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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  V Spišskom Hrušove vybuchla garáž, zomrel mladý človek 

 [teraz.sk; 30/07/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/bratislava/vybuch-garaz-spissky-hrusov-umrtie/148378-clanok.html 

 

Rozsiahlym popáleninám podľahol na mieste mladý 23-ročný človek. 

 

http://www.teraz.sk/bratislava/vybuch-garaz-spissky-hrusov-umrtie/148378-clanok.html
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Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo 

 

Spišský Hrušov 30. júla (TASR) - V garáži pri rodinnom dome v Spišskom Hrušove, okres Spišská Nová Ves, došlo v 

stredu (29.7.) z doposiaľ nezistenej príčiny počas opravy osobného motorového vozidla k vznieteniu výparov benzínu a 

následnému explozívnemu horeniu vozidla. "V montážnej jame pod horiacim vozidlom utrpel 23-ročný muž rozsiahle 

popáleniny III. stupňa na celom tele, ktorým na mieste podľahol," informoval krajský policajný hovorca z Košíc Alexander 

Szabó. 

 

Syna sa pokúsila z jamy vytiahnuť a zachrániť jeho 44-ročná matka, ktorá utrpela popáleniny II. stupňa na rukách a tvári. 

Miesto činu zaistili policajti. Obhliadku miesta vykonal kriminalistický technik za účasti zisťovateľov príčin požiarov z 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice a Okresného riaditeľstva HaZZ Spišská Nová 

Ves. 

 

"Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Markušovce začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci 

prečinu usmrtenia. Príčiny tohto nešťastia sú predmetom vyšetrovania a expertízneho skúmania," uzavrel hovorca. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Na čo sa ešte môžete tešiť v druhej polovici prázdnin? Letný prehľad zo Spišskej Novej 

Vsi 

 [spisska.dnes24.sk; 30/07/2015; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-co-sa-este-mozete-tesit-v-druhej-polovici-prazdnin-letny-prehlad-zo-spisskej-novej-vsi-212347 

 

Končí sa mesiac júl a ani sme sa nenazdali a prázdniny sa prehupli do druhej polovice. Rôzne kultúrne či športové 

podujatia v Spišskej však nebudú chýbať ani v auguste. Vyberte si, na čo skočíte. 

 

Dátum a čas Podujatie Miesto 

1.august od 10.00 CHROBÁK 2015 -Medzinárodný zraz vozidiel Volkswagen so vzduchom 

chladenými motormi 

parkovisko oproti 

Redute 

2. august 16.00 in Line sezóna Letná ulica 

5 – 9.august vždy 

o 21.15 

BAŽANT KINEMATOGRAF pred Redutou 

8.- 9.august od 

9.00 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL – turnaj letné kúpalisko 

9. august 16.00 in LINE sezóna Letná ulica 

9. august 16.00 STARÁ DIEVKA A ČERT – rozprávka pre deti Radničné námestie 

9. august 17.00 ŽELEZNIČIAR – koncert dychovej hudby Radničné námestie 

15.august od SPIŠ FEST amfiteáter -

http://spisska.dnes24.sk/na-co-sa-este-mozete-tesit-v-druhej-polovici-prazdnin-letny-prehlad-zo-spisskej-novej-vsi-212347
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13.00 Madaras park 

16. august 16.00 in LINE sezóna Letná ulica 

16.august o 17.00 CUORE BAROCCO – BAROKOVÉ SRDCE – Koncert barokovej hudby, 

interpretácia na historických nástrojoch, alebo ich replikách 

Radnica – obradná 

sieň 

16. august 16.00 GUĽKO BOMBUĽKO- rozprávka pre deti Radničné námestie 

16. august 17.00 ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARABASA- koncert ľudovej hudby Radničné námestie 

23. august 16.00 in LINE sezóna Letná ulica 

23. august 16.00 PALCULIENKA – rozprávka pre deti Radničné námestie 

23. august 17.00 SPIŠSKÝ VÝBER – koncert rockovej skupiny SNV Radničné námestie 

26.-28.august SPIŠSKÝ POHÁR – turnaj v hokeji zimný štadión 

28. – 29. august DNI MESTA – 20. trh ľudových remesiel Radničné námestie 

30. august 16.00 O KAČIČKE – rozprávka pre deti Radničné námestie 

30. august 17.00 3NÁSŤ CIEST – koncert country skupiny zo Spišskej Novej Vsi Radničné námestie 

30. august CENA SPIŠA – Jazdecké preteky o pohár primátora Jazdecký areál 

Ferčekovce 

 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.3.  Hustosiate obilniny sú pozberané zo 68 % výmery 

 [teraz.sk; 30/07/2015; TASR ] 

http://www.teraz.sk/vsetko-o-greckej-krize/hustosiate-obilniny-su-pozberane/148374-clanok.html 

 

Postupne sa končí zber ozimného jačmeňa, ktorý je pozberaný z viac ako 97 % výmery. 

 

Na snímke žatva, archívne foto Foto: FOTO TASR - Roman Hanc 

 

Bratislava 30. júla (TASR) - Hustosiate obilniny sú pozberané zo 68 % výmery. "Žatva pokračovala veľmi intenzívne 

takmer vo všetkých okresoch. Postupne sa končí zber ozimného jačmeňa, ktorý je pozberaný z viac ako 97 % výmery. 

Takmer ukončený je aj zber repky, ktorá je zožatá na 93 %," uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holeciová o stave žatvy k 27. júlu. 

 

Priemerná úroda ozimného jačmeňa podľa nej v medzitýždennom porovnaní klesla z 5,39 tony (t)/hektár (ha) na 5,11 

t/ha. Priemerný hektárový výnos sa u pšenice znížil z 5,74 t/ha na 5,63 t/ha. Priemerná úroda repky bola v 29. týždni 2,65 

http://www.teraz.sk/vsetko-o-greckej-krize/hustosiate-obilniny-su-pozberane/148374-clanok.html
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t/ha, v 30. týždni 2,63 t/ha. "Ostatné hustosiate obilniny boli pozberané takmer z polovice výmery, priemerná úroda k 27. 

júlu 2015 bola 4,15 t/ha," zdôraznila. 

 

Žatevné práce podľa Holeciovej počas 30. týždňa pokračovali v regiónoch Bratislava, Malacky, Trnava, Senica, Galanta, 

Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, 

Čadca, Martin, Prievidza, Zvolen, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Rožňava, Poprad, 

Spišská Nová Ves, Staré Ľubovňa, Prešov, Bardejov, Košice, Trebišov, Humenné, Michalovce a Vranov nad Topľou. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  V Spišskej vám môžu namontovať bezpečnostnú retiazku zadarmo: Pozrite si, či ste 

cieľovou skupinou... 

 [spisska.dnes24.sk; 30/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-vam-mozu-namontovat-bezpecnostnu-retiazku-zadarmo-pozrite-si-ci-ste-cielovou-skupinou-212366 

 

Projekt s názvom Bezpečnostná retiazka bude mať v Spišskej pokračovanie. 222 bytov bude mať namontovanú 

bezpečnostnú retiazku od mesta grátis. Ktoré skupiny obyvateľov sú v tejto veci cieľovými? 

 

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou zrealizovalo v roku 2013 projekt "Bezpečnostná retiazka", 

ktorý bol zameraný na pomoc starším a osamelým občanom a občanom so zdravotným postihnutím. V rámci projektu sa 

namontovalo 333 ks retiazok do dverí bytov, čím sa zvýšila bezpečnosť seniorov a zdravotne postihnutých osôb. 

 

Na základe veľkého záujmu občanov Mesto Spišská Nová Ves predložilo Rade vlády SR pre prevenciu kriminality aj v 

roku 2015 projektovú žiadosť Bezpečnostná retiazka II. – rozšírenie bezpečnosti. Na realizáciu projektu získalo mesto 

dotáciu vo výške 5 700 E. Projekt spolufinancuje čiastkou 1 425 E. 

 

Celkovo bude namontovaných 222 kusov retiazok do bytov. "Cieľovými skupinami sú seniori starší ako 60 rokov žijúci 

samostatne, seniori starší ako 65 rokov, žijúci v spoločnej domácnosti a osoby zdravotne postihnuté. Bezpečnostná 

retiazka bude namontovaná bezplatne na vchodové dvere domácnosti," píše sa na stránke mesta. 

 

Občanov Spišskej Novej Vsi, ktorí spĺňajú uvedené vekové a zdravotné kritéria sa môžu nahlásili na mailovej 

adrese:martina.zummerova(at)mestosnv.sk, prípadne na tel. č. 053/4152415 najneskôr do 4.9. 2015. 

 

S montážou začnú kompetentní po 15. septembri 2015 predtým však budú každého záujemcu telefonicky kontaktovať. 

Koordinátorom projektu je aj v tomto roku Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi. 

 

Foto: ilustračné 

 

http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-vam-mozu-namontovat-bezpecnostnu-retiazku-zadarmo-pozrite-si-ci-ste-cielovou-skupinou-212366
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 
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1.5.  V Spišskom Hrušove vybuchla garáž, zomrel mladý človek 

 [24hod.sk; 30/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/v-spisskom-hrusove-vybuchla-garaz-zomrel-mlady-clovek-cl376233.html 

 

Spišský Hrušov 30. júla (TASR) - V garáži pri rodinnom dome v Spišskom Hrušove, okres Spišská Nová Ves, došlo v 

stredu (29.7.) z doposiaľ nezistenej príčiny počas opravy osobného motorového vozidla k vznieteniu výparov benzínu a 

následnému explozívnemu horeniu vozidla. "V montážnej jame pod horiacim vozidlom utrpel 23-ročný muž rozsiahle 

popáleniny III. stupňa na celom tele, ktorým na mieste podľahol," informoval krajský policajný hovorca z Košíc Alexander 

Szabó. 

 

 Syna sa pokúsila z jamy vytiahnuť a zachrániť jeho 44-ročná matka, ktorá utrpela popáleniny II. stupňa na rukách a tvári. 

Miesto činu zaistili policajti. Obhliadku miesta vykonal kriminalistický technik za účasti zisťovateľov príčin požiarov z 

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Košice a Okresného riaditeľstva HaZZ Spišská Nová 

Ves. 

 

 "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Markušovce začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci 

prečinu usmrtenia. Príčiny tohto nešťastia sú predmetom vyšetrovania a expertízneho skúmania," uzavrel hovorca. 

 

 Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Tipy na víkend: Zraz chrobákov, zemiakové dobroty aj výstava mačiek 

 [sme.sk; 30/07/2015; Janette Sucha ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://s.sme.sk/r-rss/7939408/zena.sme.sk/tipy-na-vikend-zraz-chrobakov-zemiakove-dobroty-aj-vystava-maciek.html 

 

Tento víkend môžete obdivovať legendu medzi autami, domácich štvornohých miláčikov ale i ochotnať zemiakové jedlá. 

 

Foto: Lucia Kormošová 

 

Zraz chrobákov 

 

http://www.24hod.sk/v-spisskom-hrusove-vybuchla-garaz-zomrel-mlady-clovek-cl376233.html
http://s.sme.sk/r-rss/7939408/zena.sme.sk/tipy-na-vikend-zraz-chrobakov-zemiakove-dobroty-aj-vystava-maciek.html
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Od piatka do nedele sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční Medzinárodný zraz vozidiel Volkswagen so vzduchom 

chladenými motormi "CHROBÁK 2015". Očakáva sa účasť 50-60 vozidiel z piatich krajín. Vozidlá budú vystavené v 

Spišskej Novej Vsi v sobotu 1.8. na parkovisku oproti Redute v čase od 10.00 do 12.00. 

 

Otvorenie pláže v Jánskej doline 

 

V sobotu 1.augusta otvoria na Liptove, v Jánskej doline pravú piesočnú pláž aj s beach barom. V Poradí už 8.ročník 

Beach Party na pláži ponúkne aj bohatý program, foam party, sladké prekvapenie a nebude dokonca chýbať ani pravý 

sneh, v ktorom sa môže každý schladiť. 

 

Výstava mačiek 

 

V sobotu a v nedeľu sa v nákupno zábavnom centre Bory Mall uskutoční Medzinárodná výstava mačiek. Sprevádzať ju 

bude aj súťaž, ktorej sa vo svojich kategóriách zúčastní 180 miláčikov zo šiestich krajín. 

 

Trnavské organové dni 

 

V Trnave otvorí v piatok svoje brány jubilejný 20.ročník medzinárodného organového festivalu Trnavské organové dni. 

Koncerty v Bazilike sv.Mikuláša uvedie svojim recitálom americký organový virtuóz David di Fiore. Viac info 

 

Zemiaková nedeľa 

 

V Skanzene Vychylovka sa bude nedeľa 2.augusta niesť v znamení kuchyne starých materí. Na podujatí Zemiaková 

nedeľa sa v objektoch rozkúriia staré piecky a rozvoňajú dobroty zo zemiakov. Pečené, miešané na kašu, uvarené s 

rôznymi bylinkami ale i jedlá ako sú zemiakové knedle, placky, halušky si môžete vychutnať tam kde to najlepšie chutí, v 

prírode. Viac info na 

 

Lúče otcovstva 

 

V Tatranskej galérii si v rámci Celonárodného stretnutia mládeže P15 môžete 1.augusta o 16.00 a 17.00 pozrieť 

divadelné predstavenie Karol Wojtyla – Lúče otcovstva. V poetickom zamyslení v jednom obraze účinkujú Štefan Bučko, 

Jana Valocká a Monika Potokárová. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Hustosiate obilniny sú pozberané zo 68 % výmery 

 [24hod.sk; 30/07/2015; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/hustosiate-obilniny-su-pozberane-zo-68-vymery-cl376228.html 

 

http://www.24hod.sk/hustosiate-obilniny-su-pozberane-zo-68-vymery-cl376228.html
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Bratislava 30. júla (TASR) - Hustosiate obilniny sú pozberané zo 68 % výmery. "Žatva pokračovala veľmi intenzívne 

takmer vo všetkých okresoch. Postupne sa končí zber ozimného jačmeňa, ktorý je pozberaný z viac ako 97 % výmery. 

Takmer ukončený je aj zber repky, ktorá je zožatá na 93 %," uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej 

a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holeciová o stave žatvy k 27. júlu. 

 

Priemerná úroda ozimného jačmeňa podľa nej v medzitýždennom porovnaní klesla z 5,39 tony (t)/hektár (ha) na 5,11 

t/ha. Priemerný hektárový výnos sa u pšenice znížil z 5,74 t/ha na 5,63 t/ha. Priemerná úroda repky bola v 29. týždni 2,65 

t/ha, v 30. týždni 2,63 t/ha. "Ostatné hustosiate obilniny boli pozberané takmer z polovice výmery, priemerná úroda k 27. 

júlu 2015 bola 4,15 t/ha," zdôraznila. 

 

Žatevné práce podľa Holeciovej počas 30. týždňa pokračovali v regiónoch Bratislava, Malacky, Trnava, Senica, Galanta, 

Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Levice, Trenčín, Považská Bystrica, Žilina, 

Čadca, Martin, Prievidza, Zvolen, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Rožňava, Poprad, 

Spišská Nová Ves, Staré Ľubovňa, Prešov, Bardejov, Košice, Trebišov, Humenné, Michalovce a Vranov nad Topľou. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.8.  Poprad zažije zaujímavý maratón. V Aréne sa predstavia jumping centrá z východu 

Slovenska 

 [poprad.dnes24.sk; 30/07/2015; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/poprad-zazije-zaujimavy-maraton-v-arene-sa-predstavia-jumping-centra-z-vychodu-slovenska-212340 

 

V sobotu 8. augusta sa Aréna Poprad premení na veľké juming centrum. Desiatky trampolíniek, skvelé ozvučenie a 

vynikajúci cvičitelia čakajú aj na vás. Nenechajte si újsť skákací maratón - Východoslovenský jumping. 

 

Podujatie Východoslovenský jumping organizuje Jumping G-sky Poprad v spolupráci s partnermi, ktorými sú mesto 

Poprad a ZAUDIO. 

 

Návštevníkov čaká štvorhodinový program plný športu a zábavy pre dospelých aj deti. "Východoslovenský jumping otvorí 

úvodná choreografia. Po nej bude nasledovať detský jumping. Potom sa postupne predstavia viaceré jumping centrá z 

východu Slovenska. Okrem domácich Popradčanov tu budú aj inštruktori z Košíc či Spišskej Novej Vsi," informuje 

organizátorka Východoslovenského jumpingu Danka Ganzarčíková. 

 

Program bude pozostávať z viacerých 45-minútových blokov, počas ktorých si budete môcť vyskúšať to najlepšie, čo sa 

na východe skáče. Danka Ganzarčíková chce aj pod Tatry priniesť tradíciu veľkých jumping maratónov. "Na západe sú 

takéto akcie bežné, no u nás zatiaľ veľmi nie," dodala. 

http://poprad.dnes24.sk/poprad-zazije-zaujimavy-maraton-v-arene-sa-predstavia-jumping-centra-z-vychodu-slovenska-212340
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Jumping je vhodný aj pre ľudí, ktorí majú problémy s kĺbami. Na jumpingu sa dokažu zabaviť a zároveň efektívne cvičiť. 

Lístky na Východoslovenský jumping si môžete kúpiť priamo v sieti Ticketportal, alebo si miesta môžete rezervovať na 

telefónnom čísle 0949 512 601. Cena vstupenky je 9 E a platní pre jednu dospelú osobu a jedno dieťa. Nenechávajte deti 

doma, ale zoberte ich do Arény Poprad so sebou! 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

" 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Nehoda na Spiši. Na mokrej ceste sa zrazili dve autá 

 [noviny.sk; 30/07/2015; Matúš Gavlák ] 

http://www.noviny.sk/c/krimi/na-mokrej-ceste-sa-zrazili-dve-autaa 

 

KROMPACHY - Na Spiši sa na mokrej ceste čelne zrazili dve autá. Jeden z vodičov išiel po ľudí vracajúcich sa z 

dovolenky. Druhý vodič sa na dovolenku ešte len chystal. Obaja nakoniec skončili v nemocnici. 

 

Vodič chevroletu dostal v zákrute. S neovládateľným autom prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s oktáviou. 

 

V chevrolete sedel mladík s priateľkou. Namierené mali do Popradu na letisko. Išli pre rodičov mladej ženy, ktorí sa 

vracali z dovolenky. Žena sa s nimi zvítať nestihla. Odviezli ju záchranári.  

 

"Po našom príchode tam už bolo vozidlo rýchlej zdravotnej pohotovosti a účastníci nehody už boli priebežne ošetrovaní," 

opísal momenty po nehode veliteľ zásahu hasičského a záchranného zboru v Krompachoch Pavol Čuchran.  

 

Dramatická situácia  

 

Oktáviu, odhodilo z cesty. Cez strechu sa prevrátila do poľa. Jej vodič z vraku vystúpil po vlastných. Z rozbitého 

chevroletu začali vytekať prevádzkové kvapaliny. V kombinácií s dažďom išlo na ceste o dramatickú situáciu. Hasiči 

museli konať, aby sa tu neudiala ďalšia podobná nehoda. 

 

Nehoda na Spiši. Mladíci na luxusnom aute havarovali, skončili v priekope  

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na Spiši sa stala vážna dopravná nehoda. Na luxusnom Audi tu havaroval 30 ročný… 

 

"Urobili sme protipožiarne zabezpečenie, čiže odpojenie akumulátora a posypanie cesty vapexom," vysvetlil Čuchran.  

 

http://www.noviny.sk/c/krimi/na-mokrej-ceste-sa-zrazili-dve-autaa
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Do nemocnice záchranári po ošetrení odviezli dvoch ľudí. Vodič oktávie sa sťažoval na bolesti v hrudníku. Auto mal 

necelé dva dni, chystal sa s ním na dovolenku. 

 

"Pacienti boli hospitalizovaní na chirurgickom oddelení s ľahšími poraneniami, za účelom pozorovania zdravotného 

stavu," informovala hovorkyňa krompašskej nemocnice Marta Csergeová.  

 

Pozrite si reportáž z miesta nehody:  

 

Zdroj - TV JOJ 

 

Levočan zrazil na priechode školáčku (11), odhodilo ju 13 metrov  

 

SMIŽANY - Prázdniny sa začali pre jedenásťročnú školáčku nehodou. Na priechode pre chodcov medzi… 

 

Autor -  

Matúš Gavlák  

 

Zdroj -  

noviny.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Inter Bratislava chce postúpiť do II. ligy; V II. lige aj tváre známe z najvyššej súťaže 

 [osporte.sk; 30/07/2015; Redakcia ] 

http://www.osporte.sk/index.php?id_cat=1119&news=217627 

 

AKTUALIZOVANÉ - Bratislava (TASR) - S ambíciou postúpiť do druhej najvyššej slovenskej súťaže vstúpia cez víkend 

do novej sezóny futbalisti FK Inter Bratislava. Klub so slávnou históriou po turbulenciách v roku 2009 zostal na futbalovej 

mape a v súčasnosti kladie dôraz na najmä na kvalitnú prácu s mládežou.  

 

Po nevydarenej uplynulej sezóne túži treťoligový A-tím Interu bojovať v tomto ročníku o najvyššie priečky v skupine 

Bratislava. "Našim cieľom je postup a preto chceme vstúpiť úspešne už do jesennej časti súťaže. Príprava bola veľmi 

krátka, výsledky v nej neboli pre nás dobré, ale naše ambície zostávajú nezmenené," deklaroval šéf klubu a tréner v 

jednej osobe Jozef Barmoš pred nedeľňajšou súťažnou ouvertúrou na ihrisku Lozorna. 

 

Lídrom na ihrisku bude tradične skúsený 41-ročný Roman Kratochvíl. Niekdajší slovenský reprezentant sa v jednom tíme 

stretne aj so synom Patrikom. Ten sa v pozícii talentovaného brankára presunul do A-tímu z dorastu. "Musíme čo najskôr 

zabudnúť na neúspešnú minulú sezónu. Chcel by som v drese Interu ešte zažiť jeden postup do vyššej súťaže, bolo by to 

pekné vyvrcholenie mojej kariéry," povedal kapitán a ikona mužstva R. Kratochvíl. 

http://www.osporte.sk/index.php?id_cat=1119&news=217627
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Inter vystužil káder aj o ďalšieho skúseného hráča. Po siedmich rokoch sa do žlto-čierneho dresu vracia Peter Majerník, 

ešte na jar hráč fortunaligového DAC Dunajská Streda. V Interi už 36-ročný zadák pôsobil v rokoch 2006 až 2008, 

obliekal aj dresy ŠKP Devín, Púchova, Ružomberku, Myjavy, či rumunského FC Brašov. Spolu s R. Kratochvílom bude 

Majerník ťahúňom kabíny, v ktorej sú inak všetko hráči narodení v roku 1990 a mladší. 

 

Novým generálnym manažérom Interu sa stal Anton Greguš, ktorý v tejto funkcii vystriedal Jozefa Šajánka. Ten sa 

presunul na pozíciu športového riaditeľa, kde bude úzko spolupracovať so šéftrénerom mládeže Ivanom Konfráterom. Pre 

Inter je práca s talentovanými hráčmi avizovanou prioritou, v súčasnosti má v dvanástich mládežníckych tímoch približne 

300 chlapcov. Ročný rozpočet klubu je na úrovni do 240.000 eur. "Je vykrytý a dôležité je, že nie sme nikomu nič dlžní," 

zdôraznil generálny manažér Greguš. 

 

Domáce zápasy bude Inter hrať rovnako ako v minulej sezóne na ihrisku na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove. 

Prvý duel na svojom trávniku v novom ročníku III. ligy odohrá 9. augusta proti ďalšiemu z ašpirantov na postup 

Rohožníku. Novinkou je, že v týždni absolvujú muži tréningové jednotky aj v rakúskej obci Wolfstahl. Klub totiž hľadal 

alternatívu za ihrisko Štartu, ktoré by malo čoskoro padnúť za obeť developerským aktivitám. 

 

Na snímke zľava kapitán tímu Roman Kratochvíl, prezident klubu a tréner tímu Jozef Barmoš a športový riaditeľ Jozef 

Šajánek.  

 

V II. lige aj tváre známe z najvyššej súťaže 

Bratislava (SITA) - Dva týždne po Fortuna lige začne písať novú sezónu 2015/2016 tiež druhá najvyššia slovenská 

futbalová súťaž. Opäť sa v nej predstavia dva tucty mužstiev, rozdelené na skupiny Západ a Východ po dvanásť tímov. 

Paradoxom tohto systému je, že FK Dukla Banská Bystrica bude hrať na 'západe', kým iba dvadsať kilometrov vzdialený 

Zvolen na 'východe.' Podobné je to v prípade MŠK Žilina 'B' a OFK Teplička nad Váhom. 

 

Nový ročník II. ligy sa začne tento víkend (1. a 2. augusta), úplne prvým stretnutím bude sobotný zápas spomenutého 

žilinského 'béčka' s Dunajskou Lužnou s výkopom o 10.30 h. Súťaž bude mať rovnakú podobu ako doteraz, po skončení 

22-kolovej základnej časti postúpi šesť najlepších klubov z oboch skupín do nadstavby o účasť vo Fortuna lige. Zvyšok si 

to rozdá o udržanie. 

 

V druhej najvyššej súťaži už nefigurujú MFK Skalica ani MFK Zemplín Michalovce, tí bojujú medzi slovenskou elitou. 

Naopak, z I. ligy zostúpili banskobystrická Dukla a z administratívnych príčin aj vtedajší MFK Košice, ktorý po novom 

vystupuje pod značkou FC VSS Košice. Nováčikmi sú OFK Dunajská Lužná a TJ Iskra Borčice v skupine Západ, na 

'východe' potom FK Spišská Nová Ves, Teplička nad Váhom i FK Haniska. 

 

V II. lige sa ukážu aj tváre známe z Fortuna ligy. V drese nováčika z Borčíc našli uplatnenie bývalí futbalisti košického 

MFK (FC VSS) Peter Bašista s Jánom Novákom, 
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'vojakom' zo Štiavniček sa napriek zostupu podarilo v kádri udržať niekdajšieho slovenského reprezentanta Mariána 

Hada. Navyše, do Banskej Bystrice sa po dvojročnej anabáze v FO ŽP Šport Podbrezová vrátil Michal Pančík. 

 

Program 1. kola druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže - II. ligy 2015/2016: 

 

SKUPINA ZÁPAD  

 

Sobota 1. augusta:  

MŠK Žilina 'B' - OFK Dunajská Lužná (10.30) 

AFC Nové Mesto nad Váhom - FC Spartak Trnava juniori (17.00) 

TJ Iskra Borčice - FK Dukla Banská Bystrica (17.00) 

ŠKF Sereď - FK Slovan Duslo Šaľa (17.00) 

FC Nitra - ŠK Senec (18.30) 

 

Nedeľa 2. augusta:  

ŠK Slovan Bratislava juniori - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa (10.30) 

 

SKUPINA VÝCHOD  

 

Sobota 1. augusta:  

MŠK Rimavská Sobota - MFK Tatran Liptovský Mikuláš (17.00) 

1. FC Tatran Prešov - FC Lokomotíva Košice (17.00) 

MFK Lokomotíva Zvolen - FK Spišská Nová Ves (17.00); 

Partizán Bardejov - FK Poprad (17.00) 

 

Nedeľa 2. augusta:  

FC VSS Košice - FK Haniska (17.00) 

MFK Dolný Kubín - OFK Teplička nad Váhom (17.00)  

 

Foto: TASR 

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo dalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu TASR porušením autorského zákona. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Policajné hliadky na Slovensku 31.7.2015 

 [automix.atlas.sk; 31/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Hliadky] 
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http://automix.atlas.sk/hliadky/853487/policajne-hliadky-na-slovensku-31-7-2015 

 

Na celom území Slovenska dňa 31. júla 2015 budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky dohliadať aj na týchto úsekoch:  

 

Úsek Typ a farba dopravnej hliadky Bratislavský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb (tmavá hnedá metalíza), VW Passat 

(čierny) Diaľnica D2 VW Golf (modrý), Škoda Superb (šedá) okres Pezinok VW Golf (modrý) okres Senec Škoda Fabia 

(modrá), VW Golf (modrý) okres Malacky VW Golf (modrý), VW Golf (červený) Bratislava mesto Škoda Fabia (biela), Seat 

Leon (šedý), Škoda Fabia (modrá) Trnavský kraj Diaľnica D1, rýchlostná cesta R1 Škoda Superb (hnedá), VW Golf 

(biely), VW Passat (čierny) okres Trnava Škoda Superb (hnedá), VW Golf (šedý) TT kraj VW Passat (čierny) 

okres Senica Škoda Fabia (modrá) 

okres Galanta VW Passat (čierny), VW Golf Variant (biely) 

okres Dunajská Streda Škoda Fabia (modrá) okres Skalica Kia Cee'd (hnedá) Trenčiansky kraj Diaľnica D1 MINVN 

neposkytlo informácie pred zverejnením  

okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Trenčína Ilava 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Prievidza MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres 

Partizánske MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Bánovce nad Bebravou 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením okres Považská Bystrica a Púchov 

MINVN neposkytlo informácie pred zverejnením Nitriansky kraj okresy Nitra a Zlaté Moravce Škoda Superb (šedá), VW 

Golf (biely) okres Nové Zámky Škoda Fabia (modrá) okres Levice VW Golf (šedá), KIA Cee'd (hnedá) okres Komárno 

Škoda Fabia (modrá), Opel Astra (biely) okres Topoľčany Škoda Fabia (šedá) okres Šaľa Škoda Fabia (modrá) 

Banskobystrický kraj okres Revúca Škoda Octavia (modrá) 

okres Brezno Škoda Fabia (biela) R1 KDI DO /okres BB,ZV,ZH,ZC/ 

Škoda Superb (čierna) okres Žiar nad Hronom Škoda Fabia (biela), VW Passat (modrá) okres Banská Bystrica VW Golf 

(biely) okres Rimavská Sobota Seat Leon (šedý) 

okres Veľký Krtíš Kia Cee'd (biela) okres Lučenec Škoda Fabia (biela) okres Zvolen Škoda Fabia (modrá) Žilinský kraj 

okres Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo Škoda Fabia (modrá) 

 

okresy Žilina, Bytča VW Golf (modrý), Škoda Superb (čierna) okresy Martin a Turčianske Teplice Škoda Fabia (biela), 

Seat Leon (strieborný), VW Passat (modrý) okres Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

VW Golf (šedý), Škoda Superb (čierna) okres Čadca, Kysucké Nové Mesto 

VW Golf (čierny), Škoda Fabia (modrá) 

 

Košický kraj D1, R2, R4 okres Košice, Košice - okolie Škoda Superb (strieborná) okres Trebišov Škoda Fabia (biela) 

okresy Michalovce, Sobrance VW Golf (šedý), Škoda Fabia (modrá) 

 

okres Košice - okolie nie je 

okres Košice Škoda Superb (čierna) okres Rožňava 

nie je 

http://automix.atlas.sk/hliadky/853487/policajne-hliadky-na-slovensku-31-7-2015
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okres Spišská Nová Ves 

nie je 

Prešovský kraj Diaľnica D1 Škoda Superb (čierna), Seat Leon (šedý), VW Passat (čierny) okres Bardejov Škoda Fabia 

(biela) 

okres Stará Ľubovňa VW Golf (čierny) 

okres Prešov Škoda Fabia (modrá), VW Golf (modrý) 

okres Svidník Škoda Fabia (biela) okres Kežmarok VW Golf (modrý) okres Vranov n/T 

Škoda Fabia (biela) 

okres Humenné Škoda Fabia (šedá) 

okres Poprad 

nie je 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Tipy na dnes - piatok 31. júla 

 [korzar.sme.sk; 31/07/2015; Redakcia ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://korzar.sme.sk/c/7939252/tipy-na-dnes-piatok-31-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne.  

 

Košický región  

 

Potulky po Mäsiarskej  

KOŠICE. Dnes popoludní odštartuje ďalšia z tradičných potuliek Košicami. Tentoraz bude hlavnou témou Mäsiarska ulica 

a jej zákutia. Sprievodcovia vám ukážu, ako vyzerala, kým tam bývali mäsiari a čaká vás aj najväčšia koncentrác ia 

ľudových remeselníkov. Túlať sa Mäsiarskou môžete aj v sobotu a v nedeľu, štart je tradične od Štátnej vedeckej 

knižnice. 

 

Kino Mier  

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier v piatok premietne o 17. hod. animovanú rozprávku Malý dráčik, o 19. hod. akčný thriller 

Mission Impossible: Národ grázlov. 

 

Prešovský región  

 

Pivný festival  

PREŠOV. Začiatok víkendu bude dnes patriť vystúpeniu Michaely o 18.00 hod., ktorú o 20. hodine vystrieda Chiki liki tu–

a. Oldies party s Radio Groves Party - DJ Inkosom a Radovanom Kolarčíkom bude od 21.00 hod. 

 

Nemecká baroková a romantická organová hudba  

http://korzar.sme.sk/c/7939252/tipy-na-dnes-piatok-31-jula.html
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PREŠOV. V evanjelickom a. v. chráme sv. Trojice o 19.00 hod. bude znieť dnes o 19.00 hod. nemecká baroková a 

romantická organová hudba, predvedú diela D. Buxtehudeho, G. Bohma, J. S. Bacha a ďalších. 

 

Koncert Nanyho Hudáka  

PREŠOV. Na koncerte Nanyho Hudáka na ceste za slobodou s gitarou a vlastnou tvorbou sa predstaví folkový hudobník 

z Prievidze. Začiatok je o 19.00 hod. v Čajovni Balalajka.  

 

Filmová noc na hrade  

VEĽKÝ ŠARIŠ. Na prelome prázdnin sa už tradične bude konať na Šarišskom hrade multižánrový festival Filmová noc na 

hrade, piaty ročník v znamení Umenia z ulice. Pripravené sú dni plné zábavy, umenia, relaxu i programu pre deti. V 

nočných hodinách to bude do rána premietanie filmov. 

 

Stropkovský jarmok  

STROPKOV. Stropkovský jarmok slávnostne otvoria dnes o 16.00 hod. V programe vystúpia žiaci z miestnych kolektívov, 

o 17.00 hod. to bude medzinárodná formácia nového cirkusu na Slovensku s Jurajom Benčíkom, po nich FS Tarnavčan, 

František Lizák (17.50), bratia Jendrichovskí (18.50) a FS Stropkovčan s Markou Mačoškovou (19.20). Skupina Ščamba 

vystúpi o 20.15 a po nich to bude Hrdza (21.30). Od 23. hodiny zahrá hudobná skupina Wendigo. 

 

Národné stretnutie mládeže  

POPRAD. Od dnes až do nedele bude Námestie sv. Egídia patriť Národnému stretnutiu mládeže (NSM) P15. Stretnutí 

pre mladých na celoslovenskej úrovni sa konalo na Slovensku už viacero. V takomto rozmere a v priamej nadväznosti na 

Svetové dni mládeže však naštartovalo NSM svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku pod názvom R13. Tisícky mladých 

dodnes spomínajú na silu spoločenstva, ktorá tam počas niekoľkých dní vládla. O tom, čo všetko mohli mladí ľudia počas 

ertrinástky zažiť, netreba veľa písať. Na všetkých čaká skvelá atmosféra v Poprade. 

 

Kultúrne leto  

LEVOČA. Milovníci hudby si dnes na svoje prídu o 11. hod., keď na balkóne mestskej radnice vystúpi domáce dychové 

zoskupenie Brass Collegium. O 16. hod. sa v altánku mestského parku na Námestí Majstra Pavla konajú Promenádne 

koncerty Dychovej hudby mesta Levoča. 

 

Kino Úsmev  

LEVOČA. Kino Úsmev premietne dnes o 19. hod. akčný thriller Mission Impossible: Národ grázlov. 

 

Vôňa polí  

STARÝ SMOKOVEC. V kaviarni a čajovni U vlka sa dnes o 19.00 h koná hudobný gitarový večer. Hrajú a spievajú 

Anička a Markéta. 

 

Späť na obsah 
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1.13.  Spišské extrémne cyklopreteky štartujú 

 [Korzár; 176/2015; 31/07/2015; s.: 5; tasr ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

 

Posledný júlový a prvý augustový deň budú už tretí rok na Spiši patriť milovníkom cyklistiky a cykloturistiky. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Spiš totiž organizuje v piatok a v sobotu tretí 

ročník náročných cyklistických pretekov pre aktívnych cyklistov i širokú verejnosť. Spišských 333 Extreme je jedna z 

významných udalostí, ktorá prezentuje Spiš ako atraktívny cyklistický región a športovoturistickú destináciu, informoval 

riaditeľ pretekov Pavol Bečarik. Cyklistické nonstop preteky bez podpory Spišských 333 Extreme sú určené pre 

nadšencov horskej cyklistiky. V piatok o 9. hodine sa postaví na štart pri Športovej hale v Spišskej Novej Vsi asi 80 

odhodlaných pretekárov. Ich úloha bude zdolať náročné cykloturistické trasy v dĺžke 333 kilometrov, alebo tento rok aj v 

kratšej verzii 200 kilometrov po vyznačených cykloturistických trasách Spiša, a to v časovom limite maximálne 34 hodín. 

Návrat najrýchlejších cykloextrémistov do cieľa, rovnako pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, sa očakáva v 

sobotu vo večerných hodinách. V minulom roku zdolal extrémnu trať v krásnej prírode Spiša víťaz Peter Benko v čase len 

17 hodín a 20 minút, upozornil Bečarik. V sobotu večer okolo 20. hodiny sa uskutoční aj vyhodnotenie pretekov s 

odovzdaním cien pre víťazov. (tasr) 
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1.14.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 176/2015; 31/07/2015; s.: 4; Redakcia ; Zaradenie: Denník košického kraja] 

 

Potulky po Mäsiarskej 

 

KOŠICE. Dnes popoludní odštartuje ďalšia z tradičných potuliek Košicami. Tentoraz bude hlavnou témou Mäsiarska ulica 

a jej zákutia. Sprievodcovia vám ukážu, ako vyzerala, kým tam bývali mäsiari a čaká vás aj najväčšia koncentrácia 

ľudových remeselníkov. Túlať sa Mäsiarskou môžete aj v sobotu a v nedeľu, štart je tradične od Štátnej vedeckej 

knižnice. 

 

Mesiac autorského čítania 

 

KOŠICE. Najväčší čitateľský festival, na ktorom svoje diela prezentujú osobne súčasní autori, vyvrcholí cez víkend. V 

Knižnici pre mládež mesta Košice v Kulturparku sa predstavia Andrij Kokotjucha, Halyna Kruk a Grygorij Semencuk z 

Ukrajiny, Poliak Tadeusz Dabrowski a Slováci Richard Pupala a Vlado Šimek. Začiatok čítania je vždy o 18. a 19. hodine. 

 

Leto v parku 
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KOŠICE. Lucia Lužinská a František Valeš vystúpia v sobotu o 19.30 hod. v Kulturparku. O deň neskôr v rovnakom čase 

a na rovnakom mieste predvedie svoje improvizačné umenie formácia Tri tvorivé tvory. 

 

KingKhan and The Shrines 

 

KOŠICE. V Tabačke v sobotu od 20. hodiny vystúpi skutočne zaujímavý interpret. King Khan je interpret s indickými 

koreňmi žijúci v Berlíne, na jednej strane uznávaný v kruhoch nezávislej scény, no preslávil sa aj v bulvári, keďže ukázal 

svoje pozadie Lindsay Lohan. 

 

Letné kino v Amfiku 

 

KOŠICE. V nedeľu si budete môcť pozrieť pikantný film Päťdesiat odtieňov sivej. Začiatok premietania sa v auguste 

presúva na 20.00 hod. 

 

Kino Mier 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Mier v piatok premietne o 17. hod. animovanú rozprávku Malý dráčik, o 19. hod. akčný thriller 

Mission Impossible: Národ grázlov. V sobotu to bude o 17. hod. animovanú rozprávku Malý dráčik, o 19. hod. akčný 

thriller Mission Impossible: Národ grázlov. V nedeľu premietne o 17. hod. animovanú rozprávku Malý dráčik. 
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