dopravnej nehode medzi osobným autom a 3-

ročnou chodkyňou. Tu sú podrobnosti! 
Krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová informovala, že včera o 19:25 h došlo za doposiaľ nezistených 

okolností k dopravnej nehode na miestnej komunikácii v miestnej osade v obci Bystrany v okrese Spišská Nová 
Ves medzi osobným motorovým vozidlom, ktoré viedol 24-ročný vodič a 3-ročnou chodkyňou (obaja z uvedenej 

obce). 
„Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu dieťa 

bez toho, aby sa presvedčilo, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, ktoré zachytil prednou časťou vozidla. 
Chodkyňa počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahla. Vodič bol podrobený dychovej skúške s 
negatívnym výsledkom. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uviedla Mésarová. 

Krajská policajná hovorkyňa zároveň dodala, že bližšie okolnosti dopravnej nehody, presná príčina jej vzniku a 
miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Slovenská elektrizačná prenosová sústava chce investovať milióny eur 

nielen do nových rozvodní 
[24.04.2018; webnoviny.sk; Ekonomika; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/slovenska-elektrizacna-prenosova-sustava-chce-investovat-miliony-eur-nielen-
novych-rozvodni/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) výrazne 

navyšuje investície. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy plánuje v tomto roku preinvestovať vyše 127 miliónov 
eur. V minulom roku to pritom bolo viac ako 55 miliónov eur. 

„Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore stavieb 
Transformácia 400/100 kV Bystričany,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie SEPS 
Norbert Deák. SEPS plánuje v tomto roku preinvestovať do tohto projektu vyše 41 miliónov eur. 

Spomínaná investičná akcia zahŕňa vybudovanie novej 400 kilovoltovej rozvodne v elektrickej stanici 
Bystričany, vybudovanie dvoch nových 400 kilovoltových vedení pre pripojenie novej rozvodne v Bystričanoch do 
rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní pre umožnenie pripojenia nových 
vedení. „Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu 
odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF),“ dodal Deák. 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v tomto roku taktiež plánuje inovovať riadiaci a informačný systém (RIS) 
Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Inovácia sa bude týkať dispečerského riadenia energetiky, 
záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. 

„Počas výmeny týchto riadiacich systémov bude potrebné, aby dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
plynulo prešiel na nový RIS, ktorý musí spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ spresnil Deák. Plánovaný 
finančný objem na modernizáciu RIS je v tomto roku vyše 13 miliónov eur. 

V tomto roku chce štátna spoločnosť pokračovať aj v prácach na prechode elektrickej stanice Podunajské 
Biskupice na rozvodňu nového typu, kde sa plánuje preinvestovať finančný objem vo výške 19,5 milióna eur a 
práce na výmene dvoch transformátorov a diaľkovom riadení v elektrickej stanici Spišská Nová Ves v celkovom 

finančnom objeme v tomto roku 9,6 milióna eur. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 

2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. 
Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie 

prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej 
energie a jej presné meranie. Jediným akcionárom firmy je Ministerstvo financií SR. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Kam za kultúrou - utorok 24. apríla 
[24.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20808273/kam-za-kulturou-utorok-24-aprila.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Dubček o 18.40, 20.50, Dve a pol kačky o 15.10, 16.30, Pepík o 16.20, 18.30, 20.40, 

Súboj pohlaví o 15.20, 20.55, Vadí nevadí o 21.00, Besnenie 3D o 18.00, Ready Player One: Hra sa začína 3D o 
20.20, Apoštol Pavol o 17.50, Backstage o 15.50, Besnenie o 20.30, Červená volavka o 17.10, Deň čo deň o 
16.10, Fakjú pán profesor 3 o 18.20, Králik Peter o 15.00, Nočná hra o 20.00, BABSKÁ JAZDA - Dve nevesty a 
jedna svadba o 18.00 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí nevadí o 
20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú pán profesor 3 o 15.50, 17.45, 19.50, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr One: 
Hra sa začína o 20.00, Backstage o 16.10, 18.10 hod., 

ÚSMEV - Apoštol Pavol o 16.30, Dubček o 18.30, Thelma o 20.15 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví 

o 17.55, Vadí nevadí o 20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú pán profesor 3 o 17.45, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr 
One: Hra sa začína o 20.00, Backstage o 16.10 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Víly o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Voľnomyšlienkar 

o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Tajovského 4) - Nevesta Myška o 9.00, 10.30 a 14.00 hod., THÁLIA - 
Zelený čln o 9.30 a 11.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Dámsky krajčír o 9.15 a 12.00 hod. 

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

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 
- 1990); VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 
Košický zlatý poklad; 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; MALÁ ZASADAČKA - (prednáška) Sto rokov 
od vzniku Juhoslávie a juhoslovanské pohľady na prvú Československú republiku o 16.00 hod., 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; ŠOPA GALLERY 
(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: We see objects around us because of the light they create (do 31. 
5.), 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.), 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; 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, MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK 
DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - ETNO BUBNY o 17.00 hod., Filmový klub: Thelma o 19.00 hod., 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.), Voices: Rozhovor o smrti o 18.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Dve a pol kačky o 15.20, 16.10, Králik Peter o 15.30, Pepík o 18.30, 20.30, Dubček o 

18.20, 20.20, Backstage o 16.00, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Súboj pohlaví o 20.50, Deň čo deň o 16.30, Dve 
nevesty a jedna svadba o 18.00, Temné kecy o 19.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Dubček o 16.30, 20.50, Dve a 
pol kačky o 15.00, Vadí nevadí o 18.30, Besnenie o 20.30, BABSKÁ JAZDA - Dve nevesty a jedna svadba o 
18.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Dubček o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Denník Anny Frankovej 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 korunove j 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; Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba - do 6. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 6. 5.), Chlieb a hry (do 3. 5.), Minulosť otlačená v 
hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála expozícia: 
Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 
17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), HLAVNÁ 51: 
MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 25. 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 - Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz (do 
20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 5.), TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA 
ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 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.), HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Irén 
Törő - Spomienky na leto (do 30. 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.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov 
vodného diela Domaša, Historická expozícia (história regiónu s akcentom na históriu Kaštieľa); (prednáška) 
Príroda sa prebúdza, BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - 
Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Vranov už môžu ohroziť len Lipany, myslí si kouč Veľkých Revíšť 
[24.04.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Daniel 

Dedina] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20810755/vranov-uz-mozu-ohrozit-len-lipany-mysli-si-kouc-velkych-
revist.html 

 
 

Hodnotenie 22. kola III. futbalovej ligy. 
VEĽKÉ REVIŠTIA. Všetky tri výhry hostí v 22. kole III. futbalovej ligy Východ možno označiť za nečakané. 

Najväčším prekvapením bol triumf Veľkých Revíšť v Stropkove. 
„Pre mnohých to bol šokujúci výsledok, body sme už ale potrebovali ako soľ,“ s úľavou skonštatoval hosťujúci 

kormidelník Bartolomej Petro. 
Ponúkame prehľad zápasov 22. kola najvyššej regionálnej súťaže optikou Bartolomeja Petra, trénera TJ 

Veľké Revištia. 
STROPKOV – V. REVIŠTIA 0:1 
Prečítajte si tiež:III. liga: Veľké Revištia pripravili Stropkovu prekvapenie 
B. Petro: „Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo uspieť na pôde Stropkova. Nielen z trénerských, ale i 

hráčskych skúseností viem, že body sa tam nezískajú vôbec ľahko. Pre mnohých to bol šok, keďže domáci boli 
lídrom tretej ligy. Cením si to o to viac, že chlapci urobili maximum pre úspešný výsledok. Body sme už 
potrebovali ako soľ.“ 

FK KOŠICE – VRANOV n/T 1:3 
B. Petro: „Viac som favorizoval domácich. Víťazstvo Vranova je pre mňa prekvapením, ale zas nie až takým 

veľkým, nakoľko jeho zápasy sledujem. Má veľmi dobré mužstvo a v Košiciach uhral veľmi dôležité tri body, ktoré 
môžu nakoniec rozhodnúť o postupujúcom. Vranov šiel do jari skromne, ľudia, ktorí pracujú v tamojšom futbale, či 
Fero Buzek alebo Roman Lazúr, neradi dopredu niečo vyhlasujú, ale myslím si, že v kútiku duše určite snívajú 
druholigový sen.“ 

LIPANY – PLAVNICA 1:0 
B. Petro: „Lipany majú menší počet odohraných zápasov, k dispozícii budú mať ešte dve dohrávky. Môj názor 

je taký, že len Lipany už môžu ohroziť Vranov v ceste za postupom.“ 
ROŽŇAVA – SVIT 2:0 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20810755/vranov-uz-mozu-ohrozit-len-lipany-mysli-si-kouc-velkych-revist.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20810755/vranov-uz-mozu-ohrozit-len-lipany-mysli-si-kouc-velkych-revist.html


B. Petro: „Počul som, že Svitu sa podarilo v zime stabilizovať káder a je to iné mužstvo než v jeseni, kedy boli 
zápasy s ním pre súperov povinnou jazdou. Rožňava predviedla týždeň predtým u nás veľmi dobrý výkon, bola o 
triedu lepšia. Preto to bola pre mňa jasná jednotka.“ 

PREŠOV B – SABINOV 3:1 
B. Petro: „Veľmi dôležité víťazstvo pre Prešov, ak nechce skončiť niekde na chvoste tabuľky. Bolo to derby, v 

ktorom by sa body zišli aj Sabinovu, pretože v tejto chvíli ešte nikto nevie, koľko tímov bude zo súťaže 
vypadávať.“ 

SNINA – SVIDNÍK 0:0 
B. Petro: „Výsledky Sniny začínajú byť pre mňa trochu prekvapením. Vo Svite predtým prehrala, teraz len 

remizovala, pritom doma je veľmi silná. Neviem, čím to je, či má v kádri nejaké absencie, lebo ja sa sústredím 
prioritne na svoj tím.“ 

KROMPACHY – BARD. N. VES 2:3 
B. Petro: „Toto je určite ďalšie z prekvapení. S Bardejovskou sme nedávno hrali a tak ako sme tesne prehrali, 

mohli sme aj remizovať či vyhrať. Na ihrisku silných Krompách uhrala veľmi cenné a pre ňu nesmierne dôležité tri 
body.“ 

ŠAR. MICHAĽANY – GIRALTOVCE 5:1 
B. Petro: „Jednoznačná jednotka, čo výsledok len potvrdil. Šarišské Michaľany majú po zime stabilizované 

mužstvo, kým Giraltovce sa v tabuľke pomaly prepadávajú nadol. V jarnej časti to budú mať ešte poriadne 
náročné. Predpokladal som jednoznačné víťazstvo domácich.“ 

Mať záchranu v suchu čo najskôr 
Bartolomej Petro zasadol na lavičku Veľkých Revíšť v zime 
.Pre mladého kormidelníka nie je III. liga žiadnou neznámou, ešte v uplynulej sezóne v nej viedol Vranov nad 

Topľou. 
V Slovnaft Cupe mal na lopate neskoršieho víťaza súťaže Slovan Bratislava, belasí vyhrali až v penaltovom 

rozstrele. 
„Od futbalu som si dal na chvíľu pauzu a myslel som si, že sa budem venovať mládeži. Prišla však ponuka od 

pána Hudáka (duša futbalu vo Veľkých Revištiach, pozn. red.), stretli sme sa a dohodli na vzájomnej spolupráci,“ 
priblížil 39-ročný kouč zrod jeho súčasného angažmánu. 

S futbalom v dolnom Zemplíne má bohaté skúsenosti, roky hrával za Michalovce, Topoľany i Strážske.Veľké 
Revištia majú zatiaľ na jar bilanciu dve výhry a tri prehry. 

Najmenšej obci na východoslovenskej treťoligovej mape (521 obyvateľov), ktorá v uplynulej sezóne plnila 
funkciu farmárskeho tímu fortunaligových Michaloviec, patrí v tabuľke priebežné 12. miesto. 

„Naše ambície sú jasne dané, zachrániť tretiu ligu pre Veľké Revištia. Chceli by sme sa pohybovať v 
pokojných vodách tabuľky, okolo desiateho miesta. Všetko nasvedčuje tomu, že druhá liga bude zaujímavá až do 
konca a tímy ako Spišská Nová Ves, Bardejov a Trebišov sa môžu, ale i nemusia zachrániť. Preto by sme radi 

mali istotu čo najskôr, aby sme v pokoji mohli začať pripravovať mužstvo na ďalšiu sezónu,“ povedal o cieľoch TJ 
Veľké Revištia v zostávajúcom priebehu sezóny tréner Bartolomej Petro. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Investície do elektrickej prenosovej sústavy výrazne vzrastú 
[24.04.2018; venergetike.sk; Elektrina; 00:00; Redakcia] 

 
https://venergetike.sk/investicie-elektrickej-prenosovej-sustavy-vyrazne-vzrastu/ 

 
 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy plánuje v tomto roku preinvestovať viac ako 127 miliónov eur. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) výrazne navyšuje investície. Prevádzkovateľ prenosovej 

sústavy plánuje v tomto roku preinvestovať vyše 127 miliónov eur. V minulom roku to pritom bolo viac ako 55 
miliónov eur. „Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore 
stavieb Transformácia 400/100 kV Bystričany,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru komunikácie 
SEPS Norbert Deák. SEPS plánuje v tomto roku preinvestovať do tohto projektu vyše 41 miliónov eur. 

Pomôže fond BIDSF 
Spomínaná investičná akcia zahŕňa vybudovanie novej 400 kilovoltovej rozvodne v elektrickej stanici 

Bystričany, vybudovanie dvoch nových 400 kilovoltových vedení pre pripojenie novej rozvodne v Bystričanoch do 
rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní pre umožnenie pripojenia nových 
vedení. „Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu 
odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF),“ dodal Deák. 

Modernizácia informačného systému 
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v tomto roku taktiež plánuje inovovať riadiaci a informačný systém (RIS) 

Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Inovácia sa bude týkať dispečerského riadenia energetiky, 
záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. „Počas výmeny týchto 
riadiacich systémov bude potrebné, aby dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy plynulo prešiel na nový 
RIS, ktorý musí spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ spresnil Deák. Plánovaný finančný objem na 
modernizáciu RIS je v tomto roku vyše 13 miliónov eur. 

https://venergetike.sk/investicie-elektrickej-prenosovej-sustavy-vyrazne-vzrastu/


Investície v Biskupiciach 
V tomto roku chce štátna spoločnosť pokračovať aj v prácach na prechode elektrickej stanice Podunajské 

Biskupice na rozvodňu nového typu, kde sa plánuje preinvestovať finančný objem vo výške 19,5 milióna eur a 
práce na výmene dvoch transformátorov a diaľkovom riadení v elektrickej stanici Spišská Nová Ves v celkovom 

finančnom objeme v tomto roku 9,6 milióna eur. 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 

2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, 
ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Jediným akcionárom firmy je Ministerstvo 
financií SR. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Zachytené objektívom: Takto vyzeral Deň tanca na námestí v Spišskej 
[24.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zachytene-objektivom-takto-vyzeral-den-tanca-na-namesti-v-spisskej-297321 

 
 

Krásne počasie, desiatky tanečníkov a výborná atmosféra. V Spišskej sa konalo po prvýkrát podujatie pod 
názvom Deň tanca. Stalo sa tak priamo v centre mesta. 

Uplynulá sobota patrila v Spišskej Novej Vsi tancu. Priestor a park pred evanjelickým kostolom zaplnili 

tanečníci aj fanúšikovia tanca a dobrej hudby rôznych vekových kategórií. 
Ako pre náš portál povedal jeden z organizátorov Matej Farkalín, Deň tanca mal v Spišskej premiéru. 

„Predtým sme spolu s tanečnou skupinou Denzz Industry skúšali rôzne choreografie, ktoré sme natáčali a dávali 
na internet, aby sme ukázali, že každý sa môže hýbať a ktokoľvek dokáže tancovať. Tento rok sme to vytiahli do 
ulíc, aby ľudia videli, akých šikovných tanečníkov máme v Spišskej a podporili Denzz Industry na ceste na 
Majstrovstvá sveta.“ 

Deň tanca odštartoval o desiatej dopoludnia a počas dňa sa predstavilo svoje tanečné umenie 75 tanečníkov 
z Denzz Industry. Podľa slov organizátora, okrem týchto tanečníkov, akciu obohatili aj iné tanečné skupiny, ktoré 
sa prišli na podujatie pozrieť a rozhodli sa aj vystúpiť. Okrem tanca si prítomní mohli priamo v parku zahrať rôzne 
spoločenské či športové hry, alebo len tak relaxovať na slniečku. 

Súčasťou programu boli aj súťaže pre prítomných, ktorí museli opakovať po tanečníkoch. Sily si zmerali aj 
členovia tanečných skupín, ale svoj freestyle museli predviesť na iné pesničky, na aké sú zvyknutí. Celý deň v 
parku to žilo hudbou, tancom a dobrou náladou. „Už teraz sa tešíme na druhý ročník, v ktorom by sme chceli 
predstaviť aj iné štýly tanca,“ uzavrel Farkalín. 

Ako to vyzeralo na prvom ročníku Dňa tanca si môžete pozrieť v našej galérií. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Na košickej odpustovej slávnosti v Slovinkách si veriaci pripomenuli sv. 

Juraja ako vzor moderného kresťana 
[24.04.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:Dávid Kováč] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/na-kosickej-odpustovej-slavnosti-v-slovinkach-si-veriaci-pripomenuli-sv-
juraja-ako-vzor-moderneho-krestana/1383714 

 
 

Košice 24. apríla 2018 (HSP/Foto:Dávid Kováč) 
V Cerkvi svätého veľkomučeníka a divotvorcu Juraja vo farnosti Slovinky sa 20. – 22. apríla konala 

celoeparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vyvrcholením slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, 
ktorú slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR a slávnostným kazateľom bol pomocný mukačevský biskup Nil 
Jurij Luščak OFM. 

Na snímke účastníci odpustovej slávnosti 
Slávenie sv. Juraja začalo v piatok slávnostným prinesením relikvií svätého Konštantína, ktoré počas celej 

odpustovej slávnosti boli k dispozícii k úcte všetkým pútnikom. Slúžiteľom svätej liturgie bol spišský 
protopresbyter otec Jaroslav Štefanko a kazateľom otec Martin Pavuk, správca farnosti Helcmanovce. V kázni 
zdôraznil, že to nebola len obyčajná kultúra, ktorú by boli svätí vierozvestci priniesli, ale kultúra života plynúca z 

http://spisska.dnes24.sk/zachytene-objektivom-takto-vyzeral-den-tanca-na-namesti-v-spisskej-297321
https://www.hlavnespravy.sk/na-kosickej-odpustovej-slavnosti-v-slovinkach-si-veriaci-pripomenuli-sv-juraja-ako-vzor-moderneho-krestana/1383714
https://www.hlavnespravy.sk/na-kosickej-odpustovej-slavnosti-v-slovinkach-si-veriaci-pripomenuli-sv-juraja-ako-vzor-moderneho-krestana/1383714


Boha, ktorá určuje smer a cieľ života kresťana. Za účasti kňazov Spišskonovoveského protopresbyterátu 
nasledovalo vyslúženie sviatosti pomazania chorých a modlitby uzdravenia. 

Sobotný program začal modlitbou molebenu k svätým Cyrilovi a Metodovi a pokračoval následným 
posvätením ozimín. Po veľkej večierni s požehnaním litijných darov nasledovala slávnostná svätá liturgia, ktorej 
hlavným celebrantom bol košický protosynkel otec Vladimír Tomko. Vo svojej homílii poukázal na poslanie 
veriaceho človeka vydávať svedectvo o zmŕtvychvstalom Kristovi v každodennom živote svojho povolania ako 
otca, matky, dieťaťa, starého rodiča, rehoľníka, či kňaza a vernosťou Kristovi v tých najobyčajnejších veciach 
každého dňa. 

Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu molebenom k patrónovi farnosti svätému Jurajov a slávnostnou 
archijerejskou svätou liturgiou, ktorá bola vysielaná v priamom prenose RTVS. Liturgiu slávil miestny eparcha 
Milan Chautur za účasti mnohých kňazov prevažne Spišskonovoveského protopresbyterátu a veľkého množstva 
veriacich. Vo svojej homílii vladyka Nil poukázal na kedysi silno kresťanskú Európu a v nej žijúceho človeka, ktorý 
dnes opúšťa svoje kresťanské korene. Za príklad moderného kresťana dal svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý 
sa i v čase prenasledovania cirkvi odvážne držal svojich koreňov. „Skadiaľ je v tebe taká odvaha? – opýtal sa 
cisársky dôstojník Magnetij.“ – túto odvahu mi dodáva pravda! – odpovedal Juraj. Aká pravda? Opýtal sa 
neveriaci pohan. – Ježiš Kristus, ktorého vy prenasledujete a ja som jeho služobníkom! – odpovedal mladý vojak“, 
citoval vladyka Nil zo svedectva života svätého Juraja vo svojej homílii. K tejto odvahe, ktorá je dielom a darom 
Svätého Ducha vyzval všetkých prítomných v chráme i tých, ktorí sledovali priamy prenos na televíznych 
obrazovkách. „Byť odvážnym, znamená byť svätým a takto vydávať svedectvo v tomto dnešnom svete. Pán nás 
volá k tejto svätosti, aby sme sa podelili so svojou radosťou a tak sa stali svedkami Vzkrieseného Krista,“ zakončil 
vladyka. 

Slávnosť sa zakončila obchodom okolo chrámu s čítaniami evanjelií a modlitbou na získanie plnomocných 
odpustkov. Spevom liturgie viedol farský zbor Megalinarion zo Spišskej novej Vsi. 

Redakciu informoval o. Jaroslav Girovský, poverený pre kontakt s masmédiami Košickej eparchie 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Pri nehode na Spiši prišlo o život dieťa 
[24.04.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/pri-nehode-na-spisi-prislo-o-zivot-dieta-cl582259.html 

 
 

Ilustračná snímka. FOTO - TASR Pavol Zachar 
Bystrany 24. apríla (TASR) – Polícia vyšetruje nehodu na Spiši, pri ktorej prišlo o život trojročné dieťa. Krajská 

policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že tragédia sa stala v pondelok (23.4.) krátko po 19. 
hodine, pričom za doposiaľ nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci Bystrany, 
okres Spišská Nová Ves. 

„Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu 
dieťa. Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo," priblížila 
hovorkyňa s tým, že vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. 

V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, 
presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru 
cestnej dopravy. 

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

 
 

23. Trojročné dievčatko vybehlo spoza nákladiaku, zrazil ho 24-ročný vodič a v 

nemocnici zomrelo 
[24.04.2018; webnoviny.sk; Aktuálne správySprávy z domova / zo Slovenska; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/trojrocne-dievcatko-vybehlo-spoza-nakladiaku-zrazil-ho-24-rocny-vodic-v-
nemocnici-zomrelo/ 
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BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. apríla (WebNoviny.sk) – Trojročné dieťa prišlo o život po nehode, 
ktorá sa stala v pondelok podvečer v osade v obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves. Podľa doterajších 

informácií dievčatko vybehlo spoza stojaceho nákladiaku, ktorý obiehal 24-ročný vodič osobného auta. 
Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, dieťa zomrelo po prevoze do 

nemocnice. Vodičovi alkohol nezistili. Začaté je trestné stíhanie pre usmrtenie. Presné okolnosti nehody a mieru 
zavinenia vyšetrujú. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. II. labdarúgóliga, 26. forduló: Mire lesz képes Poprádon a KFC? 
[24.04.2018; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-26-fordulo-mire-lesz-kepes-popradon-kfc 

 
 

Kedden és szerdán újabb hétközi forduló zajlik a honi második vonalban. 
A komáromiak kedden este Poprádon folytatják a kedvezően alakuló mentési manővereket. A „violák” 

számára jó előjelnek számít, hogy az utóbbi két párharcukat megnyerték. A középmezőnyben tanyázó somorjaiak 
szerdán a Pomléban gyarapíthatják gyűjteményüket. 

A 26. forduló műsora: 
Április 24. (kedd) 
17.00: ŠKF Sereď–Partizán Bardejov (játékvezető: Nemček). 
17.30: FK Poprad–KFC Komárom (Mastiš). 
19.00: MFK Skalica–FK Noves Spišská Nová Ves (Gemzický). 

Április 25. (szerda) 
17.00: FC STK Fluminense Somorja–FK Pohronie (Chromý), FK Železiarne Podbrezová B–Lokomotíva 

Košice (Dohál), Slavoj Trebišov–Inter Bratislava (Ihring), 
MŠK Žilina B–MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Kmec), AFC Nové Mesto nad Váhom–Lokomotíva Zvolen (R. 

Weiss). 
ái 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Dieťa sa hralo na ceste, auto ho usmrtilo 
[24.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR;Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810929/dieta-sa-hralo-na-ceste-auto-ho-usmrtilo.html 

 
 

Tragédia sa stala v pondelok v obci Bystrany. 
BYSTRANY. V pondelok večer sa v osade v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves stala tragédia, pri ktorej 

prišlo o život trojročné dieťa. 
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala, že v pondelok, krátko po 19. hodine, za 

doposiaľ nezistených okolností 24-ročný vodič zrazil dieťa na ceste v osade pri obci. 
Podľa informácií portálu noviny.sk sa dieťa hralo na ceste. 
Domáci nečakali na príchod sanitky so záchranármi. Okamžite po nehode naložili ťažko zranené dieťa do auta 

a ponáhľali sa s ním do nemocnice v Krompachoch. Dieťa však zraneniam pri prevoze podľahlo. 
“Podľa doterajších zistení vodič obchádzal stojace nákladné vozidlo, spoza ktorého mu vybehlo na cestu 

dieťa. Dievča zachytil prednou časťou, počas prevozu do nemocnice ťažkým zraneniam podľahlo,” priblížila 
hovorkyňa. 

Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. V tejto súvislosti polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin usmrtenia. 

Bližšie okolnosti dopravnej nehody, presná príčina jej vzniku a miera zavinenia, sú predmetom ďalšieho 
vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Športový utorok na východe - servis výsledkov a faktov 
[24.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Martin Belej;Judita Čermáková] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-26-fordulo-mire-lesz-kepes-popradon-kfc
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810929/dieta-sa-hralo-na-ceste-auto-ho-usmrtilo.html


 
https://korzar.sme.sk/c/20811599/sportovy-utorok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. Priebehy online. 
Prehľad športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas utorka 24. apríla 

2018. 
Basketbal 
SBL mužov, semifinále, 6. zápas (na 4 výhry) 
KB Košice – Inter Bratislava 97:86 (27:19, 23:20, 31:22, 16:25) - konečný stav série 4:2 
Košice: Djordjevič 8, Marič 20, Sedmák 9, S. Stamenkovič 16, P. Stamenkovič 14 (Fletcher 2, Baldovský 9, 

Židzik 2, Körner 17). 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Čurovič: Nečakal som, že cez Inter prejdeme až tak ľahko 
SBL, semifinále, 6. zápas: Košice - Inter Bratislava 
(31 fotografií) 
Futbal 
2. liga, 26. kolo 
ŠKF Sereď - Partizán Bardejov 6:0 (3:0), 33. a 84. Morong, 40. Djiby Ba, 45. Ventúra, 60. Popin, 76. Ulrich. 

Rozhodoval: Nemček, ŽK: Popin - Siwahla, Berežný, Andraščík, Gasser, 457 divákov. 
FK Poprad - KFC Komárno 1:1 (0:0), 82. Kukoľ - 68. P. Nagy. Rozhodoval: Mastiš, ŽK: Hric, Šašinka, Horváth 

- Nurkovič, Duda, 400 divákov. 
MFK Skalica - FK Noves Spišská Nová Ves 4:0 (2:0), 45., 84., 88. Haša, 10. Dolný, Rozhodoval: Gemzický, 

ŽK: Zekucia, Mazur (obaja Spišská Nová Ves), 412 divákov. 

Ďalšie zaujímavosti zo športuPrečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Sedmák verí, že Djordjevič protihráča neopľul 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Michalovčanky skončili v interlige bronzové, hotujú sa na play-off 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Vranov už môžu ohroziť len Lipany, myslí si kouč Veľkých Revíšť 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Róbert Cicman: Chceme konečne vyhrať 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Novovešťania ocenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu 
[24.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810923/novovestania-ocenia-predsedu-najvyssieho-kontrolneho-
uradu.html 

 
 

Karol Mitrík dostane k Cene mesta aj päťsto eur. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najvyššie mestské ocenenie Spišskej Novej Vsi si prevezme aj predseda 

Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. 
Rozhodlo o tom 16 prítomných poslancov spišskonovoveského zastupiteľstva. 
S ocenením sa, okrem iného, spája aj odmena 500 eur. 
Mitrík zastával viacero funkcií v meste, regióne i na národnej úrovni. 
V roku 1991 – 1992 bol zástupcom primátora. V ďalších voľbách sa stal primátorom mesta, ktorým bol až do 

roku 2002. 
V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady SR. V 2010 – 2012 šéfoval Slovenskej informačnej 

službe. 
Udelenie ceny navrhol primátor Ján Volný (Smer) za výrazný prínos pri rozvoji mesta. 
Na Cenu mesta boli navrhnutí ďalší piati Novoveštania. 
Okrem Mitríka ju dostane aj Irena Kovalčíková za celoživotný prínos v rozvoji gymnastiky a rekreačných 

pohybových aktivít. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Skalica zvládla úlohu favorita a upevnila si v tabuľke druhé miesto 
[24.04.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Igor Tabiš] 

https://korzar.sme.sk/c/20811599/sportovy-utorok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810923/novovestania-ocenia-predsedu-najvyssieho-kontrolneho-uradu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810923/novovestania-ocenia-predsedu-najvyssieho-kontrolneho-uradu.html


 
https://myzahorie.sme.sk/c/20811208/skalica-privita-podvecer-trapiacu-sa-spissku-novu-ves.html 

 
 

Futbalisti Skalice zdolali v 26.kole Spišskú Novú Ves hladko 4:0. 

Domáci sa do prvej vážnej šance dostali až v 10.minúte, hneď však bola gólová. Postavenie mimo hry si na 
pravej strane ustrážil Sombat, následne poslal presný prízemný center do šestnástky. Domáci útočník Dolný s 
nim nemal najmenší problém a loptu poslal do siete - 1:0. Hostia sa snažili držať loptu na svojich kopačkách, 
vyloženú šancu si však nevypracovali. V 20.minúte vyskúšali pozornosť domáceho brankára Fišana strelou z 
diaľky, ten si však poradil. O dve minúty neskôr to skúšal z diaľky aj domáci Haša, mieril však vysoko nad bránu. 
V 28.minúte podnikli hostia po chybe domácich rýchly protiútok, Zekucia vnikol do šestnástky a následne spadol. 
Penalta sa nepískala, hosťujúci hráč navyše videl za simulovanie žltú kartu. V 36.minúte to v domácom drese 
skúšal znova strelec úvodného gólu. Dolný si spracoval ťažkú loptu na úrovni šestnástky a vystrelil, jeho strela len 
tesne minula ľavú žrď hosťujúcej brány. V 45.minúte dokázali Skaličania streliť svojmu súperovi gól do šatne. Po 
pravej strane potiahol loptu aktívny Sombat, presným centrom tentokrát našiel Hašu ktorý poslal loptu za chrbát 
hosťujúceho brankára Huszárika - 2:0. 

Hetrik Hašu 
V úvode druhého polčasu to skúšali hostia, ich strelu ale pozorný Fišan zneškodnil. V 65.minúte predviedli 

domáci peknú akciu po pravej strane, Hlavatovič následne pripravil loptu ideálne pred šestnásku Hašovi, ten ale 
netrafil bránu. Tretí gól domácich visel na vlásku, Hlavatovič si v úniku položil brankára hostí, z uhla ale poslal 
loptu iba do ľavej žrde. V 72.minúte po ďalšom presnom centri Sombata neskóroval ani Hlavatovič. V 84.minúte 
sa domáci tešili po tretíkrát. Druhý gól v zápase zaznamenal Haša, keď krížnou strelou z rohu šestnástky nedal 
brankárovi hostí šancu - 3:0. O štyri minúty neskôr skompletizoval hetrik domáci Haša, ktorého tečovaná strela 
skončila v sieti - 4:0. 

MFK Skalica - FK Spišská Nová Ves 4:0 (2:0) 

Góly: 10. Dolný, 45., 84. a 88. a Haša ŽK: 29. Zekucia. Pred 412 divákmi rozhodoval Gemzický. 
SKALICA: Fišan - Švrček, Szőcs, Majerník, Mizerák, Opiela (57. Tomovič), Šebesta, Hlavatovič, Haša, Dolný 

(76. Jakubek), Sombat (73. Majtán). 
Jozef Kostelník (tréner MFK Skalica): “Som rád, že sme tento zápas zvládli. Súper proti nám nastúpil s troma 

obrancami a piatimi záložníkmi. Dobre prehusťovali priestor pred šestnástkou. V prvom polčase sa nám podarilo 
dvakrát prejsť cez pozornú obranu hostí a dali sme dva góly. V druhom polčase sme kontrolovali hru a mali sme 
aj ďalšie šance. Pred koncom zápasu sme pridali ďalšie dva góly. Na niektorých našich chlapcoch bolo vidieť 
únavu z posledného ligového zápasu.” 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Pohotovosť v lekárňach - utorok 24. apríla 
[24.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20808265/pohotovost-v-lekarnach-utorok-24-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 
ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 
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 
Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10 

https://myzahorie.sme.sk/c/20811208/skalica-privita-podvecer-trapiacu-sa-spissku-novu-ves.html
https://korzar.sme.sk/c/20808265/pohotovost-v-lekarnach-utorok-24-aprila.html


Poprad 
Dr. Max, OC Kaufland, Jiřího Wolkera 
Humenné 
SLNEČNICA, Ul. 1. mája 21 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Dr. Max, M. R. Štefánika 187/177 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Tilia, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
ALBA, Študentská 1439 
Trebišov 
APIS, M. R. Štefánika 3481/54 
Michalovce 
Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Finančná vzpruha pre okresy Sabinov a Gelnica 
[17.04.2018; Obecné noviny; Titulná strana; s. 1,2; tasr] 

 
 

Vláda poskytne zo svojej rezervy okresu Sabinov Gelnica milión eur a rovnakú sumu vláda odklepla aj okresu 
Sabinov na svojom výjazdovom rokovaní 4. a 5. apríla. 

Na rokovaní v Sabinove sa zúčastnili okrem členov vlády SR aj zástupcovia územnej samosprávy - primátori 
Sabinova, Lipian, niektorí starostovia obcí, zástupcovia štátnej správy a podnikateľského sektora okresu a 
poslanci NR SR zo šarišského regiónu. 

Dotácia bude rozdelená na menšie projekty pre 43 samospráv v okrese. 
dokončenie na str. 3 (správne strana 2) 
Pokračovanie zo str. 1 
Najvyššiu investíciu v sume 150 000 eur dostali Lipany na vybudovanie centrálneho parkoviska pre regionálny 

turizmus. Sabinov získal 80 000 eur na rekonštrukciu hľadiska a podlahy kinosály digitálneho kina Torysa, ďalších 
80 000 eur na rekonštrukciu atletickej dráhy pri ZŠ na Komenského ul. a 50 000 eur na vybudovanie vyhliadkovej 
veže nad Švabľovkou. „Žiadna obec z tohto okresu by nemala prísť skrátka Do každej obce plynú prostriedky, 
ktoré starostovia použijú na účel, o ktorom sami rozhodli. Sú to prostriedky, ktoré úplne nesúvisia s akčným 
plánom, ale majú byť akoby navyše možnosťou ušetriť časť prostriedkov samotným obciam. Ide štandardne o 
opravy infraštruktúry a opravu a údržbu majetku jednotlivých obcí. Pri mnohých obciach a mestách ide aj o 
výstavbu zariadení, ktoré majú významný vplyv na rozvoj cestovného ruchu, lebo aj to vidíme ako jednu zo 
zaujímavých oblastí pre tento región, kde možno zamestnávať ľudí," uviedol P. Pellegrini. 

Predseda vlády po rokovaní s predstaviteľmi okresu a kraja informoval, že spoločné stretnutie bolo 
konštruktívne a prijali aj nové úlohy pre členov vlády, ktoré vzišli z diskusie. Podrobne sa oboznámili s plnením 
akčného plánu, ktorý bol schválený 22. augusta 2016 na roky 2016 - 2020. Jeho hlavným cieľom bolo znížiť mieru 
nezamestnanosti v okrese, plán bol vytvoriť 1115 nových pracovných miest. Doteraz sa ich podarilo vytvoriť 762 a 
počet dlhodobo nezamestnaných sa znížil o 878 ľudí. Od roku 2015 sa znížila nezamestnanosť v kraji z 20 na 12 
percent. Reštart okresu by mali zabezpečiť finančné investície v sume 82 miliónov eur s predpokladom krytia z 
verejných zdrojov v sume 60 miliónov eur a 22 miliónov eur z ostatných zdrojov. Celková výška prijatého 
regionálneho príspevku predstavuje sumu 3,84 milióna eur. 

Premiér vyslovil nespokojnosť s tempom čerpania regionálneho príspevku, z ktorého sa doteraz vyčerpalo iba 
8 percent, čomu zodpovedá suma 182 711 eur. V priebehu prvých dvoch rokov (2016 - 2018) vláda plánovala 
uvoľniť regionálny príspevok v sume 2,2 milióna eur. Doteraz o dotáciu požiadalo 26 subjektov s požadovanou 
sumou takmer 1,15 milióna eur, z toho je zazmluvnených 15 projektov v sume približne 540 000 eur (24 %). 
Primátor Sabinova Peter Molčan, ktorý je piate volebné obdobie vo funkcii, uviedol, že až v tomto volebnom 
období vidí konkrétnejšiu pomoc štátu, aj keď by táto pomoc mohla byť vyššia a promptnejšia. 

Akčný plán pre okres Sabinov 
Z okresu Sabinov v Prešovskom kraji sa vláda vo štvrtok 5. apríla presunula do okresu Gelnica v Košickom 

kraji. Kabinet zasadal v budove Obecného úradu v Prakovciach. Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda KSK 
Rastislav Trnka, viacerí primátori a starostovia okresu, prednostovia okresných úradov Gelnice, Spišskej Novej 
Vsi, Košíc, ako aj ďalší predstavitelia regiónu. P. Pellegrini sa po zasadnutí vlády stretol aj so starostami z 

regiónu. Podobne ako pre okres Sabinov aj pre okres Gelnica vyčlenila vláda zo svojej rezervy milión eur. Okresu 
v súlade s jeho akčným plánom rozvoja na roky 2018 až 2022 poskytnú aj regionálny príspevok v sume 2,105 
milióna eur. 



Dotácie budú rozdelené na menšie projekty pre 20 samospráv. „Na rekonštrukciu miestnych komunikácií pre 
mesto Gelnica je to suma 75 000 eur a na rekonštrukciu miestnych komunikácií v ďalších obciach okresu je to 
ďalších 110 000 eur. Je potrebné rekonštruovať most v obci Stará Voda a v Margecanoch. Dokopy na obidve 
tieto úpravy alebo výstavby pôjde 155 000 eur. Pomôžeme zrekonštruovať zimný štadión v Gelnici za 45 000 eur, 
zdravotné stredisko tu v obci Prakovce za 75 000 eur, prispejeme na výstavbu telocvične v obci Veľký Folkmar v 
objeme 80 000 eur a vláda vyčlenila aj prostriedky pre jednotlivé cirkvi v okrese na rekonštrukciu kostolov a iné 
projekty v sume 72 000 eur," uviedol P. Pellegrini. 

Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica, ktorý v Prakovciach schválil vládny kabinet, je znížiť 
mieru nezamestnanosti v okrese Gelnica podporou vytvorenia 931 pracovných miest do roku 2022. 

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 - 2022 akčný plán predpokladá krytie z verejných 
zdrojov vo výške približne 55,75 milióna eur. Z toho z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ide 
o 32,7 milióna eur, približne 21 miliónov eur tvoria ostatné zdroje vrátane samotnej investičnej aktivity f iriem, ako 
aj zdrojov samospráv a regionálnej samosprávy. „Celková výška regionálneho príspevku, ktorý priamo vláda 
pridelila tomuto okresu a bude ho v nasledujúcich rokoch vyplácať na základe žiadostí na konkrétne stanovené 
projekty, je 2,1 milióna eur," uviedol premiér Peter Pellegrini. Regionálny príspevok bude slúžiť na podporu 
sociálnej ekonomiky a lokálnej zamestnanosti s dôrazom na adaptáciu nízkokvalifikovanej pracovnej sily (spolu 
402 000 eur), na podporu predprimárneho a primárneho vzdelávania (450 000 eur), na podporu stredoškolských 
centier prípravy na budúce povolanie (360 000 eur) a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (413 000 eur). K 
ďalším podporeným aktivitám patrí napríklad oblasť služieb či životného prostredia. 

Primátor Gelnice Dušan Tomaško a starosta Prakoviec Pavol Lukáš očakávajú, že akčný plán pomôže pri 
stieraní regionálnych rozdielov. „Verím, že je to prvý krôčik k rozvoju a rozbehu nášho okresu," povedal D. 
Tomaško. Vzhľadom na vysoký - podľa odhadov až štvrtinový podiel rómskeho obyvateľstva v okrese Gelnica 
splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz zvýraznil potrebu budovania komunitných centier, ako aj 
investičných projektov v školstve, ktoré môžu tiež pomôcť pri zvyšovaní zamestnateľnosti ľudí z týchto komunít. 

Gelnický región bol zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy minulý rok. Dôvodom bola skutočnosť, že 
okres dlhodobo vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti. K 30. septembru 2017 predstavovala miera evidovanej 
nezamestnanosti 12,8 %, zatiaľ čo celoslovenský priemer bol o polovicu nižší, 6,4 %. 

(Zdroj: tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

31. PREZENTÁCIA VÝTVARNÝCH PRÁC V SLOVENSKÝCH GALERIÁCH 
[11.04.2018; Literárny týždenník; s. 8; ZUZANA SÝKOROVÁ;DUŠAN MIKOLAJ] 

 
 

VÝSTAVA 
MILOŠ BAZOVSKÝ FOTOGRAFUJÚCI 
Miloš Alexander Bazovský je z rodu zakladateľov národnej výtvarnej moderny. Podobne ako jeho vrstovníci sa 

po absolvovaní akademických štúdií v Prahe vrátil na Slovensko. Jeho rodiskom (11. január 1899) bola obec 
Turany, zanedlho sa zabýval v Martine. V päťdesiatych rokoch minulého storočia neprejavoval ochotu ustúpiť od 
svojho modernistického prejavu k tematike socialistického realizmu a navyše otvorene vyslovoval svoje 
intelektuálne názory, značne odlišné od oficióznych. Konjunkturálne ambiciózni mu to „opätovali" vyháňaním z 
martinského ateliéru, v ktorom i býval. Z dusnej klímy mesta odchádzal za maliarskymi motívmi a priateľmi. 
Častejšie na Oravu, s manželkou Aninkou si tam prenajímali sezónne bývanie, napokon sa uchýlili do 
neobývaného domčeka v jej rodných liptovských Černiciach. Verejné tlaky výrazne zhoršili umelcovu fyzickú 
kondíciu, vytratilo sa i jeho obdivuhodné tvorivé iskrenie. Posledné desaťročie života už nemaľoval. Podvolil sa 
manželkinmu návrhu presťahovať sa do Trenčína. V meste už v nasledujúcom roku po jeho smrti (15. december 
1968) zriadili Galériu M. A. Bazovského a v nej inštalovali hodnotnú kolekciu majstrových výtvarných diel. 

Vidiecke inšpiračné sloje 
Bazovský dôverne poznal život na vidieku, citlivo vnímal krajinu, ktorej pôvodní osadníci vtlačili vlastnou 

prácou príťažlivú vizuálnu podobu. Popri Turci a susednej Orave sa s tvorivým záujmom zoznamoval s 
Horehroním, Liptovom, natrvalo si ho získal kraj pod Poľanou, v Detve mu udelili čestné občianstvo. V týchto i 
iných krajoch nachádzal inšpiráciu a nevšedné motívy, ktoré uchopil uvoľnenou formou, stvárňoval neraz 
robustnou farebnosťou s baladickými tónmi azvnútorňoval ich poetizujúcimi posolstvami. Bol v dôvernom kontakte 
s miestnou inteligenciou, spájal ich záujem o kultúru, umenie, výtvarnú tvorbu osobitne. 

Bazovského olejomaľby majú mocnú estetickú intenzitu, gvaše a akvarely sa vyznačujú uvoľnenosťou 
farebných nálad. Kresbami popri klasických ateliérových zátišiach si na plenérových pochôdzkach s výstižnou 
istotou a ľahkosťou ceruzky či rudky zaznamenával do skicára bezprostredné podnety, čaro okamihu, kompozíciu 
solitérnych objektov v krajine, svojich známych, ľudí pri práci na poli, domáce zvieratá. 

Fotografické skice a záznamy 
Podstatne menej známa je umelcova záľuba vo fotografovaní. Jeho fotografie sa zjavovali zvyčajne ako 

informačne sprievodná súčasť monografií alebo katalógov k súborným výstavám. Slovenská národná galéria 
(SNG) túto Bazovského osobnostnú líniu predstavila prvýkrát v komplexnejšom profile. Vychádzala z negatívov 
Archívu umenia SNG, ktoré Bazovský nasnímal najmä počas tridsiatych a štyridsiatych rokov. V tých časoch 
podnikal dlhodobé maliarske túry po obľúbených krajoch. Často sa k nemu pripájal Janko Alexy, ich vďačným 



spoločníkom býval Zoltán Palugyay. Sprievodný text k výstave konštatuje, že fotoaparát nosieval so sebou často 
v prítomnosti Arnolda Petra Weisza-Kubínčana (1898 - 1945), ktorý sa v polovici tridsiatych rokov presťahoval do 
Martina z Dolného Kubína. Stretávali sa často, Bazovský ho podporoval priateľsky i materiálne. Na podstate tejto 
skutočnosti nič nemení ani to, že keď sa na konci druhej svetovej vojny nenávratne stratil, niektorí maliara 
osočovali, že hanebne ho zradil práve on. 

Na čiernobiele filmy Bazovský rád zaznamenával osobné zážitky, postrehy, maliarske pochôdzky s priateľmi, 
stretnutia s obyvateľmi dedín a lazov. Do popredia pozornosti návštevníkov galerijnej prezentácie sa vnáša 
štylizovaná fotografia muža ležiaceho s hlavou položenou rovno na železničnej koľajnici. Obrázok charakterizuje 
uvoľnenú atmosféru po intenzívnej práci v plenéri. Pri spoločenských stretnutiach, zábavných vystupovaniach, 
neúnavných rozprávaniach niekde v horskej chate či mestskej reštaurácii. Za samostatnú pozornosť by stáli 
okolnosti príprav výstav z najnovšej tvorby práve na miestach, z ktorých čerpal podnety. Alebo organizovanie 
náučných podujatí, na ktorých názorne ukazoval, ako diela reprezentantov európskej moderny podnecovali jeho 
uvažovanie o umení i vlastné tvorivé postupy. 

Zásobáreň motívov 
Podstatná váha tematického obsahu výstavy Bazovský fotograf sa sústreďuje predovšetkým na zábery, ktoré 

umelcovi - podobne ako kresby - slúžili ako náčrt alebo priamo kompozičná skica ku konkrétnemu maliarskemu 
dielu. Nepotrpel si pritom na tradičné východiská, aké volili pri „uhloch pohľadov" profesionálni (alebo touto 
činnosťou dlhodobo zaujatí) fotografi. Ešte menej dbal na to, aby obsah snímaného zapôsobil na estetické 
očakávania prijímateľov. O svojom fotografickom štýle sa verejne nevyjadroval, všimnime si jeho pracovnú 
polohu. Niektoré fotografie sú už samy priamou obrazovou kompozíciou, tak sú vystavené v bezprostrednom 
susedstve originálnej maľby (medzi vyhotovením oboch médií je i viacročný rozdiel). Najvýraznejšia tematická 
príbuznosť (alebo priamo autorský zámer) je na známom obraze Pokušenie z roku 1936 alebo na diele Za 
humnom (okolo 1935). Mnohé sú autorským záznamom vizuálneho javu alebo situácie, ktoré vnesie ako 
obsahové motívy do samostatných maliarskych kompozícií. Napríklad solitérnych civilizačných objektov (osobitne 
ho priťahovali elektrické stĺpy; cestné a železničné spojnice, z prírody nezvyčajné tvary stromov), ktoré sú 
charakteristické pre zvýraznenie atmosféry umelcovej vidieckej krajiny. 

Polstoročnica v Trenčíne 
Výstava Bazovský fotograf je v SNG inštalovaná do polovice apríla. Inštitúcia ňou pootvorila svoj bohatý 

dokumentačný archív a významovo ho prepojila s dielami umelca opatrovanými v depozitári. Popri Galér ii M. A. 
Bazovského v Trenčíne tvorí nosnú časť zbierok uložených vo verejných galerijných inštitúciách. Keďže koncom 
roka uplynie päťdesiat rokov od maliarovej smrti, očakávame ďalšie prezentačné pripomenutia života a tvorby 
erbového predstaviteľa slovenskej výtvarnej moderny. 

JUBILANTI 
KONCEPČNE SPIŠSKÉ PROFILY JUBILANTOV 
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi (GUS) od roku 2012 systematicky spracováva profily jubilantov 

zastúpených v zbierkovom fonde. V minulom roku si pripomenula deviatich umelcov: Alja Berana (1907 -1990), 
Ivana Chapčáka, Evu Končekovú, Ondreja Priatku (všetci 1947) Augusta Meissla (1867 -1926), Moniku Stachovú 
(1977), Jána Šima-Svrčka (1922 - 2006), Otta Korkoša a Petra Trembáča (obaja 1957). 

Výberzich diel (maliarstvo, sochárstvo, kresba, fotografia, grafika a úžitkové umenie) prezentovali do 25. 
marca. Z najstarších sú dve olejomaľby husárov na koni z roku 1887 od maliara Augusta Meissla, ktorý pôsobil v 
Nemecku a Rakúsku. Najbohatšie je v galerijnej zbierke zastúpená tvorba Jána Šima-Svrčka, jeho 226 kresieb 
zachytáva dobový obraz východoslovenskej krajiny a hradbových komplexov na Slovensku. Eva Končeková, 
narodená v Levoči, sa viac ako 40 rokov venuje tapisérii. Olejomaľba Ivana Chapčáka Za dedinou znázorňuje 
krajinný výsek v ponurej tonalite. Ondrej Priatka komornou bronzovou plastikou Balada znázornil alegorickú 
ženskú figúru s prvkami abstrakcie. Kežmarčan Otto Korkoš vychádza z výtvarných konvencií Spiša, inšpiruje sa 
rustikálnou tradíciou, drevenými skulptúrami. Diela Ráno I-II od Petra Trembáča, rodáka zo Spišskej Soboty, 
zobrazujú brieždenie v náznakoch prežiarených lúčov. Najmladšia z jubilantov Monika Stachová sa predstavila 
fotografiami z cyklu Nedotýkajte sa / Don´t touch. 

SOCHÁRSTVO 
BABIE LETO J. GAŇU 
Jaroslav Gaňa svoju tvorbu prezentuje zriedka. Jeho výstavu Babie leto v Kysuckej galérii v Oščadnici (KG) 

od tej poslednej delí 17 rokov. Širší výber diel z majetku autora a zo zbierok ] KG, datovaný rokmi 1994 až 2017, 
sa sčasti dá vnímať ako retrospektívny, aj keď si túto ambíciu nekladie. Sprostredkúva početné roviny sochárovej 
práce s materiálmi, technikami a postupmi -od tradičných materiálov, ako sú kameň, epoxid, cez smalty, plexisklo 
až po papiermaché. 

Od nástupu na výtvarnú scénu v polovici osemdesiatych rokov si Jaroslav Gaňa postupne skonštruoval 
osobitý autorský program. Aj keď je vzdelaním i cítením bytostný sochár, plnohodnotnými spôsobmi jeho 
výtvarného vyjadrenia sa stali aj kresba a maľba. Jedným zo základných znakov Gaňovej tvorby je potreba 
neprestajného hľadania, skúmania, experimentovania s tradičnými i menej využívanými materiálmi, ktoré 
predznamenávajú nové, často prekvapujúce autorské techniky. Zámerne sa pohráva s optickou zámenou 
materiálov, balansuje na hrane ilúzie až klamú. Okolo roku 2007 začal popri tradičných prírodných i syntetických 
sochárskych materiáloch experimentovať s polymetylmetakrylátom, materiálom, ktorý v konečnom spracovaní 
disponuje optickými kvalitami podobnými sklu. Gaňova tvorba naznačuje rôznorodé tematické celky, ktoré 
zvyčajne uzatvára, no sporadicky sa k nim s odstupom vracia. Jeho diela sa pohybujú takmer výlučne v rovine 
abstrakcie. 

Jaroslav Gaňa (1957) sa narodil v Žiline, v rokoch 2003 - 2008 pôsobil ako riaditeľ Kysuckej galérie v Čadci, 
dlhodobo žije a v Kysuckom Novom Meste. Študoval odbor kameňosochárstvo na Strednej umeleckej 



priemyselnej škole v Bratislave, tam na Vysokej škole výtvarných umení absolvoval odbor sklo v architektúre. Ako 
študent získal roku 1980 cenu v súťaži Suvenír pre OH^za diplomovú prácu roku 1984 Cenu VŠVU za užité 
umenie. Je členom združenia CONT-ART v Žiline, s ktorým výstavne participoval na mnohých projektoch na 
Slovensku i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných sochárskych sympóziách. 

Výstava v oščadnickom kaštieli je inštalovaná do konca apríla. 
ZUZANA SÝKOROVÁ 
Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ. 
foto: 
V susedstve vykopávania zemiakov maľba Záhradník, 1952 
Od „pracovnej" fotografie k dielu, od “spontánneho” k maliarskemu Pokušeniu (1936) 
Ondrej Priatka: Balada, 1977 
Monika Stachová: Nedotýkajte sa (Don’t touch) 
Jaroslav Gaňa: Keplerove sny II, 2017 
J. Gaňa: Babie leto, 2017 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Svet na predaj 
[11.04.2018; Literárny týždenník; s. 13; VILIAM APFEL] 

 
 

Miriam Lengová REMESLO, ČECHA OBCHOD NA SPIŠI DO POLOVICE 17. STOROČIA 
Bratislava: Marenčin PT, 2017, L vyd., 248 s„ ISBN 978-80-8114-846-0 
Slovensko je malé, a aj napriek tomu ho dejiny a minulé režimy poznačili svojou krutovládou tak, že z 

mnohých miest navždy zmizli celé štvrte a s nimi aj tá zvláštna vôňa a kolorit, ktorými ich poznačil vývoj a 
predchádzajúce storočia. Možno aj preto nás poteší to, čo tu zostalo, napríklad v čarovnom kúte našej krajiny 
nazývanom Spiš, ktorý predstavuje živú učebnicu dejepisu. Veď práve tam si podávajú štafetu svojho vladárčenia 
panovníci takého vysokého rangu, akým bol uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a jeho vtedajší partner poľský 
kráľ Vladisláv U. Jagelovský, aby v marci pamätného roka 1412 uzavreli dohodu o priateľstve a mieri, ktorú tá 
časť sveta už tak veľmi potrebovala. 

Spiš však zásluhou široko rozvinutého obchodu, ako aj remesiel bol už odpradávna jedným z najbohatších a 
najkultúrnejších krajov strednej Európy. O jeho jedinečnej vyspelosti svedčia zachované archívy spišských miest 
ako Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves či Podolínec, ktoré sa dodnes oprávnene pýšia pamiatkami z obdobia 

gotiky, keďže sa na stavbe a výzdobe kostolov zvlášť vyznamenali tunajší kamenári, rezbári, sochári, ale aj 
maliari, umeleckí stolári či zvonolejári. K svetovej špičke vo svojej tvorbe z nich bezpochyby patril Majster Pavol - 
na Spiši vytvoril svoje vrcholné dielo v podobe najvyššieho dreveného gotického oltára na svete, ktorý podnes 
obdivujeme v Bazilike sv. Jakuba v Levoči. No celý tento kút je posiaty výnimočnými a úchvatnými dielami, pred 
ktorými sa skláňa svet. 

Vysokú vyspelosť vkusu a zručnosti na Spiši napokon potvrdzujú aj stavby, ktoré zdobia tamojšie mestá a ich 
široké námestia, lemované domami remeselníkov a obchodníkov tak, ako o tom svedčí pozoruhodná kniha 
Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia našej významnej historičky a archivárky PhDr. Miriam 
Lengovej, M. A., ktorá pôsobí v Holandsku (Philips Company Archives, Royal Philips N. V.). V publikácii sústredila 
výsledky svojho dlhoročného výskumu v archívoch spišských miest a takisto cenných prameňov v podobe do 
súčasnosti zachovaných cechových štatútov, vtedajšej korešpondencie, mestskej agendy, pritom veľkú pozornosť 
venuje najväčšej vnútromestskej organizácii, ktorú tu predstavujú cechy. 

Zásluhou autorky si možno priblížiť spišské mestá v zrkadle času, nazrieť do každodenného života 
remeselníkov združených v cechoch, a na ich prepojenie na obchod, ktorý spišským obyvateľom prinášal zisk a 
prosperitu. Dobové svedectvo v podobe listinných pamiatok zasa čitateľovi predstaví tamojšie spracovávanie 
kovov, výrobu textilu a spracovanie kože, ale aj odevov a obuvi. Pritom sú tam aj dokumenty o tom, že v tunajších 
mestách žili a pracovali zruční majstri, ktorí tu stavali nielen meštianske domy, ale aj chrámy. Je cenné, že práve 
táto kniha poskytuje možnosť nazrieť do slávnej minulosti tohto kraja, ktorého hlavnými aktérmi boli naši dávni 
predkovia, čo v tejto časti Slovenska zanechali svoje posolstvo talentu a zručnosti. 

Aj za to im patrí naša vďaka. 
[Späť na obsah] 
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