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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Spišský pohár ostal v domácej vitríne 

     [korzar.sme.sk; 26/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.2. Úspech našich hokejistov pred štartom sezóny: Sme víťazmi Spišského pohára 

     [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Vodiči, radšej čítajte už teraz: Dnes si treba dať v Spišskej bacha na políciu! 

     [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. VIDEO Ihrisko smrti sa zmenilo na nepoznanie: Na miestach, kde zomrel malý Dominik (†5), sa hrajú deti! 

     [pluska.sk; 26/08/2016; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.5. Tip: Poľovníci slávia svätého Huberta, budú súťaže aj paroháč 

     [pravda.sk; 26/08/2016; Zora Handzová ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.6. Čo sa stalo 29. a 30. augusta 1944 

     [bystricoviny.sk; 26/08/2016; (tom) ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSŤ] 

1.7. Bocian – rybár 

     [Košický večer; 34/2016; 26/08/2016; s.: 12; STANISLAV GÉCI ; Zaradenie: HOBBY] 

1.8. Sajfa vs. Peter zo Spišskej Novej Vsi 

     [funradio.sk; 26/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: funradio.sk] 

1.9. Dopravnými obmedzeniami počas Dní mesta to nekončí: Čo čaká vodičov v Spišskej? 

     [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Manželia zo Spišskej majú parádnu zbierku: Hrdia sa aj autíčkom z filmu Vrchní, prchní 

     [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.11. Na Ružíne rutinne odobrali vzorky rýb. Čo v nich našli, nečakali 

     [tvnoviny.sk; 26/08/2016; RUŽÍN/Jozef Demeter ; Zaradenie: Domáce] 

1.12. SÚŤAŽ: Dres Popradu spoznal víťaza! 

     [profutbal.sk; 26/08/2016; Tomáš Zagiba, zdroj: foto: Erik Demek ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.13. Ultra rýchly optický internet v Krompachoch a Revúcej 

     [pcrevue.sk; 26/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.14. Milan Fiľo sa prebudil na nový lov. Čo sa skrýva za jeho ofenzívou 

     [etrend.sk; 26/08/2016; Ivan Haluza ; Zaradenie: eTREND] 

1.15. Ryby s ortuťou 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 26/08/2016;  Jozef Demeter; Zaradenie: z domova] 

1.16. Dôchodcovia ušetria na každom rohu 

     [SME; 201/2016; 27/08/2016; s.: 7; Jana Trebulová ; Zaradenie: servis] 

1.17. Kam za zábavou 

     [Pravda; 201/2016; 27/08/2016; s.: 11; Redakcia ; Zaradenie: Krížovky] 

1.18. Brankár Hudáček si zachytal na domácom ľade: Na tribúne mal najvzácnejšiu návštevu 

     [pluska.sk; 27/08/2016; Branislav Sarňák ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.19. 2. Liga Mlad. dorast Východ - 6. kolo 

     [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 
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1.20. Predĺžený víkend je už tu: Aké zaujímavé akcie môžete zažiť? 

     [spisska.dnes24.sk; 27/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.21. 2. Liga Star. dorast Východ - 6. kolo 

     [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.22. Bitka o Košice pre VSS, Bardejov a Poprad prehrali (foto) 

     [profutbal.sk; 27/08/2016; profutbal.sk, foto: jäzva, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.23. Star. Žiaci B U14 - 2. kolo 

     [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.24. Star. Žiaci U15 - 2. kolo 

     [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.25. Brejčák: Poprad je môj odrazový mostík do sveta 

     [hokej.sk; 27/08/2016; Patrik Liščinský ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.26. Spišská Nová Ves počas Dní mesta pripomenula časy socializmu 

     [korzar.sme.sk; 27/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.27. Lipták nastúpi v Spišskej Novej Vsi proti svojim 

     [korzar.sme.sk; 27/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. Ultra rýchly optický internet v Krompachoch a Revúcej 

     [zive.sk; 27/08/2016; tlačová správa ] 

1.29. II. liga: Spišské derby prekvapujúco vyhrali Novovešťania 

     [korzar.sme.sk; 27/08/2016; maj ; Zaradenie: Šport] 

1.30. Znova si pripomenie vypuknutie SNP a jeho odkaz pre súčasnosť 

     [infospravy.sk; 27/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.31. Sottopassaggio Ristorante 

     [etrend.sk; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Reštaurácie] 

1.32. Urobte si prehľad o dianí v Spišskej a okolí: 5 najklikanejších správ týždňa 

     [spisska.dnes24.sk; 28/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.33. Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: Severania boli lepší 

     [hokej.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.34. Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: Severania boli lepší 

     [sport.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.35. Bitka o Košice pre VSS, Skalica remizovala so Slovanom B (foto) 

     [profutbal.sk; 28/08/2016; profutbal.sk, foto: jäzva, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.36. Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň 

     [netky.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.37. Organizačne na výbornú, po hokejovej stránke čaká Poprad ešte veľa práce 

     [hokejportal.net; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

1.38. Pajpach chváli Poprad, pozíciu však nemá istú 

     [hokej.sk; 28/08/2016; Patrik Liščinský ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.39. Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: "Severania boli lepší" 

     [hlavnespravy.sk; 28/08/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Šport] 
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1.40. Aj Michalovčania sú srdcom východniari 

     [korzar.sme.sk; 28/08/2016; Miroslava Masicová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.41. Pri zbere húb sa neoplatí experimentovať 

     [korzar.sme.sk; 28/08/2016; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.42. Jedenásť zliav, ktoré dôchodcom ušetria stovky eur 

     [sme.sk; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.43. September v Spišskej a okolí: TOP 10 akcií, na ktorých by ste nemali chýbať 

     [spisska.dnes24.sk; 29/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.44. SÚŤAŽ: Vyhrajte dres FC VSS! 

     [profutbal.sk; 29/08/2016; Tomáš Zagiba, zdroj: foto: Erik Demek ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.45. Gól Rakúsku, striebro pod Tatrami. Dravecký zažil hektický týždeň 

     [hokej.sk; 29/08/2016; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.46. Novoveskí bojovníci dosiahli v derby veľké víťazstvo 

     [korzar.sme.sk; 29/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.47. Búrky sa presúvajú na východ. SHMÚ v jednom okrese dokonca zvýšilo výstrahu na druhý stupeň 

     [tvnoviny.sk; 29/08/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.48. Prakovčanom sa vydaril úvod sezóny 

     [korzar.sme.sk; 29/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.49. Slovensko si pripomína vypuknutie SNP a jeho odkaz pre súčasnosť 

     [teraz.sk; 29/08/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.50. Sumár nižších súťaží: Slovenská Ľupča porazila rezervu Šalkovej, gólové hody v Riečke a na Horných 

Pršanoch 

     [bbonline.sk; 29/08/2016; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.51. Volejbalista Ogurčák zamieril z Grécka do Francúzska 

     [osporte.sk; 29/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Ostatné] 

1.52. Centrum právnej pomoci plánujeme posilniť 

     [HN; 167/2016; 30/08/2016; s.: 19; Peter Bubla ; Zaradenie: PRÁVO A JUSTÍCIA] 

1.53. Veľké víťazstvo bojovníkov zo Spiša 

     [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 4; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.54. Spišská Nová Ves počas Dní mesta pripomenula časy socializmu 

     [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 3; EŠL ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.55. Po prietrži mračien zasahovali pod Tatrami hasiči 

     [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 8; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.56. Tatranský pohár pre fínskych "pelikánov" 

     [Šport; 202/2016; 30/08/2016; s.: 23; pj ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.57. Spoluhráčov očarili Tatry i krásne Slovenky 

     [Šport; 202/2016; 30/08/2016; s.: 17; STANISLAV BENČAT ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.58. Vydarený začiatok sezóny v Prakovciach 

     [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 7; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.59. Spomienky na socializmus ovládli novoveské námestie 
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     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.60. Spišský pohár: Spišiaci zvíťazili, Popradčania skončili poslední 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.61. V Markušovciach si zaspomínajú na Máriássyovcov 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.62. Búrky dnes potrápia najmä stredné Slovensko 

     [aktuality.sk; 30/08/2016; Aktuality.sk, SHMÚ ; Zaradenie: Správy] 

1.63. Pohotovosť v lekárňach - utorok 30. augusta 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.64. Kam za kultúrou - utorok 30. augusta 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

1.65. Po štvrtom kole sa mení poradie na čele tabuľky 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.66. Futbal v okresoch 

     [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Šport] 

1.67. Advokáti úverujú štát. Nepáči sa im to 

     [dennik.hnonline.sk; 30/08/2016; Martin Ducár ; Zaradenie: Slovensko,HNporadňa] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Spišský pohár ostal v domácej vitríne 

 [korzar.sme.sk; 26/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20253891/spis.korzar.sme.sk/spissky-pohar-ostal-v-domacej-vitrine.html 

 

 V piatok je na novoveskom ľade hokejová lahôdka, hrajú Hudáčkovci. 

 

Spišiaci vyhrali domáci turnaj. (Zdroj - Jozef Petruška) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V týchto dňoch žije Spišská Nová Ves hokejom. Počas troch dní bol na programe ďalší ročník 

Spišského pohára. 

 

V piatok je na programe o 18.00 hod. atraktívny súboj ďalšieho pohára – Tatranského, keď na spišskonovoveskom ľade 

sa predstavia bratia Július a Libor Hudáčkovci hrajúci za švédske Örebro proti českému Třincu. 

 

"Som rád, že sme vyhrali turnaji, hoci aj o skóre. Teraz už bude mať tréner jasno v zostave. Pohár bol generálkou na 

sezónu a o niekoľko dní bude jasné zloženie nášho mužstva," povedal po víťaznom turnaji riaditeľ HK Spišská Nová Ves 

Roman Garaj. 

 

Hokejový Spišský pohár ostal doma (9 fotografií) 

http://s.sme.sk/r-rss/20253891/spis.korzar.sme.sk/spissky-pohar-ostal-v-domacej-vitrine.html
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Spišský pohár 

 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Prešov Penguins 2:10 (0:1, 0:3, 2:6) 

 

HK Spišská Nová Ves – HK Poprad B 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) 

 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad B 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) 

 

HK Spišská Nová Ves – HC Prešov Penguins 5:0 kontumácia, ukončené v 46. minúte za stavu 3:2 

 

HC Prešov Penguins – HK Poprad B 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) 

 

HK Spišská Nová Ves – MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) 

 

Konečné poradie: 1. HK SNV, 2. Prešov, 3. L. Mikuláš, 4. Poprad B. (o poradí na 1. až 3. mieste rozhodla minitabuľka 

troch mužstiev, skóre a výsledok z ich vzájomných zápasov) 

 

Najlepší brankár turnaja: Maximilián Pajpach (Poprad B) 

 

Najlepší obranca turnaja: Miroslav Vantroba (Spišská Nová Ves) 

 

Najlepší útočník turnaja: Marek Uram (Liptovský Mikuláš) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Úspech našich hokejistov pred štartom sezóny: Sme víťazmi Spišského pohára 

 [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/prvy-uspech-pred-zaciatkom-sezony-stali-sme-sa-vitazmi-spisskeho-pohara-248319 

 

 Trojdňové zápolenie o Spišský pohár skončilo. Zo štyroch mužstiev sme nakoniec vyšli víťazne. Tu je celkové poradie. 

 

16.ročník tradičnej hokejovej súťaže je už za nami. Počas troch dní mohli hokejoví fanúšikovia vidieť pestré zápolenia 

súťažných mužstiev. Hneď v prvý hrací deň dostali Liptáci od Prešova 10 gólov. 

 

V druhý hrací deň zase zápas medzi Spišskou Novou Vsou a Prešovom skončil tak ako nikto nečakal. Prešovčania na 

protest proti rozhodnutiam rozhodcu odmietli nastúpiť na ľad a zápas tak bol ukončený v 46.minúte. 

 

http://spisska.dnes24.sk/prvy-uspech-pred-zaciatkom-sezony-stali-sme-sa-vitazmi-spisskeho-pohara-248319
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V stredu sme sa stretli s Liptovským Mikulášom a hoci posledný zápas tohto turnaja sme prehrali o dva góly, Spišský 

pohár ostal nakoniec doma. Práve Spišská Nová Ves sa totiž stala víťazom Spišského pohára. 

 

Celkové poradie: 

 

- 1. HK Spišská Nová Ves 

- 2. HC Prešov Penguins 

- 3. MHk 32 Liptovský Mikuláš 

- 4. HK Poprad B 

 

Najlepší brankár turnaja: Maximilián Pajpach (Poprad B) 

 

Najlepší obranca turnaja: Miroslav Vantroba (Spišská Nová Ves) 

 

Najlepší útočník turnaja: Marek Uram (Liptovský Mikuláš) 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Vodiči, radšej čítajte už teraz: Dnes si treba dať v Spišskej bacha na políciu! 

 [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vodici-radsej-citajte-uz-teraz-dnes-si-treba-dat-v-spisskej-bacha-na-policiu-247993 

 

 Ak zamýšľate so svojím autom vyraziť na vozovky v našom okrese, mali by ste spozornieť. Muži zákona prezradili, čo 

dnes treba očakávať. 

 

Na programe dňa je totiž práve dnes policajná akcia na území Spišskej Novej Vsi a v okolí. Vodiči by si preto mali dať 

pozor. 

 

Ako policajný hovorca dodal, vodičov upozorňujú, aby dodržiavali predpisy, pretože možno nebudú zastavení priamo na 

ceste pri porušení zákona, ale im príde zásielka domov. 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

http://spisska.dnes24.sk/vodici-radsej-citajte-uz-teraz-dnes-si-treba-dat-v-spisskej-bacha-na-policiu-247993
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1.4.  VIDEO Ihrisko smrti sa zmenilo na nepoznanie: Na miestach, kde zomrel malý Dominik 

(†5), sa hrajú deti! 

 [pluska.sk; 26/08/2016; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/park-ktorom-zomrel-dominik-5-obrovske-nestastie-si-vyziadalo-radikalnu-zmenu.html 

 

Malí návštevníci Poráčskej doliny sa tešia. Na mieste zrušeného detského ihriska vyrástlo nové. Radikálnu zmenu si 

vyžiadalo nešťastie, pri ktorom vlani 20. septembra zomrel škôlkar Dominik († 5) zo Spišskej Novej Vsi. Počas hry sa na 

neho zrútila konštrukcia hojdačky – baranidla. 

 

Dievčatkám učarovali preliezačky, ktoré sú na rozdiel od predchádzajúcich oveľa bezpečnejšie. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Slovenská obchodná inšpekcia po tragédii zistila na ihrisku mnohé pochybenia. Vlastník ho postavil svojpomocne, bez 

certifikácie a s množstvom rizikových prvkov. Chýbala technická dokumentácia. Správca preto ihrisko uzavrel a celé 

demontoval. Licencovaná firma na jar osadila na ihrisku nové preliezačky. Už ho otvorili a pomenovali Detské kráľovstvo. 

 

Počas našej nedávnej návštevy sme tam našli Martinu (33) so synčekom Tobiasom (3,5) zo Spišskej Novej Vsi. "Od 

nešťastia sme tu prvýkrát. Je dobre, že staré ihrisko zbúrali a postavili nové, bezpečnejšie," povedala. Nové ihrisko chválil 

aj Ján (57), ktorý tam bol s vnúčikom Tomáškom. "Výber prvkov je veľmi dobrý. Sú bezpečné a pekne vyzerajú. Škoda, 

že najprv musel zahynúť malý chlapec," dodal. 

 

Oslovili sme tiež vedúceho strediska Porač park Jána Mesarčíka. "Zo starého detského ihriska sme nepoužili nič, všetky 

preliezačky sú úplne nové," potvrdil. Pod atrakcie uložili certifikovanú dlažbu, nové sú aj dopadové plochy z piesku, zo 

štrku a z drevnej štiepky. Na atrakciách je označenie, pre ktorú vekovú kategóriu sú určené. Areál ihriska monitorujú 

kamery. 

 

Smrť Dominika pod hojdačkou všetkými otriasla. 

Foto: archív 

 

Dominikova smrť právne nie je skončená. Prokurátor uzavrel 22. marca dohodu o vine a treste s obvineným Miroslavom 

B. Okresný súd v Košiciach však 15. apríla dohodu odmietol. Prokurátor sa odvolal a Krajský súd v Košiciach 17. mája 

zrušil napadnuté uznesenie a uložil, aby okresný súd vo veci znovu konal. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/park-ktorom-zomrel-dominik-5-obrovske-nestastie-si-vyziadalo-radikalnu-zmenu.html
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1.5.  Tip: Poľovníci slávia svätého Huberta, budú súťaže aj paroháč 

 [pravda.sk; 26/08/2016; Zora Handzová ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/402995-tip-na-vikend-polovnici-slavia-svateho-huberta-budu-sutaze-aj-parohac/ 

 

Dni svätého Huberta slávia vo Svätom Antone s plnou parádou. V kaštieli a rozľahlom kaštieľskom parku na budúci 

víkend zažijete seriózne aj humorné poľovnícke súťaže aj slávnostný sprievod s uloveným jeleňom ako poctu prírode. 

 

V kaštieľskom parku sú pripravené atrakcie pre deti. 

Autor - Peter Ivaska/Múzeum sv. Anton 

 

Svätému Antonu sa kedysi nesmelo hovoriť svätý, tak ho "prekrstili" na Antol. Svoje poľovnícke tradície si však zachoval 

ešte z čias majiteľov rozľahlého kaštieľa s krásnym prírodným parkom. 

 

Veď kde inde by mali sláviť poľovníci Dni svätého Huberta, svojho patróna, ak nie v historickom sídle plnom unikátnych 

trofejí. 

 

"Dni svätého Huberta sú pre kaštieľ vrcholom sezóny, toho roku to bude už ich 26. ročník. Okrem majstrovstiev 

Slovenska vo vábení jeleňov sú v parku pripravené atrakcie a súťaže pre deti aj pre dospelých," pozýva Jana Slaná z 

kaštieľa vo Sv. Antone. 

 

Udice, luky, klobúky, flinty, brady 

 

Program sa začína v sobotu 3. septembra o 9.30 hodine na nádvorí. V parku stretnete sokoliarov, môžete si vyskúšať 

streľbu z luku, uloviť si ozajstnú rybku v jazierku alebo obdivovať modely na poľovníckej módnej prehliadke. 

 

Bude sa súťažiť o najlepší a najkrajší poľovnícky nôž, najkrajšie vyzdobený poľovnícky klobúk, ale aj o najdlhšiu bradu či 

v hádzaní flinty do žita. 

 

"Ceny sú naozaj hodnotné, napríklad poľovnícky klobúk v pánskej aj v dámskej verzii, ďalekohľad, rôzne pomôcky pre 

poľovníkov," hovorí Jana Slaná. 

 

Niektoré atrakcie v parku aj vstup do kaštieľa sú k dispozícii aj v nedeľu 4. septembra, vtedy je však hlavným bodom 

programu slávnostná svätohubertská omša ako poďakovanie prírode a jej stvoriteľovi. 

 

Z kaštieľa vo Svätom Antone je dnes múzeum. Legenda hovorí, že v architektúre kaštieľa sa premieta symbolika 

kalendára, pôvodne mal štyri vchody (ročné obdobia), sedem arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb 

(týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku). 

 

http://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/402995-tip-na-vikend-polovnici-slavia-svateho-huberta-budu-sutaze-aj-parohac/
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Jeho páni Koháryovci a Coburgovci v sálach sústredili unikátne umelecké diela a nábytok zhotovený umelcami a 

remeselníkmi z celého sveta, od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia. 

 

Entomológ, ornitológ, šofér 

 

Posledný majiteľ kaštieľa Ferdinand Coburg bol bulharským cárom, na Slovensku sa však zdržiaval často a rád. Ovládal 

niekoľko jazykov, mal záľubu v botanike, entomológii, ornitológii, cestovaní a, samozrejme, aj v poľovačkách. 

 

Bol vo svojej dobe zároveň veľmi moderný, vlastnil terénny Mercedes, čo bolo na začiatku 20. storočia v našich 

končinách ojedinelé. 

 

O spoločenskom postavení majiteľov kaštieľa svedčí aj kolekcia 19 miniatúrnych obrazov členov rodiny Márie Terézie, 

ktoré maľovala jej dcéra Mária Kristína a s ktorými boli v príbuzenskom vzťahu. 

 

Ďalšie portréty zobrazujú Bourbonovcov, ruského cára Pavla I. aj s manželkou Máriou Fiodorovnou. Interiér kaštieľa so 

zachovaným zariadením salónov ukrýva ozajstné skvosty a návštevníkom je prístupný aj počas slávností sv. Huberta. 

 

Kam za zábavou 

 

26. augusta, piatok 

 

Bardejov: 665. historický a 45. novodobý jarmok 

 

Bratislava: Staromestská fiesta, tanečné vystúpenia v historickom centre, Michalská, Laurinská, Ventúrska ul., 

Rudnayovo nám., 17. – 19. h 

 

Jelšava: Kaštieľne dni – Turci v Jelšave, program, uhorské odevy, zbrane, dobová hudba a kuchyňa, aj 27. 8. 

 

Nitra: Klokočinský jarmok 

 

Spišská Nová Ves: Dni mesta, večerné výstupy na kostolnú vežu 

 

Trebišov: Dožinkové slávnosti, aj 27. 8. 

 

27. augusta, sobota 

 

Bardejov: 665. historický a 45. novodobý jarmok 
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Bratislava: Staromestská fiesta, tanečné vystúpenia v historickom centre, Michalská, Laurinská, Ventúrska ul., 

Rudnayovo nám., 17. – 19. h 

 

Jasná: Turnaj lesného piadimužíka, zábava pre deti, 11. – 15. h, koncert, country, Mikulášska chata – Vrbické pleso 

 

Jelšava: Kaštieľne dni – Turci v Jelšave, program, uhorské odevy, zbrane, dobová hudba a kuchyňa, 

 

Nitra: Klokočinský jarmok, aj 28. 8. 

 

Podbiel: Staroslovanský a stredoveký deň, dobový tábor, kuchyňa, stredoveká bitka, scénky, remeslá 

 

Sliač: Letecké dni, aj 28. 8. 

 

Spišská Nová Ves: Dni mesta, trhy, divadlá, program, aj 28. 8. 

 

Trebišov: Dožinkové slávnosti 

 

Vysoké Tatry: Svište na Plese, zábavné súťaženie pre rodiny, Štrbské Pleso 

 

Žilina: Ľudové umelecké remeslá, FS Rosutec, Mariánske nám. 

 

28. augusta, nedeľa 

 

Martin: Dožinky, oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia, ukážky prípravy tradičných jedál z obilnín, SNM 

 

Vychylovka: Dožinky na Kysuciach, podujatie v skanzene kysuckej dediny 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Čo sa stalo 29. a 30. augusta 1944 

 [bystricoviny.sk; 26/08/2016; (tom) ; Zaradenie: ZAUJÍMAVOSŤ] 

http://www.bystricoviny.sk/titulka/co-sa-stalo-29-30-augusta-1944/ 

 

Slovenské národné povstanie začalo v Banskej Bystrici 29. augusta 1944 večer o 20:00 hodine a vyhlásené bolo 

nasledujúci deň. Toto vojenské vzopätie Slovákov proti nemeckým okupantom nás zaradilo medzi víťazné štáty nad 

fašizmom a neskôr otvorilo cestu do demokratickej Európy. 

 

http://www.bystricoviny.sk/titulka/co-sa-stalo-29-30-augusta-1944/
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29. august 1944 

 

Ráno nemecké vojská prekročili hranice Slovenského štátu. Začala okupácia obsadzovaním prvých území Slovenska 

nemeckými oddielmi v súčinnosti s policajno – bezpečnostnými jednotkami Slovenského štátu. 

 

Na príkaz pplk. gšt. Jána Goliana okolo 9:00 hod. skupina vojakov pod velením npor. Štefana Hanusa zatkla neďaleko 

letiska Tri Duby generála Jozefa Turanca, ktorý prišiel do Banskej Bystrice zabezpečiť poriadok. Bol dopravený do tábora 

partizánskej brigády A. S. Jegorova na Prašivej. Pplk.gšt. Ján Golian na základe správy o vstupe nemeckých vojsk na 

Slovensko o 10:00 hod. vyhlásil najvyšší stupeň bojovej pohotovosti všetkým vojenským posádkam podliehajúcim 

Veliteľstvu pozemného vojska v Banskej Bystrici. 

 

Náčelník štábu partizánskej brigády Jánošík Jakov Dmitrijevič Jermakov nariadil veliteľom 2. a 3. roty s prieskumnou 

čatou uvedenej brigády, aby sa do 14:00 hod. spojili s partizánskou brigádou kpt. Jána Nálepku i 1. čs. partizánskou 

brigádou J. V. Stalina a spoločne s nimi začali obsadzovať Banskú Bystricu. 

 

Velenia partizánskej brigády Jánošík (veliteľ npor. Ernest Bielik), partizánskej brigády kpt. Jána Nálepku (veliteľ npor. 

Michal Sečanský) a 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina (veliteľ A. S. Jegorov) nadviazali spojenie s náčelníkom štábu 

Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici pplk. Jánom Golianom. 

 

Na Veliteľstve pozemného vojska v Banskej Bystrici boli o 19:00 hod zatknutí germanofilskí dôstojníci plk. V. Kanák a plk. 

O. Zverin. Ján Golian vydal telefonický rozkaz veliteľom posádok: "Začnite s vysťahovaním, platí od 20:00 hod. dnešného 

dňa!" Následne bol povýšený do hodnosti plukovníka. Minister národnej obrany František Čatloš krátko predtým 

predniesol v rozhlase prejav, v ktorom informoval o príchode nemeckej armády na Slovensko. 

 

Doplňovacie okresné veliteľstvo v Banskej Bystrici dostalo rozkaz povolať pre jednotky rozmiestnené v strategickom 

trojuholníku Banská Bystrica – Brezno – Zvolen do zbrane dva odvodné ročníky. V prvých dňoch SNP sa do bojov proti 

nemeckým okupačným jednotkám zapojilo 18.000 vojakov a dôstojníkov slovenskej armády. 

 

Slobodné povstalecké územie v tom čase zaberalo takmer celé stredné Slovensko s centrom v Banskej Bystrici. Na 

východe siahalo po Levoču, Spišskú Novú Ves a Dobšinú. Na západe po Žilinu, Bánovce n. Bebravou a zaberalo časť 

okresu Zlaté Moravce. Severnú hranicu tvorila vtedajšia štátna hranica. Povstanie sa bezprostredne týkalo 30 okresov s 

rozlohou približne 20 000 km2, na ktorých žilo 1,7 milióna obyvateľov. 

 

30. august 1944 

 

Po štvrtej nad ránom obsadili Banskú Bystricu partizánske brigády Jánošík, kpt.Jána Nálepku a 1.čs. partizánska brigáda 

J.V. Stalina. O 7:45 hod. západoeurópskeho času v britskom rozhlase odvysielali výzvu čs. ministra národnej obrany 
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generála Sergěja Jana Ingra, v ktorej boli vojenské jednotky spolu s partizánskymi oddielmi vyhlásené za súčasť 

Československej brannej moci. O hodinu toto vyhlásenie potvrdila aj čs. exilová vláda v Londýne. 

 

Na prvom legálnom zasadnutí Ústredného národného výboru v Banskej Bystrici vydali vyhlášku a v nej oznámili, že výbor 

preberá všetku výkonnú moc v meste i okolitých obciach okresu. Do oblasti Banskej Bystrice, letiska Tri Duby a Zvolena 

sa v ranných hodinách presunul s plnou výzbrojou protilietadlový pluk z Dubovej, ktorého úlohou bolo zabezpečiť obranu 

celého vzdušného priestoru. 

 

O 9:00 hod. na zhromaždení dôstojníkov banskobystrickej posádky Ján Golian potvrdil písomným rozkazom 

predchádzajúci telefonický o začatí ozbrojeného boja. Od 29. augusta 1944 bolo Slovensko vo vojnovom stave s 

Nemeckom a slovenskí vojaci sa stali súčasťou Československej armády na oslobodenom území. O 10:15 hod. Golian 

hlásil na čs. ministerstvo obrany v Londýne začatie ozbrojeného vystúpenia na Slovensku. Zároveň žiadal o urýchlenú 

pomoc. 

 

V tento deň začal o 11:00 hod. z Banskej Bystrice vysielať Slobodný slovenský vysielač. Pplk. Mirko Vesel v štúdiu 

prečítal "Proklamáciu vojenského revolučného vedenia" adresovanú príslušníkom slovenskej armády, ktorú na 

Donovaloch zostavili Miloš Marko, Ludvík Nábělek, Vavro Šrobár, mjr. Milan Vesel a pplk. Mirko Vesel). V mene 

predsedníctva Ústredného národného výboru bola prednesená aj výzva k obyvateľstvu a národným výborom na podporu 

Povstania. Večer o 18:00 hod. nemecké letectvo podniklo prvý útok na Slobodný vysielač v Banskej Bystrici. 

 

Z Bratislavy zaznel rozhlasový prejav prezidenta Slovenského štátu dr. Jozefa Tisa o situácii na Slovensku po vypuknutí 

Povstania, čím zdôvodnil príchod oddielov nemeckej armády. Generál Augustín Malár v rozhlase vyzval príslušníkov 

slovenskej armády, aby sa nezúčastnili na ozbrojenom odpore. Ten vydržal dva mesiace, ale zapísal sa natrvalo zlatým 

písmom do našich dejín, vďaka čomu mohlo Slovensko po II. svetovej vojne patriť do tábora víťazných spojeneckých síl. 

 

Povstanie sa Nemcom podarilo definitívne potlačiť až 30. októbra 1944. Porážku povstalcov oslávili nemeckí fašisti a 

slovenskí predstavitelia okupačného režimu spoločnou vojenskou prehliadkou ozbrojených síl, vyznamenávaním a 

verejnou manifestáciou v Banskej Bystrici. Prezident dr. Jozef Tiso potom na počesť porážky Povstania slúžil v 

banskobystrickom kostole ďakovnú omšu… 

 

Autor - (tom), Foto: archív 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Bocian – rybár 

 [Košický večer; 34/2016; 26/08/2016; s.: 12; STANISLAV GÉCI ; Zaradenie: HOBBY] 

 

RYBÁR 
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Bocian biely je súčasťou našej najmä vidieckej krajiny. 

 

Možné je ho vidieť v centrách obcí, na lúkach, na poliach a na tých najviac v čase, keď poľnohospodári orú pôdu. Vtedy 

sa na lán za orúcimi traktormi zletia desiatky bocianov, aby sa dobre nasýtili pred cestou, ktorá ich zanedlho čaká do 

ďalekej Afriky. 

 

Tento dôstojne vyzerajúci vták nie je prieberčivý a zje takmer všetko, na čo natrafí. Jedni autori uvádzajú, že sú to najmä 

žaby a iné obojživelníky, ale zožerie aj hady, slepúchy, jašterice, hmyz, dážďovky drobné hlodavce. 

 

Loviť ryby priamo v rieke konkrétne na Dunajci sme mali možnosť vidieť jeho vzácnejšieho príbuzného a oveľa 

plachejšieho bociana čierneho, ale bociana bieleho, ktorý skúšal uloviť rybu priamo v rieke Hornád na sídlisku v Spišskej 

Novej Vsi, to sa nám podarilo uvidieť prvýkrát. 

 

Vták si vykračoval bez obáv po celom profile rieky a lákala ho najmä hlbšia voda ako plytčiny. Párkrát zalovil, až mucelá 

hlava s časťou krku zostala ponorená vo vode, ale v jeho zobáku sme nevideli zatrepotať sa malú rybku. Zjavne nie je až 

tak obratným lovcom rýb ako napríklad volavky, alebo spomínaný bocian čierny. 

 

STANISLAV GÉCI 

 

---- 

 

Foto: Na love Bocian biely. FOTO: S. GÉCI 
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1.8.  Sajfa vs. Peter zo Spišskej Novej Vsi 

 [funradio.sk; 26/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: funradio.sk] 

http://www.funradio.sk/clanok/34338-sajfa-vs-peter-zo-spisskej-novej-vsi 

 

Aj dnes kvíz! 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Dopravnými obmedzeniami počas Dní mesta to nekončí: Čo čaká vodičov v Spišskej? 

 [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dopravnymi-obmedzeniami-pocas-dni-mesta-to-nekonci-co-caka-vodicov-v-spisskej-248329 

 

http://www.funradio.sk/clanok/34338-sajfa-vs-peter-zo-spisskej-novej-vsi
http://spisska.dnes24.sk/dopravnymi-obmedzeniami-pocas-dni-mesta-to-nekonci-co-caka-vodicov-v-spisskej-248329
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 Čaká nás predĺžený víkend a s ním spojené aj rôzne akcie v meste. Dopravnými obmedzeniami počas Dní mesta to ešte 

neskončí. S čím treba rátať? 

 

V našom meste začala tradičná akcia Dni mesta Spišská Nová Ves a s tým spojený aj 21.ročník trhu ľudových remesiel. 

Okrem bohatého dvojdňového programu nás však čakajú aj dopravné obmedzenia. 

 

Trasa nie je vhodná pre nadmieru ťažkú a nadrozmernú prepravu. Na trase pretekov na cestách II/533, II/536 a II/536-A a 

III/3244 na území mesta a v okolí bude zvýšená jazda a pohyb cyklistov za plnej premávky, preto žiadame vodičov jazdiť 

so zvýšenou opatrnosťou. Doba obmedzenia bude trvať od 9.00 do 15.00 hod. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Manželia zo Spišskej majú parádnu zbierku: Hrdia sa aj autíčkom z filmu Vrchní, prchní 

 [spisska.dnes24.sk; 26/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/manzelia-zo-spisskej-maju-paradnu-zbierku-hrdia-sa-aj-autickom-z-filmu-vrchni-prchni-248424 

 

 Niekto zbiera známky či pohľadnice a niekto veterány. Skutočne zaujímavou zbierkou sa môžu popýšiť manželia zo 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Náhoda aj chlapčenský sen. Manželov Milana a Alenu zo Spišskej Novej Vsi priviedla k retro motorkám náhoda. "Ja 

som ako mladý chlapec jazdil na dedovej motorke a veľmi sa mi to páčilo. Aj otec mal motorku, ale nechcel mi ju nikdy 

požičať tak som aj ja túžil po vlastnej," zaspomínal si pán Milan. 

 

Náhoda 

 

K úplne prvej motorke ich podľa slov pani Alenky doviedla náhoda pred 16 rokmi. "Boli sme v meste na prechádzke a 

pred Radnicou sme zbadali odstavené staršie motorky. Veľmi sa nám zapáčili tak sme sa rozhodli, že aj mi si kúpime 

niečo podobné," prezradila. Prvý kúsok bola podľa jej slov čezeta 125, neskôr pribudol skúter, sajdka a ďalšie kúsky 

československej výroby. Ako pán Milan spomenul značky zahraničnej výroby ho nikdy nelákali, veď prečo aj keď Jawa v 

období keď ju vyrábali patrila medzi najlepšie motorky na svete. 

 

Jazdu na veteránoch si manželia patrične vychutnávajú. "Chceme vidieť a chceme byť videný. Je to neopísateľný zážitok 

a úžasný pocit, že svojou prítomnosťou na týchto krásavcoch navodíte staršej generácie spomienky a mladšej obdiv," 

opisuje pani Alenka. Aj keď ona sama vodičák nemá, ako s úsmevom hovorí ona má najmä v sajdke veľmi dôležitú úlohu 

– klopiť v zákrutách. 

http://spisska.dnes24.sk/manzelia-zo-spisskej-maju-paradnu-zbierku-hrdia-sa-aj-autickom-z-filmu-vrchni-prchni-248424
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Pozoruhodná zbierka 

 

Momentálne sa v tejto unikátnej zbierke nachádza osem kúskov. Najstarší motocykel pochádza z roku 1948. O tom či je 

to čísle konečné, alebo či sa zbierka o niečo rozšíri manželia ešte nerozmýšľali. "Momentálne sme obaja pracovne 

vyťažení a na nášho spoločného koníčka nemáme veľmi čas. Už sa však veľmi tešíme keď pôjdeme do dôchodku a 

budeme na našich veteránoch brázdiť cesty celého Slovenska," zhodli sa manželia. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Na Ružíne rutinne odobrali vzorky rýb. Čo v nich našli, nečakali 

 [tvnoviny.sk; 26/08/2016; RUŽÍN/Jozef Demeter ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1838836 

 

Zakázať lov sa tu vraj aj kvôli migrujúcim rybám nedá. A tak všetko ostane na vlastnej zodpovednosti rybárov. 

 

Pohľad na rybárov na Ružíne. Foto: TV Markíza 

 

Pri vodnej nádrži Ružín neďaleko Košíc sa u takzvaného pleskáča potvrdil vyšší obsah ortuti ako je povolený. Veterinári 

teraz čakajú na výsledky ďalších testov. 

 

Vodná nádrž Ružín je vyhľadávaná rekreačná oblasť a obľúbené útočisko rybárov. V mieste kde sa do nej vlieva rieka 

Hornád našli vo vzorke rýb viac ortuti ako čakali. "Zavolali mi z veterinárnej inšpekcie zo Spišskej Novej Vsi,že 

nadlimitná je ortuť v jednej vzorke", povedal nám hospodár a vedúci rybárskej stráže Ružín Rudolf Halmi. 

 

Potvrdili nám to aj z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Spišskej Novej Vsi, ktorí vzorky odoberali. Na 

kameru sa nám vyjadriť dnes nestihli. Vyžiadali si však ďalšie vzorky rýb. "U jednej vzorky to neznamená nič. Urobili sme 

ichtyologicky prieskum. Bol tam kapor, boleň dravý, jalec hlavatý a plotica červenooká," konštatoval. 

 

Rybárom na Ružíne ortuť v ich úlovkoch neprekáža 

 

Pleskáč podľa si podľa odborníkov zbiera potravu na dne, kde je aj najviac ťažkých kovov. Dravé ryby tak môžu mať v 

sebe o niečo menej ortuti. 

 

Podarilo sa nám zistiť, že ortuť sa do vody dostáva pravdepodobne po toku Hornádu z oblasti pri obci Rudňany, kde 

kedysi stála ortuťovňa. Tento ťažký kov môže vo vyšších množstvách v našom tele narobiť ťažkosti. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1838836
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"Najčastejšie to prebieha vo forme chronických problémov. Od bežných tráviacich ťažkostí ako nevoľnosť, pocit na 

zvracanie, bolesť brucha, únava, neurologické ťažkosti..ako bolesti hlavy, celková únava slabosť a takým typickým 

príznakom je tras, ktorý začína na začiatku pohybu," vysvetlila lekárka Slavomíra Čellárová. 

 

Podľa nej by si ľudia mali bežne strážiť množstvo skonzumovaných rýb. Zvlášť opatrné by mali byť tehotné či dojčiace 

ženy. A dôvod? "Bežne sa v rybách vyskytuje metylortuť a vo vysokých množstvách vedie aj k poškodeniam plodu alebo 

prechádza aj do dojčenského mlieka čo má nepriaznivý vplyv na vývoj," dodala. 

 

Čo v prípade ak sa potvrdí viac ortuti aj v ostatných vzorkách rýb z Ružína zatiaľ nevedia ani veterinári, či rybári. Musí 

rozhodnúť veterinárna správa spolu s rybárskym zväzom a dať nejaké nariadenie. 

 

Zakázať lov sa tu vraj aj kvôli migrujúcim rybám nedá. A tak všetko ostane na vlastnej zodpovednosti rybárov. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  SÚŤAŽ: Dres Popradu spoznal víťaza! 

 [profutbal.sk; 26/08/2016; Tomáš Zagiba, zdroj: foto: Erik Demek ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212291-SUTAZ_Dres_Popradu_spoznal_vitaza.htm?utm_source=rss 

 

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v2.3' }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = 

d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 

"//connect.facebook.net/sk_SK/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-

jssdk'));PROFUTBAL.sk pre vás v spolupráci s viacerými slovenskými klubmi z prvej i druhej ligy pripravil jedinečnú súťaž 

o dresy. Šťastní výhercovia sa už radujú z dresov Liptovského Mikuláša, Skalice, Zlatých Moraviec, Myjavy, Trenčína, 

Prešova, Hanisky, Žiliny, Slovana Bratislava, Podbrezovej, Senice, Lokomotívy Košice, Dunajskej Stredy, Ružomberka a 

Spišskej Novej Vsi. Od pondelka 22. augusta 2016 môžete súťažiť o dres druholigového klubu FK Poprad. 

 

Súťaž o dres FK Poprad sa skončila, na Facebooku sme oznámili meno víťaza, s ktorým sa skontaktujeme. Všetkým 

zúčastneným ďakujeme. A nezúfajte, pretože súťaž o ďalší dres odštartuje už o pár dní! Ďakujeme :) 

 

O súťaži 

 

Jedinečná súťaž o dresy fortunaligových a druholigových klubov prebieha na našom Facebooku. Na webe 

www.profutbal.sk uverejňujeme dôležité informácie, takže nás pozorne sledujte, aby ste neprepásli skvelú šancu. 

 

Každý týždeň bude v súťaži jeden dres. Po zodpovedaní jednoduchých otázok vyžrebujeme (len zo správnych odpovedí) 

jedného výhercu, ktorému daný dres zašleme. Budeme radi, ak o súťaži informujete aj vašich známych. Cesta k dresu 

obľúbeného klubu nebola nikdy jednoduchšia! :) 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212291-SUTAZ_Dres_Popradu_spoznal_vitaza.htm?utm_source=rss
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FK Poprad 

 

Klub spod Tatier sa vôbec netají tým, že má vysoké ambície a v blízkej budúcnosti by sa rád dostal aj medzi slovenskú 

elitu. Minulá sezóna v druhej lige Východ Popradu nevyšla podľa predstáv, keďže mu tesne unikol postup do 

nadstavbovej skupiny. Tentoraz už ale v klube nehodlajú ponechať nič na náhodu, o čom svedčí aj vstup do aktuálnej 

sezóny s bilanciou dve víťazstvá a jedna remíza. 

 

Keďže so zbieraním dresov do súťaže sme začali ešte v minulej sezóne, podarilo sa nám od predstaviteľov klubu dostať 

dres s dlhým rukávom, no ešte so starým logom. Veríme však, že práve spomienka na predošlé logo klubu bude pre vás 

ešte väčším dôvodom na to, že budete chcieť získať tento dres. Nenechajte si ujsť skvelú šancu. Stačí, ak odpoviete na 

otázky na našom Facebooku a dres môže byť váš. Spomedzi správnych odpovedí (na všetky otázky) vyžrebujeme 

jedného víťaza. Jeho meno vyhlásime v piatok 26. augusta po 23.00 h. Najbližší pondelok odštartujeme súťaž o ďalší 

dres. 

 

FK Poprad (web, Facebook) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Ultra rýchly optický internet v Krompachoch a Revúcej 

 [pcrevue.sk; 26/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Tlačové správy] 

http://www.pcrevue.sk/a/Ultra-rychly-opticky-internet-v-Krompachoch-a-Revucej 

 

Najmodernejšie telekomunikačné služby cez svoje optické siete priniesol Antik Telecom do mesta Krompachy (okres 

Spišská Nová Ves) a okresného sídla Revúca (Banskobystrický kraj). Okrem internetu s rýchlosťou až 1000mbps, 

digitálnej televízie s takmer 300 kanálmi s desiatkami v HD kvalite a bezplatného telefonovania poskytuje aj moderné 

interaktívne služby ako je TV archív, nahrávanie programov a funkcie inteligentnej domácnosti (SmartHome). 

 

"Na svetovú mapu gigabitového internetu teraz prinášame Krompachy, kde doteraz občania vôbec nemali k dispozícii 

optické triple-play služby. Jedinečnú gigabitovú rýchlosť internetu prinášame aj do Revúcej," vysvetľuje riaditeľ pre rozvoj 

spoločnosti ANTIK Telecom Peter Blaas. "Pokračujeme v stratégii prinášať najkvalitnejšie telekomunikačné služby bez 

ohľadu na papierovú ekonomickú situáciu regiónu. Aj nové lokality sú umiestnené v okresoch s najvyššími mierami 

nezamestnanosti v rámci SR. Počty predregistrácií v oboch mestách sa napriek tomu vyvíjajú sľubne."  

 

Klienti Antiku v Revúcej a Krompachoch získajú internet s rýchlosťou až 1000mbps k užívateľovi aj od užívateľa, balík 

viac ako 160 TV programov aj v HD, TV archívom až na 20 dní dozadu, videopožičovňou a 40 minút volaní do všetkých 

sietí v SR a do EÚ za 17,92 eur mesačne bez viazanosti. Okrem toho v oboch mestách platí výnimočná akcia kedy pri 

prechode od konkurenčného operátora získajú klienti službu Antiku až na 9 mesiacov zadarmo. Voľné telefonické minúty 

môžu zákazníci využiť či už cez pevnú linku alebo aj pri volaní z mobilu cez aplikáciu Antik Linka. Klient si môže zároveň 

vybrať VoIP bráničku pre pripojenie bežného telefónu na rok zadarmo. 

http://www.pcrevue.sk/a/Ultra-rychly-opticky-internet-v-Krompachoch-a-Revucej
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1.14.  Milan Fiľo sa prebudil na nový lov. Čo sa skrýva za jeho ofenzívou 

 [etrend.sk; 26/08/2016; Ivan Haluza ; Zaradenie: eTREND] 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-34/milan-filo-sa-prebudil-na-novy-lov.html 

 

Ivan Haluza  

 

Biznismen Milan Fiľo sa vďaka priateľstvu s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom stal v ponovembrovej privatizácii 

najsilnejším hráčom papierenstva. Pred krízou prikúpil aj viaceré slovenské mäsokombináty. Neskôr sa opäť pokúšal o 

veľké obchody, ale medzi spoluvlastníkov štátneho železničného Carga alebo Stredoslovenskej energetiky sa nedostal. 

Svaly napol znova až toto leto. 

 

V článku sa dočítate: 

 

 Zákulisné informácie o tom, čo najviac láka M. Fiľa na vstupe do košickej Ryby 

 Aká bude po spojení úloha Gimovcov - pôvodných vlastníkov Ryby Košice 

 O kúpe slovinských papierní Paloma, pražského kaštieľa a dobrých kontaktoch s politikmi 

 

Pred mesiacom sa mu jeho papierenský biznis podarilo posilniť o veľkého slovinského výrobcu hygienického papiera, 

spoločnosť Paloma. Ešte väčším prekvapením je, že minulý týždeň Protimonopolný úrad SR začal posudzovať chystaný 

vstup Fiľovej mäsiarskej skupiny Tauris do východoslovenského spracovateľa rýb a výrobcu lahôdok Ryba Košice. V 

mäse sa pritom Fiľovi dlhé roky na rozdiel od papiera nedarilo. 

Rekordný vlaňajšok 

 

Logiku nadýchnutia M. Fiľa v oboch sektoroch osvetľuje hlbší pohľad do vlaňajšieho hospodárenia jednotlivých súčastí 

jeho investičnej skupiny Eco-Invest. Nielenže rekordne zarobila v papieri, ale konečne sa k prvým zaujímavejším ziskom 

prepracovala aj v mäse. Navyše, práve košická Ryba môže Tauris vylepšiť ešte viac. Otvorí mu svoje silné odbytové 

kanály do tunajších reštaurácií a hotelov. Tauris doteraz gastro zákazníkov veľmi neobsluhoval a dominantne sa 

zameriaval na zásobovanie veľkoobchodných reťazcov. 

 

K rekordnému zisku v papieri sa M. Fiľo vlani prepracoval cez svoje vôbec najcennejšie aktívum. Ružomberská celulózka 

Mondi SCP, v ktorej popri juhoafrickom gigante Mondi vlastní 49-percentný podiel, minulý rok zarobila 72 miliónov eur. 

Historicky najvyššie zaknihovala aj tržby, ktoré prvýkrát preskočili hranicu pol miliardy eur. 

 

Po súperení v papierovej hygiene si to Milan Fiľo s Jozefom Antošíkom teraz rozdajú v rybách 

 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2016/cislo-34/milan-filo-sa-prebudil-na-novy-lov.html
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Výrazný posun zaznamenal vlani aj Tauris. S troma závodmi v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach pri Nitre a Spišskej 

Novej Vsi zarobil konečne aspoň milión eur. Dovtedy mal M. Fiľo mäso vo vysokých stratách alebo nevýrazných plusoch 

blízkych nule. 

 

Pred dekádou vstupoval do tohto sektora s veľkým nadšením, lebo pôvodní vlastníci mäsokombinátov, ktorých vysilili 

drahé hygienické normy EÚ, ich predávali dosť lacno. No medzi rokmi 2008 až 2011 Fiľove mäsokombináty dohromady 

prerobili 12 miliónov eur. Nielen pre krízový pád cien a spotreby mäsových produktov, ale aj pre hádky bývalých lídrov 

jeho mäsozávodov, ktorí v nich zostali pracovať aj po jeho vstupe. 

 

Milan FiľoZdroj - Ivan Fleischer 

 

Považský mäsiar Anton Fabuš, ktorý M. Fiľovi predal myjavský mäsozávod, po odchode z rozhádaného Taurisu dokonca 

začal v mäse podnikať znova. Napriek pôvodným dohodám s Fiľom, že k tomu nepríde. Fabušov Púchovský mäsový 

priemysel za pár rokov predstihol aj samotný Tauris. Zatiaľ čo Fiľov podnik v prvých krízových rokoch spadol s tržbami zo 

sto na menej ako 50 miliónov eur a jeho trhový podiel sa zmenšil z 25 len na niečo viac ako 15 percent, Fabušovci dostali 

svoj predtým drobný mäsozávod až na 75-miliónové tržby. 

 

Od roku 2012 sa Tauris dvíha späť. Spestril výrobu, nabehol na nové kvalitnejšie produkty. Vlani už jeho tržby činili 69 

miliónov eur, pripísal si prvý miliónový zisk. Aj vďaka výhodnejším cenám surového mäsa od farmárov. Vlani bol Tauris 

už vôbec najziskovejší hráč prvej trojky domáceho biznisu s mäsom. Fabušovci v Púchove zarobili len stotisíc eur a 

vôbec najväčší tunajší mäsokombinát Mecom v rukách Penty iba 77-tisíc eur. 

 

Neprehliadnite 

 

 Otec a syn zvládli krízu aj príchod konkurenta. Od jedného stola 

 Po vybudovaní silného domáceho predaja sa Gimovci z Ryby Košice pozerajú po nových... 

 Fiľovi dáva Protimonopolný úrad na zhltnutie košickej Ryby zelenú 

 Práve logistika Ryby Košice je pre Tauris M. Fiľa najväčším lákadlom 

 Žilinská Ryba zhltla Flipera 

 V súboji s košickou rovnomennou firmou posilnila postavenie na slovenskom trhu 

 

Ide sa na ryby 

 

Po zastabilizovaní mäsa sa M. Fiľo začal pozerať po iných potravinárskych odvetviach. Voľba padla na Rybu Košice v 

rukách rodiny Gimovcov. Otec Jozef Gima, ktorý podniku šéfoval už za socializmu, ho po zamestnaneckej privatizácii 

prispôsobil novým podmienkam voľného trhu. Jeho syn Jozef mladší ho ďalej modernizuje už od prelomu milénia. Od 

revolúcie do podniku investovali 20 miliónov eur. 
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M. Fiľa iste zaujal aj rast firmy. S dvoma značkami Ryba – More zdravia a Piknik od začiatku krízy zvýšil tržby zo 17 na 

28 miliónov eur, tento rok sa majú dostať na 30 miliónov eur. Firma s troma stovkami zamestnancov, teda polovicou toho, 

čo celý Tauris, má aj zaujímavé zisky. Do predvlaňajšieho roku profity Ryby činili vždy najviac okolo 150-tisíc eur ročne. 

Vlani zarobila 600-tisíc eur. 

 

Vizitka Tauris Group 2/2 

(mil. eur) 

Vizitka Tauris Group 2/2 

PRAMEŇ: Tauris, Tauris Nitria 

 

Vizitka Ryby Košice 1/2 

(mil. eur) 

Vizitka Ryby Košice 1/2 

Pozn.: Údaj za rok 2016 je plán firmy PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťou 

 

Obe strany o transakcii zatiaľ príliš hovoriť nechcú. Jozef Gima mladší ju nechce komentovať vôbec. A Eco-Invest v 

tlačovej správe iba naznačil, že jeho mäsiarska odnož plánuje Rybu Košice po zrealizovaní obchodu naďalej intenzívne 

rozvíjať a aktívne posilňovať postavenie jej tradičných slovenských značiek. Šéf transakčného poradenstva poradenskej 

firmy KPMG Stanislav Šumský síce TRENDU potvrdil, že díl medzi Taurisom a Rybou dohadovala práve jeho spoločnosť, 

no takisto o ňom konkrétnejšie hovoriť nechcel. 

Gastro najväčším lákadlom 

 

Viac o tom, prečo prichádza k tomuto prepájaniu a čo môže rodenému Horehroncovi a Gimovcom priniesť, sa TREND 

dozvedel od zdrojov z potravinárskej brandže, ktoré sú blízke obom stranám. A niektoré nimi vyslovené scenáre okrajovo 

potvrdila aj tlačová správa Eco-Investu. 

 

M. Fiľa mali na Rybe najviac zaujať jej široké kontakty na gastro zariadenia a menšie obchody nezávislých predajcov. 

Vzťahy s nimi sa budujú oveľa prácnejšie ako s pár sieťami supermarketov, no dajú sa s nimi dohovoriť zaujímavejšie 

ceny dodávok. Gimovci si to uvedomili už pred vyše pol tuctom rokov, a preto k vlastným rybám a šalátom pridali syry, 

zeleninu, džemy, mäso či hranolky a zmrzlinu od ich producentov. Aby tak mohli sami plniť kompletné potreby reštaurácií. 

 

Na zásobovanie gastra vybudovali osobitnú logistickú dcéru Calmar, ktorá sa má teraz tiež stať úlovkom M. Fiľa. Calmar 

má po celom Slovensku päť vlastných skladov a 70 rozvozných áut. Vďaka nemu má Ryba Košice až štyri tisícky 

odberateľov. Ak o zopár príde, nič sa nedeje. Tržby Ryby z gastra činia až 10 miliónov eur ročne. Celú tretinu jej výkonu. 

 

Jozef Gima mladšíZdroj - Ivan Fleischer 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 8. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Teraz cez túto sieť bude môcť mäso, šunky a salámy predávať gastru Tauris. A spoločným rozvozom ešte obe firmy 

ušetria. "V neposlednom rade Tauris po prevzatí Ryby Košice plánuje využiť spoločné synergie v oblasti logistiky," 

naznačuje aj tlačová správa Eco-Investu. 

 

Tauris zatiaľ mimo reťazcov viac svojej produkcie dodával len do vlastnej siete pol stovky predajní Tauris Cassovia. Až 

vyše tridsiatka z nich je na východe Slovenska. Na západe ich má minimum, v Bratislave ani jednu. Gastro sieť Ryby je 

pre Tauris oveľa väčšou posilou ako povedzme ďalší mäsokombinát dodávajúci do supermarketov. 

 

V brandži sa TREND dozvedel, že M. Fiľo chce v košickej Rybe naďalej využívať skúsenosti Gimovcov. Biznis s rybami je 

predsa len iný ako biznis s mäsom. Gimovci chodia na nákupy rýb do celého sveta od Číny cez Škandináviu až po Južnú 

Ameriku. J. Gima mladší by mal ostať nielen na čele Ryby, ale mal by v nej popri Fiľovi zostať aj ako minoritný 

spoluvlastník. 

 

Eco-Invest tieto informácie TRENDU okomentoval slovami, že Tauris neplánuje žiadne zásadné zmeny manažérskeho 

tímu: "Cieľom je profitovať zo súčasného skúseného a kompetentného riadiaceho tímu Ryby Košice." 

 

Gimu mladšieho na spojení s M. Fiľom zasa malo zaujať hlavne to, že vďaka väčšej finančnej sile nového partnera bude 

môcť košická Ryba vyrovnanejšie súperiť so svojím jediným, len o niečo väčším súperom. Do západoslovenskej Ryby 

Žilina väčší finančný investor vstúpil už pred dvoma rokmi. Žilinský biznismen Jozef Antošík, ktorý k nej neskôr prikúpil 

výrobcu lahôdok z Nového Mesta nad Váhom Partners a tiež popradskú logistickú firmu DC Nordia na zavážanie 

východoslovenského teritória Ryby Košice. 

Opäť za pasy s Antošíkom 

 

Po prepojení Ryby Košice s Taurisom sa tak M. Fiľo opäť stretne v konkurenčnom boji so starým známym J. Antošíkom. 

Kým M. Fiľo má dvoch výrobcov toaletného papiera a hygienických vreckoviek, SHP Harmanec a SHP Slavošovce, 

Žilinčan vlastnil výrobcu papierovej hygieny Tento. Neskôr ho predal fínskemu Metsallitto, no zostal akcionárom. Obe 

Ryby zvádzajú najtvrdší boj o tradičnú tresku, ktorá im generuje najviac tržieb. 

 

Podľa informácií TRENDU nový súboj medzi M. Fiľom a J. Antošíkom ešte nie je istý na sto percent. Prepojenie Ryby 

Košice s Taurisom nie je tak ďaleko, že by sa čakalo už len na súhlas Protimonopolného úradu (ten medzitým akvizíciu 

odobril). "Na 90 percent sú Tauris a Ryba Košice dohodnutí, no ostáva nedoriešených niekoľko vecí, ktoré sa týkajú 

hlavne budúceho rozvoja košického podniku," uviedol zdroj blízky transakcii. Definitívne by celý obchod mohol byť 

doriešený o dva mesiace. 

 

J. Gima mladší viaceré plány s firmou naznačil TRENDU tento rok na jar. Hovoril o ďalších inováciách, s ktorými Ryba 

Košice prichádza dosť často, či o online marketingu na sociálnych sieťach. Spomenul vybudovanie prvej vlastnej rybej 

reštaurácie zameranej na zdravé stravovanie. S tým, že ak sa koncept vydarí, chce otvárať aj ďalšie. Medzi svoje ambície 
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zaradil aj rast podniku do cudziny cez prikúpenie iného konkurenta s tým, že dlhšie sa pozerá po českých spracovateľoch 

rýb. 

 

Jasné nie je to, či tieto nové plány je ochotný spolurealizovať aj M. Fiľo. Eco-Invest uviedol, že konkrétne zámery v oblasti 

nových produktov a investícií v Rybe Košice sú ešte len predmetom diskusie.? 

 

Paloma, pražský kaštieľ a barličky od politikov 

 

Kúpa slovinských štátnych papierní Paloma môže byť pre hlavný papierenský biznis Milana Fiľa výraznou posilou. Jej 

výroba papierových hygienických produktov je polovicou výkonnosti celej doterajšej hygienickej skupiny SHP. Paloma je 

najväčšou papierňou celej bývalej Juhoslávie, s ročnou výrobou 65-tisíc ton posunie celkovú výrobu skupiny SHP na 200-

tisíc ton ročne. M. Fiľo sa tak prepracoval do prvej desiatky celoeurópskeho biznisu s papierovou hygienou. 

 

Slovenský biznismen šiel po slovinskom úlovku takmer dve desaťročia. Prvýkrát sa o ňu zaujímal na konci 90. rokov. Štyri 

tendre na predaj štátnych papierní sa však skončili bez výsledku. Teraz M. Fiľo získal 71-percentnú majoritu v Palome, 

ktorá nie je v najlepšej kondícii a potrebuje stabilizovať. Menším akcionárom ešte bude musieť SHP predložiť povinnú 

ponuku na prevzatie. 

 

Na druhej strane, papierová hygiena neprináša M. Fiľovi ani zďaleka také profity ako jeho polovičný podiel v 

ružomberskej fabrike na výrobu základnej celulózy Mondi SCP, ktorá za posledných sedem rokov zarobila 370 miliónov 

eur. Najväčšia fabrika SHP v Harmanci bola za rovnaké roky v zisku iba dvakrát. Jej sumárny sedemročný výsledok bola 

strata tri a pol milióna eur. 

 

Napriek presunu do Čiech sa Milan Fiľo môže naďalej spoľahnúť na náklonnosť vládnucej garnitúry.Zdroj - Ivan Fleischer 

 

S nemeckým Mayer Kuvert sa M. Fiľo už dávnejšie pustili do skupovania výrobcov papierových obálok. Spolu ovládli 

polovicu holandskej výroby obálok a pätinu ich britskej výroby. 

 

Mimo papiera a potravín má M. Fiľo viacero menších biznisov. Napríklad vlastní ružomberský prvoligový futbalový klub. 

Najviac "mikrobiznisov" má v Česku. Patrí mu tamojší výrobca transformátorov Trafo CZ, telekomunikačná firma Centro 

Net i pražské muzikálové divadlo Hybernia. K Česku sa pritom priväzuje čoraz viac. Väčšinu času už trávi v Prahe a 

podľa slovenských Hospodárskych novín sa tam chystá presťahovať sídlo materskej skupiny Eco-Invest. 

 

Gro jej najvýznamnejších aktivít je síce na Slovensku, no podľa Hospodárskych novín sa prvú veľkú, i keď zatiaľ 

nespresnenú fabriku chystá M. Fiľo stavať aj v Česku. K západným susedom ho môžu lákať tiež nižšie firemné dane. Na 

presunutie sídla Eco-Investu z Ružomberka do Prahy si kúpil kaštieľ na námestí Republiky. Za takmer 30 miliónov eur. 
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Napriek presunu do Čiech sa M. Fiľo môže naďalej spoľahnúť na náklonnosť slovenskej politickej špičky. Tak ako sa 

dobre poznal s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom, ale aj Róbert Fico sa bežne ukazuje ako čestný hosť na 

akciách, na ktorých papierenský biznismen otvára nové investície. Úradujúci premiér bol napríklad pri oživení Fiľovho 

mäsokombinátu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Fiľom spoluvlastnená celulózka Mondi SCP sa za vlád Ficovho Smeru-SD dostáva k lukratívnym investičným stimulom. 

Aj bez toho, aby vytvárala nové pracovné miesta. Pred troma rokmi pri komplexnej modernizácii základnej výroby 

celulózy za vyše sto miliónov eur firma získala od jednofarebnej vlády daňové úľavy vo výške 25 miliónov eur. Tento rok 

dostala fabrika ďalšiu 49-miliónovú úľavu päť dní po parlamentných voľbách od ministerstva hospodárstva vedeného 

vtedy ešte ministrom Vazilom Hudákom – na plánovanú vyše tristomiliónovú investíciu do rozšírenia výroby obalových 

papierov. Mondi SCP je pritom vysoko ziskové. Bez prispenia politikov by sa M. Fiľo asi nedostal ani k profitom z 

diaľničného mýta. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Ryby s ortuťou 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 26/08/2016;  Jozef Demeter; Zaradenie: z domova] 

 

Patrik Švajda, moderátor: "Odobrali vzorky rýb, ale to, čo v nich našli, naozaj nečakali." 

 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: "Pri vodnej nádrži Ružín neďaleko Košíc sa u pleskáča potvrdil vyšší obsah 

ortuti, ako je povolený." 

 

Patrik Švajda: "Veterinári teraz čakajú na výsledky ďalších testov." 

 

Jozef Demeter, redaktor: "Vodná nádrž Ružín, vyhľadávaná rekreačná oblasť a obľúbené útočisko rybárov. V mieste, kde 

sa do nej vlieva rieka Hornád, našli vo vzorke rýb viac ortuti, ako čakali." 

 

Rudolf Halmi, vedúci rybárskej stráže, Ružín (telefonát): "Zavolali mi z veterinárnej inšpekcie zo Spišskej Novej Vsi. V 

jednej vzorke je prekročený obsah ortuti." 

 

Jozef Demeter: "Potvrdili nám to aj z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Spišskej Novej Vsi, ktorí vzorky 

odoberali. Na kameru sa nám dnes vyjadriť nestihli. Vyžiadali si však ďalšie vzorky rýb." 

 

Rudolf Halmi: "U jednej vzorke to neznamená nič. Sme urobili biologický prieskum a bol tam kapor, boleň, jalec hlavatý a 

plotica červenooká." 

 

Jozef Demeter: "Rybárom na Ružíne ortuť v ich úlovkoch neprekáža." 
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Martin, rybár: "Počul som, ale nijak ma to neodrádza. Pokiaľ viem, už dlhé roky je tu toxické bahno, takže nebojím sa 

toho, neodrádza ma to, chytám ďalej." 

 

Jozef Demeter: "Pleskáč si podľa odborníkov zbiera potravu na dne, kde je aj najviac ťažkých kovov. Dravé ryby tak 

môžu mať v sebe o niečo menej ortuti." 

 

Rybár: "Vedel som o tom, ale nejak to neriešim." 

 

Jozef Demeter: "Tie ryby konzumujete?" 

 

Rybár: "No nie. Zväčša ich púšťame. Sme športoví rybári." 

 

Jozef Demeter: "Podarilo sa nám zistiť, že ortuť sa do vody dostáva pravdepodobne v potoku Hornádu z oblasti pri obci 

Rudňany, kde kedysi stála ortuťovňa. Tento ťažký kov môže vo vyšších množstvách v našom tele narobiť ťažkosti." 

 

Slavomíra Čellárová, lekárka: "Najčastejšie to prebieha vo forme chronických nejakých problémov, od bežných tráviacich 

ťažkostí ako nevoľnosť, pocit na zvracanie, bolesti brucha, neurologické ťažkosti a to sú bolesti hlavy, celková únava, 

slabosť, a taký typický príznak je väčšinou tras, ktorý začína na začiatku pohybu." 

 

Jozef Demeter: "Podľa lekárky by si ľudia bežne mali strážiť množstvo skonzumovaných rýb. Zvlášť opatrné by mali byť 

tehotné či dojčiace ženy." 

 

Slavomíra Čellárová: "Bežne sa v rybách vyskytuje metylortuť. Vo vysokých množstvách vedie aj k poškodeniam plodu 

alebo prechádza aj do dojčenského mlieka, čo má nepriaznivý vplyv na ich vývoj." 

 

Jozef Demeter: "Čo v prípade, ak sa potvrdí viac ortute aj v ostatných vzorkách rýb z Ružína, zatiaľ nevedia ani veterinári 

či rybári." 

 

Rudolf Halmi: "No, potom sa musí rozhodnúť veterinárna správa a proste spolupráca s rybárskym zväzom a dať nejaké 

nariadenie. Ale to je, hovorím, hypotetické." 

 

Jozef Demeter: "Zakázať lov sa tu vraj aj kvôli migrujúcim rybám nedá a tak všetko ostane na vlastnej zodpovednosti 

rybárov." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Dôchodcovia ušetria na každom rohu 
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 [SME; 201/2016; 27/08/2016; s.: 7; Jana Trebulová ; Zaradenie: servis] 

 

Súkromníci aj mestá ponúkajú dôchodcom zľavy na cestovanie, dovolenky či otváranie účtov 

 

Niektoré zľavy dostanú seniori automaticky, o iné musia požiadať a prejsť schvaľovaním. 

 

BRATISLAVA. Obracajú každé euro, aby si mohli kúpiť lieky. Nechodia na letné dovolenky a radšej zostávajú doma na 

záhrade. Nekupujú si takmer nič navyše, aby mohli rozdať svojim príbuzným. Aj takto vyzerá život niektorých dôchodcov, 

ktorí na Slovensku žijú z priemerného dôchodku 416 eur. Denník SME zozbieral niekoľko zliav a služieb, ktoré môžu 

starší ľudia využiť a ušetriť tak nemálo peňazí. 

 

1.Doplatky za lieky 

 

Penzisti, ktorí pravidelne užívajú lieky, môžu výrazne ušetriť. Ak si za tri mesiace kúpia lieky za viac ako 25 eur, zvyšné 

peniaze im zdravotné poisťovne vrátia. 

 

Netreba zabudnúť, že sa to týka len liekov, ktoré im predpísal lekár, a vratky sa počítajú podľa tých najlacnejších 

dostupných liekov. Preto, ak si dôchodca na danú chorobu vyberie najdrahší liek z ponuky, vráti sa mu len taká suma, 

akoby si kupoval najlacnejší liek na dané ochorenie. Peniaze sa nevracajú ani za zdravotnícke pomôcky či dietetické 

potraviny. 

 

Nárok na vrátenie peňazí majú starobní, invalidní a výsluhoví dôchodcovia, ako aj držitelia preukazu ŤZP. Všetkým sa 

vracia rovnako, výška dôchodku nerozhoduje. O peniaze netreba žiadať, zdravotné poisťovne ich vyplat ia automaticky 

každé tri mesiace. 

 

2.Bezplatné vlaky 

 

Dôchodcovia môžu po Slovensku cestovať vlakmi zadarmo vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, ale aj 

v RegioJete na trase Bratislava – Komárno a späť. 

 

Najskôr si však musia vybaviť preukaz na vlakovej stanici, ktorý je bezplatný. Potrebujú na to občiansky preukaz a 

fotografiu s rozmermi 2x3 centimetre. 

 

Ak dôchodcovia ešte nemajú 62 rokov, okrem občianskeho a fotografie musia priniesť aj doklad o dôchodku. Buď zo 

Sociálnej poisťovne, alebo v prípade výsluhových dôchodkov z ministerstva vnútra. Nesmie byť starší ako mesiac. 

 

Preukaz od železníc treba nosiť pri každej ceste spolu s bezplatným lístkom, ktorý dôchodca dostane v pokladnici. Ak by 

si lístok na stanici nevzal, priamo vo vlaku by zaň zaplatil tri eurá. 
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Zohnať lístok si treba čo najskôr. Najmä pred sviatkami, ako sú dušičky či Vianoce, jazdí vlakmi veľa ľudí. Vtedy môžu 

železnice obmedziť počet ľudí, ktorí do vlaku nastúpia zadarmo, a nemusia dôchodcovi vydať bezplatný lístok. 

 

3.Dostupnejšie autobusy 

 

Mnohé slovenské mestá umožňujú dôchodcom, aby cestovali autobusom lacnejšie. Podmienky sú rôzne, každé mesto si 

ich určuje inak. Napríklad v Trenčíne je najvýhodnejšie, ak si dôchodcovia vybavia dopravnú kartu. Ak majú menej ako 70 

rokov, nezaplatia s dopravnou kartou za lístok 80 centov, ale 25 centov. Seniori, ktorí majú nad 70 rokov, cestujú s kartou 

zadarmo. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa takisto oplatí mať čipovú kartu, ľudia nad 70 rokov a ťažko zdravotne postihnutí s ňou zaplatia 

len osem centov za jednu cestu. 

 

Dôchodcovia by sa o zľavách mali informovať v dopravnom podniku alebo na mestskom úrade. Niekde okrem autobusov 

ponúkajú aj sociálne taxíky. 

 

4.Výhodnejšie dovolenky 

 

Raz ročne môžu ísť starobní a výsluhoví dôchodcovia na lacnejšiu dovolenku. Dostanú zľavu 50 eur z ceny pobytu. 

Ponuka platí len vo vybraných hoteloch Sorea, ktoré sú napríklad v Bratislave, Piešťanoch či vo Vysokých Tatrách. 

 

Nič špeciálne vybavovať netreba. Po príchode do hotela stačí podpísať vyhlásenie, že človek poberá dôchodok. Na to, 

aby zľavu dostal, nesmie podnikať ani zarábať. 

 

O pobyty je každý rok veľký záujem a najlepšie letné termíny sa rýchlo rozchytajú. Preto si rezerváciu hotelov netreba 

nechávať na poslednú chvíľu. 

 

5.Menšie koncesie 

 

Polovičnú zľavu môžu dôchodcovia dostať na rozhlas a televíziu. Namiesto 4,64 eura zaplatia 2,32 eura mesačne. 

Podmienkou je, aby nepracovali a nežili s človekom, ktorý pracuje. Týka sa to všetkých starobných, invalidných, 

vdovských aj sirotských dôchodcov. Výsluhových až po dovŕšení 60 rokov. 

 

Žiadosť o zľavu treba podať na pošte alebo na stránke www.uhrady.rtvs.sk. Doložiť treba doklad zo Sociálnej poisťovne o 

poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nežije s inou pracujúcou osobou. 

 

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a príbuzní, ktorí s nimi bývajú, majú nárok, aby im RTVS poplatky úplne 

odpustila. Takisto platí, že musia podať žiadosť a doložiť kópiu preukazu ŤZP alebo rozhodnutie z úradu práce. 
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6.Domáce opatrovanie 

 

Dôchodcovia si môžu za výhodnú cenu vybaviť opatrovateľku, ktorá im v domácnosti pomôže s varením alebo hygienou. 

Ak si ju zoženú cez samosprávu, môžu dostať zľavy. Hodina opatrovania stojí z hruba dve eurá, u súkromníka by vyšla aj 

niekoľkonásobne viac. 

 

Musia sa obrátiť na sociálne oddelenie mestského úradu a vypísať žiadosť, potom sa dať posúdiť lekárom a sociálnym 

pracovníkom. Podmienkou je, aby mal dôchodca aspoň druhý stupeň odkázanosti. Mesto potom vydá rozhodnutie a 

opatrovateľku pridelí. 

 

Napríklad v Detve stojí hodina opatrovania počas pracovných dní 1,44 eura. Opatrovateľky prichádzajú k starým ľuďom 

domov, kde im pomáhajú s úkonmi, na ktorých sa dohodnú. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa platí 2,5 eura za hodinu, ak opatrovateľka aj upratuje, tak 3,7 eura za hodinu. Opäť je to 

individuálne v každom meste. 

 

7.Menej za dom a psa 

 

Starší ľudia môžu ušetriť aj na dani z nehnuteľnosti alebo za psa. Na podrobnosti sa treba opýtať na mestskom úrade, 

keďže každé mesto si podmienky určuje inak. 

 

V Košiciach si môžu ľudia nad 70 rokov uplatniť 30-percentnú zľavu z dane z bytu alebo domu, v ktorom bývajú. Môžu 

získať aj polovičnú zľavu z dane za psa. 

 

V Trenčíne ľudia nad 70 rokov ušetria ešte viac, daň z nehnuteľnosti a za psa sa im znižuje až o polovicu. V niektorých 

mestách majú dôchodcovia zľavu aj na odvoz odpadu, ale takisto o ňu treba žiadať. 

 

8.Obedy od mesta 

 

Mestá ponúkajú dôchodcom lacnejšie obedy. Stoja od jedného do troch eur. Pripravujú ich vybrané jedálne, zväčša v 

pracovných dňoch. Treba o ne požiadať na mestskom úrade. 

 

K žiadosti musí penzista priložiť doklad o výške penzie, ktorý vydáva Sociálna poisťovňa. 

 

Každé mesto má iné ceny. Väčšinou platí, že čím nižší má človek dôchodok, tým lacnejšie jedlo dostane. 
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V Detve ponúka lacnejší obed pre dôchodcov deväť jedální, stojí 2,24 eura. Mesto ponúka aj dovoz domov s príplatkom 

46 centov. K žiadosti tam treba priložiť potvrdenie o zlom zdravotnom stave a kópiu rozhodnutia o výške penzie. 

 

V Košiciach mesto prispieva ľuďom, ktorí majú dôchodky nižšie ako 250 eur, sumou 83 centov za jeden obed. Ostatným 

dáva 66 centov. 

 

9.Lacnejšie účty 

 

Ak majú dôchodcovia príjem nižší ako 400 eur, môžu si v banke založiť účet úplne zadarmo, ktorý sa nazýva "základný 

bankový produkt". 

 

Podmienkou je, aby žiaden iný účet nemali a počas trvania bezplatného účtu si už žiaden iný nezakladali. Ak za bankový 

účet platia, ale ich príjem nie je vyšší ako 400 eur, doterajší účet si môžu zrušiť a otvoriť si nový zadarmo. 

 

Súčasťou bezplatného účtu sú všetky najpoužívanejšie služby, dôchodcovia môžu peniaze vkladať aj vyberať priamo na 

pobočke či v bankomate, zadarmo dostanú platobnú kartu a bezplatne im ju budú aj obnovovať, takisto majú prístup do 

internetbankingu a môžu robiť neobmedzené prevody a inkasá. 

 

Nevýhodou je, že si pri týchto účtoch človek nemôže nastaviť povolené prečerpanie a získať rôzne bonusy či znížené 

úroky na úveroch, ktoré banky ponúkajú. 

 

Ak má niekto dôchodok vyšší ako 400 eur, alebo by chcel využívať aj bonusy bánk, je lepšie si založiť bežný účet, ktorý je 

spoplatnený. Slovenská sporiteľňa má účet pre seniorov za euro, VÚB za 95 centov mesačne. Poštová banka ho novým 

klientom núka za dve eurá mesačne, v cene je aj doručovanie penzie priamo domov. 

 

10.Kultúra za menej 

 

Dôchodcovia majú spravidla lacnejšie lístky na rôzne kultúrne podujatia, do galérií či zoologických záhrad. Väčšinou stoja 

asi polovicu, ale závisí to vždy od konkrétnej akcie. 

 

Napríklad v bojnickej zoo dospelý zaplatí päť eur, dôchodca 2,5 eura. V bratislavskej zoo sa tiež platí päť eur, no pre 

dôchodcov je cena 3,5 eura. 

 

Na Bratislavský hrad je bežný vstup sedem eur, ale dôchodcovia zaplatia štyri. Zľavy majú seniori aj v menších či väčších 

kinách. Povedzme v kinách Cinemax, ktoré sú po celom Slovensku, ušetria za lístok jedno euro. 

 

11.Iné zľavy 
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Niektoré mestá zvyknú dôchodcom ponúkať aj karty pre seniorov, na ktorých sa hromadia rôzne zľavy. Človek tak získa 

lacnejšie vstupy napríklad do plavární, na rôzne športové podujatia alebo aj do obchodov či reštaurácií. S kartou sa môže 

zúčastňovať aj na rôznych vzdelávacích kurzoch či výletoch. 

 

Špeciálne zľavy si treba všímať aj v komerčných prevádzkach, povedzme optiky veľmi často znižujú ceny práve starším 

ľuďom. 

 

Jana Trebulová 

 

2 eurá za takú sumu sa dôchodcovia môžu najesť vo vybraných jedálňach, ak o to požiadajú. 

 

Foto: 

 

Niektorí dôchodcovia by radšej ako zľavy na rôzne služby mali vyššie dôchodky. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Kam za zábavou 

 [Pravda; 201/2016; 27/08/2016; s.: 11; Redakcia ; Zaradenie: Krížovky] 

 

27. augusta, sobota 

 

Bardejov: 665. historický a 45. novodobý jarmok Jasná: Turnaj lesného piadimužíka, zábava pre deti, 11. -15. h, koncert, 

country, Mikulášska chata - Vrbické pleso Jelšava. Kaštieľne dni - Turci v Jelšave, program, uhorské odevy, zbrane, 

dobová hudba a kuchyňa, Nitra: Klokočinský jarmok, aj 28. 8. Podbiel: Staroslovanský a stredoveký deň, dobový tábor, 

kuchyňa, stredoveká bitka, scénky, remeslá Sliač: Letecké dni, aj 28. 8. Spišská Nová Ves: Dni mesta, trhy, divadlá, 

program, aj 28. 8. Trebišov: Dožinkové slávnosti Vysoké Tatry: Svište na Plese, zábavné súťaženie pre rodiny, Štrbské 

Pleso Žilina: Ľudové umelecké remeslá, FS Rosutec, Mariánske nám. 

 

28. augusta, nedeľa Martin: Dožinky, oslava zberu úrody, ukážky spracovania obilia, ukážky prípravy tradičných jedál z 

obilnín, SNM Vychylovka: Dožinky na Kysuciach, podujatie v skanzene kysuckej dediny 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Brankár Hudáček si zachytal na domácom ľade: Na tribúne mal najvzácnejšiu návštevu 

 [pluska.sk; 27/08/2016; Branislav Sarňák ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/brankar-hudacek-si-zachytal-domacom-lade-tribune-mal-najvzacnejsiu-navstevu.html 

 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/brankar-hudacek-si-zachytal-domacom-lade-tribune-mal-najvzacnejsiu-navstevu.html
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Hudašou na Spiši nebola. Ľudia nevideli pozápasové kúsky najslávnejšieho odchovanca Spišskej Novej Vsi Júliusa 

Hudáčka. Jeho Örebro podľahlo v súboji Tatranského pohára Třincu 0:2. Hudáčka však tešila napriek prehre jedná vec. 

 

Július Hudáček si zachytal na domácom ľade po niekoľkých rokoch. 

 

Autor - Branislav Sarňák 

 

Ako sa zrodila myšlienka Örebra v Spišskej Novej Vsi? 

Minulý rok som mal svadbu. Pozval som na ňu generálneho manažéra i trénera. Boli milo prekvapení, ako Slovensko 

vyzerá. Väčšina Švédov nevie, že máme Vysoké Tatry a ďalšie krásy. Následne vo februári prišli za nami do Švédska 

tréneri z Popradu a tam sa to navrhol. Neveril som, že sa to podarí. Mali sme už naplánované niečo iné a dosť ťažko sa 

to rušilo. Generálny manažér však urobil všetko pre to, aby sme ja a Libor boli spokojní. 

 

Hala bola počas duelu zaplnená len z polovice. Nebolo to pre vás sklamanie, že neprišlo viac divákov? 

Na to, že nehrala Spišská Nová Ves, tak prišlo dosť ľudí. Osobne si myslím, že bola slabá propagácia v meste. Bodaj by 

sa stala z Tatranského pohára tradícia a chodili naň kvalitné tímy. Verím, že sa na spišskonovoveskom ľade ešte 

predstavím proti nejakému mužstvu. 

 

Spomenuli ste si počas duelu, kedy ste tu naposledy chytali? 

Bolo to tuším, keď som hral za Košice. Spišská bola vtedy naposledy v extralige. 

 

Julo Hudáček si zaspomínal na staré časy v Spišskej Novej Vsi. 

Foto: Branislav Sarňák 

 

Ako sa vám chytalo na domovskom ľade? 

Bola zábava chytať doma. Zápas mi ubehol veľmi rýchlo. Škoda prehry, myslím si, že ak by sme vyhrali, tak väčšina 

divákov by odišla spokojnejšia. Mal som tu malú dcérku Kláriku, ktorá absolvovala svoj prvý hokejový zápas. 

 

Ako ste prežívali jej prítomnosť na tribúne? 

Vedel som, že príde na jednu tretinu a potom ju manželka Slávka vezme domov umyť, napapať a spať. Zakýval som im, 

ale myslím si, že ešte nevníma, že bola na hokeji. 

 

Koľko kamarátov a známych ste mali v hľadisku? 

Veľa, veľmi veľa. Myslím, že tá polovica, čo nám fandila boli známi, rodina a kamaráti. 

 

Vo Švédsku je povinná rodičovská dovolenka i pre otcov. Už ste ju stihli absolvovať? 

Zvládol som to zatiaľ iba na papieri. Rodina príde až teraz za mnou do Švédska. Teším sa na to, to je tá pravá radosť zo 

života. 
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Autor - Branislav Sarňák 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  2. Liga Mlad. dorast Východ - 6. kolo 

 [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u17v/clanok212490-_2_Liga_Mlad_dorast_Vychod__6_kolo.htm?utm_source=rss 

 

2. Liga Mlad. dorast Východ - sumár vysledkov zápasov 6. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 12:15 

 

Lokomotíva Košice Spišská Nová Ves 1 - 1 (1 - 0) 

 

Góly: 27. P. Terpaj - 69. H. Štrompf 

 

Žlté karty: 80. Červený - 26. Soľana 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Knap - Hojsák, Kušiak, Terpaj, Bočkaj, Fiľák, Červený, Béreš (71. Sanislo), Tomášek, 

Knutelský (41. Trojčák), Jokeľ 

 

FK Spišská Nová Ves: Tomaščík - Kačír, Korba, Soľana (41. Nemčík), Gibala, Gurčík, Štrompf, Ištvánik (66. Pacák), 

Sokol (48. Farkašovský), Zummer, Kračko (41. Gbur) 

 

Rozhodovali: Gallo - Drenko, Macko 

 

Divákov: 40 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 12:15 

 

Stropkov Moldava nad Bodvou 4 - 0 (2 - 0) 

 

Góly: 7. M. Kollarik, 33. pen J. Fečo, 51.,61. M. Džupin 

 

Žlté karty: 52. Harok 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u17v/clanok212490-_2_Liga_Mlad_dorast_Vychod__6_kolo.htm?utm_source=rss
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MŠK Tesla Stropkov: Rusinko (66. Vaško) - Gonos, Hančák (58. Mihelič), Bedruň, Bochmač, Novotňak, Fečo, Džupin, 

Preksta (41. Glovacký), Kollarik, Korba (41. Slivka) 

 

FK Bodva Moldava nad Bodvou: Kuľka - Szitás (62. Kosterzeva), Török, Ivanko (76. Hrutkai), Jačman, Bari, Prokop (69. 

Heinrich), Gabáni, Pelegrin (41. Rybár), Harok, Csizmár 

 

Rozhodovali: Kovaľ - Leferovič, Škurla 

 

Divákov: 50 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 12:15 

 

Košická Nová Ves Sobrance 6 - 1 (3 - 0) 

 

Góly: 4.,36.,63. P. Takáč, 28.,44. S. Koltáš, 41. D. Hričina - 64. P. Dolinič 

 

FK Košická Nová Ves: Nemčík - Červený (45. Mráz), Dufala, Nassar, Andráš (41. Daňko), Takáč, Vysokaj (51. Polačko), 

Koltáš, Šemrák, Bender (56. Al-Zabidi), Hričina 

 

MFK Sobrance: Popovič - Čigáš (56. Kasič), Bak, Gojda, Gelatič, Sliško, Juhás, Murgač, Koreň, Frendák, Dolinič 

 

Rozhodovali: Cuprák - Jurášek, Revák 

 

Divákov: 20 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Predĺžený víkend je už tu: Aké zaujímavé akcie môžete zažiť? 

 [spisska.dnes24.sk; 27/08/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/predlzeny-vikend-je-uz-tu-ake-zaujimave-akcie-mozete-zazit-v-spisskej-a-okoli-248160 

 

 Dočkali sme sa. Predĺžený víkend je už tu. Prinášame vám náš výber zaujímavých podujatí, ktoré môžete počas neho 

zažiť v Spišskej a okolí. 

 

Dni mesta Spišská Nová Ves 

 

27.augusta 2016, Radničné námestie 

http://spisska.dnes24.sk/predlzeny-vikend-je-uz-tu-ake-zaujimave-akcie-mozete-zazit-v-spisskej-a-okoli-248160
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Bohatý kultúrny program, veľa zaujímavých noviniek aj 21. ročník trhu ľudových remesiel. Toto a ešte viac môžete zažiť 

počas celého dňa. Dni mesta sa tentokrát budú niesť v duchu 60. a 70. rokov 20. storočia. 

 

Cesta rozprávkovým lesom 

 

27. augusta 2016 od 10.00, Zoologická záhrada 

 

V sobotu si prídu na svoje aj najmenší. V zoo na nich čaká plnenie originálnych úloh na rozprávkových stanovištiach, 

púšťanie lodičiek, maľovanie na tvár či fotenie s rozprávkovými bytosťami. Po prejdení rozprávkovej cesty čakajú deti 

darčeky. 

 

Jazda veteránov 

 

27. augusta 2016 od 15.30, Radničné námestie 

 

V sobotu popoludní sa potešia isto aj milovníci veteránov. Do nášho mesta totižto zavítajú účastníci Spišského veterán 

zrazu Šuňava 2016. Pozrieť si tak budete môcť rôzne historické autá či motocykle vyrobené do roku 1970. 

 

Cena Spiša 

 

28. augusta 2016 od 10.00, Jazdecký klub – Ferčekovce 

 

V nedeľu doobeda môžete zrelaxovať aj v jazdeckom areáli pri Ferčekovciach Tak ako každý rok aj tento sú pre všetkých 

nadšencov jazdeckého športu pripravené preteky o pohár primátora mesta Cena Spiša. 

 

Renesančné čítanie v parku 

 

28. augusta 2016 o 15.00, Kaštieľ Markušovce 

 

Expozíciou v kaštieli v Markušovciach vás prevedú lektori v historických kostýmoch. Príjemným spestrením popoludnia 

bude aj čítanie z diel renesančných autorom pod starým dubom. 

 

Kotlíkový festival 

 

28. augusta 2016 od 10.00, ihrisko Dunajská, Ferčekovce 
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Poslednú augustovú nedeľu si môžete užiť v mestskej časti Spišskej – Ferčekovce dobroty od výmyslu kuchárov. Po 

úspešnom prvom ročníku sa rozhodol Športový klub Ferčekovce zorganizovať druhý ročník Kotlíkového festivalu. Okrem 

všakovakých dobrôt budú pre deti pripravené aj rôzne športové súťaže. 

 

Duatlon 

 

29. augusta 2016 o 9.00, námestie Spišskej 

 

Sviatočný deň bude v Spišskej patriť športovcom. Na námestí sa totižto budú konať majstrovstvá Slovenska v duatlone 

žiakov a veteránov. Ostatné kategórie zabojujú o Slovenský pohár. Štart a cieľ bude v centre mesta Spišská Nová Ves. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.21.  2. Liga Star. dorast Východ - 6. kolo 

 [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u19v/clanok212489-_2_Liga_Star_dorast_Vychod__6_kolo.htm?utm_source=rss 

 

2. Liga Star. dorast Východ - sumár vysledkov zápasov 6. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Stropkov Moldava nad Bodvou 6 - 2 (4 - 1) 

 

Góly: 4. D. Haško, 5. O. Paluba, 6.,34.,79. pen M. L. Vrábeľ, 62. E. Vaško - 22. B. Genčúr, 60. M. Horváth 

 

Žlté karty: 39. Feč, 57. Belina - 79. Leško, 38. Fabian 

 

MŠK Tesla Stropkov: Majerník - Paluba, Vrábeľ, Veselý, Vaško, Feč (61. Kapa), Lipak, Haško, Jesenský (46. Berežný), 

Vaňko (61. Batfalský), Belina (71. Tabiš) 

 

FK Bodva Moldava nad Bodvou: Spišák - Cingeľ, Genčúr, Ivanko, Baščur, Žiga, Štipák, Leško, Horváth, Fabian, Takács 

 

Rozhodovali: Leferovič - Kovaľ, Škurla 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u19v/clanok212489-_2_Liga_Star_dorast_Vychod__6_kolo.htm?utm_source=rss
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Divákov: 50 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 10:10 

 

Košická Nová Ves Sobrance 1 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 90. D. Šemrák - 5. M. Kováč 

 

Žlté karty: 20. Lukčo - 25. Kozák, 75. Legemza, 48. Ivaniš 

 

FK Košická Nová Ves: Košč - Lukčo, Mikita, Durbák, Dura (71. Orosz), Pribičko (66. Pipta), Šemrák, Kaľavský, Plichta, 

Mičko, Havrila (64. Vavrák) 

 

MFK Sobrance: Neupauer - Levicky, Laci, Balog, Horváth, Kozák, Legemza, Hamarík (43. Špak), Ivaniš (80. Hric), Roško, 

Kováč 

 

Rozhodovali: Jurášek - Cuprák, Revák 

 

Divákov: 60 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 14:00 

 

Ľubotice Snina 2 - 0 

 

Góly: 69. pen M. Hudák, 90. A. Mihalík 

 

TJ Sokol Ľubotice: Michňák - Majirský, Meško (46. Viščor), Antuš, Šoltis, Kertys (74. Mihalík), Ivan (55. Fertáľ), Pončák, 

Vantruba, Grošaft (46. Komorník), Hudák 

 

MFK Snina: Dolanský - Balko, Lajtár, Čopík, Kozej (87. Dický), Rohač (80. Hašuľ), Halaburka, Danko, Harvan, Mackaľ, 

Peknhaus 

 

Rozhodovali: Michalik - Sučka, Troščak 

 

Divákov: 50 

 

6. kolo - 27.08.2016 - 10:00 
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Lokomotíva Košice Spišská Nová Ves 1 - 3 (1 - 0) 

 

Góly: 11. M. Lenart - 50.,56. E. Labanc, 69. T. Hudran 

 

Žlté karty: 61. Vislocký - 31. Revúcky, 29. Regec 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Gregorovič - Martoňák, Končoš (81. Tomašiak), Vernarec, Ondko (65. Spišák), Vislocký (62. 

Šmídt), Kušnír (74. Segyo), Beli, Čontoš, Menyhért, Lenart 

 

FK Spišská Nová Ves: Dzurilla - Šomšák, Mravčák, Revúcky, Kunzo, Augustin (78. Zelenický), Labanc, Regec, Kavulič, 

Hudran (87. Michal), Kračko (22. Krempaský) 

 

Rozhodovali: Drenko - Gallo, Macko 

 

Divákov: 40 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Bitka o Košice pre VSS, Bardejov a Poprad prehrali (foto) 

 [profutbal.sk; 27/08/2016; profutbal.sk, foto: jäzva, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212459-Bitka_o_Kosice_pre_VSS_Bardejov_a_Poprad_prehrali_foto.htm?utm_source=rss 

 

SOBOTA 

 

Druhá liga mala v sobotu na programe zápasy štvrtého kola skupiny Východ a šiesteho kola skupiny Západ. 

 

ZÁPAD 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Format Martin 0:0 

Rozhodoval: Dohál, ŽK: Burger, Palenčár (Martin), 490 divákov. 

 

VÝCHOD 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Partizán Bardejov 1:0 (0:0) 

Gól: 68. Gerec. Rozhodoval: Sedlár, ŽK: Ferenčík, Kucharčík (L. Mikuláš), 340 divákov. 

 

ŠK Odeva Lipany - FK Haniska 4:2 (1:2) 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212459-Bitka_o_Kosice_pre_VSS_Bardejov_a_Poprad_prehrali_foto.htm?utm_source=rss
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Góly: 45., 60. a 86. Popovec, 50. Eliaš – 11. a 13. Pástor. Rozhodoval: Ochotnický, ŽK: Angelovič – Pástor, Maník, 

Stankovič, Horváth, 320 divákov. 

 

FK Spišská Nová Ves - FK Poprad 2:1 (1:1) 

Góly: 4. Boroš, 53. Vilkovský – 40. Poliaček. Rozhodoval: Leško, ŽK: Kováč, Gáborčík, Čekovský – Daško, Palša, Peciar, 

489 divákov. 

 

MŠK Rimavská Sobota - MFK Lokomotíva Zvolen 1:1 (0:0) 

Góly: 46. Janco - 66. Sukisa. Rozhodoval: Ďurčo, ŽK: Vasilko - Čery, 216 divákov. 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

B skup. - 4. kolo - 26.08.2016 - 16:30 

 

Lokomotíva Košice VSS Košice 0 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 25. T. Kubík 

 

Žlté karty: 58. Šuľák, 56. Pavúk - 36. Vancák, 33. Takáč, 76. Čikić 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Bréda - Kamenec, Cicman, Šuľák, Dický, Harvila, Kolek, Pavúk (68. Jass), Zajac (46. Gáll), 

Chmelo (56. Jano), Slinčák 

 

FC VSS Košice: Ružinský - Jonec, Vancák, Kubík (81. Kuták), Takáč (90. Bilić), Šinglár, Čikić, Tóth, Hirjak, Đorđević (68. 

Bavoľár), Grega 

 

Rozhodovali: Fajčík - Benko, Mihalík 

 

Divákov: 500 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Star. Žiaci B U14 - 2. kolo 

 [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 
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http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u14/clanok212488-_Star_Ziaci_B_U14__2_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Star. Žiaci B U14 - sumár vysledkov zápasov 2. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Zvolen Ružomberok 0 - 9 (0 - 6) 

 

Góly: 1.,31.,32. E. Bradiak, 2. O. Olos, 6. E. Tutura, 28. J. Dunčko, 59. P. Vrábeľ, 64. T. Diviš, 66. A. Červeň 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Vraštiak (49. Vlčko) - Šintál, Mudráková, Molnár, BARÁNEK, Bozalka, Husár, Telúch (60. 

Morvay), Ihring (67. Jaroš), Šaškievič, Bartoš 

 

MFK Ružomberok: Novák (50. Prekop) - Makovický, Červeň, Rakyta, Dunčko (50. Diviš), Jurina, Vrábeľ, Bradiak, Olos 

(36. Kompiš), Tutura (36. Potocký), Šimorka (36. Klimáček) 

 

Rozhodovali: Foltán - Slašťan, Hlaváčik 

 

Divákov: 20 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Juventus Žilina Námestovo 2 - 6 (1 - 4) 

 

Góly: 23. Š. Ftorek, 40. R. Schmied - 1. A. Záhumenský, 6. D. Kubica, 27.,65.,67. R. Pečarka, 33. M. Kubasák 

 

AKADÉMIA JUVENTUS Žilina: Ferianec - Kozlík, Barčiak, Bado (36. Truchlý), Kamas, Bučkuliak, Matúš, Ftorek, Knapec, 

Schmied, Jančiga 

 

U14 - Starší žiaci: Maslaňák - Miklušák, Hruboš, Pňaček, Kubasák, Kriš, Pečarka, Záhumenský, Snovák, Kubica, Kuboš 

 

Rozhodovali: Krajník - Badura, Štrba 

 

Divákov: 25 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u14/clanok212488-_Star_Ziaci_B_U14__2_kolo.htm?utm_source=rss
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Pohronie Podlavice Badín 2 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 35. pen S. Urgela, 45. M. Krčmár 

 

Žlté karty: 64. Netolický - 69. Poliak 

 

FK POHRONIE: Žember - Pivarči, Tatar, Kukučka, Urgela, Rosenberg, Skučka (41. Netolický), Šuster (36. Krčmár), 

Bohuš (48. Beňo), Sučák (64. Foltán), Novosad 

 

JUPIE FŠ M.Hamšíka: Chladný - Mlynárčik (48. Dlhoš), Nemec, Kršiaková, Vierik, Sihelský, Mičák, Necpál (27. Alakša), 

Poliak, Bobrovský, Ždánsky (30. Matušek) 

 

Rozhodovali: Slančík - Galád, Urda 

 

Divákov: 50 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Prievidza Slovan Bratislava 0 - 5 

 

Góly: 44.,70. J. Lauro, 48. A. Šimek, 51. W. Veselík, 68. F. Zámečník 

 

FC Baník HN Prievidza & Handlová: Ivaška - Kupec, Horniak, Šikula, Javorček, Gramblička (46. Píš), Oller (36. Medlík), 

Farkaš, Ilčík, Delunas, Sabo (48. Svrček) 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Novakov - Mydla (36. Zámečník), Bodnár, Murcko (36. Veselík), Demko (48. Demjanovič), 

Podzámsky (48. Vašš), Hečko, Šimek, Murgaš, Juritka, Lovás (36. Lauro) 

 

Rozhodovali: Bezák - Hagara, Gašparovič 

 

Divákov: 50 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Zlaté Moravce Senica 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 28. D. Čmarada, 51. J. Vrablic 
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FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble: Krátky - Šášik (36. Vozárik), Mehager, Boniš (36. Belmenen), Kasan, Šútor, Homola, 

Zolder (59. Domasta), Rák (32. Drienovský), Penzeš, Čajkovič (51. Rusovský) 

 

FK Senica U14: Opalek - Čech, Vizváry (36. Kadlečík), Prelec (36. Mach), Hanáček, Halabrín, Čmarada (53. Hačko), 

Knap (45. Bogdalík), Kudla, Piroha (36. Czikora), Vrablic 

 

Rozhodovali: Pacher - Rajtar, Debnár 

 

Divákov: 45 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Myjava Karlova Ves 2 - 2 (0 - 2) 

 

Góly: 48. M. Nešťák, 58. S. Nemec - 8. M. Koseček, 10. M. Makuch 

 

Spartak Myjava a.s.: Havlík - Nešťák (69. Benda), Šimek, Halabrín, Bielčík, Vajaš (50. Sopóci), Nemec, Krahulec, Bocán 

(46. Novotný), Mareček, Havlík 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Krutil - Kéry, Šinák, Holka, Hudec (40. Stachovič), Závodský, Koseček, Kropáč (47. Trutz), 

Rexa, Lichner (63. Rejko), Makuch (55. Obert) 

 

Rozhodovali: Kusý - Kováčik, Maraz 

 

Divákov: 30 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:10 

 

Petržalka akadémia Inter Bratislava 1 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 68. C. Vasile - 27. S. Hasoň 

 

FC Petržalka akadémia: Végh - Vasile, Šiška, Homola, Červienka, Giesser, Mecera, Lagin (36. Halás), Paprskár, Dávid, 

Zukal 

 

FK Inter Bratislava: Mateleha - Turčánik, Gomkötö (42. Struhár), Hostačný, Štepka, Hasoň, Nemec, Čongrády, Chrupka 

(51. Richter), Mateleha (36. Krejcar), Dornai (53. Kravárik) 
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Rozhodovali: Srna - Malárik, Polakovič 

 

Divákov: 50 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Trebišov Spišská Nová Ves 2 - 1 (2 - 0) 

 

Góly: 6. S. Vandžura, 16. E. Lajčiak - 63. E. Žiga 

 

SLAVOJ Trebišov: Belej - Urbánek, Rudik, Vandžura (55. Žiga), Halkai, Loffay, Lajčiak, Rigo, Horváth, Popeláš, Kovalčin 

 

FK Spišská Nová Ves: Miženko - Tomaščík, Čop, Macejko, Kopnický, Mika, Revaj, Kovaľ (45. Frankovič), Hurajt (52. 

Žiga), Lipták (60. Bednár), Buza (45. Pernický) 

 

Rozhodovali: Ubľanský - Kurtak, 

 

Divákov: 30 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 12:00 

 

Vranov nad Topľou Michalovce 0 - 0 

 

MFK Vranov nad Topľou: Vasiľ - Hudák, Bobík, Nemčík, Capko (44. Tutko), Košuda (50. Bodnár), Henderson (15. 

Rozkoš), Mokráš (66. Rapčo), Mitrišin (36. Závada), Demčák, Bakai 

 

MFK Zemplín Michalovce: Šurík - Matta (46. Bača), Kubičina, Drahokoupil, Fenin, Bujňaček, Lichvár (56. Zvalčák), 

Elizeuš, Činčár (36. Michalov), Holp, Ľoch (36. Chovanec) 

 

Rozhodovali: Fečo - Tomáš, 

 

Divákov: 30 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Star. Žiaci U15 - 2. kolo 
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 [profutbal.sk; 27/08/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u15/clanok212487-_Star_Ziaci_U15__2_kolo.htm?utm_source=rss 

 

Star. Žiaci U15 - sumár vysledkov zápasov 2. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Petržalka akadémia Inter Bratislava 1 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 14. R. Szitás 

 

FC Petržalka akadémia: Sokol - Mrnka, Valent (65. Šinkovič), Zechel, Zmajkovič (36. Daniel), Bolf, Markovič, Farkas, 

Szitás, Gajdoš (23. Rusnák), Vlček (36. Szaszama) 

 

FK Inter Bratislava: Mana - Matich (59. Šimončič), Čaputa, Kovalík, Komiňák, Majtán, Karabín, Kardoš, Hedera (53. 

Šarmír), Soós (28. Havlas), Fandel (51. Števaňák) 

 

Rozhodovali: Malárik - Srna, Polakovič 

 

Divákov: 60 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Zlaté Moravce Senica 1 - 3 (0 - 2) 

 

Góly: 62. T. Mesko - 20. T. Fila, 34.,65. P. Liška 

 

Žlté karty: 65. Liška, 30. Ligás 

 

FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble: Jeck (55. Hrnčár) - Krulák, Chudý, Beko, Varga (36. Krajčovič), Kozolka, Mesko, Hádek, 

Majtán (51. Chren), Švec (43. Buranský), Kača (36. Tanyasi) 

 

FK Senica U15: Chropovský - Bocko (58. Plott), Šúrek (36. Jablonický), Halaj, Gáth, Rampáček, Hlaváč (36. Buchel), 

Vyletel, Fila (58. Roman), Liška, Ligás (36. Buchel) 

 

Rozhodovali: Debnár - Pacher, Rajtar 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u15/clanok212487-_Star_Ziaci_U15__2_kolo.htm?utm_source=rss
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Divákov: 55 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Myjava Karlova Ves 0 - 3 (0 - 3) 

 

Góly: 13. J. Juck, 25.,31. J. Borčin 

 

Spartak Myjava a.s.: Vdoviak - Benda (33. Varga), Pavlovič, Fedoráš, Černák, Kováč (66. Bolech), Jankových, Kosík (58. 

Pavlus), Horniak, Bartoš (52. Adásek), Mockovčiak (41. Kročian) 

 

FKM Karlova Ves Bratislava: Gbelec - Majerník, Kliment, Rácz (67. Belavý), Puškár, Fulop (58. Šrámek), Čekaňák (16. 

Brukker), Matta (63. Buša), Juck (54. Krajčovič), Foltýn, Borčin 

 

Rozhodovali: Maraz - Kusý, Kováčik 

 

Divákov: 100 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Prievidza Slovan Bratislava 0 - 11 (0 - 7) 

 

Góly: 10.,23. R. Čerepkai, 17.,37. B. Galovič, 21. A. Tučný, 29. D. Jankovič, 31.,69. A. Palacka, 33. R. Božik, 61. O. 

Šouc, 63. M. T. Vician 

 

FC Baník HN Prievidza & Handlová: Chovan - Kavor, Grajcar, Mujkoš (46. Demen), Kovács (25. Čičmanec), Poliak, 

Pavličko, Tokár (57. Balciar), Miškovič, Vrajko, Filkorn (36. Dobrotka) 

 

ŠK Slovan Bratislava futbal: Danihel - Zbudila (54. Šouc), Polčič, Galovič, Jankovič, Palacka, Božik (36. Vician), Bezák, 

Tučný, Čerepkai, Duffek (36. Igaz) 

 

Rozhodovali: Gašparovič - Bezák, Hagara 

 

Divákov: 50 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Juventus Žilina Námestovo 4 - 5 (1 - 2) 
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Góly: 2. S. Padala, 60. J. Šarlay, 63. L. Šimkulič, 68. J. Majchrák - 13. pen J. Luka, 14. M. Košút, 43. I. Banas, 52.,63. M. 

Chorvát 

 

Žlté karty: 13. Mihálik 

 

AKADÉMIA JUVENTUS Žilina: Mihálik - Panák, Leitner, Kotrč, Majchrák, Šottnik, Šarlay, Portašík (45. Slabý), Noga, 

Šimkulič, Padala 

 

U15 - Starší žiaci: Mäsiar - Papan, Papan, Luka, Vojtas, Straka, Chorvát (65. Melišík), Hrubjak, Banas, Košút (69. 

Kurtulík), Kumor (43. Šefčík) 

 

Rozhodovali: Badura - Krajník, Štrba 

 

Divákov: 25 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Pohronie Podlavice Badín 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 30. M. Rosenberger, 55. T. Ridzoň 

 

Žlté karty: 7. Kováčik, 65. Biricz, 50. Rosenberger, 38. Bobrovský 

 

Červené karty: 29. Mihálik 

 

FK POHRONIE: Machák - Mihálik, Ziman, Beracko, Forgáč, Mesiarik, Orság (68. Breziansky), Chudovský (57. Fusatý), 

Gajdoš (60. Lambert), Domiňák, Poničan (64. Blahút) 

 

JUPIE FŠ M.Hamšíka: Kováčik (36. Frehan) - Ridzoň, Ďurica, Uhlár, Šteiniger, Szetei, Biricz (67. Láskavý), Macko, Suja 

(64. Hrnčiarik), Rosenberger, Bobrovský 

 

Rozhodovali: Galád - Slančík, Urda 

 

Divákov: 30 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 
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Trebišov Spišská Nová Ves 0 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 34. A. D. Pos, 61. F. Vartovník 

 

Žlté karty: 24. Borovič 

 

SLAVOJ Trebišov: Bajus - Havriš, Prosba, Levický, Rusnák, Borovič, Zamba, Pálfi (50. Macko), Jurko (67. Tomáš), 

Kavčák, Košina (62. Demeter) 

 

FK Spišská Nová Ves: Filinský - Pacák, Rerko, Hurtuk, Hamráček, Hrušovský, Žiga (67. Depta), Pos, Krull, Zummer, 

Vartovník 

 

Rozhodovali: Kurtak - Ubľanský, 

 

Divákov: 50 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Zvolen Ružomberok 1 - 6 (1 - 5) 

 

Góly: 35. M. Ufrla - 2.,19.,28. D. Veselovský, 13.,30. A. Matoš, 56. S. Maslo 

 

Žlté karty: 55. Ufrla 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Palov - Škurla, Maťaš, Janeček, Ďarmati (57. Bombala), Svintek (66. Soták), Kurčík, Ufrla, 

Krnáč (36. Slatinský), Záhorszki, Paľko (63. Závalec) 

 

MFK Ružomberok: Rodák (52. Čillík) - Kiebel, Maslo, Veselovský, Varga, Kubík (36. Kutlík), Rigo, Pšenčík (36. Janovec), 

Makovický, Matoš, Šimo (46. Čieško) 

 

Rozhodovali: Slašťan - Foltán, Hlaváčik 

 

Divákov: 20 

 

2. kolo - 27.08.2016 - 10:00 

 

Vranov nad Topľou Michalovce 1 - 0 
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Góly: 64. M. Dzurovčin 

 

Žlté karty: 67. Ďurik 

 

MFK Vranov nad Topľou: Polaščík - Sabol (50. Leporis), Varga, Dzurovčin, Giňo (61. Boháč), Vidlička, Šimurda, Ovšak, 

Veliky, Vaľovčin, Blaško 

 

MFK Zemplín Michalovce: Horváth - Centek, Beňák, Hajaš, Kuľha (50. Škarupa), Vaceľ (58. Pira), Ľoch, Poľa (65. Ďurik), 

Duranka (64. Huňady), Tutko, Ivančo 

 

Rozhodovali: Tomáš - Fečo, 

 

Divákov: 40 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Brejčák: Poprad je môj odrazový mostík do sveta 

 [hokej.sk; 27/08/2016; Patrik Liščinský ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/extraliga/clanok142550-Brejcak_Poprad_je_moj_odrazovy_mostik_do_sveta.htm?utm_source=rss 

 

Obranca Ján Brejčák nemá za sebou najvydarenejší ročník. Vážne zranenie a operácia puzdra v bedrovom kĺbe ho 

pripravili o podstatnú časť sezóny. Od hokeja si tak musel dať pauzu na dlhšiu dobu, no teraz realizuje svoj návrat na 

klziská vďaka Popradu, ktorý ho vychoval a otvoril mu dvere do sveta. V rozhovore pre HOKEJ.SK nám prezradil, ako 

vníma práve prebiehajúci Tatranský pohár, ale aj to, akým smerom sa budú uberať jeho kroky po ukončení letnej 

prípravy. 

 

Popradskí a okolití fanúšikovia si v posledných dňoch prišli na svoje. Tatranský pohár ponúka vo svojej 69. edícii naozaj 

kvalitné obsadenie tímov, čo je skvelá škola či skúška aj pre domáci revitalizovaný Poprad. Práve Popradský tím ponúkol 

možnosť Jánovi Brejčákovi vrátiť sa do formy po zraneniach, ktoré ho od hokeja odlúčili až na pol roka. "Tak v prvom 

rade musím poďakovať trénerom, že ma prijali do klubu, lebo pol roka som bol mimo kvôli operácii. Tatranský pohár je 

nabitý dobrými súpermi a chalani sa môžu učiť, ako sa hrá hokej vo svete," povedal obranca so skúsenosťami zo 

slovenskej a českej najvyššej súťaže, no zahral si aj nadnárodnú KHL v drese "belasých" a v minulej sezóne tvrdil hru v 

Davose. 

 

Chlapci spod Tatier mali hneď na úvod turnaja príležitosť zmerať si sily so susedmi z českého Třinca, kde pôsobí aj 

početná slovenská enkláva. Navrátilec Štefan Ružička, Rastislav Špirko, Peter Hamerlík, Michal Roman a dvojgólový Ján 

Sýkora sa tešili z vysokej výhry 6:1. Zápas mal však aj momenty, kedy to nebolo iba o hokeji a pomaly stagnujúcich 

http://www.hokej.sk/extraliga/clanok142550-Brejcak_Poprad_je_moj_odrazovy_mostik_do_sveta.htm?utm_source=rss
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fanúšikov zdvihol zo sedadiel nebojácny Ján Brejčák. Už pri rozkorčuľovaní došlo k potýčke medzi ním a útočníkom 

oceliarov Corym Kaneom. "Tento hráč už pri rozkorčuľovaní prešiel červenú čiaru, čo nie je akceptovateľné. Je to 

najväčšia urážka zo strany súpera, mal by byť pokutovaný. Tým, že prešiel na druhú stranu a bral si puky pre 

spoluhráčov, sa nezachoval férovo. Už vtedy som si ho odchytil a pár sekier dostal. No a počas zápasu to už bola len 

zhoda náhod, stretli sme sa v rohu a už som videl, ako dáva dole rukavice, tak som šiel do toho," povedal Brejčák, ktorý 

je známy tým, že za každých okolností sa ako správny obranca zastane hráčov a nemá problém zhodiť aj rukavice. Práve 

spomínaný pästný súboj, v ktorom mal mimochodom navrch, bol impulzom pre spoluhráčov, aby sa nevzdávali a rovnako 

hrdo bojovali za svoj tím. "Do Popradu som si prišiel schuti zahrať, hrám za tím, za toto družstvo." 

 

O deň neskôr, v piatok, boli na programe opäť dva zápasy, pričom jeden z nich sa hral v Spišskej Novej Vsi. Na 

Popradskom štadióne privítali "kamzíci" zatiaľ neporazených "pelikánov" z Lahti. Zverenci Petriho Matikainena si chceli 

svoju neporaziteľnosť udržať, čo sa im v konečnom dôsledku aj podarilo. Zápas proti Pelicans Lahti ponúkol skvelú 

príležitosť konfrontácie slovenského a fínskeho hokeja. Z pohľadu Brejčáka sa doterajšie dva hracie dni líšili v hernom 

prejave. Zástupcom fínskej SM Ligy patrila väčšina klziska, mali jasnú prevahu v korčuliarskych súbojoch a hrali 

priamočiaro, čo malo za následok veľké množstvo vylúčení na Popradskej strane."Třinec hral viac po rohoch, viac 

nahrával. Pelicans hrali jednosmerne do brány, viac strieľali. Naše oslabovky ich dostali na nohy, pri hre 5 na 5 to bolo 

férové, ale oslabovky boli kľúčové, zobrali nám veľa energie a z mnohých aj padali góly," úprimne konštatoval Ján 

Brejčák. Nedisciplinovanosť pripravila domácich o zisk prvých bodov na turnaji, čo podčiarkla prehra 2:6. 

 

Avšak, v týchto meraniach síl nejde len o výhry. Stále sa formujúci mančaft Petra Jonáka testuje hráčov, ktorí sú v tíme 

na skúške. Už 9. septembra sa začína nový ročník slovenskej Tipsport ligy, a preto je dôležité, aby Popradský tím našiel 

optimálne hráčske zastúpenie. Tieto zápasy môžu českému kormidelníkovi so skúsenosťami z Ontario Hockey League 

veľa napovedať a hráči sa môžu veľa veciam priučiť. "Všetky zápasy sú výzvy. Chalani môžu vidieť, ako kolektívne sa hrá 

vo svete a môžu sa učiť. Myslím si, že toto je dobrá skúsenosť pre tento mančaft. Nepovažujem nás za outsiderov, lebo 

každý vie korčuľovať, každý vie dávať góly. Treba si zobrať ponaučenie," vyslovil sa Brejčák. 

 

Urastených obrancov, ktorí sa neboja hry do tela ako Brejčák, potrebuje mnoho klubov, nevynímajúc ten Popradský. Vráti 

sa slovenský reprezentant do svojho rodiska? "Je reálne aj to, že sa objavím v popradskom drese, ale od januára som 

nehral hokej. Toto je môj, dá sa povedať, že odrazový mostík do sveta. Je veľmi pekné a milé od vedenia a trénerov, že 

mi ponúkajú nejakú zmluvu, nejaké riešenie. Ja by som veľmi rád pomohol hráčom Popradu, ale vidím to tak, že pôjdem 

niekam na sever," prezradil 27-ročný Popradčan. Síce ho momentálne neviaže s klubom zmluva, no na ľade siaha na dno 

svojich síl. "Ja som od malička naučený ísť do všetkého na 100%. Aj na tréningoch, aj na zápasoch idem naplno, 

neriešim, či mám nejaké zranenia z predošlých zápasov. Chcem podporiť svoj tím a pomôcť mu." 

 

Doma sa mu zatiaľ páči, vyslovil slová chvály na trénera, no jedným dychom dodal, že od spoluhráčov by očakával väčšiu 

odovzdanosť. "Tréner má dobré myšlienky a dobrý systém, ale hráči by si mali viac veriť, viac ísť za tým, čo tréner od 

nich požaduje. Mali by dodržiavať disciplínu a jeden za druhého bojovať, takže to je cesta k úspechu," povedal v 

rozhovore pre HOKEJ.SK Ján Brejčák. 
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Šancu napraviť svoje chyby budú mať "kamzíci" už v sobotu v rámci záverečného zápasu proti švédskemu Örebro, v 

ktorom pôsobia aj bratia Hudáčkovci. Aj napriek istej rivalite, k nejakým predzápasovým "podpichovačkám" ešte nedošlo. 

"Dnes ráno som sa stretol s Liborom. Podali sme si ruku a porozprávali sa o výlete jeho tímu na Lomnický štít. Ale nič 

viac, žiadne podpichovačky. Možno bude niečo pred zápasom," pousmial sa a pokračoval: "V hre by nemal nikto vidieť 

žiadneho kamaráta alebo rodinu, mal by hrať na 100%," týmito slovami ukončil rozhovor pre HOKEJ.SK Ján Brejčák. 

 

Zdroj - foto: jäzva a TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Spišská Nová Ves počas Dní mesta pripomenula časy socializmu 

 [korzar.sme.sk; 27/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20255449/spis.korzar.sme.sk/spisska-nova-ves-pocas-dni-mesta-pripomenula-casy-socializmu.html 

 

 Sobotňajší deň spestrili obľúbené historické automobily. 

 

Návrat socializmu na novoveské námestie počas Dní mesta. (Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od piatku žije Spišská Nová Ves Dňami mesta, ktoré sa nesú v duchu 60. a 70. rokov 20. 

storočia. Potrvajú od piatku do nedele. 

 

Počas piatka a soboty bol pripravený bohatý divadelný, tanečný a hudobný program. 

 

Tento rok sa uskutočnil malý festival umelcov – choduliarov. Nechýbali ani vtipné a napínavé žonglérske predstavenia, 

akrobatická komediálna show, živé sochy v štýle Pop art a exhibičné vystúpenia domácej skupiny historického šarmu 

Jago. 

 

Sobotňajší deň spestrili obľúbené historické automobily, keďže trasa účastníkov Spišského zrazu veteránov Šuňava 2016 

viedla cez Spišskú Novú Ves. 

 

Súbežne s podujatím prebiehal v meste 21. ročník Trhu ľudových remesiel, kde sa predstavila viac ako stovka 

remeselníkov. 

 

Nechýbali ukážky spracovania ľanu, výroby šindľov, keramiky, tkania, kováčskeho remesla a veľa ďalších remesiel, či už 

tradičných, ale i tých novodobejších. 

 

V posledný deň, v nedeľu sa v jazdeckom areáli vedľa Ferčekoviec uskutočnia tradičné jazdecké preteky o Cenu Spiša. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20255449/spis.korzar.sme.sk/spisska-nova-ves-pocas-dni-mesta-pripomenula-casy-socializmu.html
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Dni mesta v Spišskej Novej Vsi (11 fotografií) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Lipták nastúpi v Spišskej Novej Vsi proti svojim 

 [korzar.sme.sk; 27/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20254757/spis.korzar.sme.sk/liptak-nastupi-v-spisskej-novej-vsi-proti-svojim.html 

 

 V Poprade sa borí so zraneniami, doma bude mať zmiešané pocity. 

 

Samuel Lipták. (Zdroj - Jozef Petruška) 

 

SP. NOVÁ VES. V 4. kole druhej futbalovej ligy je cez víkend na programe veľa atraktívnych stretnutí. 

 

Pozornosť bude priťahovať i súboj dvoch odvekých rivalov zo susedných miest. Spišská Nová Ves hostí futbalistov z 

Popradu. Hrá sa v sobotu od 16.30 hodiny v Spišskej Novej Vsi 

 

Lipták v centre pozornosti 

 

Aj keď tieto kluby majú k sebe veľmi blízko, nedá sa povedať, že by sa na trase Poprad – Spišská pohybovalo veľa 

hráčov. 

 

Naposledy zaujal prestup mladého hráča Samuela Liptáka zo Spišskej Novej Vsi do popradskej zostavy. 

 

"Odkedy som v Poprade, tak sa trocha trápim so zraneniami. Verím, že to najhoršie už mám za sebou a postupne sa 

prebojujem do zostavy," opísal stručne svoje pôsobenie v novom klube Samuel Lipták. 

 

Reč sme vzápätí zvrtli na sobotňajší súboj. 

 

"Po ostatnom zápase je nálada v tíme víťazná. Navyše doteraz sme ešte neprehrali. V sobotu budem rád, keď sa 

dostanem do zostavy. Isto zažijem zvláštny pocit hrať v Spišskej proti domácim. Tu som doteraz zažil najkrajšie futbalové 

obdobie." 

 

Samo Lipták má v rodnej Spišskej Novej Vsi veľa priateľov a futbalových spoluhráčov. 

 

"Zatiaľ žiadne podpichovačky neboli. Hlavne nech vyhrá lepší, aby bol po zápase každý spokojný," povedala nová posila 

Popradu zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 
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1.28.  Ultra rýchly optický internet v Krompachoch a Revúcej 

 [zive.sk; 27/08/2016; tlačová správa ] 

http://www.zive.sk/clanok/117458/ultra-rychly-opticky-internet-v-krompachoch-a-revucej 

 

Gigabitový internet, digitálna televízia a lacné telefonovanie pribudli do Krompách a Revúcej. Nové pokrytie optickou 

sieťou predstavuje päťtisíc domácností. 

 

Tento text je tlačovou správou, ktorá je publikovaná v plnom znení. Redakcia nenesie zodpovednosť za jej obsah.  

 

Najmodernejšie telekomunikačné služby cez svoje optické siete priniesol Antik Telecom do mesta Krompachy (okres 

Spišská Nová Ves) a okresného sídla Revúca (Banskobystrický kraj). Okrem internetu s rýchlosťou až 1000mbps, 

digitálnej televízie s takmer 300 kanálmi s desiatkami v HD kvalite a bezplatného telefonovania poskytuje aj moderné 

interaktívne služby ako je TV archív, nahrávanie programov a funkcie inteligentnej domácnosti (SmartHome). 

 

"Na svetovú mapu gigabitového internetu teraz prinášame Krompachy, kde doteraz občania vôbec nemali k dispozícii 

optické triple-play služby. Jedinečnú gigabitovú rýchlosť internetu prinášame aj do Revúcej," vysvetľuje riaditeľ pre rozvoj 

spoločnosti ANTIK Telecom Peter Blaas. "Pokračujeme v stratégii prinášať najkvalitnejšie telekomunikačné služby bez 

ohľadu na papierovú ekonomickú situáciu regiónu. Aj nové lokality sú umiestnené v okresoch s najvyššími mierami 

nezamestnanosti v rámci SR. Počty predregistrácií v oboch mestách sa napriek tomu vyvíjajú sľubne." 

 

Klienti Antiku v Revúcej a Krompachoch získajú internet s rýchlosťou až 1000mbps k užívateľovi aj od užívateľa, balík 

viac ako 160 TV programov aj v HD, TV archívom až na 20 dní dozadu, videopožičovňou a 40 minút volaní do všetkých 

sietí v SR a do EÚ za 17,92 eur mesačne bez viazanosti. Okrem toho v oboch mestách platí výnimočná akcia kedy pri 

prechode od konkurenčného operátora získajú klienti službu Antiku až na 9 mesiacov zadarmo. Voľné telefonické minúty 

môžu zákazníci využiť či už cez pevnú linku alebo aj pri volaní z mobilu cez aplikáciu Antik Linka. Klient si môže zároveň 

vybrať VoIP bráničku pre pripojenie bežného telefónu na rok zadarmo. 

 

ANTIK Telecom je najväčším poskytovateľom gigabitového internetu na Slovensku. V dvoch desiatkach miest a viac ako 

140 obciach po celom Slovensku prevádzkuje vlastnú sieť, prostredníctvom ktorej poskytuje telekomunikačné služby- 

optické a bezdrôtové pripojenie k internetu, telefonovanie, satelitnú aj IP televíziu pre 55 tisíc zákazníkov. Laboratórium 

spoločnosti ANTIK Telecom sa zaoberá výskumom a vývojom technológií pre digitálne spracovanie obrazu, ako aj iných 

technológií pre telekomunikačný priemysel. Sesterská spoločnosť ANTIK Technology so svojou produkčnou základňou v 

Ázii sa venuje vývoju, výrobe či distribúcii hi-tech zariadení pre digitálnu televíziu a inteligentnú domácnosť, ktoré 

využívajú operátori, hotely a reklamné agentúry na piatich kontinentoch. 

 

(tlačová správa) 

 

http://www.zive.sk/clanok/117458/ultra-rychly-opticky-internet-v-krompachoch-a-revucej
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Späť na obsah 

 

1.29.  II. liga: Spišské derby prekvapujúco vyhrali Novovešťania 

 [korzar.sme.sk; 27/08/2016; maj ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20255426/korzar.sme.sk/ii-liga-spisske-derby-prekvapujuco-vyhrali-novovestania.html 

 

 Druhá futbalová liga v skupine Východ mala na programe 4. kolo. 

 

Po piatkovom košickom derby sa na čelo tabuľky dostali košické VSS bez straty bodu. Naopak, Bardejov prvýkrát v 

súťaži prehral. Očakávané spišské derby sa skončilo prekvapujúcim víťazstvom domácej Spišskej Novej Vsi nad 

Popradom. Prvé druholigové víťazstvo si aj vďaka hetriku Popovca pripísali v zápase s Haniskou Lipany. 

 

Sp. N. Ves – Poprad 2:1 (1:1) 

 

Góly: 4. Boroš, 53. Vilkovský - 40. Poliaček. ŽK: Gaborčík, Čekovský, Kováč – Palša, Peciar, Daško. Pred 489 divákmi 

rozhodoval Leško. 

 

Sp. N. Ves: Gaborčík – Dunajčan (78. Slejzák), Boroš, Sedláček, Zekucia, Čekovský (83. Šomšák), T. Šoltés, Sirko, 

Palutka, L. Kováč, Vilkovský (89. Vantroba). 

 

Poprad: Malec – Hatok, Palša, Peciar, Kica, Kurák, Daško (46. Plumb), M. Poliaček (71. Maťaš), Bilas, Gruca, M. Lukáč 

(46. Alekou). 

 

L. Mikuláš – Bardejov 1:0 (0:0) 

 

Gól: 68. Gerec. ŽK: Ferenčík, Kucharčík (obaja LM). Pred 340 divákmi rozhodoval Sedlár. 

 

L. Mikuláš: Šavol – Kubena, Ferenčík (66. Laco), Janec, Papaj, Gerec, Poremba, Matić 90. Kreva), Jasenovský (83. 

Žákovič), Lišivka, Kucharčík. 

 

Bardejov: R. Novák – M. Jacko, Grohoľ, Belunek, Staš, Ivanko-Macej (88. Sova), V. Andraščík, Kuhajdík (71. Pyda), 

Makela (82. Góra), Hamuľak, Šosták. 

 

Lipany – Haniska 4:2 (1:2) 

 

Góly: 45., 60. a 86. Popovec, 50. L. Eliaš – 11. a 13. Pástor. ŽK: J. Angelovič - Maník, Horváth, Pástor, Stankovič. Pred 

320 divákmi rozhodoval Ochodnický. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20255426/korzar.sme.sk/ii-liga-spisske-derby-prekvapujuco-vyhrali-novovestania.html
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Lipany: Kostár – Popovec, J. Janič (46. J. Blaško), J. Angelovič, Miliutin, Dlugoš, Vysočan (85. Rokošný), Pončák, 

Hovančík, T. Jusko (46. L. Eliaš), Gomoľa. 

 

Haniska: S. Suchý – Maník, Hrubovčák (65. Stankovič), Ondira (56. Laczko), Cuprišin 75. Klimek), Silva Santos, M. 

Molnár, M. Horváth, Pástor, D. Lukáč, Fejerčák. 

 

R. Sobota – Zvolen 1:1 (0:0) 

 

Góly: 46. Janco – 66. Sukisa. ŽK: Vasilko – Čery. Pred 216 divákmi rozhodoval Ďurčo. 

 

R. Sobota: J. Olejník – Spasojević, Janco, Petrusz, Morháč, Husanik (46. Hattori), Püšpöky 46. Kuridze), Petrán, Trabalík 

(82. Lačarak), Vargic, Vasilko. 

 

Zvolen: Jenčo – Mário Tóth, Kotora, Čertík, Labuda, Sukisa, Kamendy, J. Bajza, Čery (63. Safianyk), Balko (63. 

Sudimak), Popović. 

 

Zápas Lokomotíva Košice – VSS Košice (0:1) predohrali v piatok. 

 

Prečítajte si tiež: Tabuľka 

 

1. VSS Košice 4 4 0 0 6:1 12 

 

2. Bardejov 4 3 0 1 9:2 9 

 

3. Poprad 4 2 1 1 10:6 7 

 

4. Lok. Košice 4 2 1 1 6:3 7 

 

5. Zvolen 4 1 3 0 9:6 6 

 

6. L. Mikuláš 4 1 2 1 1:1 5 

 

7. Lipany 4 1 1 2 5:6 4 

 

8. S. N. Ves 4 1 0 3 6:12 3 

 

9. R. Sobota 4 0 1 3 2:8 1 
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10. Haniska 4 0 1 3 5:14 1 

 

Program 5. kola – štvrtok 1. 9., 16.00: Haniska – Sp. N. Ves, piatok 2. 9., 16.00: Lok. Košice – Lipany, sobota 3. 9., 16.00: 

Zvolen – L. Mikuláš, Bardejov – VSS Košice, 19.00: Poprad – R. Sobota. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Znova si pripomenie vypuknutie SNP a jeho odkaz pre súčasnosť 

 [infospravy.sk; 27/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.infospravy.sk/znova-si-pripomenie-vypuknutie-snp-a-jeho-odkaz-pre-sucasnost 

 

Udalosti Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa začalo 29. augusta 1944, si obyvatelia Slovenska pripomenú 

aj v roku 2016. Centrálne oslavy 72. výročia SNP sú naplánované na 28.-29. augusta v areáli Pamätníka SNP v Banskej 

Bystrici. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného 

pokoja a pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok Slovenskej republiky. 

 

Zdroj - TASR 

 

TASR pri tejto príležitosti prináša dejinný prehľad udalostí, ktoré viedli k začiatku SNP. 

Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia vo svete. Tá si vynútila vznik antihitlerovskej 

koalície s cieľom odstrániť vo svete fašizmus. Jej predstavitelia v bývalej ČSR prijali program obnovenia republiky. 

Podpísala sa dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla Československá 

jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila československá exilová vláda na čele s 

Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR a USA. 

Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom, sformulovaným pod názvom 

Vianočná dohoda, predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Za svoj prvoradý cieľ si vytýčila 

jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území slovenského štátu. 

Vypuknutie SNP urýchlil fakt, že slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojská 29. augusta 1944. Po 15.00 

hodine vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom 

prejave generála Ferdinanda Čatloša veliteľ vojenských zložiek povstalcov, vtedy podplukovník generálneho štábu Ján 

Golian, vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor. Tento akt znamenal začiatok Povstania, ktoré 

však vypuklo predčasne v štádiu nedokončených príprav. Jeho vypuknutie nevhodne urýchlila nemecká okupácia, čo 

znamenalo pre organizátorov SNP prijať druhý, horší variant. 

Predstavitelia odboja nemali pred Povstaním zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené vystúpenie. Partizánski velitelia 

pred jeho vypuknutím realizovali ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, čím sa predčasne dostávali do rozporu s 

fašistami a s ich satelitnou slovenskou vládou aj s prezidentom Jozefom Tisom. Medzi jednotlivými príslušníkmi 

vtedajšieho antifašistickejšieho hnutia často chýbala výraznejšia vzájomná symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu 

organizáciu SNP. 

http://www.infospravy.sk/znova-si-pripomenie-vypuknutie-snp-a-jeho-odkaz-pre-sucasnost
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Rozpoltenosť vtedajšej spoločnosti bola badateľná aj v spomínanom rozhlasovom prejave ministra obrany totalitného, 

profašistického slovenského štátu Ferdinanda Čatloša, ktorý oznámil preniknutie nemeckých vojsk na Slovensko. Napriek 

viacerým protifašistickým tendenciám zostal verný vyčkávaniu a k Povstaniu sa nepridal. Na druhý deň, 30. augusta 

1944, vystúpil kontroverzný prezident Jozef Tiso, ktorý obhajoval fašistickú, nemeckú okupáciu a odsúdil Povstanie. 

Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. Nemci ich do konca 

augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len časť vojakov sa dostala k povstalcom. 

Napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo na vyše 30 vtedajších okresov s 

rozlohou asi 20.000 kilometrov štvorcových s približne 1,7 milióna obyvateľmi a siahalo na východe po Levoču, Spišskú 

Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a na juhu sa povstalecké 

územie dotýkalo až štátnych hraníc. 

Prvé boje sa začali pri Žiline 29. augusta 1944, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. O deň neskôr, 30. 

augusta, na rozkaz podplukovníka generálneho štábu Jána Goliana povstalci ustúpili do Strečnianskej tiesňavy, kde mjr. 

Jozef Dobrovodský, povstalecký veliteľ žilinskej posádky, spolu s povstaleckým veliteľom martinskej posádky 

podplukovníkom Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika Petrom Alexejevičom 

Veličkom začal organizovať nové obranné postavenie. 

SNR prijala 1. septembra 1944 deklaráciu o prevzatí všetkej moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo 

demokratické Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho sídlom 

bola Banská Bystrica. 

V prvých septembrových dňoch - i keď po strate pomerne veľkého územia - s výnimkou Ponitria sa podarilo stabilizovať 

povstaleckú obranu. Karpatsko-duklianska operácia Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. septembra 1944, prispela k 

tomu, že nemecké velenie muselo stiahnuť z východných častí Slovenska a zo severovýchodného úseku povstaleckého 

frontu úderné jednotky. 

Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok ofenzívy nemeckých okupačných vojsk, ktoré mali výraznú, najmä 

technickú prevahu nad povstalcami, a vyvolal krízovú situáciu povstaleckej obrany: 22. októbra padla Detva, 26. októbra 

Zvolen. Obrana povstaleckého územia sa postupne skončila. Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali hrdinsky 

brániť dva mesiace - až do 27. októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to generál Rudolf Viest vydal 

rozkaz o ústupe do hôr a povstalci prešli na partizánsky spôsob boja. 

Najmä vďaka SNP sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. 

Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia aj s prezidentom 

Jozefom Tisom neboli jeho nosnými predstaviteľmi. 

Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 60.000 vojakov armády a 18.000 partizánov, spolu so Slovákmi aj 

príslušníci 30 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie. Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v 

tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a vojenský význam povstania ho zaraďujú k najvýznamnejším 

antifašistickým vystúpeniam. 

Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. 

V septembri 1992 Slovenská národná rada vyhlásila 29. august za deň štátneho sviatku. 

Každoročne sa na mnohých miestach Slovenka konajú pietne spomienky na túto udalosť a najväčšie oslavy SNP 

prebiehajú v Banskej Bystrici. 
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1.31.  Sottopassaggio Ristorante 

 [etrend.sk; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Reštaurácie] 

http://restauracie.etrend.sk/hodnotenie-restauracii/sottopassaggio-ristorante.html 

 

 ročník hodnotenia: 2017 

 

špeciálne ocenenia: TREND TIP 

 

Školská 10, Spišská Nová Ves 

 

0918 637 276 

 

www.sotto.sk 

 

po-so: 11.00-15.00, 18.00-23.00, ne zatvorené 

 

talianska 

 

Eva Polomská 

 

3cenová úroveň 

 

Kvalitná talianska kuchyňa na Spiši? V mnohých môže takéto spojenie vyvolať pochybnosti, znalci ale vedia, že nie sú 

oprávnené. V Spišskej Novej Vsi takú reštauráciu už niekoľko rokov majú. Sotopassagio, alebo skrátene Sotto je síce 

trošku bokom (ale v pešej vzdialenosti) od centra mesta, v tomto prípade to však nie je rozhodujúce. Dôležitá je kuchyňa 

a atmosféra a za tými sa do Sotto chodí. Podnik sa nachádza v nenápadnom dome pri jednej z hlavných ciest, 

upozorňuje naň veľký vývesný štít. Z hlavnej cesty sem vchádzate cez krátku pasáž, otvoríte dvere a ocitnete sa v 

príjemnej zimnej záhrade. Reštaurácia je členená na niekoľko menších priestorov, pôsobí útulne a domácky. Okrem už 

spomínanej zimnej záhrady je tu vnútorný dvor na ktorom, keď to počasie dovolí, sa veľmi príjemne sedí. Interiér zdobia 

rôzne artefakty z Apeninského poloostrova a keďže sme v talianskej reštaurácii hrá tu, ako sa patrí, talianska hudba. 

 

http://restauracie.etrend.sk/hodnotenie-restauracii/sottopassaggio-ristorante.html
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Atmosféra v Sotto síce je nenútená, ale na druhej strane pozor – servis a kuchyňa zodpovedajú aj veľmi prísnym 

kritériám. Servíruje sa tu v bielych rukavičkách, príbory a látkové prestieranie vám prinesú pred jedlom. Okrem toho 

domáci chlieb s olivovým olejom. 

 

Kým minulý rok sme boli v Sotto cez obed, kedy majú obedové menu, teraz sme boli večer a vyberali sme si z a la carte. 

To je stručné a okrem ponuky z neho, si možno vždy dať niečo z denného špeciálu, ktorý je napísaný na tabuli. Vyskúšali 

sme tento krát Krémovú zeleninovú polievku s mušľou sv. Jakuba (5,50 E), veľmi chutná kombinácia, chuť zeleniny sa 

dobre snúbila s jemným mäsom mušle. 

 

Za Spaghetti Napoli sa skrývajú Cestoviny, čerešňové paradajky, bazalka, parmezán (6,00), jednoduché jedlo, ale aj tu 

platí to, čo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása, teda v tomto prípade chuť – a výborná. Z ponuky rýb sme si vybrali 

Mečiara s olivami, kaparami a čerešňovými paradajkami (11,00), veľmi pekne vizuálne naaranžovaný, šťavnatý, dobre 

dochutený, vhodný ako ľahká letná večera. 

 

Po jedle sme neodolali ponuke domácej zmrzliny. Síce sme na ňu museli trochu čakať, keďže reštaurácia sa medzičasom 

naplnila a na kuchyňu boli zvýšené nároky, ale určite sa čakať oplatilo. Dali sme si dva druhy – zmrzlinu z kozieho mlieka 

a marhuľovú ( po 3,00) a boli skvelé, nie veľmi sladké, osviežujúce. V talianskej reštaurácii by mali vedieť robiť aj 

prvotriedne espresso – a v Sotto ho robiť vedia, môžeme len odporúčať. 

 

TIPY: 

 

- Denné menu a ďalšie informácie nájdete na restauracie.sme.sk 

- Rezervujte si miesto cez Bookio.sk a ušetrite 30% z celého účtu 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Urobte si prehľad o dianí v Spišskej a okolí: 5 najklikanejších správ týždňa 

 [spisska.dnes24.sk; 28/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/urobte-si-prehlad-o-diani-v-spisskej-a-okoli-5-najklikanejsich-sprav-tyzdna-248343 

 

 Ďalší týždeň už finišuje. Ak ste podrobne nestíhali sa venovať informáciám zo Spišskej a okolia, prinášame vám prehľad 

najklikanejších správ týždňa. 

 

Legálna celoročná grafity stena 

 

Múr okolo bývalých vojenských kasární pri rieke Hornád v Spišskej Novej Vsi je od nedele oficiálne prvou, legálnou 

celoročnou grafity stenou. Na slávnostnom otvorení takmer 200 metrov dlhej steny sa zúčastnilo viac ako 30 writerov aj 

začiatočníkov. Podrobnosti o tejto novinke sa dozviete v článku. 

 

http://spisska.dnes24.sk/urobte-si-prehlad-o-diani-v-spisskej-a-okoli-5-najklikanejsich-sprav-tyzdna-248343
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Poriadny hubársky zážitok 

 

Hubárska sezóna je v plnom prúde a huby rastú doslova naozaj už skoro všade. Zaujímavý nález sa ale podaril Petrovi 

zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa vybral spolu s kamarátmi na turistiku. 

 

Prišla o takmer 3 000 eur 

 

Žena v Smižanoch prišla o takmer 3 000 eur. Polícia v utorok uviedla, že pátra po trojici neznámych páchateľov, ktorí v 

pondelok v popoludní v Smižanoch uviedli zámerne do omylu 69-ročnú dôchodkyňu. 

 

Impozanté diela 

 

Miesto kde neveríte vlastným očiam a získava si obľubu a obdiv nielen Slovákov vzniklo aj vďaka dvom skvelým 

umelcom- grafiťákom z nášho mesta. Vyspovedali sme manželov Bukovinských. 

 

Nové parkovisko 

 

Dobré správy pre majiteľov štvorkolesových tátošov. Na sídlisku Západ pribudne už čoskoro niekoľko desiatok nových 

parkovacích miest. Stavebné práce sú už v plnom prúde. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: Severania boli lepší 

 [hokej.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_cze/clanok142578-

Tatransky_pohar_kvalitnou_previerkou_Hamerlik_Severania_boli_lepsi.htm?utm_source=rss 

 

Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe. Z konfrontácie 

štyroch tímov zo štyroch krajín vyšiel ako víťaz fínsky tím Pelicans Lahti, ktorý zdolal všetkých troch súperov. Kvalitu 

tímov zo severu Európy ocenil aj slovenský brankár Peter Hamerlík, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch a za výkony v nich 

ho pochválil aj tréner Třinca. 

 

Organizátorom 69. ročníka Tatranského pohára sa podarilo prilákať tri tímy zvučných európskych mien, ktoré doplnil 

domáci Poprad. Zaujímavosťou bol zápas švédskeho Örebra, v ktorom pôsobia Slováci Július a Libor Hudáčkovci, v 

Spišskej Novej Vsi. Na slovenskom ľade sa po dlhšom čase objavila aj pätica Slovákov hrajúcich za Třinec. Jedným z 

http://www.hokej.sk/liga_cze/clanok142578-Tatransky_pohar_kvalitnou_previerkou_Hamerlik_Severania_boli_lepsi.htm?utm_source=rss
http://www.hokej.sk/liga_cze/clanok142578-Tatransky_pohar_kvalitnou_previerkou_Hamerlik_Severania_boli_lepsi.htm?utm_source=rss
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nich bol brankár Peter Hamerlík, ktorý v klube začína už ôsmu sezónu. Na turnaji odchytal zápasy proti Popradu (6:1) a 

Lahti (2:3). "Bol to kvalitne obsadený turnaj. Pre nás to bola výborná príprava. Odohrali sme dobré zápasy, súperi boli 

kvalitní a my si môžeme iba pochvaľovať. Odohrať tri zápasy za tri dni nie je jednoduché. Bolo to vidieť na nás, ale aj na 

hráčoch Lahti. Treba byť úprimný, Švédi a Fíni boli o krok vpred," priznal Hamerlík. 

 

Jeho spoluhráči držali s hráčmi Lahti krok, ale napriek snahe nedokázali stav 2:3 vyrovnať. "Turnaj nám ukázal dobrú 

pripravenosť mužstva. Absolutórium si zaslúžia aj obaja naši brankári, ktorí inkasovali iba tri góly," uviedol tréner Vladimír 

Kýhos. Pre "oceliarov" to bol druhý prípravný turnaj, ten prvý absolvovali v nemenej silnej konkurencii na vlastnom ľade. 

Podobne ako na domácom Steel cupe, aj na Tatranskom pohári obsadil Třinec druhé miesto. "Samozrejme, že sme 

chceli vyhrať. Na druhej strane je to príprava a niektorí hráči odpočívali. Máme nového trénera, učíme sa nový systém. 

Súperi nás preverili po korčuliarskej aj taktickej stránke. Máme ešte na čom pracovať," poznamenal Hamerlík pre TASR. 

 

Ešte v lete 2009 absolvoval v klube úspešnú skúšku, dnes je už vo veku 34 rokov druhým služobne najstarším hráčom 

mužstva. Rodák z Myjavy sa počas uplynulej sezóny českej Tipsport extraligy pravidelne striedal s kolegom Šimonom 

Hrubcom. Medzi brankárskymi kolegami však nie je rivalita, ale kamarátstvo. "My sme najlepší kamaráti, susedia aj 

konkurenti. Hokej je tímová hra, každý má v mužstve nejakú rolu. Brankár však môže byť iba jeden. So Šimonom sme 

kamaráti, fandíme si. O tom, kto bude brankárskou jednotkou v novej sezóne sme sa ešte s trénerom nebavili, zatiaľ sa 

striedame. Nie je to však pre nás nič nové, takúto situáciu tu máme už štyri roky," dodal pre TASR Peter Hamerlík. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: Severania boli lepší 

 [sport.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/233902/tatransky-pohar-kvalitnou-previerkou-hamerlik-severania-boli-lepsi/ 

 

- Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe. Z konfrontácie 

štyroch tímov zo štyroch krajín vyšiel ako víťaz fínsky tím Pelicans Lahti, ktorý zdolal všetkých troch súperov. Kvalitu 

tímov zo severu Európy ocenil aj slovenský brankár Peter Hamerlík, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch a za výkony v nich 

ho pochválil aj tréner Třinca. 

 

Organizátorom 69. ročníka Tatranského pohára sa podarilo prilákať tri tímy zvučných európskych mien, ktoré doplnil 

domáci Poprad. Zaujímavosťou bol zápas švédskeho Örebra, v ktorom pôsobia Slováci Július a Libor Hudáčkovci, v 

Spišskej Novej Vsi. Na slovenskom ľade sa po dlhšom čase objavila aj pätica Slovákov hrajúcich za Třinec. Jedným z 

nich bol brankár Peter Hamerlík, ktorý v klube začína už ôsmu sezónu. Na turnaji odchytal zápasy proti Popradu (6:1) a 

Lahti (2:3). 

 

"Bol to kvalitne obsadený turnaj. Pre nás to bola výborná príprava. Odohrali sme dobré zápasy, súperi boli kvalitní a my si 

môžeme iba pochvaľovať. Odohrať tri zápasy za tri dni nie je jednoduché. Bolo to vidieť na nás, ale aj na hráčoch Lahti. 

Treba byť úprimný, Švédi a Fíni boli o krok vpred," priznal Hamerlík. 

http://sport.aktuality.sk/c/233902/tatransky-pohar-kvalitnou-previerkou-hamerlik-severania-boli-lepsi/
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Jeho spoluhráči držali s hráčmi Lahti krok, ale napriek snahe nedokázali stav 2:3 vyrovnať. "Turnaj nám ukázal dobrú 

pripravenosť mužstva. Absolutórium si zaslúžia aj obaja naši brankári, ktorí inkasovali iba tri góly," uviedol tréner Vladimír 

Kýhos. Pre "oceliarov" to bol druhý prípravný turnaj, ten prvý absolvovali v nemenej silnej konkurencii na vlastnom ľade. 

Podobne ako na domácom Steel cupe, aj na Tatranskom pohári obsadil Třinec druhé miesto. 

 

"Samozrejme, že sme chceli vyhrať. Na druhej strane je to príprava a niektorí hráči odpočívali. Máme nového trénera, 

učíme sa nový systém. Súperi nás preverili po korčuliarskej aj taktickej stránke. Máme ešte na čom pracovať," 

poznamenal Hamerlík pre TASR. 

 

Ešte v lete 2009 absolvoval v klube úspešnú skúšku, dnes je už vo veku 34 rokov druhým služobne najstarším hráčom 

mužstva. Rodák z Myjavy sa počas uplynulej sezóny českej Tipsport extraligy pravidelne striedal s kolegom Šimonom 

Hrubcom. Medzi brankárskymi kolegami však nie je rivalita, ale kamarátstvo. 

 

"My sme najlepší kamaráti, susedia aj konkurenti. Hokej je tímová hra, každý má v mužstve nejakú rolu. Brankár však 

môže byť iba jeden. So Šimonom sme kamaráti, fandíme si. O tom, kto bude brankárskou jednotkou v novej sezóne sme 

sa ešte s trénerom nebavili, zatiaľ sa striedame. Nie je to však pre nás nič nové, takúto situáciu tu máme už štyri roky," 

dodal pre TASR Peter Hamerlík. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Bitka o Košice pre VSS, Skalica remizovala so Slovanom B (foto) 

 [profutbal.sk; 28/08/2016; profutbal.sk, foto: jäzva, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212459-

Bitka_o_Kosice_pre_VSS_Skalica_remizovala_so_Slovanom_B_foto.htm?utm_source=rss 

 

NEDEĽA 

 

ZÁPAD 

MFK Skalica - Slovan Bratislava B 0:0 

Rozhodoval: Michlian, ŽK: Neoveský - Ďuriš, Mašulovič, 655 divákov. 

 

ŠK Svätý Jur - Spartak Trnava B 1:3 (0:1) 

Góly: 69. Vika - 15. Yao, 87. /11m/ a 90. Tomovič. Rozhodoval: Horváth, ŽK: Angelovič, Hulák, Benes (Jur), 320 divákov. 

 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - ŠKF Sereď 0:4 (0:2) 

Góly: 8. Jackuliak, 26. Steinhübel, 47. Laura, 66. Čerednyčenko. Rozhodoval: Somoláni, ŽK: Matuškovič - Morong, 544 

divákov. 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212459-Bitka_o_Kosice_pre_VSS_Skalica_remizovala_so_Slovanom_B_foto.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212459-Bitka_o_Kosice_pre_VSS_Skalica_remizovala_so_Slovanom_B_foto.htm?utm_source=rss
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SOBOTA 

 

Druhá liga mala v sobotu na programe zápasy štvrtého kola skupiny Východ a šiesteho kola skupiny Západ. 

 

ZÁPAD 

FC ŠTK 1914 Šamorín - MŠK Format Martin 0:0 

Rozhodoval: Dohál, ŽK: Burger, Palenčár (Martin), 490 divákov. 

 

FC Nitra - MŠK Žilina B 2:0 (1:0)Góly: 40. Balaj, 76. Charizopulos. Rozhodoval: Kráľovič, ŽK: Shejbal (Nitra), 640 

divákov. 

 

Dukla Banská Bystrica - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (1:1) 

Góly: 31. Cvik – 43. Rapavý, 77. Živčic. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Memič – Lopušan, Jastráb, 278 divákov. 

 

VÝCHOD 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Partizán Bardejov 1:0 (0:0) 

Gól: 68. Gerec. Rozhodoval: Sedlár, ŽK: Ferenčík, Kucharčík (L. Mikuláš), 340 divákov. 

 

ŠK Odeva Lipany - FK Haniska 4:2 (1:2) 

Góly: 45., 60. a 86. Popovec, 50. Eliaš – 11. a 13. Pástor. Rozhodoval: Ochotnický, ŽK: Angelovič – Pástor, Maník, 

Stankovič, Horváth, 320 divákov. 

 

FK Spišská Nová Ves - FK Poprad 2:1 (1:1) 

Góly: 4. Boroš, 53. Vilkovský – 40. Poliaček. Rozhodoval: Leško, ŽK: Kováč, Gáborčík, Čekovský – Daško, Palša, Peciar, 

489 divákov. 

 

MŠK Rimavská Sobota - MFK Lokomotíva Zvolen 1:1 (0:0) 

Góly: 46. Janco - 66. Sukisa. Rozhodoval: Ďurčo, ŽK: Vasilko - Čery, 216 divákov. 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a možnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu 

 

B skup. - 4. kolo - 26.08.2016 - 16:30 

 

Lokomotíva Košice VSS Košice 0 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 25. T. Kubík 
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Žlté karty: 58. Šuľák, 56. Pavúk - 36. Vancák, 33. Takáč, 76. Čikić 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Bréda - Kamenec, Cicman, Šuľák, Dický, Harvila, Kolek, Pavúk (68. Jass), Zajac (46. Gáll), 

Chmelo (56. Jano), Slinčák 

 

FC VSS Košice: Ružinský - Jonec, Vancák, Kubík (81. Kuták), Takáč (90. Bilić), Šinglár, Čikić, Tóth, Hirjak, Đorđević (68. 

Bavoľár), Grega 

 

Rozhodovali: Fajčík - Benko, Mihalík 

 

Divákov: 500 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň 

 [netky.sk; 28/08/2016; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/ucastnici-tatranskeho-pohara-si-chvalili-uroven 

 

POPRAD - Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe. Z 

konfrontácie štyroch tímov zo štyroch krajín vyšiel ako víťaz fínsky tím Pelicans Lahti, ktorý zdolal všetkých troch súperov. 

Kvalitu tímov zo severu Európy ocenil aj slovenský brankár Peter Hamerlík, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch a za výkony 

v nich ho pochválil aj tréner Třinca. 

 

Organizátorom 69. ročníka Tatranského pohára sa podarilo prilákať tri tímy zvučných európskych mien, ktoré doplnil 

domáci Poprad. Zaujímavosťou bol zápas švédskeho Örebra, v ktorom pôsobia Slováci Július a Libor Hudáčkovci, v 

Spišskej Novej Vsi. Na slovenskom ľade sa po dlhšom čase objavila aj pätica Slovákov hrajúcich za Třinec. Jedným z 

nich bol brankár Peter Hamerlík, ktorý v klube začína už ôsmu sezónu. Na turnaji odchytal zápasy proti Popradu (6:1) a 

Lahti (2:3). "Bol to kvalitne obsadený turnaj. Pre nás to bola výborná príprava. Odohrali sme dobré zápasy, súperi boli 

kvalitní a my si môžeme iba pochvaľovať. Odohrať tri zápasy za tri dni nie je jednoduché. Bolo to vidieť na nás, ale aj na 

hráčoch Lahti. Treba byť úprimný, Švédi a Fíni boli o krok vpred," priznal Hamerlík.  

 

Jeho spoluhráči držali s hráčmi Lahti krok, ale napriek snahe nedokázali stav 2:3 vyrovnať. "Turnaj nám ukázal dobrú 

pripravenosť mužstva. Absolutórium si zaslúžia aj obaja naši brankári, ktorí inkasovali iba tri góly," uviedol tréner Vladimír 

Kýhos. Pre "oceliarov" to bol druhý prípravný turnaj, ten prvý absolvovali v nemenej silnej konkurencii na vlastnom ľade. 

Podobne ako na domácom Steel cupe, aj na Tatranskom pohári obsadil Třinec druhé miesto. "Samozrejme, že sme 

http://www.netky.sk/clanok/ucastnici-tatranskeho-pohara-si-chvalili-uroven
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chceli vyhrať. Na druhej strane je to príprava a niektorí hráči odpočívali. Máme nového trénera, učíme sa nový systém. 

Súperi nás preverili po korčuliarskej aj taktickej stránke. Máme ešte na čom pracovať," poznamenal Hamerlík pre TASR. 

 

Ešte v lete 2009 absolvoval v klube úspešnú skúšku, dnes je už vo veku 34 rokov druhým služobne najstarším hráčom 

mužstva. Rodák z Myjavy sa počas uplynulej sezóny českej Tipsport extraligy pravidelne striedal s kolegom Šimonom 

Hrubcom. Medzi brankárskymi kolegami však nie je rivalita, ale kamarátstvo. "My sme najlepší kamaráti, susedia aj 

konkurenti. Hokej je tímová hra, každý má v mužstve nejakú rolu. Brankár však môže byť iba jeden. So Šimonom sme 

kamaráti, fandíme si. O tom, kto bude brankárskou jednotkou v novej sezóne sme sa ešte s trénerom nebavili, zatiaľ sa 

striedame. Nie je to však pre nás nič nové, takúto situáciu tu máme už štyri roky," dodal pre TASR Peter Hamerlík. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Tatranský pohár 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Organizačne na výbornú, po hokejovej stránke čaká Poprad ešte veľa práce 

 [hokejportal.net; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/organizacne-na-vybornu-po-hokejovej-stranke-caka-poprad-este-vela-prace/65526 

 

69. ročník Tatranského pohára v Poprade je už minulosťou. V sobotu sa rozhodlo o tom, že trofej z druhého najstaršieho 

turnaja v Európe poputuje premiérovo do krajiny tisícich jazier - do vitríny pelikánov z Lahti. Druhé miesto patrí českému 

Třincu a o umiestnení na treťom a štvrtom mieste sa rozhodlo vo večernom dueli medzi domácim Popradom a švédskym 

Örebrom. Kamzíci prehrali aj tretíkrát po sebe a bez bodu so skóre 3:17 obsadili poslednú priečku. Turnaj bol kvalitný a 

slovenského tipsportligistu poriadne preveril. Stretli sa štyri rôzne štýly hokeja a divák sa mal na čo pozerať. Takáto 

kvalita na Tatranskom pohári dlho nebola a konfrontácia s českým, švédskym a fínskym tímom bola pre domácich 

prospešná. "Bola to pre nás ťažká skúška, ktorá nás preverila po všetkých stránkach. Som rád, že sme takýto turnaj 

mohli hrať už na začiatku sezóny. Ukázalo nám to, na čom všetkom máme ešte popracovať. Súperi boli úžasní, ale je 

lepšie prejsť peklom na začiatku a byť dobre pripravený na sezónu, akoby to malo byť naopak. Chcel by som poďakovať 

fanúšikom, ktorí sú v Poprade úžasní. Takisto chcem poďakovať vedeniu klubu a mestu, že nám umožnili takýto turnaj 

hrať a tiež chlapcom, že bojovali až do konca a nikdy to nevzdávali, " uviedol po poslednom zápase tréner HK Poprad 

Petr Jonák, ktorý mal čo robiť, aby nezohratú partiu hráčov každý deň správne motivoval na bitku Dávida s Goliášom. " 

Po turnaji sme trochu unavení, chlapci toho majú dosť. Vlietla nám do kabíny aj nejaká viróza. Napríklad Linus Fernström 

leží už druhý deň v posteli a Cutting hral aj s chorobou. Teraz budú mať chlapci pár dní voľna na regeneráciu a od utorka 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/organizacne-na-vybornu-po-hokejovej-stranke-caka-poprad-este-vela-prace/65526
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ideme do toho opäť naplno. Máme v kabíne pevné jadro a hráči sa nevzdávali. Je to dobrý základ k tomu, aby sa mohli 

pokúsiť o úspech v sezóne," dodal. 

 

Turnaj podľa slov trénera kamzíkov veľa napovedal aj smerom k zloženiu súpisky pre ligovú sezónu. "V budúcom týždni 

začneme vyraďovať ďalších hráčov. Súpiska bude známa až tesne pred ligou, ale ešte hľadáme útočníka a obrancu zo 

zámoria, ktorí začnú vypadávať z kempov NHL. Čo sa týka brankárov, máme troch rovnocenných a o jednotke sa 

budeme vždy rozhodovať podľa aktuálnej formy. Šance sú rovnaké pre každého. Ešte máme na poslednú chvíľu 

dohodnutý prípravný zápas s Prešovom, ktorý odohráme vonku budúci piatok. Toto bude generálka na ligu," prezradil 

Jonák, ktorý pozorne sledoval aj dianie v Spišskej Novej Vsi, kde druhý tím Popradu, zložený z mladých hráčov a 

ďalších adeptov na dres s kamzíkom na hrudi, odohral tri zápasy počas Spišského pohára. Aj keď takzvané popradské 

béčko skončilo posledné, podľa Jonáka je z čoho vyberať. "Bol som v Spišskej Novej Vsi na dvoch zápasoch. Prekvapili 

ma hlavne mladíci. Krempaský odohral skvelé zápasy a schuti si zahrali aj Vašaš s Václavom, či Hrehorčákom. Som rád, 

že Poprad je hokejové mesto a sú tu skvelí odchovanci," zdôraznil. 

 

Turnaj sa vydaril, Tatranský pohár je v rukách fínskeho Lahti. Tímy odchádzajú spokojné, pretože to bola pre každého 

kvalitná previerka. " Pre nás to bola vhodná príprava, odohrali sme dobré zápasy s kvalitnými súpermi, takže sme 

spokojní. Chceli sme pohár získať my, ale je to príprava a niektorí chalani oddychovali. Turnaj splnil všetko, čo sme od 

neho očakávali," povedal slovenský brankár v službách HC Oceláři Třinec Peter Hamerlík, ktorý sa stal najlepším 

brankárom turnaja. V trojici s ním získal ocenenie za najlepšieho obrancu domáci Štefan Fabian a útočník z Lahti 

Sebastian Repo. " Celý turnaj sme si užívali. Cítili sme sa tu dobre, mali sme fajn ubytovanie, skvelé jedlo a celé 

hokejové zázemie bolo super. Bolo zaujímavé okúsiť rôzne štýly hokeja. Aj Poprad má dobrých hráčov, ale aj skvelých 

fanúšikov, ktorí hnali svojich dopredu za každého stavu. Vytvárali vždy skvelú atmosféru a ja Popradu želám v sezóne 

veľa šťastia," zhodnotil turnaj Repov spoluhráč - Američan Ben Blood. " Bol to výborný turnaj a myslím si, že nás kvalitne 

preveril. Bolo tu skvelé prostredie a kvalitné zázemie, takže sme spokojní. Išli sme sem preto, aby sme sa zohrali a 

nacvičili si rôzne situácie. Pohár nebol až taký dôležitý. Hrá sa to pre ľudí a ja verím, že sme ich bavili. Ak áno, tak to 

splnilo účel," dodal český obranca v drese Örebra Petr Zámorský. Mimochodom, práve fanúšikovia švédskeho zástupcu a 

tiež fans z Třinca prispeli k vynikajúcej atmosfére na štadióne aj mimo zápasov domáceho Popradu. 

 

A čo na 69. ročník hovorí riaditeľ turnaja a šéf HK Poprad Peter Žifčák? "Bol to výborný turnaj po spoločenskej, aj po 

športovej stránke. Naši hostia boli nadšení zo starostlivosti i z prostredia, ktoré sme im poskytli my, ale aj okolie a naši 

partneri. Všetky sprievodné aktivity chválili, ako aj samotný turnaj. Sme radi, že sme to zvládli a už teraz sa tešíme na 

jubilejný 70. ročník, ktorý by mal mať ešte lepšie obsadenie ako tento. Mali sme tu však top tímy zo špičkových líg, takže 

sme mali možnosť vidieť, kam smeruje európsky hokej a kde sme dnes my. Pre nás všetkých je to vynikajúce zrkadlo, 

aby sme vedeli, kam sa máme v budúcnosti posúvať. Bola to pre nás veľká škola. Výsledky Popradu by som veľmi 

nehodnotil, tím sa formuje a chce to ešte čas."  

 

Vedenie hokejového klubu spod Tatier má v budúcnosti so známym turnajom veľké plány. "Nechcem sa vyjadrovať k 

tomu, čo bude o rok, nechajte sa prekvapiť. Turnaj bude určite minimálne tak kvalitný ako teraz, pretože chceme nastaviť 
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latku ešte vyššie, aby to bolo do budúcich rokov prestížne podujatie. V Európe málokto vie, že je to druhý najstarší turnaj 

v kontinente a našim cieľom je, aby sme fungovali v letnom období približne tak, ako Spengler Cup v zimnom. Máme na 

to vytvorené všetky podmienky a myslím si, že to môže byť fantastická ponuka pre akýkoľvek tím v Európe," uzavrel P. 

Žifčák. 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Pajpach chváli Poprad, pozíciu však nemá istú 

 [hokej.sk; 28/08/2016; Patrik Liščinský ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/extraliga/clanok142580-Pajpach_chvali_Poprad_poziciu_vsak_nema_istu.htm?utm_source=rss 

 

Mladá brankárska nádej slovenského hokeja Maximilián Pajpach zažíva návrat do svojho rodného Popradu. Pod Tatry 

prichádza z krajiny tisícich jazier, kde zbieral veľmi cenné skúsenosti. Tie sa bude snažiť zužitkovať v slovenskej Tipsport 

lige s kamzíkom na hrudi. V posledných dňoch mal naozaj veľa možností ukázať svoje umenie najmä na Spišskom 

pohári, no zachytal si aj proti švédskemu Örebro v rámci Tatranského pohára. O jeho pocitoch nielen z nového klubu, sa 

podelil v rozhovore pre HOKEJ.SK. 

 

V roku 2014 bol draftovaný zámorským klubom Colorado Avalanche v šiestom kole, vyskúšal si pôsobenie vo fínskej 

juniorskej lige a po dvojročnom pôsobení na severe, sa rozhodol pre návrat domov. Reč je o mladíkovi Maximiliánovi 

Pajpachovi, aktuálnom brankárovi HK Poprad. Maximilián patril medzi prvých hráčov, ktorí mohli podpísať zmluvu s 

"obnovujúcim" sa klubom. Podpisom zmluvy tak dostal účastník majstrovstiev sveta do sedemnásť a osemnásť rokov 

príležitosť vyskúšať si, aké je to nastúpiť za seniorský tím jeho rodného mesta. Boli to práve "kamzíci", ktorí prišli s 

dobrou ponukou hneď po tom, čo sa Maximilián nedohodol na predĺžení spolupráce s juniorským celkom Tappara 

Tampere. Svoje rozhodnutie neľutuje. "Poprad mal o mňa záujem. Vlastne, ja už keď som sa nedohodol v Tappare na 

pokračovaní, tak ma kontaktovali a prišli s dobrými podmienkami. Myslím si, že som spravil dobré rozhodnutie, keď som 

sa upísal Popradu," rozhovoril sa Maximilián Pajpach pre HOKEJ.SK. 

 

Pod Tatrami funguje klub "po novom" a káder je takmer kompletne zmenený. Oproti minulej sezóne si vedenie poistilo 

služby ani nie štvrtiny hráčskej šatne. Je pochopiteľné, že stálice ako Arne Kroták alebo Štefan Fabian budú cenné rady 

odovzdávať aj v nasledujúcej sezóne. Ich prínos pre tím ocenil aj Pajpach. "Dávajú chalanom cenné rady a je to dobré, 

že máme v tíme aj takých starších hráčov, ktorí nás dokážu potiahnuť. Musíme počúvať ich rady, zobrať si z nich to dobré 

a ťahať sa popri nich," pochválil ikony popradského hokeja. 

 

Prechod z juniorskej kategórie do seniorskej je mnohokrát náročný a práve v týchto úsekoch kariéry sa premieňa chlapec 

na muža. Premena, ako je táto, nás však neraz presvedčila, že je nevyspytateľná a existuje mnoho prípadov, kedy bol 

hráč nútený skôr či neskôr zavesiť korčule na klinec. Dvadsaťročný Popradčan sa posunu v kariére neobáva, za čo vďačí 

najmä predošlému zamestnávateľovi. "Vo Fínsku je juniorská liga na veľmi vysokej úrovni, takže nie je to pre mňa až tak 

ťažký prechod. Ale samozrejme, je to iný hokej, ako ten juniorský. Treba sa s tým vysporiadať a ono to príde tými 

zápasmi a tréningami. Čím dlhšie budem pôsobiť pri mužoch, tým jednoduchšie to pre mňa bude," podotkol. 

http://www.hokej.sk/extraliga/clanok142580-Pajpach_chvali_Poprad_poziciu_vsak_nema_istu.htm?utm_source=rss
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Fínska škola je na veľmi vysokej úrovni. Jednou z najväčších predností severskej výučby je okrem prepracovaného 

systému koučovania brankárov aj dôraz na korčuliarsku zdatnosť. Tieto dva aspekty vytvárajú rozdiely medzi slovenskými 

a fínskymi prvkami v hre. "Vo Fínsku sa hokej hral veľmi rýchlo z jednej strany na druhú, tu je to viac rozumnejšie. Sú tu 

nejaké systémy a hokej na Slovensku dáva väčší zmysel ako tam vo Fínsku. Tam sa skôr nastreľovali puky a veľa sa 

jazdilo, takže v tom je asi najväčší rozdiel podľa mňa," vysvetlil pre HOKEJ.SK Maximilián Pajpach. 

 

Maximilián je zatiaľ v novom pôsobisku spokojný. Predtým pôsobil v juniorských štruktúrach klubu, takže aj on patrí do 

skupiny "kamzíkov – debutantov". Aktuálne zmeny vníma veľmi pozitívne, čo dokazujú aj jeho slová chvály. "Poznám to 

tu z minulosti. Pri mužoch som nebol, takže to neviem posúdiť, ale páči sa mi to. Systém práce je dobrý, čiže nemôžem 

povedať krivého slova na fungovanie v Poprade," vyslovil sa v pozitívnom duchu. 

 

Keďže je mladý talent so staronovým zázemím spokojný, rád by si vybojoval pevné miesto v zostave. Cieľom  nebude nič 

iné, než si získať dôveru trénera výkonmi na ľade. Konkurencia v bránkovisku je značne vysoká, takže isté a ani 

jednoduché to nebude mať žiaden z trojice brankárov. Tréner Petr Jonák počas prípravy pozorne sleduje Švéda 

Fernströma, skúseného Šúreka a treticu uzatvára Maximilián Pajpach, ktorý si zatiaľ netrúfa odhadnúť, aká bude jeho 

pozícia v tíme. "To bude samozrejme záležať od toho, ako budeme chytať. Uvidí sa ešte v ďalších prípravných zápasoch. 

To, ako nastúpime do ligy, bude záležať na trénerovi a na našich výkonoch," obzrejmil. 

 

Skvelou príležitosťou predviesť sa bol Tatranský pohár, kde sa medzi tri žrde postavili všetci traja brankári. Prvou voľbou 

bol Fernstr?m a do druhého zápasu nastúpil Martin Šúrek. Na jeho spoľahlivé zákroky sa snažil nadviazať v záverečnom 

súboji Tatranského pohára Pajpach, no po štyroch góloch a nešťastnom strete s protihráčom za vlastnou bránkou 

prenechal v druhej tretine svoje miesto opäť Šúrekovi. Aj napriek nie dlhému pobytu na ľade hodnotil Maximilián turnaj 

pozitívne. "Bola to dobrá skúška. Moc sa to na mňa nelepilo, ale aj tak som vďačný za to, že som mohol chytať a dostal 

som šancu. Za posledných päť dní som odchytal štyri zápasy, chytal som aj v Spišskej Novej Vsi na turnaji, takže bolo 

toho na mňa dosť. Samozrejme, mohlo to byť aj lepšie, ale je to tak, ako to je, a som rád aj za túto príležitosť," povedal 

pre HOKEJ.SK Pajpach, ktorý sa zúčastnil dvoch turnajov v krátkom časovom slede. 

 

Ako správny profesionál a patriot nezabudol pochváliť aj fanúšikov, ktorí hnali svojich obľúbencov neustále vpred. "Náš 

fanklub nás veľmi povzbudzoval až do konca, ostal s nami aj keď sa nám nedarilo, čo je veľmi pekné a aj za toto som 

vďačný." 

 

NHL draft predstavuje pre drvivú väčšinu hráčov jednu z najväčších životných udalostí. V roku 2014 podstúpil tento 

proces aj Pajpach. O jeho služby prejavil záujem americký zástupca NHL Colorado Avalanche. Na Maximiliána padla 

voľba v šiestom kole. Je všeobecne známe, že Európania sa presadzujú za morom o niečo ťažšie, a preto sa mladý 

Popradčan s Coloradom dohodol, že hokejovo dozrie na starom kontinente. "To bol plán Colorada, keďže ja som tesne 

pred draftom podpísal zmluvu vo Fínsku. Chceli, aby som tam zotrval, lebo fínska brankárska škola je na vysokej úrovni. 
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Krok do mužského hokeja je dobré spraviť doma, ak sa mi to teraz podarí a uvidíme, čo bude ďalej," ukončil rozhovor 

Maximilán Pajpach. 

 

Zdroj-foto: jäzva 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Tatranský pohár kvalitnou previerkou, Hamerlík: "Severania boli lepší" 

 [hlavnespravy.sk; 28/08/2016; TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/tatransky-pohar-kvalitnou-previerkou-hamerlik-severania-boli-lepsi/825190 

 

Poprad 28. augusta 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) 

 

Organizátorom 69. ročníka Tatranského pohára sa podarilo prilákať tri tímy zvučných európskych mien, ktoré doplnil 

domáci Poprad 

 

Účastníci Tatranského pohára si chválili úroveň druhého najstaršieho hokejového turnaja v Európe. Z konfrontácie 

štyroch tímov zo štyroch krajín vyšiel ako víťaz fínsky tím Pelicans Lahti, ktorý zdolal všetkých troch súperov. Kva litu 

tímov zo severu Európy ocenil aj slovenský brankár Peter Hamerlík, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch a za výkony v nich 

ho pochválil aj tréner Třinca. 

 

Na snímke brankár Peter Hamerlík z Třinca (vpravo) a Alex Výhonský z Popradu počas druhého zápasu 69. ročníka 

Tatranského pohára medzi HK Poprad – HC Oceláři Třinec 

 

Organizátorom 69. ročníka Tatranského pohára sa podarilo prilákať tri tímy zvučných európskych mien, ktoré doplnil 

domáci Poprad. Zaujímavosťou bol zápas švédskeho Örebra, v ktorom pôsobia Slováci Július a Libor Hudáčkovci, v 

Spišskej Novej Vsi. Na slovenskom ľade sa po dlhšom čase objavila aj pätica Slovákov hrajúcich za Třinec. Jedným z 

nich bol brankár Peter Hamerlík, ktorý v klube začína už ôsmu sezónu. Na turnaji odchytal zápasy proti Popradu (6:1) a 

Lahti (2:3). "Bol to kvalitne obsadený turnaj. Pre nás to bola výborná príprava. Odohrali sme dobré zápasy, súperi boli 

kvalitní a my si môžeme iba pochvaľovať. Odohrať tri zápasy za tri dni nie je jednoduché. Bolo to vidieť na nás, ale aj na 

hráčoch Lahti. Treba byť úprimný, Švédi a Fíni boli o krok vpred," priznal Hamerlík. 

 

Jeho spoluhráči držali s hráčmi Lahti krok, ale napriek snahe nedokázali stav 2:3 vyrovnať. "Turnaj nám ukázal dobrú 

pripravenosť mužstva. Absolutórium si zaslúžia aj obaja naši brankári, ktorí inkasovali iba tri góly," uviedol tréner Vladimír 

Kýhos. Pre "oceliarov" to bol druhý prípravný turnaj, ten prvý absolvovali v nemenej silnej konkurencii na vlastnom ľade. 

Podobne ako na domácom Steel cupe, aj na Tatranskom pohári obsadil Třinec druhé miesto. "Samozrejme, že sme 

chceli vyhrať. Na druhej strane je to príprava a niektorí hráči odpočívali. Máme nového trénera, učíme sa nový systém. 

Súperi nás preverili po korčuliarskej aj taktickej stránke. Máme ešte na čom pracovať," poznamenal Hamerlík pre TASR. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/tatransky-pohar-kvalitnou-previerkou-hamerlik-severania-boli-lepsi/825190
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Ešte v lete 2009 absolvoval v klube úspešnú skúšku, dnes je už vo veku 34 rokov druhým služobne najstarším hráčom 

mužstva. Rodák z Myjavy sa počas uplynulej sezóny českej Tipsport extraligy pravidelne striedal s kolegom Šimonom 

Hrubcom. Medzi brankárskymi kolegami však nie je rivalita, ale kamarátstvo. "My sme najlepší kamaráti, susedia aj 

konkurenti. Hokej je tímová hra, každý má v mužstve nejakú rolu. Brankár však môže byť iba jeden. So Šimonom sme 

kamaráti, fandíme si. O tom, kto bude brankárskou jednotkou v novej sezóne sme sa ešte s trénerom nebavili, zatiaľ sa 

striedame. Nie je to však pre nás nič nové, takúto situáciu tu máme už štyri roky," dodal pre TASR Peter Hamerlík. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Aj Michalovčania sú srdcom východniari 

 [korzar.sme.sk; 28/08/2016; Miroslava Masicová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20255635/dolnyzemplin.korzar.sme.sk/aj-michalovcania-su-srdcom-vychodniari.html 

 

 Pod pódiom v Parku študentov nadšene tlieskali tisícky Michalovčanov. 

 

Zástupca Florbalového klubu Michalovce Gerhard Puchír si prevzal ocenenie. (Zdroj - Miroslava Masicová) 

 

MICHALOVCE. Myšlienku podujatí My sme Mi vymyslel Milan Zimnýkoval a Miro Dufinec s kamarátom na Kube. 

 

Vraj im prišlo smutno za Michalovcami a východom. Z nápadu vznikol projekt My sme východ, ktorý už dopísal svoj štvrtý 

ročník, toto leto precestoval sedem miest. 

 

Sériu letných podujatí My sme východ zavŕšili v poslednú augustovú sobotu v Michalovciach. 

 

Východniarske srdce plesalo. Krst CD domácej skupiny aj oceňovanie miestnych osobností "zlatou tehlou". 

 

Nechýbalo nič, čo tu malo byť. Zlatý mok sa penil a pod pódiom v Parku študentov nadšene tlieskali tisícky 

Michalovčanov. 

 

My sme východ v Michalovciach (18 fotografií) 

 

Iconito pokrstili nový album 

 

Po Snine, Bardejove, Humennom, Vranove nad Topľou, Spišskej Novej Vsi a Svidníku, letná šnúra podujatí získala 

posledný tohtoročný uzol. Michalovčanov bavili Heľenine oči, Kandráčovci a Katka Knechtová. Na pódiu ich striedali 

Junior a Čeky. 

 

Michalovčania z kapely Iconito, víťazi Košického zlatého pokladu, si to nemohli naplánovať lepšie. Svoje debutové 

CDČlovek a Klaun pokrstili vo svojom meste. 

http://s.sme.sk/r-rss/20255635/dolnyzemplin.korzar.sme.sk/aj-michalovcania-su-srdcom-vychodniari.html
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Ako inak, pivom ho poliali Milan Junior Zimnýkoval a Marián Čekovský. "Fajn je, že niečo robíte a že to robíte dobre," 

povedal Čekovský. 

 

"Žeby vas všadzi hrali a my šicke budzeme znac, že to u nas, na My sme Mi sa stalo," doplnil Junior. 

 

Debut tejto mladej kapely vznikal od marca 2014, keď pustila do sveta svoju prvú skladbu, politický song Chcem zmenu. 

 

"Práve táto skladba našliapla našu ďalšiu tvorbu a smer ktorým sa teraz uberáme, preto nechýba na cédečku," hovorí 

líder skupiny Kristián Dufinec. 

 

Dnes majú ako jedna z mála slovenských kapiel zmluvu s obrovským americkým vydavateľstvom Warner Music. 

 

"Toto tretie najväčšie vydavateľstvo na svete nám dalo príležitosť a my sme sa jej samozrejme chytili všetkými desiatimi. 

Oslovili sme ich svojou inakosťou, možno prvkami folklóru, všetci sme folkloristi a národnobuditeľské témy už dnes 

málokto spieva." 

 

Som tu doma 

 

Moderovanie na domácej pôde si užíval aj Milan Junior Zimnýkoval. "V Snine som sa narodil. Mám tam cintorín, pole, les, 

predkov a rodinu. Práca, škola základná, stredná a časť vysokej, to už sú Michalovce. Tu som aj tancoval vo FS Zemplín. 

Som chlapec z obidvoch strán Vihorlatu," povedal. 

 

O jeho východniarskom srdci teda niet pochýb. Aké vlastne je? "Podľa mňa je to o pocite, ktorý si človek vytvorí. Môžem 

mať okolo seba ľudí, ktorí majú srdce, ktoré sa podobá tomu východniarskemu, alebo ním aj je. Ide o vôňu alebo smrad 

toho človeka a človečiny, v tom dobrom samozrejme, a potom je celkom nepodstatné odkiaľ je." 

 

Zástupcovia Chemkostavu si prevzali Zlatú tehlu. (zdroj: Miroslava Masicová) 

 

Zlatá tehla florbalistom a stavbárom 

 

Zlatú tehlu si odniesol zástupca Florbalového klubu Michalovce Gerhard Puchír. "Pôsobíme tu osem rokov, dosiahli sme 

krásne úspechy, ale je to nie moja zásluha, ale výsledok snaženia šikovných detí a ľudí, ktorí sa okolo florbalu pohybujú." 

 

Tehla, ktorá určite nebude základným kameňom žiadnej stavby, skončila aj v rukách Stanislava Janiča, zástupcu 

Chemkostavu Michalovce nielen preto, že spoločnosť v tomto roku jubiluje, ale predovšetkým za aktívnu podporu a 

patronát nad michalovskou ženskou hádzanou. 
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"Sme radi, že si našich ľudí všímajú aj iní, nie len samospráva," povedal viceprimátor Michaloviec Benjamín Bančej. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Pri zbere húb sa neoplatí experimentovať 

 [korzar.sme.sk; 28/08/2016; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20249715/spis.korzar.sme.sk/pri-zbere-hub-sa-neoplati-experimentovat.html 

 

 Zber húb, ale aj lesných plodov, v chránených oblastiach sa môže skončiť aj pokutou. 

 

Úlovky spod Tatier. Hubári chodia domov s plnými košíkmi. (Zdroj - Jana Pisarčíková) 

 

SPIŠ. Hubári už niekoľko mesiacov brázdia lesy aj horské lúky a prinášajú domov pomerne pestrú paletu húb. Inak to nie 

je ani na Spiši. 

 

S hubami sa v lesoch roztrhlo vrece aj pod Tatrami. František Babiar sa teší z každej jednej huby, ktorú v lese nájde. Rád 

obdivuje aj nejedlé krásavice. 

 

"Sezóna je tohto roku výnimočne dobrá. Začala sa dosť skoro a bez akejkoľvek prestávky rastú takmer všetky druhy 

húb," povedal. 

 

Ako ďalej dodal, nikdy nezvykne rátať počty hríbov, ktoré sa mu podarí nájsť. "Ale ešte snáď nikdy som ich nemal toľko 

ako túto sezónu." 

 

Ak začínate hubárčiť, nechoďte sami 

 

Ako Babiar uviedol, čo je na tejto sezóne veľmi zaujímavé, sú úlovky krásnych rodiniek a aj väčších plodníc. Medzi 

hubami má svojich "obľúbencov". 

 

"Muchotrávka červenkastá a masliak smrekový. Samozrejme sa teším akejkoľvek hube, ktorú nájdem a nejedlé krásavice 

poobdivujem," povedal. H 

 

ubárom, ktorý po lesoch ešte iba začínajú chodiť, radí, aby zo začiatku určite nešli na hubačku sami. 

 

"Je dobré, ak má takýmto ľuďom kto poradiť. Ak náhodou aspoň na chvíľku zapochybujú o hube, ktorú nájdu, nech ju 

radšej neberú," uzavrel. 

 

Mýty sú iba mýty 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20249715/spis.korzar.sme.sk/pri-zbere-hub-sa-neoplati-experimentovat.html
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O tom, kedy sa vybrať na hubačku, či ako rozoznať jedovatú hubu od normálnej, koluje aj veľa mýtov. Hovorí sa, že 

najlepšie či najväčšie úlovky na-zbierate práve po splne. 

 

Pri dotyku s jedovatou hubou vraj strieborná lyžička sčernie a ak je na hube slimák, určite nie je jedovatá, pretože by sa 

otrávil 

 

Skúsení hubári všetky tieto zaužívané pravdy považujú za poriadny výmysel. Aj Andrej Akurátny, predseda 

Podtatranského mykologického klubu, ktorý po lesoch za hubami chodí už viac ako šesťdesiat rokov, nám pred časom 

mýty vyvrátil. 

 

"Koľko je ľudí, toľko je mýtov. Niekedy si ľudia nevedomosti kompenzovali tým, že si vymýšľali," povedal. 

 

Hubám je srdečne jedno, či je spln alebo nie. Na niečo vám však poslúžiť môže. "Je dobrý na to, že vám svieti na cestu a 

vidíte, či huby sú, či nie sú, ak teda idete zavčasu," dodal. 

 

Na identifikáciu huby vám podľa jeho slov nepomôže žiadna lyžička. "Striebro je ušľachtilý kov. Ľudia si mysleli, že jed je 

taký zlý, že bude aj naň takto reagovať," povedal Akurátny. 

 

Držať sa teda podľa neho treba skôr vlastného rozumu, prípadne si pod pazuchu vziať so sebou atlas. 

 

"Najlepšia ochrana je huby poznať. Nie je hanba ísť do lesa, sadnúť si, prelistovať v atlase a nájsť ju. Alebo ak nie, 

pozrieť si to aspoň doma. Postupne sa to takto človek naučí. Keď nemám vedomosti, nepoznám, buď hubu neberiem, 

alebo si ju dám oddelene a overím si ju," odporučil Akurátny. 

 

Jedovaté látky nemajú ani chuť a ani vôňu. Niektoré sa dajú varom odstrániť, ako napríklad pri hríbe satanskom, iné 

nezničíte ani tak. 

 

"Sú huby, ktoré majú termostabilné toxíny. Keď guľáš prihrievate aj stokrát a máte v ňom muchotrávku zelenú, ten jed 

tam ostane. Aj keď sa huba rozvarí," upozornil Akurátny. 

 

Pozor na pokuty 

 

Zber lesných plodov, čučoriedok, malín a aj húb v chránených oblastiach sa môže skončiť aj pokutou. 

 

V oblastiach, ktoré patria do tretieho až piateho stupňa ochrany prírody, platí zákaz ich zbierania. 
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Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že zákaz sa týka väčšiny územia národných parkov na Slovensku. Výnimka 

sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len na vyhradených 

miestach a pre vlastnú potrebu. 

 

"Za porušenie tohto zákazu môžu strážcovia prírody uložiť previnilcovi pokutu, v blokovom konaní až do výšky 66 eur, 

ako aj odobrať nazbierané lesné plody. Vo výnimočných prípadoch umožňuje zákon uložiť zberačom pokutu až takmer 3 

320 eur," informoval odbor komunikácie envirorezortu. 

 

Problém je správanie sa zberačov 

 

Dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane prírody a krajiny vykonávajú zamestnanci správ národných parkov, 

respektíve dobrovoľní strážcovia prírody, ktorí sa po chránených územiach pohybujú. 

 

Zberačom lesných plodov nezostáva podľa envirorezortu nepovšimnutý ani najstarší Tatranský národný park. 

 

"Častý problém je práve správanie sa zberačov v prírode. V snahe nazbierať v čo najkratšom čase čo najviac lesných 

plodov používajú na zber pomôcky, ktorými poškodzujú prírodu. V hustom poraste čučoriedok, ktorý ochraňuje pôdu a 

napomáha tvorbe humusu, vyšliapavajú chodníčky, ktoré sa stávajú možným zdrojom erózie. V neposlednom rade často 

po sebe zanechávajú odpad a tým, že sa pohybujú mimo turistických chodníkov, rušia pokoj aj v odľahlých zónach od 

skorých ranných hodín až do zotmenia," upozornilo ministerstvo. 

 

Na lesné plody je odkázané veľké množstvo živočíchov, ktoré si počas leta a jesene robia tukové rezervy pre prežitie v 

zimnom období. 

 

Ich zber preto nesúvisí len s tým, že živočíchy prichádzajú o prirodzenú potravu, ale zberači ich často rušia, čo má za 

následok ich pravidelný a opakovaný výskyt v blízkosti obývaných častí nielen podtatranského regiónu. 

 

Zničené lesy 

 

Novovešťan Richard Holečko hubárči od malička. Ako dieťa navštevoval lesy v okolí Čingova a ostal im verný. 

 

"Mám spomienky na pekné hory, ktoré sa s dnešnými nedajú porovnať. Už to nie je to, čo bývalo. Najnovší fenomén je, 

že návštevníci lesov sú bezohľadní k prírode. Ničia huby, ktoré nepoznajú a nechávajú po sebe neporiadok v podobe 

odhodených zvyškov jedál. Tohtoročná sezóna je síce priaznivá na huby, ale sú veľmi červivé. Mne sa podarilo "uloviť" 

kuriatka, suchohríby a dubáky. Je to síce len menšia zásoba, ale do ďalšej sezóny vydrží." 

 

Vytypované lokality 
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Peter Hozza zo Spišskej Novej Vsi hubárči už 30 rokov. Za desiatku rokov má svoje vytypované lokality. 

 

"Najradšej chodievam do hôr pri Važci (okres Liptovský Mikuláš). Za deň prejdem okolo 25 km. Tohto roku je dostatok 

hríbov a ak mi šťastie praje, prídem domov aj so 60 kusmi. Pozaváram ich alebo usuším a potom porozdávam známym," 

hovorí skúsený hubár. Časť z nazbieraných húb skončí v hubovej vegete. 

 

Vďačné miesta na kuriatka sú v lokalite Rejdová na Gemeri, rýdzikom sa zase darí na Starej Vode v Gelnickom okrese. 

Tohtoročnú sezónu považuje za veľmi priaznivú, mnoho húb je ale pre veľkú vlhkosť červivých. 

 

"Hubárčeniu sa venuje mnoho ľudí a les je nimi niekedy posiaty. Človek nadobudne dojem, že je viac v lese hubárov ako 

húb. Moje osvedčené miesta a dobré oči sú záruka, že domov nikdy neprídem naprázdno," hovorí s úsmevom zberateľ. 

 

Novovešťan, ktorý má rád huby a ešte viac prírodu, má pred medveďmi rešpekt. 

 

V tatranských lesoch videl z diaľky medvedicu s mladými, či medvedie stopy. Našťastie s mohutnými macami do 

priameho kontaktu neprišiel. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Jedenásť zliav, ktoré dôchodcom ušetria stovky eur 

 [sme.sk; 28/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256041/nasatrnava.sme.sk/pozrite-si-11-zliav-ktore-dochodcom-usetria-stovky-eur.html 

 

 Súkromníci aj mestá ponúkajú dôchodcom zľavy na cestovanie, dovolenky či otváranie účtov. 

 

Ilustračné foto. (Zdroj - SME - Ján Krošlák) 

 

BRATISLAVA. Obracajú každé euro, aby si mohli kúpiť lieky. Nechodia na letné dovolenky a radšej zostávajú doma na 

záhrade. Nekupujú si takmer nič navyše, aby mohli rozdať svojim príbuzným. 

 

Aj takto vyzerá život niektorých dôchodcov, ktorí na Slovensku žijú z priemerného dôchodku 416 eur. 

 

Denník SME zozbieral niekoľko zliav a služieb, ktoré môžu starší ľudia využiť a ušetriť tak nemálo peňazí. 

 

Prečítajte si tiež: Prečítajte si tiež: Dôchodky sa nebudú zvyšovať všetkým. Komu štát nepridá nič? 

 

1. Doplatky za lieky 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256041/nasatrnava.sme.sk/pozrite-si-11-zliav-ktore-dochodcom-usetria-stovky-eur.html
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Penzisti, ktorí pravidelne užívajú lieky, môžu výrazne ušetriť. Ak si za tri mesiace kúpia lieky za viac ako 25 eur, zvyšné 

peniaze im zdravotné poisťovne vrátia. 

 

Netreba zabudnúť, že sa to týka len liekov, ktoré im predpísal lekár, a vratky sa počítajú podľa tých najlacnejších 

dostupných liekov. 

 

Preto, ak si dôchodca na danú chorobu vyberie najdrahší liek z ponuky, vráti sa mu len taká suma, akoby si kupoval 

najlacnejší liek na dané ochorenie. Peniaze sa nevracajú ani za zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny. 

 

Nárok na vrátenie peňazí majú starobní, invalidní a výsluhoví dôchodcovia, ako aj držitelia preukazu ŤZP. Všetkým sa 

vracia rovnako, výška dôchodku nerozhoduje. 

 

O peniaze netreba žiadať, zdravotné poisťovne ich vyplatia automaticky každé tri mesiace. 

 

2. Dostupnejšie autobusy 

 

Mnohé slovenské mestá umožňujú dôchodcom, aby cestovali autobusom lacnejšie. Podmienky sú rôzne, každé mesto si 

ich určuje inak. 

 

Napríklad v Trenčíne je najvýhodnejšie, ak si dôchodcovia vybavia dopravnú kartu. Ak majú menej ako 70 rokov, 

nezaplatia s dopravnou kartou za lístok 80 centov, ale 25 centov. Seniori, ktorí majú nad 70 rokov, cestujú s kartou 

zadarmo. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa takisto oplatí mať čipovú kartu, ľudia nad 70 rokov a ťažko zdravotne postihnutí s ňou zaplatia 

len osem centov za jednu cestu. 

 

Dôchodcovia by sa o zľavách mali informovať v dopravnom podniku alebo na mestskom úrade. Niekde okrem autobusov 

ponúkajú aj sociálne taxíky. 

 

3. Bezplatné vlaky 

 

Dôchodcovia môžu po Slovensku cestovať vlakmi zadarmo vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, ale aj 

v RegioJete na trase Bratislava – Komárno a späť. 

 

Najskôr si však musia vybaviť preukaz na vlakovej stanici, ktorý je bezplatný. Potrebujú na to občiansky preukaz a 

fotografiu s rozmermi 2x3 centimetre. 
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Ak dôchodcovia ešte nemajú 62 rokov, okrem občianskeho a fotografie musia priniesť aj doklad o dôchodku. Buď zo 

Sociálnej poisťovne, alebo v prípade výsluhových dôchodkov z ministerstva vnútra. Nesmie byť starší ako mesiac. 

 

Preukaz od železníc treba nosiť pri každej ceste spolu s bezplatným lístkom, ktorý dôchodca dostane v pokladnici. Ak by 

si lístok na stanici nevzal, priamo vo vlaku by zaň zaplatil tri eurá. 

 

Zohnať lístok si treba čo najskôr. Najmä pred sviatkami, ako sú dušičky či Vianoce, jazdí vlakmi veľa ľudí. 

 

Vtedy môžu železnice obmedziť počet ľudí, ktorí do vlaku nastúpia zadarmo, a nemusia dôchodcovi vydať bezplatný 

lístok. 

 

4. Výhodnejšie dovolenky 

 

Raz ročne môžu ísť starobní a výsluhoví dôchodcovia na lacnejšiu dovolenku. Dostanú zľavu 50 eur z ceny pobytu. 

 

Ponuka platí len vo vybraných hoteloch Sorea, ktoré sú napríklad v Bratislave, Piešťanoch či vo Vysokých Tatrách. 

 

Nič špeciálne vybavovať netreba. Po príchode do hotela stačí podpísať vyhlásenie, že človek poberá dôchodok. Na to, 

aby zľavu dostal, nesmie podnikať ani zarábať. 

 

O pobyty je každý rok veľký záujem a najlepšie letné termíny sa rýchlo rozchytajú. Preto si rezerváciu hotelov netreba 

nechávať na poslednú chvíľu. 

 

5. Menšie koncesie 

 

Polovičnú zľavu môžu dôchodcovia dostať na rozhlas a televíziu. Namiesto 4,64 eura zaplatia 2,32 eura mesačne. 

 

Podmienkou je, aby nepracovali a nežili s človekom, ktorý pracuje. Týka sa to všetkých starobných, invalidných, 

vdovských aj sirotských dôchodcov. Výsluhových až po dovŕšení 60 rokov. 

 

Žiadosť o zľavu treba podať na pošte alebo na stránke www.uhrady.rtvs.sk. Doložiť treba doklad zo Sociálnej poisťovne o 

poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že dôchodca nežije s inou pracujúcou osobou. 

 

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a príbuzní, ktorí s nimi bývajú, majú nárok, aby im RTVS poplatky úplne 

odpustila. Takisto platí, že musia podať žiadosť a doložiť kópiu preukazu ŤZP alebo rozhodnutie z úradu práce. 

 

6. Domáce opatrovanie 
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Dôchodcovia si môžu za výhodnú cenu vybaviť opatrovateľku, ktorá im v domácnosti pomôže s varením alebo hygienou. 

 

Ak si ju zoženú cez samosprávu, môžu dostať zľavy. Hodina opatrovania stojí z hruba dve eurá, u súkromníka by vyšla aj 

niekoľkonásobne viac. 

 

Musia sa obrátiť na sociálne oddelenie mestského úradu a vypísať žiadosť, potom sa dať posúdiť lekárom a sociálnym 

pracovníkom. Podmienkou je, aby mal dôchodca aspoň druhý stupeň odkázanosti. Mesto potom vydá rozhodnutie a 

opatrovateľku pridelí. 

 

Napríklad v Detve stojí hodina opatrovania počas pracovných dní 1,44 eura. Opatrovateľky prichádzajú k starým ľuďom 

domov, kde im pomáhajú s úkonmi, na ktorých sa dohodnú. 

 

V Spišskej Novej Vsi sa platí 2,5 eura za hodinu, ak opatrovateľka aj upratuje, tak 3,7 eura za hodinu. Opäť je to 

individuálne v každom meste. 

 

7. Menej za dom a psa 

 

Starší ľudia môžu ušetriť aj na dani z nehnuteľnosti alebo za psa. Na podrobnosti sa treba opýtať na mestskom úrade, 

keďže každé mesto si podmienky určuje inak. 

 

V Košiciach si môžu ľudia nad 70 rokov uplatniť 30-percentnú zľavu z dane z bytu alebo domu, v ktorom bývajú. Môžu 

získať aj polovičnú zľavu z dane za psa. 

 

V Trenčíne ľudia nad 70 rokov ušetria ešte viac, daň z nehnuteľnosti a za psa sa im znižuje až o polovicu. V niektorých 

mestách majú dôchodcovia zľavu aj na odvoz odpadu, ale takisto o ňu treba žiadať. 

 

8. Obedy od mesta 

 

Mestá ponúkajú dôchodcom lacnejšie obedy. Stoja od jedného do troch eur. Pripravujú ich vybrané jedálne, zväčša v 

pracovných dňoch. 

 

Treba o ne požiadať na mestskom úrade. K žiadosti musí penzista priložiť doklad o výške penzie, ktorý vydáva Sociálna 

poisťovňa. 

 

Každé mesto má iné ceny. Väčšinou platí, že čím nižší má človek dôchodok, tým lacnejšie jedlo dostane. 

 

V Detve ponúka lacnejší obed pre dôchodcov deväť jedální, stojí 2,24 eura. Mesto ponúka aj dovoz domov s príplatkom 

46 centov. K žiadosti tam treba priložiť potvrdenie o zlom zdravotnom stave a kópiu rozhodnutia o výške penzie. 
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V Košiciach mesto prispieva ľuďom, ktorí majú dôchodky nižšie ako 250 eur, sumou 83 centov za jeden obed. Ostatným 

dáva 66 centov. 

 

9. Lacnejšie účty 

 

Ak majú dôchodcovia príjem nižší ako 400 eur, môžu si v banke založiť účet úplne zadarmo, ktorý sa nazýva "základný 

bankový produkt". 

 

Podmienkou je, aby žiaden iný účet nemali a počas trvania bezplatného účtu si už žiaden iný nezakladali. Ak za bankový 

účet platia, ale ich príjem nie je vyšší ako 400 eur, doterajší účet si môžu zrušiť a otvoriť si nový zadarmo. 

 

Súčasťou bezplatného účtu sú všetky najpoužívanejšie služby, dôchodcovia môžu peniaze vkladať aj vyberať priamo na 

pobočke či v bankomate, zadarmo dostanú platobnú kartu a bezplatne im ju budú aj obnovovať, takisto majú prístup do 

internetbankingu a môžu robiť neobmedzené prevody a inkasá. 

 

Nevýhodou je, že si pri týchto účtoch človek nemôže nastaviť povolené prečerpanie a získať rôzne bonusy či znížené 

úroky na úveroch, ktoré banky ponúkajú. 

 

Ak má niekto dôchodok vyšší ako 400 eur, alebo by chcel využívať aj bonusy bánk, je lepšie si založiť bežný účet, ktorý je 

spoplatnený. 

 

Slovenská sporiteľňa má účet pre seniorov za euro, VÚB za 95 centov mesačne. Poštová banka ho novým klientom núka 

za dve eurá mesačne, v cene je aj doručovanie penzie priamo domov. 

 

10. Kultúra za menej 

 

Dôchodcovia majú spravidla lacnejšie lístky na rôzne kultúrne podujatia, do galérií či zoologických záhrad. Väčšinou stoja 

asi polovicu, ale závisí to vždy od konkrétnej akcie. 

 

Napríklad v bojnickej zoo dospelý zaplatí päť eur, dôchodca 2,5 eura. V bratislavskej zoo sa tiež platí päť eur, no pre 

dôchodcov je cena 3,5 eura. 

 

Na Bratislavský hrad je bežný vstup sedem eur, ale dôchodcovia zaplatia štyri. Zľavy majú seniori aj v menších či väčších 

kinách. Povedzme v kinách Cinemax, ktoré sú po celom Slovensku, ušetria za lístok jedno euro. 

 

11. Iné zľavy 
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Niektoré mestá zvyknú dôchodcom ponúkať aj karty pre seniorov, na ktorých sa hromadia rôzne zľavy. 

 

Človek tak získa lacnejšie vstupy napríklad do plavární, na rôzne športové podujatia alebo aj do obchodov či reštaurácií. 

S kartou sa môže zúčastňovať aj na rôznych vzdelávacích kurzoch či výletoch. 

 

Špeciálne zľavy si treba všímať aj v komerčných prevádzkach, povedzme optiky veľmi často znižujú ceny práve starším 

ľuďom. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  September v Spišskej a okolí: TOP 10 akcií, na ktorých by ste nemali chýbať 

 [spisska.dnes24.sk; 29/08/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/september-v-spisskej-a-okoli-top-10-akcii-na-ktorych-by-ste-nemali-chybat-248267 

 

 September už prichádza. V Spišskej a okolí ponúkne viacero lákavých akcií. My sme vybrali desať z nich, ktoré 

považujeme za tie naj. 

 

ROZLÚČKA S LETOM 

 

3. septembra 2016 o 16.00, areál Tj Slovan Smižany 

 

Rozlúčka s letom ako sa patrí. Hlavným hosťom programu bude divadlo DRaK z Prešova ktoré sa predstaví s muzikálom 

Maľované na skle. Sobotný podvečer spestrí aj country skupina zo Spišských Vlách Zahuraci. Pripravené sú aj ukážky 

sokoliarov majstra Vagana a taktiež psí záprah na ktorom sa budú môcť tí najmenší aj povoziť. 

 

DNI CYKLISTIKY NA SPIŠI 

 

3. – 4. septembra 2016, Letná ulica 

 

Začiatok mesiaca bude patriť všetkým priaznivcom cyklistiky. Prvý septembrový víkend si zmerajú sily cyklisti na 45. 

ročníku Časovky do vrchu na úseku štátnej cesty Novoveská Huta – Grajnár – Hnilčík. V nedeľu si sily zmerajú priamo na 

námestí žiaci základných škôl a účastníci 61. ročníka časovka na mestskom okruhu o Štít mesta Spišská Nová Ves. 

 

LITERASA 

 

4. 11. a 18 septembra 2016 o 18.00, kaviareň eLAra 

 

Počas troch nedelí bude pre milovníkov poézie a hudby k dispozícii Literárno-hudobná terasa v kaviarni eLAra. V prvú 

septembrovú nedeľu sa predstaví Ján Mičuch – poézia, Tomáš Repčiak a Martin Horbal – hudba, spev. 11. septembra to 

http://spisska.dnes24.sk/september-v-spisskej-a-okoli-top-10-akcii-na-ktorych-by-ste-nemali-chybat-248267
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budú Dalimír Stano – poézia, Slavo Rakyta & Michaela Regecová – hudba. Poslednými účinkujúcimi budú 18. septembra 

Ján Marton – poézia, Miška Formelová & Martin Horbal – hudba, spev. 

 

INSOMNIA 

 

10. septembra 2016 od 19.00, kino Mier 

 

Nočné filmové premietanie o udalostiach, ktoré by sa nemali opakovať. Účastníci tejto akcie si môžu počas neskorého 

večera pozrieť tri filmy, z ktorých každý je pripomienkou nacizmu a druhej svetovej vojny. Krátky psychologický komentár 

po filme vysvetlí prečo k zobrazovaným udalostiam došlo. Pre návštevníkov bude pripravený aj silný povzbudzujúci čaj. 

 

FESTIVAL PRVEJ POMOCI 

 

14. septembra. 2016 o 10.00, parkovisko pri OC Tesco 

 

Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci Slovenský Červený kríž územný spolok Spišská Nová Ves pripravil pre 

malých aj veľkých Festival prvej pomoci. Na akcii predvedie mládež slovenského červeného kríža prvú pomoc a 

pripravené je aj veľké prekvapenie. 

 

HONZA NEDVĚD NÁVRAT 

 

14. septembra. 2016 o 19.00, kino Mier 

 

Známy český spevák pôsobiaci na scéne už 50 rokov. Po takmer 2-ročnej prestávke prichádza jeh návrat, ktorý oslávi 

spolu so svojimi fanúšikmi. V polovičke septembra zavíta aj do nášho mesta. Doprevádzať ho budú Jindra Konír a Pavel 

Helan. 

 

POPOLUDNIE PRI LEZECKEJ STENE 

 

17.september 2016 o 13.00, Košiarny briežok 

 

Super popoludnie môžete zažiť aj v polovičke septembra na Košiarnom briežku. Varenie guľášu, lezecká stena , súťaže , 

hudba, tanec aj tombola spríjemní víkend určite všetkým vekovým kategóriám. 

 

PIVKOBRANIE 

 

23. a 24. september 2016, Radničné námestie 
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Posledný septembrový víkend sa môžeme tešiť na festival hojnosti a zábavy. Počas dvoch dní na pódiu pred Redutou 

vystúpia skupiny ako Vidiek, Polemic, husľové trio Xplosion či Čarovné ostrohy a Michal Červienka. Na svoje si určite 

prídu aj gurmáni, ktorí si môžu pochutiť na pečenom prasiatku a grilovaných špecialitách. 

 

ŽENY V AKCII 

 

24. september 2016 o 10.00, športový areál ZŠ O. Kožucha 

 

4.ročník kultúrno-športovej olympiády Ženy v akcii pripravila únia žien Slovenska, okresná organizácia, Olympijský klub 

SPIŠ Spišská Nová Ves Mesto a Základná organizácia ÚŽS sídlisko Mier. Akcia sa bude konať v športovom areáli 

základnej školy v prípade nepriaznivého počasia v telocvični. 

 

ENIESA 

 

24. septembra 2016 o 19.00, čajovňa Alchýmka 

 

Eniesa vás pozýva na ďalší koncert tónov čarovných pri intímnej atmosfére horiacich sviečok. Zhudobnené rozprávkové 

motívy vás privedú do sveta snov a pokoja. 

 

foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  SÚŤAŽ: Vyhrajte dres FC VSS! 

 [profutbal.sk; 29/08/2016; Tomáš Zagiba, zdroj: foto: Erik Demek ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212654-SUTAZ_Vyhrajte_dres_FC_VSS.htm?utm_source=rss 

 

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v2.3' }); }; (function(d, s, id){ var js, fjs = 

d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 

"//connect.facebook.net/sk_SK/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-

jssdk'));PROFUTBAL.sk pre vás v spolupráci s viacerými slovenskými klubmi z prvej i druhej ligy pripravil jedinečnú súťaž 

o dresy. Šťastní výhercovia sa už radujú z dresov Liptovského Mikuláša, Skalice, Zlatých Moraviec, Myjavy, Trenčína, 

Prešova, Hanisky, Žiliny, Slovana Bratislava, Podbrezovej, Senice, Lokomotívy Košice, Dunajskej Stredy, Ružomberka, 

Spišskej Novej Vsi a Popradu. Od pondelka 29. augusta 2016 môžete súťažiť o dres druholigového klubu FC VSS 

Košice. 

 

O súťaži 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok212654-SUTAZ_Vyhrajte_dres_FC_VSS.htm?utm_source=rss
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Jedinečná súťaž o dresy fortunaligových a druholigových klubov prebieha na našom Facebooku. Na webe 

www.profutbal.sk uverejňujeme dôležité informácie, takže nás pozorne sledujte, aby ste neprepásli skvelú šancu. 

 

Každý týždeň bude v súťaži jeden dres. Po zodpovedaní jednoduchých otázok vyžrebujeme (len zo správnych odpovedí) 

jedného výhercu, ktorému daný dres zašleme. Budeme radi, ak o súťaži informujete aj vašich známych. Cesta k dresu 

obľúbeného klubu nebola nikdy jednoduchšia! :) 

 

FC VSS Košice 

 

V ostatnej dobe sa o košickom VSS nehovorí práve v najpozitívnejšom svetle. Finančné ťažkosti poznačili klub z 

metropoly východu, ktorý sa kvôli tomu prepadol do druhej ligy. Tam síce napriek početným zmenám v kádri stále udáva 

tempo, no na ružovejšiu budúcnosť to vo VSS stále nevyzerá. Avšak, tak ako slovenský divák chce silný Slovan či silnú 

Trnavu, chce aj silné Košice, a preto mnohí veria, že VSS sa čoskoro dostane z krízy a znovu sa vráti medzi elitu. 

 

Predstavitelia klubu venovali do súťaže tradičný domáci žlto-modrý dres s číslom 26. Nenechajte si ujsť skvelú šancu na 

jeho získanie. Stačí, ak odpoviete na otázky na našom Facebooku a dres môže byť váš. Spomedzi správnych odpovedí 

(na všetky otázky) vyžrebujeme jedného víťaza. Jeho meno vyhlásime v piatok 2. septembra po 23.00 h. Najbližší 

pondelok odštartujeme súťaž o ďalší dres. 

 

FC VSS Košice (web, Facebook) 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Gól Rakúsku, striebro pod Tatrami. Dravecký zažil hektický týždeň 

 [hokej.sk; 29/08/2016; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/2016/clanok142585-Gol_Rakusku_striebro_pod_Tatrami_Dravecky_zazil_hekticky_tyzden.htm?utm_source=rss 

 

Vladimír Dravecký má za sebou poriadne rušný týždeň s pohodovou bodkou. Jeho úvod venoval reprezentácii, s ktorou 

absolvoval prípravný zápas v Rakúsku. K víťazstvu 2:0 nad domácim výberom dokonca prispel gólom do prázdnej bránky 

štyri sekundy pred koncom. Len čo sa doradoval so spoluhráčmi, nasadol do auta a nabral smer Poprad. 

 

Úvodný štvrtkový súboj svojho Třinca na Tatranskom pohári ešte neabsolvoval, no v zákulisí nelenil. Zatiaľ čo jeho 

spoluhráči súkali na ľade domácim "kamzíkom" jeden gól za druhým, potil sa 31-ročný Košičan na stacionárnom bicykli. 

"Bolo to hektické, ale som hokejista a tak sa na hustý program vyhovárať nebudem. Každú pozvánku do reprezentácie si 

cením a som veľmi rád, že sme dokázali vyhrať. Je to dôležité, pretože nám to dodá sebavedomie do samotnej 

reprezentačnej sezóny," uviedol Dravecký pre hokej.sk. 

 

http://www.hokej.sk/2016/clanok142585-Gol_Rakusku_striebro_pod_Tatrami_Dravecky_zazil_hekticky_tyzden.htm?utm_source=rss
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V ďalších dvoch zápasoch "oceliarov" proti súperom zo Švédska a Fínska už na ľade nechýbal. V piatok si užil 

výsledkovú reprízu zo stredy, keď porazil Třinec v Spišskej Novej Vsi Orebro 2:0 a o zápis do zoznamu víťazov 

najstaršieho hokejového turnaja na Slovensku ho pripravila až tesná prehra 2:3 s Lahti. 

 

"Bolo to o fúz, ale na druhej strane nemusíme byť sklamaní. Bola to pre nás výborná previerka a sme radi, že sme mohli 

absolvovať zápasy s kvalitnými súpermi. Pre nás išlo o dobrú prípravu na ligu," skonštatoval V. Dravecký. Ako vraví, dva 

kvalitné medzinárodné turnaje (vrátane domáceho Steel Cupu) plne nahradili tohtoročnú absenciu Třinca v Lige majstrov. 

Do tej sa na rozdiel od vlaňajška klub s drakom v logu nekvalifikoval. Tím plný zvučných mien sa totiž nedokázal dostať 

ani z kvalifikácie o play-off. "Všetci to máme v hlave. Na samotné sklamanie sme už zabudli, ale vieme že takúto sezónu 

už nesmieme pripustiť. Poviem to stručne a jasne - žiaden iný cieľ ako zisk titulu v Třinci nemáme." 

 

Do novej sezóny plánujú vstúpiť hokejisti od poľských hraníc s novou energiou, ktorú im pomohol načerpať aj týždeň pod 

Vysokými Tatrami. Ako nám členovia červeno-bielej výpravy potvrdili, pri rieke Poprad našli dokonalé podmienky. 

 

"Ja som to mohol len uvítať. Poprad je krásne mesto, mali sme tu skvelé ubytovanie s wellness a aj po skončení turnaja 

sme ešte v Tatrách zostali s rodinkou. Bolo to teda spojenie užitočného s príjemným," dodal s úsmevom Vladimír 

Dravecký pre hokej.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Novoveskí bojovníci dosiahli v derby veľké víťazstvo 

 [korzar.sme.sk; 29/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256159/spis.korzar.sme.sk/novoveski-bojovnici-dosiahli-v-derby-velke-vitazstvo.html 

 

 Novovešťania už nie sú poslední vo východnej skupine 2. ligy. 

 

Novovešťanom sa proti susedom z Popradu v druholigovej súťaží doteraz nedarilo. V sobotu po prvý raz oslavovali 

víťazstvo a tri body. (Zdroj - Jozef Petruška) 

 

SP. NOVÁ VES. Cez víkend na futbalovom Spiši v hľadiskách štadiónov bolo veľmi málo divákov. Krásne slnečné 

počasie lákalo skôr k vode, alebo do prírody. 

 

Výnimkou bol súboj 2. ligy Východ Spišská Nová Ves – Poprad (2:1). 

 

Päťsto divákov si našlo cestu na spišskonovoveský štadión a isto po zápase neľutovali. Hral sa kvalitný druholigový 

futbal. 

 

Prečítajte si tiež: Prvé víťazstvo 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256159/spis.korzar.sme.sk/novoveski-bojovnici-dosiahli-v-derby-velke-vitazstvo.html
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Tri kolá a ani jeden bod. Takáto neradostná bilancia bola v podaní futbalistov Spišskej Novej Vsi pred sobotňajším 

majstrákom. 

 

Keď v 53. minúte Michal Vilkovský prekonal gólmana hostí, začalo sa rodiť veľké prekvapenie. 

 

Bojovnosť a túžba po výsledku v podaní Novovešťanov bola priam ukážková. Odohrali doteraz najlepší zápas v 2. lige a 

ich oduševnený výkon je veľkým povzbudením do ďalšieho priebehu súťaže. 

 

"Pre nás to bol nesmierne ťažký zápas. V horúčave sme išli na sto percent. Tri body sme potrebovali ako soľ. S 

výsledkom a hrou je veľká spokojnosť. Celý týždeň sme riešili to, že každý jeden musí zabrať naplno. Dať do toho všetko. 

Len bojovnosťou sme mohli Poprad zdolať. Konečne sme sa chytili a odrazili od dna tabuľky. V nastolenom trende treba 

teraz pokračovať. Rovnako pokračovať v dobrej hre, lebo našich divákov sme v tomto zápase isto potešili," povedal po 

stretnutí strelec rozhodujúceho gólu FK Spišská Nová Ves Michal Vilkovský. 

 

Prišli o body 

 

V druholigovej súťaži sa Popradčanom vždy proti Spišskej darilo. S posilneným kádrom cestovali na derby v jasnej úlohe 

favorita. Aj preto sa víťazstvo domácich radí do kategórie prekvapení kola. 

 

"Videli sme zápas dvoch rozdielnych polčasov. Do stretnutia sme nastúpili veľmi dobre a prvá dvadsaťminútovka patrila 

nám. Inkasovať gól v úvode po štandardnej situácii, to sa nemalo stať. Ťažko sa potom už hralo do plnej obrany. Podarilo 

sa nám vyrovnať s trestného kopu, plus sme mali ďalšiu šancu na gól. Cez polčas sme prestriedali, povedali zopár 

pokynov. Druhý polčas už bol oveľa lepší. Škoda ďalších našich nevyužitých šancí. Je to zbytočná strata bodov pre nás," 

skonštatoval po stretnutí tréner FK Poprad Pavol Mlynár. 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Búrky sa presúvajú na východ. SHMÚ v jednom okrese dokonca zvýšilo výstrahu na 

druhý stupeň 

 [tvnoviny.sk; 29/08/2016; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1839018 

 

Pri búrkach podľa meteorológov nemožno vylúčiť ani prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt 

povodňových úkazov. 

 

Ilustračná snímka. Foto: Ján Lapin 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1839018
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V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier môžu dnešné popoludnie pokaziť búrky s krúpami. Slovenský hydrometeorologický 

ústav (SHMÚ) výstrahou 1. stupňa upozorňuje, že riziko búrok hrozí do 18.30 h. v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, 

Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. 

 

Meteorológovia očakávajú, že pri búrkach môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 30 mm. Sprievodným javom môže byť aj 

nárazový vietor s rýchlosťou 60 - 85 km/h. 

 

Pre okres Kežmarok dokonca SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa, čo znamená úhrn zrážok od 30 až do 50 milimetrov. 

 

Pri búrkach podľa meteorológov nemožno vylúčiť ani prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt 

povodňových úkazov, ako napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok či zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov. 

 

Meteorologická výstraha SHMÚ Foto: shmu.sk  

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Prakovčanom sa vydaril úvod sezóny 

 [korzar.sme.sk; 29/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256390/spis.korzar.sme.sk/prakovcanom-sa-vydaril-uvod-sezony.html 

 

 Nový tréner Jozef Zmij si pochvaľuje predovšetkým tréningovú morálku. 

 

Jozef Zmij na novom pôsobisku vyhral už tri zo štyroch zápasov a v tabuľke je na výbornom treťom mieste. (Zdroj - Jozef 

Petruška) 

 

PRAKOVCE. Po štyroch kolách v 5. lige Podtatranskej je na tom z klubov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica najlepšie 

mužstvo Prakoviec. 

 

Kým v predchádzajúcom období sme ich skôr vídali v druhej polovici tabuľky, teraz im patrí aktuálne výborné tretie 

miesto. 

 

Tréning, tréning a ešte raz tréning 

 

Počas letnej prestávky sa udiala v prakovskom futbalovom tábore najpodstatnejšia zmena na trénerskom poste. 

 

Zo susedných Helcmanoviec prišiel Jozef Zmij a zatiaľ sa mu na novom pôsobisku darí veľmi dobre. 

 

V doterajšom priebehu Prakovčania trikrát bodovali naplno, len raz prehrali a inkasovali len päť gólov. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256390/spis.korzar.sme.sk/prakovcanom-sa-vydaril-uvod-sezony.html
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Prečítajte si tiež: "Zatiaľ je všetko v poriadku. Za všetkým treba hľadať len jedno – tréning. Tréningová morálka je zatiaľ 

výborná. Moji zverenci poctivo chodia a trénujú. Ak tomu pridáte plnenie si taktických pokynov na ihrisku, úspech sa 

dostaví. Musím ich pochváliť, že zatiaľ pod mojím vedením pracujú na sto percent," prezradil jednoduché, ale pritom 

najviac účinný recept na dobré výsledky nový tréner FK Prakovce Jozef Zmij. 

 

Nováčik ich potrápil 

 

Cenné tri body si v treťom kole doniesli Prakovčania zo Smižian. Pred pár týždňami v Smižanoch naplno bodoval Jozef 

Zmij ešte s Helcmanovcami a teraz sa mu to podarilo znovu. 

 

V nasledujúcom kole ich však čaká húževnatý nováčik z Kluknavy. 

 

"Kluknava sa zamerala hlavne na obranu. Zhustili priestor pred šestnástkou a tak sme si ťažko, ale predsa len 

vypracovali gólové šance. Tie však ostali v prvom polčase nevyužité. Ťažkopádne sme riešili situácie traja na jedného a v 

koncovke sa nám vôbec nedarilo. Až po zmene strán sme sa 78. minúte dočkali vytúženého gólu. Potom sme sa zamerali 

na ubránenie najtesnejšieho víťazstvo, no v samotnom závere sme stŕpli, keď Kluknavčania trafili spojnicu. V týchto 

fázach nás dobre podržal brankár Švarc a znova zopakujem – moji zverenci počúvali pokyny a stretnutie dotiahli do 

víťazného konca. Som nesmierne rád, že sme doma potvrdili tri body zo Smižiany. Netreba sa však predčasne uspokojiť, 

lebo najbližšie hráme doma s Levočou a tá bude rovnako kvalitným súperom, ako bol nováčik z Kluknavy," dodal Jozef 

Zmij. 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Slovensko si pripomína vypuknutie SNP a jeho odkaz pre súčasnosť 

 [teraz.sk; 29/08/2016; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/vypuknutie-snp/29068-clanok.html 

 

Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia vo svete. Tá si vynútila vznik antihitlerovskej 

koalície s cieľom odstrániť vo svete fašizmus. 

 

 Bratislava 29. augusta (TASR) - Udalosti Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa začalo 29. augusta 1944, si 

obyvatelia Slovenska pripomenú aj v roku 2016. Centrálne oslavy 72. výročia SNP sú naplánované na 28.-29. augusta v 

areáli Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) č. 241/1993 Z. z. o 

štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch sa 29. august upravuje ako štátny sviatok Slovenskej 

republiky. 

 

 TASR pri tejto príležitosti prináša dejinný prehľad udalostí, ktoré viedli k začiatku SNP. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/vypuknutie-snp/29068-clanok.html
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 Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia vo svete. Tá si vynútila vznik antihitlerovskej 

koalície s cieľom odstrániť vo svete fašizmus. Jej predstavitelia v bývalej ČSR prijali program obnovenia republiky. 

Podpísala sa dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku (október 1939), vznikla Československá 

jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii (júl 1940) a v Londýne sa ustanovila československá exilová vláda na čele s 

Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR a USA. 

 

 Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) v decembri 1943 s jej programom, sformulovaným pod názvom 

Vianočná dohoda, predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov. Za svoj prvoradý cieľ si vytýčila 

jednotný boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území slovenského štátu. 

 

 Vypuknutie SNP urýchlil fakt, že slovenské hranice prekročili nemecké okupačné vojská 29. augusta 1944. Po 15.00 

hodine vojenské ústredie vydalo rozkaz na najprísnejšiu bojovú pohotovosť vojenských posádok. Večer po rozhlasovom 

prejave generála Ferdinanda Čatloša veliteľ vojenských zložiek povstalcov, vtedy podplukovník generálneho štábu Ján 

Golian, vydal rozkaz, aby jednotky slovenskej armády kládli fašistom odpor. Tento akt znamenal začiatok Povstania, ktoré 

však vypuklo predčasne v štádiu nedokončených príprav. Jeho vypuknutie nevhodne urýchlila nemecká okupácia, čo 

znamenalo pre organizátorov SNP prijať druhý, horší variant. 

 

 Predstavitelia odboja nemali pred Povstaním zjednotenú prípravu na konečné ozbrojené vystúpenie. Partizánski velitelia 

pred jeho vypuknutím realizovali ozbrojené útoky v stupňujúcom sa počte, čím sa predčasne dostávali do rozporu s 

fašistami a s ich satelitnou slovenskou vládou aj s prezidentom Jozefom Tisom. Medzi jednotlivými príslušníkmi 

vtedajšieho antifašistickejšieho hnutia často chýbala výraznejšia vzájomná symbióza, ktorá by zabezpečila lepšiu 

organizáciu SNP. 

 

 Rozpoltenosť vtedajšej spoločnosti bola badateľná aj v spomínanom rozhlasovom prejave ministra obrany totalitného, 

profašistického slovenského štátu Ferdinanda Čatloša, ktorý oznámil preniknutie nemeckých vojsk na Slovensko. Napriek 

viacerým protifašistickým tendenciám zostal verný vyčkávaniu a k Povstaniu sa nepridal. Na druhý deň, 30. augusta 

1944, vystúpil kontroverzný prezident Jozef Tiso, ktorý obhajoval fašistickú, nemeckú okupáciu a odsúdil Povstanie. 

Katastrofálne dopadli z dôvodu zlyhania ich najvyššieho velenia dve východoslovenské divízie. Nemci ich do konca 

augusta stačili odzbrojiť, rozohnať a len časť vojakov sa dostala k povstalcom. 

 

 Napriek viacerým nepriaznivým okolnostiam sa Povstanie v krátkom čase rozšírilo na vyše 30 vtedajších okresov s 

rozlohou asi 20.000 kilometrov štvorcových s približne 1,7 milióna obyvateľmi a siahalo na východe po Levoču, Spišskú 

Novú Ves a Dobšinú, na západe po Žilinu, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na severe a na juhu sa povstalecké 

územie dotýkalo až štátnych hraníc. 

 

 Prvé boje sa začali pri Žiline 29. augusta 1944, keď sa vojaci žilinskej posádky postavili na odpor. O deň neskôr, 30. 

augusta, na rozkaz podplukovníka generálneho štábu Jána Goliana povstalci ustúpili do Strečnianskej tiesňavy, kde mjr. 

Jozef Dobrovodský, povstalecký veliteľ žilinskej posádky, spolu s povstaleckým veliteľom martinskej posádky 
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podplukovníkom Emilom Perkom a veliteľom 1. čs. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika Petrom Alexejevičom 

Veličkom začal organizovať nové obranné postavenie. 

 

 SNR prijala 1. septembra 1944 deklaráciu o prevzatí všetkej moci na povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo 

demokratické Československo. Hlavnú časť tohto oslobodeného územia tvorilo najmä stredné Slovensko a jeho sídlom 

bola Banská Bystrica. 

 

 V prvých septembrových dňoch - i keď po strate pomerne veľkého územia - s výnimkou Ponitria sa podarilo stabilizovať 

povstaleckú obranu. Karpatsko-duklianska operácia Sovietskej armády, ktorá sa začala 8. septembra 1944, prispela k 

tomu, že nemecké velenie muselo stiahnuť z východných častí Slovenska a zo severovýchodného úseku povstaleckého 

frontu úderné jednotky. 

 

 Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok ofenzívy nemeckých okupačných vojsk, ktoré mali výraznú, najmä 

technickú prevahu nad povstalcami, a vyvolal krízovú situáciu povstaleckej obrany: 22. októbra padla Detva, 26. októbra 

Zvolen. Obrana povstaleckého územia sa postupne skončila. Napriek veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali hrdinsky 

brániť dva mesiace - až do 27. októbra 1944, keď Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to generál Rudolf Viest vydal 

rozkaz o ústupe do hôr a povstalci prešli na partizánsky spôsob boja. 

 

 Najmä vďaka SNP sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. 

Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia aj s prezidentom 

Jozefom Tisom neboli jeho nosnými predstaviteľmi. 

 

 Dva mesiace sa proti nemeckej presile bránilo 60.000 vojakov armády a 18.000 partizánov, spolu so Slovákmi aj 

príslušníci 30 národov a národností Európy, Ameriky a Austrálie. Udržanie povstaleckého územia počas tohto obdobia v 

tyle sovietsko-nemeckého frontu, rozsah, dĺžka a vojenský význam povstania ho zaraďujú k najvýznamnejším 

antifašistickým vystúpeniam. 

 

 Slovenské národné povstanie sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. 

 

 V septembri 1992 Slovenská národná rada vyhlásila 29. august za deň štátneho sviatku. 

 

 Každoročne sa na mnohých miestach Slovenka konajú pietne spomienky na túto udalosť a najväčšie oslavy SNP 

prebiehajú v Banskej Bystrici. 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  Sumár nižších súťaží: Slovenská Ľupča porazila rezervu Šalkovej, gólové hody v Riečke 

a na Horných Pršanoch 
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 [bbonline.sk; 29/08/2016; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/sumar-nizsich-sutazi-slovenska-lupca-porazila-rezervu-salkovej-golove-hody-v-riecke-a-na-hornych-prsanoch/ 

 

Aj posledný augustový víkend to na futbalových trávnikoch v nižších súťažiach žilo. Prinášame vám kompletný 

výsledkový sumár obohatený o video zo zápasu II. triedy skupiny A FK – Baník Ľubietová vs. TJ Slovan Tajov. 

 

Fortuna liga – 7. kolo 

 

Podbrezová sa so Zlatými Moravcami-Vráblami rozišla zmierlivo 1:1 

 

Pred týmto kolom vedúca Podbrezová privítala v sobotu večer trápiace sa Zlaté Moravce-Vráble. Domáci železiari boli 

jednoznačný favorit, no proti organizovanej obrane na čele s výborným brankárom Kováčom sa dlho nevedeli presadiť. 

Šok pre domácich priaznivcov prišiel dve minúty pred koncom, keď Konnsimbal využil veľkú chybu kapitána Kostelného a 

poslal hostí do vedenia. Zverenci trénera Fabuľu ale zachránili v hodine dvanástej aspoň bod. V záverečnej minúte 

hracieho času bol v šestnástke faulovaný Viazanko a Podio sa z pokutového kopu nemýlil. Podbrezová tak ani v 

siedmom zápase sezóny neokúsila pocit porážky. Železiari ale spadli na druhé miesto, pretože Žilina v šlágri kola zdolala 

Trenčín jednoznačne 4:0 a dostala sa späť na čelo. 

 

FK DAC 1904 Dunajská Streda – FK Senica 0:0 

 

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal 0:0 

 

ŽP Šport Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 1:1 

 

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 4:0 

 

MŠK Žilina – AS Trenčín 4:0 

 

Spartak Myjava – 1. FC Tatran Prešov 1:0 

 

1.    MŠK Žilina  7  5  1  1  16:6  16       

2.    ŽP Šport Podbrezová  7  4  3  0  7:2  15       

3.    MFK Ružomberok  7  4  1  2  15:10  13       

4.    ŠK Slovan Bratislava futbal  7  4  1  2  10:9  13       

5.    Spartak Myjava  7  3  2  2  6:6  11       

6.    FK Senica  7  3  1  3  7:5  10       

7.    FC Spartak Trnava  7  2  4  1  8:6  10       

8.    AS Trenčín  7  3  0  4  10:13  9       

http://bbonline.sk/sumar-nizsich-sutazi-slovenska-lupca-porazila-rezervu-salkovej-golove-hody-v-riecke-a-na-hornych-prsanoch/
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9.    MFK Zemplín Michalovce  7  2  2  3  3:8  8       

10.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  7  1  2  4  7:8  5       

11.    1. FC TATRAN Prešov  7  1  1  5  1:12  4       

12.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  7  0  2  5  7:12  2    

 

 

II. liga skupina západ – 6. kolo 

 

Trápenie banskobystrickej Dukly pokračuje 

 

Banskobystrická Dukla chcela v domácom zápase s Novým Mestom nad Váhom konečne prelomiť negatívnu sériu päť 

zápasov bez výhry. Tento cieľ sa jej začal napĺňať od 31. minúty, kedy poslal vojakov do vedenia mladík Cvik. Domáci 

mali aj ďalšie šance, no sami do prestávky inkasovali. Dve minúty pred polčasovou prestávkou z protiútoku nedal 

Maťašovskému šancu Rapavý. Prevaha vojakov pokračovala aj v druhej časti, no ich snaha stroskotávala na finálnej fáze 

a hlavne tragickej koncovke. V 77. minúte ich nepremieňanie šancí potrestal hosťujúci Živčic a rozhodol o výhre Nového 

Mesta. Dukla sa tak po šiestich kolách krčí so ziskom troch bodov na 10. mieste. Ešte horšie sú na tom hráči Pohronia. Tí 

ani po výmene trénera nevedia nájsť hernú pohodu a tentokrát doma podľahli Seredi vysoko 0:4. Navyše za stavu 0:2 

spravil hrubý faul Prikryl, ktorý v 32. minúte putoval predčasne pod sprchy a tím sa akákoľvek snaha domácich vytratila. 

Pohronie tak stále čaká na svoj prvý bod v tejto sezóne. 

 

FK Dukla Banská Bystrica – AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín – MŠK FOMAT Martin 0:0 

 

FC Nitra – MŠK Žilina B 2:0 

 

ŠK Svätý Jur – FC Spartak Trnava B 1:3 

 

MFK Skalica – ŠK Slovan Bratislava B 0:0 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – ŠKF Sereď 0:4 

 

1.    FC ŠTK 1914 Šamorín  6  5  1  0  13:3  16       

2.    MFK Skalica  6  3  3  0  11:2  12       

3.    FC Nitra  6  4  0  2  15:8  12       

4.    ŠKF Sereď  6  3  2  1  14:6  11       

5.    AFC Nové Mesto nad Váhom  6  3  2  1  14:6  11       

6.    MŠK Žilina B  6  2  2  2  10:10  8       
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7.    FC Spartak Trnava B  6  2  2  2  10:11  8       

8.    ŠK Svätý Jur  6  2  1  3  6:9  7       

9.    ŠK Slovan Bratislava futbal B  6  1  3  2  7:10  6       

10.    FK Dukla Banská Bystrica  6  0  3  3  5:14  3       

11.    MŠK FOMAT Martin  6  0  3  3  4:13  3       

12.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  6  0  0  6  4:21  0    

 

 

II. liga skupina východ – 4. kolo 

 

Zvolenská Lokomotíva povzbudená domácou výhrou nad Spišskou Novou Vsou cestovala v rámci 4. kola na ihrisko 

dovtedy poslednej Rimavskej Soboty. Domáci sa na začiatku druhého polčasu ujali zásluhou Janca vedenia. Zvolen ale v 

66. minúte odpovedal gólom legionára Elvisa Mashikeho Sukisa. Viac gólov v Rimavskej Sobote už nepadlo a Zvolen je 

po remíze 1:1 spolu s VSS Košice jediným tímom, ktorý v tejto sezóne ešte neprehral. 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE – FC VSS Košice 0:1 

 

MŠK Rimavská Sobota – MFK Lokomotíva Zvolen 1:1 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Partizán Bardejov 1:0 

 

ŠK Odeva Lipany – FK Haniska 4:2 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Poprad 2:1 

 

1.    FC VSS Košice  4  4  0  0  6:1  12       

2.    Partizán Bardejov  4  3  0  1  9:2  9       

3.    FK Poprad  4  2  1  1  10:6  7       

4.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  4  2  1  1  6:3  7       

5.    MFK Lokomotíva Zvolen  4  1  3  0  9:6  6       

6.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  4  1  2  1  1:1  5       

7.    ŠK Odeva Lipany  4  1  1  2  5:6  4       

8.    FK Spišská Nová Ves  4  1  0  3  6:12  3       

9.    MŠK Rimavská Sobota  4  0  1  3  2:8  1       

10.    FK Haniska  4  0  1  3  5:14  1    

 

 

TIPOS III. liga skupina STRED – 4. kolo 
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Predposledná Detva cestovala v rámci 4. kola do Novej Bane. Hostia mali na svojom konte iba dva body, naopak domáca 

Nová Baňa sedem a preto bola jasným favoritom. Domáci už v 12. minúte otvorili skóre gólom Bašistu. V 29. minúte 

zvýšil z penalty náskok Bane Staší a keď v 50. minúte skóroval aj Širáň, azda nikto nepochyboval o tom, že tri body 

zostanú doma. Hneď po inkasovanom góle na 0:3 sa však začala stíhacia jazda Detvančanov. O necelých šesťdesiat 

sekúnd po góle Širáňa sa presadil Kalný a vykresal iskierku nádeje. Tá vzbĺkla v 78. minúte, keď Erik Hlaváč prekonal 

brankára Tatára a schyľovalo sa tak k veľkej dráme. Nabudeným hosťom sa nakoniec podarilo vyrovnať, keď v 87. minúte 

skóroval striedajúci Nemeth a stanovil výsledok stretnutia na 3:3. Pred 1200 divákmi naopak nezaváhalo Fiľakovo. 

Domáci nováčik zdolal Lučenec 3:1 aj vďaka dvom gólom Brazílčana Borata. Hosťom spravil škrt cez rozpočet Rubint, 

keď v 62. minúte videl druhú žltú kartu a musel predčasne odísť do šatní. Rezerva Podbrezovej aj Kremnička v tomto kole 

oddychovali. Ich zápasy boli preložené na 31. augusta, resp. 14. septembra. 

 

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – TJ Baník Kalinovo 4:1 

 

TJ Stráža – OFK Teplička nad Váhom 2:1 

 

ŠKM Liptovský Hrádok – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 3:2 

 

ŠK Javorník Makov – MFK Žarnovica 3:1 

 

MFK Nová Baňa – MFK Detva 3:3 

 

FTC Fiľakovo – ŠK NOVOHRAD Lučenec 3:1 

 

FK Čadca – ŽP Šport Podbrezová B – odohrá sa 31. augusta o 16.00 hod 

 

ŠK Námestovo – TJ ŠK Kremnička – odohrá sa 14. septembra o 17.00 hod 

 

1.    ŠKM Liptovský Hrádok  5  4  0  1  12:4  12       

2.    TJ Stráža  5  3  2  0  8:4  11       

3.    TJ Baník Kalinovo  5  3  1  1  12:9  10       

4.    MFK Nová Baňa  5  2  2  1  8:7  8       

5.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  5  2  1  2  9:7  7       

6.    MFK ŽARNOVICA  5  2  1  2  6:6  7       

7.    FTC Fiľakovo  5  2  1  2  10:11  7       

8.    MŠK Námestovo  4  2  0  2  6:4  6       

9.    TJ ŠK Kremnička  4  1  3  0  6:4  6       

10.    ŽP Šport Podbrezová B  4  2  0  2  6:5  6       
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11.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  5  2  0  3  9:9  6       

12.    FK Čadca  4  2  0  2  5:5  6       

13.    ŠK Javorník Makov  5  2  0  3  7:11  6       

14.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  5  1  2  2  7:11  5       

15.    MFK Detva  5  0  3  2  11:16  3       

16.    OFK Teplička nad Váhom  5  0  0  5  4:13  0    

 

 

IV. liga skupina JUH – 4. kolo 

 

Rakytovce po dvoch prehrách v rade privítali v sobotu Hriňovú. Vstup do zápasu vyšiel lepšie hosťom, keď sa gólom 

Vreštiaka z 19. minúty dostali do vedenia. V 56. minúte sa k nemu pridal aj Babic a tretia porážka v rade pre Raky bola na 

spadnutie. Proti bol ale Patrik Podkonický, ktorý vďaka dvom presným zásahom zo 63. a 72. minúty vybojoval pre 

domácich aspoň bod. Pohodlné víťazstvo dosiahol nováčik zo Šalkovej v Olovároch. Po polčase vyhrávali hostia po 

zásahu Vučkovića. V druhej štyridsaťpäťminútovke sa však vrece s gólmi roztrhlo. Šalková sa presadila štyrikrát, keď 

úspešnými strelcami boli opäť Vučković, dvakrát sa presadil Rusnák a jeden gól pridal aj kapitán Palovič. Prvú prehru v 

sezóne zaznamenali hráči Jupie Podlavice Badín. Tích v zápase s Revúcou poslal do kolien domáci Matúš Levický, ktorý 

prekonal brankára Škubáka trikrát. Za hostí kozmeticky upravoval skóre Oliver Ďurta. Prvýkrát v sezóne stratili body 

vedúce Pliešovce. Tie síce vyhrávali ešte v 78. minúte v Kováčovej 2:0. Vlastný gól Turkotu zo 79. minúty a gól Ukrajinca 

Kalutskyiho z 85. minúty ale stanovili konečný výsledok 2:2. 

 

FK Rakytovce – MFK Spartak Hriňová 2:2 

 

OFK Olováry – FK Šalková 0:5 

 

FK Mesta Tornaľa – FK Slovenské Ďarmoty 1:2 

 

ŠK Vinica – FK FC Baník Veľký Krtíš 2:1 

 

ŠK Prameň Kováčová – TJ Tatran VLM Pliešovce 2:2 

 

TJ Sklotatran Poltár – TJ Sokol Medzibrod 2:2 

 

MFK Revúca – JUPIE Podlavice Badín 3:1 

 

1.    TJ Tatran VLM Pliešovce  4  3  1  0  9:2  10       

2.    FK Slovenské Ďarmoty  4  3  1  0  7:2  10       

3.    ŠK Vinica  4  3  0  1  6:3  9       
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4.    FK Šalková  4  2  1  1  9:4  7       

5.    FK FC Baník Veľký Krtíš  4  2  1  1  8:5  7       

6.    MFK Revúca  4  2  0  2  6:4  6       

7.    ŠK Prameň Kováčová  4  1  3  0  6:5  6       

8.    JUPIE Podlavice Badín  4  1  2  1  6:6  5       

9.    TJ Sokol Medzibrod  4  1  2  1  5:5  5       

10.    FK Rakytovce  4  1  1  2  7:7  4       

11.    FK Mesta Tornaľa  4  1  1  2  3:6  4       

12.    MFK Spartak Hriňová  4  0  1  3  5:9  1       

13.    TJ Sklotatran Poltár  4  0  1  3  2:11  1       

14.    OFK Olováry  4  0  1  3  1:11  1    

 

 

V. liga skupina C – 4. kolo 

 

V 4. kole najviac lákalo derby medzi Jakubom a Sásovou. Sásovčania chceli nadviazať na víťazstvo nad Dobrou Nivou, 

naopak Jakubčania chceli rýchlo zabudnúť na debakel 0:5 z Lieskovca. Obidve mužstvá už odchádzali do šatní, keď v 

poslednej minúte prvej časti udrel hosťujúci Martin Kapusta a zarmútil domácich priaznivcov. Jakub sa v druhej časti 

snažil vyrovnať. Podarilo sa mu to až šesť minút pred koncom, keď brankára Čavoja prekonal Matej Pánik a stanovil 

konečný výsledok stretnutia na 1:1. Selce sa predstavili na pôde nováčika z Dobrej Nivy. V doterajších troch dueloch 

Seliec padlo až trinásť gólov a gólové hody pokračovali aj v tomto súboji. Hostia po 50. minútach vyhrávali už 3:1 a 

smerovali k druhej výhre v sezóne. Proti ale boli domáci Randis a Kucbel, ktorí sa postarali o divoký výsledok 3:3. 

Selčania sú tak jedným z troch tímov, ktoré v tejto sezóne ešte neokúsili pocit prehry. Tím ďalším je Partizán Čierny 

Balog, ktorý úplne vymazal domácich strelcov Krupiny. Tá v predošlom kole vyhrala v Lovči 6:0, no teraz im akoby došiel 

strelecký prach a brankára Hermanského neprekonali. Hostia navyše sami raz udreli, keď sa v 86. minúte presadil Mózer 

a rozhodol o výhre Balogu. V šlágri kola medzi druhou Lovčou a prvou Banskou Štiavnicou začali lepšie hostia, keď sa v 

15. minúte po góle Hanzlíka dostali do vedenia. Odpoveď Lovče však bola blesková. O necelých 120 sekúnd sa presadil 

Urgela a bolo vyrovnané. Domáci hráči sa ešte v závere prvej časti dostali do vedenia po presnom zásahu Rapčana. 

Výhru Lovče v 90. minúte spečatil Škriniar. 

 

MFK Strojár Krupina – ŠK Partizán Čierny Balog 0:1 

 

OTJ Hontianske Nemce – TJ PS Hliník nad Hronom – výsledok nie je známy 

 

OŠK Dobrá Niva – ŠK Selce 3:3 

 

TJ ŠK Sokol Jakub – ŠK Sásová 1:1 
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OFK 1950 Priechod – OŠK Lieskovec 0:0 

 

TJ Baník Štiavnické Bane – ŠK Hrochoť – hostia nepricestovali na zápas 

 

TJ Lovča – FK Sitno Banská Štiavnica 3:1 

 

1.    FK Sitno Banská Štiavnica  4  3  0  1  8:4  9       

2.    TJ Lovča  4  3  0  1  9:8  9       

3.    ŠK Partizán Čierny Balog  4  2  2  0  6:3  8       

4.    OŠK Dobrá Niva  4  2  1  1  11:6  7       

5.    ŠK Selce  4  1  3  0  10:9  6       

6.    MFK Strojár Krupina  4  1  2  1  8:3  5       

7.    OŠK Lieskovec  4  1  2  1  6:6  5       

8.    OTJ Hontianske Nemce  3  1  1  1  7:6  4       

9.    TJ ŠK Sokol Jakub  4  1  1  2  9:10  4       

10.    ŠK SÁSOVÁ  4  1  1  2  5:6  4       

11.    TJ PS Hliník nad Hronom  3  0  3  0  2:2  3       

12.    OFK 1950 Priechod  4  0  2  2  4:10  2       

13.    TJ Baník Štiavnické Bane  3  0  1  2  2:5  1       

14.    ŠK Hrochoť  3  0  1  2  4:13  1    

 

 

I. trieda – 4. kolo 

 

V poradí 4. kolo I. triedy odštartoval piatkový zápas medzi Šalkovou B a Slovenskou Ľupčou. Prítomných 210 divákov 

zarmútil v 23. minúte Dávid Selecký, ktorý poslal hostí do vedenia. Na ďalší gól sa čakalo až do 81. minúty. Vtedy 

prekonal domáceho gólmana Ursínyho Huťka a Slovenská Ľupča smerovala k vôbec svojej druhej výhre v sezóne. 

Šalková sa ale nevzdávala a Ján Messerschmidt sa v 85. minúte svojím presným zásahom postaral o dramatický koniec. 

Hostia svoj tesný náskok už ustrážili a po výhre 2:1 preskočili svojho súpera v tabuľke. V dueli dvoch neporazených 

mužstiev na seba narazili Bacúch a Brezno. Po bezgólovom prvom polčase udreli hneď v úvode toho druhého domáci. 

Maroš Kurek prestrelil brankára Jána Kupca a Bacúch vyhrával. V 57. minúte to bol už dvojgólový náskok, pretože sa 

presadil striedajúci Košičiar. Viac gólov už nepadlo a Bacúch si tak pripísal na svoje konto cenný skalp. Nováčik 

Podkonice privítal na svojom ihrisku Osrblie, ktoré malo za sebou kvôli nepárnemu počtu účastníkov iba dva zápasy. 

Domáci vstúpili do stretnutia lepšie a gólom Gregora z 35. minúte vyhrávali. Tento stav zostal nezmenený až do 71. 

minúty. Domáceho brankára Ihradského prekonal Gašpar a začínalo sa odznovu. Keď sa už zdalo, že body sa budú deliť, 

tak v úplnom závere udrel hosťujúci Kujan a rozhodol o výhre Osrblia. Práve Osrblie sa po zisku troch bodov dostalo o 

skóre na čelo súťaže. 
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FK Šalková B – OFK Slovenská Ľupča 1:2 

 

OFK Slovan Valaská – TJ ŠK Hronec 1:0 

 

ŠK Obecný podnik lesov Poniky – FK SOKOL NEMECKÁ 2:1 

 

FK 09 Bacúch – FK BREZNO 2:0 

 

TJ Tatran Čierny Balog – FK – 34 Brusno – Ondrej 0:1 

 

TJ Partizán Dolná Lehota – TJ Slovan Michalová 2:2 

 

FK Podkonice – TJ Partizán Osrblie 1:2 

 

FK Sokol Braväcovo malo voľno 

 

1.    TJ Partizán Osrblie  3  3  0  0  13:4  9       

2.    FK BREZNO  4  3  0  1  8:4  9       

3.    FK – 34 Brusno – Ondrej  4  3  0  1  6:2  9       

4.    FK 09 Bacúch  4  2  2  0  10:3  8       

5.    FK Sokol Braväcovo  3  2  1  0  9:3  7       

6.    FK Podkonice  4  2  1  1  10:7  7       

7.    TJ Tatran Čierny Balog  4  2  1  1  8:7  7       

8.    OFK Slovenská Ľupča  4  2  0  2  11:9  6       

9.    OFK Slovan Valaská  4  2  0  2  7:8  6       

10.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  4  2  0  2  5:9  6       

11.    FK Šalková B  4  1  0  3  7:10  3       

12.    TJ ŠK Hronec  3  0  1  2  1:4  1       

13.    TJ Partizán Dolná Lehota  4  0  1  3  5:10  1       

14.    TJ Slovan Michalová  3  0  1  2  4:10  1       

15.    FK SOKOL NEMECKÁ  4  0  0  4  1:15  0    

 

 

II. trieda skupina A – 4. kolo 

 

Aj druhá trieda skupina A odštartovala svoje kolo dvomi predohrávkami už v piatok. Malachov privítal Dúbravicu a po 

góloch Daniša a Sečkára vyhrával už 2:0. Hosťujúci Andrej Drako v 55. minúte ešte vykresal iskierku nádeje, ale domáci 

Slovan si svoj náskok už udržal a poskočil na štvrtú priečku. V druhom zápase videli prítomní diváci zaujímavý zápas. 
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Mičiná hostila rezervu Seliec a už v 8. minúte sa zásluhou Michala Bartošíka dostala na koňa. Hostia ale gólmi Styka a 

Kopica duel v 71. minúte otočili. Gólové preteky pokračovali ďalej a v 80. minúte už bol stav 3:2. Za Mičinú skórovali 

Sámel a Hakel. Domáci sa ale z vedenia dlho neradovali, pretože o necelých 60 sekúnd po góle Hakela vyrovnal svojím 

druhým gólom Milan Styk a stanovil skóre stretnutia na 3:3. Ešte väčšiu prestrelku priniesol zápas Horné Pršany – 

Hronsek. V tomto súboji padlo až desať gólov. Iskra po 32. minútach viedla 3:1 a smerovala za tromi bodmi. Od tejto 

chvíle sa však začali presadzovať iba hostia. Tí v rozmedzí od 40. do 70. minúty pridali šesť zásahov a duel úplne otočili. 

Jeden z týchto gólov bol navyše vlastný v podaní Martina Mrváňa. O gól menej videli diváci v Riečke, ktorá hostila 

Harmanec. Tá po výsledku 6:3 prvýkrát v sezóne zvíťazila. Na nezastavenie bol hlavne domáci Adam Šimiak, ktorý 

prekonal brankára Lapiňa až štyrikrát. Iba druhý zápas sezóny odohrali hráči Tajova. Tí sa ako papierový favorit 

predstavili v Ľubietovej. Do vedenia sa dostali hostia v 44. minúte, keď Ševčík z pravej strany unikol domácim obrancom 

a prestrelil brankára Gaža. Tajovčania aj uzavreli skóre v 86. minúte zásluhou Zmajkoviča, ktorý udrel prízemnou strelou 

z ľavej strany. Video z tohto zápasu nájdete na konci článku. 

 

TJ Slovan Malachov – TJ Družstevník Dúbravica 2:1 

 

TJ Družstevník Mičiná – ŠK Selce B 3:3 

 

FK – Baník Ľubietová – TJ Slovan Tajov 0:2 

 

ŠK Sokol FO Staré Hory – TJ – Družstevník Strelníky 1:4 

 

TJ Iskra Horné Pršany – TJ Hronsek 4:6 

 

ŠK Zornička Riečka – TJ Tatran Harmanec 6:3 

 

OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA – TJ Partizán Hiadeľ 3:1 

 

TJ Mladosť Lučatín mal voľno 

 

1.    TJ – Družstevník Strelníky  4  3  1  0  13:6  10       

2.    TJ Mladosť Lučatín  3  3  0  0  11:3  9       

3.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  3  3  0  0  9:3  9       

4.    TJ Slovan Malachov  4  2  2  0  10:7  8       

5.    TJ Tatran Harmanec  4  2  0  2  13:14  6       

6.    TJ Družstevník Mičiná  4  1  2  1  12:9  5       

7.    TJ Slovan Tajov  2  1  1  0  6:4  4       

8.    TJ Družstevník Dúbravica  3  1  1  1  4:4  4       

9.    FK – Baník Ľubietová  4  1  1  2  4:7  4       
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10.    ŠK Selce B  4  1  1  2  10:14  4       

11.    TJ Hronsek  4  1  1  2  9:13  4       

12.    ŠK Zornička Riečka  4  1  0  3  9:11  3       

13.    ŠK Sokol FO Staré Hory  4  1  0  3  8:10  3       

14.    TJ Iskra Horné Pršany  4  1  0  3  12:17  3       

15.    TJ Partizán Hiadeľ  3  0  0  3  4:12  0    

 

 

II. trieda skupina B – 2. kolo 

 

Vo víťaznej vlne pokračuje rezerva Braväcova. Jej hráči totižto v druhom kole prevalcovali TJ Tatran Čierny Balog B 6:1 a 

sú na čele súťaže. Domáci mohli vyhrať aj väčším rozdielom, to by ale Mário Gašperan musel premeniť v 57. minúte 

pokutový kop. Na vstup do sezóny naopak bude chcieť zabudnúť Sihla. Tá vo svojom premiérovom stretnutí tohto ročníka 

doma podľahla Jaseniu 0:7. Po dva góly strelili až traja hráči Jasenia – Pavol Lupták, Juraj Havran a Jakub Havran. 

Skóre spečatil v 90. minúte Samuel Filip Halaj. 

 

TJ Slovan Pohronská Polhora – TJ Mladosť Pohorelá 1:2 

 

FK Sokol Braväcovo B – TJ Tatran Čierny Balog B 6:1 

 

TJ Tatran Polomka – TJ Slovan Beňuš 2:2 

 

ŠFK Sihla – FK 1928 Jasenie 0:7 

 

ŠK Heľpa mala voľno 

 

1.    FK Sokol Braväcovo B  2  2  0  0  8:2  6       

2.    ŠK Heľpa  1  1  0  0  7:0  3       

3.    FK 1928 Jasenie  2  1  0  1  9:3  3       

4.    TJ Mladosť Pohorelá  1  1  0  0  2:1  3       

5.    TJ Tatran Čierny Balog B  2  1  0  1  4:8  3       

6.    TJ Slovan Beňuš  1  0  1  0  2:2  1       

7.    TJ Tatran Polomka  2  0  1  1  3:4  1       

8.    ŠFK Sihla  1  0  0  1  0:7  0       

9.    TJ Slovan Pohronská Polhora  2  0  0  2  1:9  0    

 

 

Späť na obsah 
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1.51.  Volejbalista Ogurčák zamieril z Grécka do Francúzska 

 [osporte.sk; 29/08/2016; Redakcia ; Zaradenie: Ostatné] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/volejbalista-ogurcak-zamieril-z-grecka-do-francuzska/100228530 

 

BRATISLAVA - Slovenský volejbalový reprezentant František Ogurčák mení dres. Od sezóny 2016/2017 bude hrávať vo 

Francúzsku za deväťnásobného úradujúceho majstra Paríž Volley. Informoval o tom denník Šport. 

 

Tridsaťdvaročný rodák zo Spišskej Novej Vsi pôsobí v zahraničí od roku 2004, keď odišiel z Púchova. Naposledy bol 

hráčom gréckeho Olympiakosu Pireus. V minulosti si zahral v Česku (Kladno), Belgicku (Roeselare), Taliansku (Bassano, 

Perugia, Janov, Belluno, Piacenza a Vibo) a v Poľsku (Olsztyn). 

 

V reprezentácii SR má Ogurčák na konte 148 zápasov. V súčasnosti však nefiguruje v kádri pripravujúcom sa na 

kvalifikáciu ME 2017, pretože ho neuvoľnil jeho nový klub. 

 

Text - SITA Foto: TASR 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Centrum právnej pomoci plánujeme posilniť 

 [HN; 167/2016; 30/08/2016; s.: 19; Peter Bubla ; Zaradenie: PRÁVO A JUSTÍCIA] 

 

Peter Bubla, hovorca ministerstva spravodlivosti, pre HN: 

 

Návrhom zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý máme aktuálne v legislatívnom procese, novelizujeme okrem iných 

aj zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Cieľom novely je rozšíriť pôsobnosť Centra právnej 

pomoci aj na konania o oddlžení. 

 

Posilnenie Centra 

 

Zároveň ministerstvo spravodlivosti pripravilo reformný zámer na posilnenie a dobudovanie kapacít Centra právnej 

pomoci, ktorý je medzičasom už aj schválený. Centrum sa má posilniť práve v tých lokalitách, kde sa očakáva najväčší 

záujem o inštitút takzvaného osobného bankrotu. To znamená v lokalitách, v ktorých predpokladáme najväčšiu 

koncentráciu ľudí, ktorí sú postihnutí napríklad aj dlhovou pascou. Preto predpokladáme aj vytvorenie tímov, ktoré budú 

aktívne vyrážať do terénu za ľuďmi a pomáhať im prejsť celým procesom oddlženia. Zatiaľ plánujeme, že by sa na 

existujúcu kanceláriu v Bratislave mali napojiť konzultačné pracoviská v Nových Zámkoch a Senici. Pracovisko v 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/volejbalista-ogurcak-zamieril-z-grecka-do-francuzska/100228530
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Rimavskej Sobote s už existujúcimi konzultačnými pracoviskami v Brezne a Jelšave chceme doplniť o Telgárt, Poltár, 

Revúcu a Rožňavu. Kanceláriu v Prešove a existujúce konzultačné pracoviská v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Bardejove, 

Michalovciach a Medzilaborciach chceme doplniť o Vranov nad Topľou, Trebišov, Sabinov a Kežmarok. Posledné dva 

tímy predpokladáme umiestniť v Žiari nad Hronom a v Žiline. 

 

Nové tímy 

 

Celkovo teda pre toto opatrenie predpokladáme vytvorenie piatich nových tímov – v Bratislave, Rimavskej Sobote, 

Prešove, Žiari nad Hronom a Žiline. Centrum právnej pomoci by sa malo posilniť o 35 ľudí a dvoch ľudí z administratívy, 

čiže celkovo 37. V každom z piatich nových tímov bude pracovať sedem ľudí, z ktorých by jeden mal byť právnik, piati 

sociálni pracovníci alebo právni asistenti a jeden administratívny pracovník. Nové zabezpečenie činnosti Centra právnej 

pomoci by malo vyjsť predbežne na 1,3 milióna eur na obdobie dvoch rokov (prvý rok približne 720-tisíc eur a druhý rok 

približne 630-tisíc eur), pričom tieto peniaze budú použité na mzdové výdavky, technické zabezpečenie, prevádzku či 

prenájom priestorov a dopravu. 

 

Chceme vytvoriť tímy, ktoré budú aktívne vyrážať do terénu za ľuďmi a pomáhať im prejsť celým procesom oddlženia. 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Veľké víťazstvo bojovníkov zo Spiša 

 [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 4; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Vilkovského presný zásah mal cenu zlata a hlavne troch bodov. Novovešťania už nie sú poslední v tabuľke. 

 

SP. NOVÁ VES.  

 

Cez víkend bolo na futbalovom Spiši v hľadiskách štadiónov veľmi málo divákov. Výnimka bol súboj II. ligy Východ medzi 

Spišskou Novou Vsou a Popradom (2:1). Tí, ktorí na spišskonovoveský štadión zavítali, isto po zápase neľutovali. Hral sa 

kvalitný druholigový futbal. 

 

Prvé víťazstvo 

 

Tri kolá a ani jeden bod. Takáto neradostná bilancia bola v podaní futbalistov Spišskej Novej Vsi pred sobotňajším 

majstrákom. Keď v 53. minúte Michal Vilkovský prekonal gólmana hostí, začalo sa rodiť veľké prekvapenie. Bojovnosť a 

túžba po výsledku v podaní Novovešťanov boli priam ukážkové. Odohrali doteraz najlepší zápas v 2. lige a ich 

oduševnený výkon je veľké povzbudenie do ďalšieho priebehu súťaže. 
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"Pre nás to bol nesmierne ťažký zápas. V horúčave sme išli na sto percent. Tri body sme potrebovali ako soľ. S 

výsledkom a hrou je veľká spokojnosť. Celý týždeň sme riešili to, že každý jeden musí zabrať naplno. Dať do toho všetko. 

Len bojovnosťou sme mohli Poprad zdolať. Konečne sme sa chytili a odrazili od dna tabuľky. V nastolenom trende treba 

teraz pokračovať. Rovnako tak v dobrej hre, lebo našich divákov sme v tomto zápase isto potešili," povedal po stretnutí 

strelec rozhodujúceho gólu FK Spišská Nová Ves Michal Vilkovský. 

 

Prišli o body 

 

V druholigovej súťaži sa Popradu vždy proti Spišskej darilo. S posilneným kádrom cestovali na derby v jasnej úlohe 

favorita. Aj preto sa víťazstvo domácich radí do kategórie prekvapení kola. "Videli sme zápas dvoch rozdielnych 

polčasov. Do stretnutia sme nastúpili veľmi dobre a prvá dvadsaťminútovka patrila nám. Inkasovať gól v úvode po 

štandardnej situácii, to sa nemalo stať. Ťažko sa potom už hralo do plnej obrany. Podarilo sa nám vyrovnať z priameho 

kopu, mali sme aj ďalšiu šancu na gól. Cez polčas sme prestriedali, povedali si zopár pokynov. Druhý polčas už bol oveľa 

lepší. Škoda ďalších našich nevyužitých šancí. Je to z nášho pohľadu zbytočná strata bodov," skonštatoval po stretnutí 

tréner FK Poprad Pavol Mlynár. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Prvé tri body Spišiakov 

 

V derby premiérovo pokorili Poprad. 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Spišská Nová Ves počas Dní mesta pripomenula časy socializmu 

 [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 3; EŠL ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Od piatka do nedele žila Spišská Nová Ves Dňami mesta, ktoré sa niesli v duchu 60. a 70. rokov 20. storočia. Počas 

piatka a soboty bol pripravený bohatý divadelný, tanečný a hudobný program. 

 

Tento rok sa uskutočnil malý festival umelcov – choduliarov. Nechýbali ani vtipné a napínavé žonglérske predstavenia, 

akrobatická komediálna šou, živé sochy v štýle Pop art a exhibičné vystúpenia domácej skupiny historického šarmu Jago. 
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Sobotňajší deň spestrili obľúbené historické automobily, keďže trasa účastníkov Spišského zrazu veteránov Šuňava 2016 

viedla cez Spišskú Novú Ves. 

 

Súbežne s podujatím prebiehal v meste 21. ročník Trhu ľudových remesiel. Nechýbali ukážky spracovania ľanu, výroby 

šindľov, keramiky, tkania, kováčskeho a mnohých ďalších remesiel, či už tradičných, alebo tých novodobejších. 

 

V nedeľu sa v jazdeckom areáli vedľa Ferčekoviec uskutočnili tradičné jazdecké preteky o Cenu Spiša.  

 

(EŠL) 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Po prietrži mračien zasahovali pod Tatrami hasiči 

 [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 8; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Na Skalnatom plese spadlo za 10 minút 21 milimetrov zrážok. 

 

POPRAD.  

 

Hasiči v pondelok po lokálnej prietrži mračien absolvovali niekoľko výjazdov v meste Svit a v obci Gánovce v Popradskom 

okrese. 

 

Ako informoval operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove, vo Svite zasahovali hasiči v dvoch 

prípadoch pri čerpaní vody z pivníc a suterénov rodinných domov. 

 

V obci Gánovce zas čistili vozovku od nánosov bahna. 

 

Ako uvádza oficiálna facebooková stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu, v Gánovciach spadlo za hodinu 

50, v Poprade 36 a na Skalnatom plese 35 milimetrov (mm) zrážok. 

 

"Na poslednej menovanej stanici bol dážď prechodne mimoriadne intenzívny, za desať minút spadlo 21 mm," uvádza sa 

na profile. 

 

(tasr) 

 

---- 
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FOTO: 

 

Búrky vyčíňali aj v Košickom kraji. Snímka je z Rudnian v okrese Spišská Nová Ves.  

 

FOTO: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Tatranský pohár pre fínskych "pelikánov" 

 [Šport; 202/2016; 30/08/2016; s.: 23; pj ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Dlhá a slávna je história najstaršieho hokejového turnaja na Slovensku, no ani dlhoroční fanúšikovia si nespomínajú na 

také kvalitné obsadenie, aké ponúkol 69. ročník Tatranského pohára. Popradčanov vyzvali do tanca na čerstvo 

rozšírenom klzisku korčuliarske dynamá z fínskeho Lahti, švédskeho Örebra a českého Třinca. 

 

Z víťazstva sa napokon tešili "pelikáni" z Lahti, domáci skončili bez bodu štvrtí. "Súperi nám ukázali, ako vyzerá moderný 

európsky hokej. Naozaj poriadna zaťažkávacia skúška. Prešli sme si peklom, ale také niečo je lepšie absolvovať na 

začiatku sezóny, ako keby to malo prísť v jej dôležitých fázach," konštatoval tréner Popradu Petr Jonák po troch prehrách 

s celkovým skóre 3:17. "Po dvoch dňoch vstaneme z kolien a začneme opäť pracovať. Pre mňa je dôležité, že v kabíne 

máme pevné jadro, chlapci bojovali za každého stavu a verím preto v úspešnú sezónu popradského hokeja." Fínske Lahti 

neprehralo na turnaji ani jeden duel, v súboji o prvenstvo zdolalo Třinec. Z pôsobenia v bratislavskom Slovane známy 

tréner Lahti Petri Matikainen po poslednom zápase zhovievavo toleroval zverencom popíjanie piva. "Sme maximálne 

spokojní. Odohrali sme tri dobré zápasy proti kvalitným súperom, potešil ma jednoliaty herný prejav mužstva. Sme radi, 

že vezieme domov trofej. Do Popradu sa veľmi radi vrátime aj o rok." "Všetci sme si to tu užili," pripojil slová spokojnosti 

slovenský útočník v službách Třinca Rastislav Špirko. "Škoda prehry s Lahti, aj ja som mohol vyrovnať v poslednej 

sekunde. Trafil som však len masku brankára." Malým sklamaním turnaja bola len návštevnosť. Ani zvučné obsadenie 

neprilákalo na popradský štadión viac ako pol-druha tisícky divákov, šikovným ťahom bolo umiestnenie zápasu 

"hudáčkovského" Örebra proti Třincu do Spišskej Novej Vsi. (pj) 

 

VÝSLEDKY 3. KOLA TURNAJA: Lahti - Třinec 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), góly: 4. Pöyhönen, 25. Hovinen, 41. Blood - 11. C. 

Kane, 54. Petružálek. Poprad – Örebro 0:5 (0:2, 0:3, 0:0), 4. a 18. Zámorský, 28. Heinrich, 31. Mustonen, 37. Haga. 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Spoluhráčov očarili Tatry i krásne Slovenky 

 [Šport; 202/2016; 30/08/2016; s.: 17; STANISLAV BENČAT ; Zaradenie: HOKEJ] 
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Opory švédskeho Örebra, bratia JÚLIUS a LIBOR HUDÁČKOVCI, sa predstavili po rokoch fanúšikom v Spišskej Novej 

Vsi 

 

Tohtoročný Tatranský pohár mal vďaka prítomnosti bratov Júliusa a Libora Hudáčkovcov punc výnimočnosti. So 

spoluhráčmi zo švédskeho tímu z Örebra sa predstavili nielen v Poprade, ale aj v domácom prostredí Spišskej Novej 

Vsi. Na tamojšom zimnom štadióne vyrastali, zbierali prvé trofeje. Návrat domov bol pre nich o to krajší. 

 

Bratia Hudáčkovci sa vďaka talentu a tvrdej drine vypracovali na hviezdy. Na Slovensku aj vo Švédsku. Starší Július si 

podmanil stotisícové Örebro i celú ligu vďaka skvelým výkonom a neopakovateľnej Hudašou, ktorú predvádza po 

víťazných zápasoch. Libor prišiel na sever Európy v minulej sezóne, v 48 dueloch sa blysol 28 bodmi. Keď sa verejnosť 

dozvedela o prítomnosti ich tímu na Tatranskom pohári, mnohí si mysleli, že je za tým práve bratské duo. Opak bol 

pravdou. "Nepovedali sme ani slovo. Generálny manažér Popradu Peter Žifčák bol na stáži v Örebro, kde sa stretol so 

zástupcami nášho klubu. Tam sa to celé zrodilo," prezradil Libor. "Pôvodne sme mali ísť do Fínska, nášmu generálnemu 

manažérovi sa však idea prísť na Slovensko páčila, a plány pozmenil. Napokon to dobre dopadlo pre obe strany. 

Slovenskí fanúšikovia si mohli pozrieť zápasy kvalitných tímov, no a severania zas videli krásy našej prírody. Deväťdesiat 

percent z nich nevedelo o Tatrách," pripojil Július. 

 

DOMA NAPOSLEDY S KOŠÍKOM 

 

Návrat na ľad, kde robili Hudáčkovci prvé hokejové kroky, si bratia užívali. Kedy sa v Spišskej predstavili naposledy? "V 

roku 2010. Chytal som za Košice. Spišská rok predtým postúpila do extraligy, no dlho v nej neostala," konštatoval Július. 

Mladší Libor má na to obdobie takisto príjemné spomienky. V roku 2009 pomohol materskému klubu k postupu medzi 

elitu. Extraligu však v rodnom kraji nehral. Jeho talent si všimli zástupcovia Slovana, kam sa po sezóne sťahoval. "Chcel 

som hrať extraligu doma, no hokejový osud to zariadil inak. Na tie časy spomínam rád. Mal som ešte košík, bol som 

mladý. Pôsobenie v Spišskej mi dalo veľa," pousmial sa. Dôvod na dobrú náladu mali bratia, napriek prehre na turnaji s 

Třincom 0:2, vďaka prítomnosti množstva kamarátov a rodinných príslušníkov na tribúne. "Prvý raz ma videla naživo v 

akcii moja dcérka Klárika. Ešte nevie, čo ju v budúcnosti čaká. Spoločne s manželkou po prvej tretine odišli. Predsa len, 

maličká má len pár mesiacov, bola unavená, išla si ľahnúť. Okrem rodiny som tu mal veľa kamarátov, skoro celý sektor," 

povedal Julo so smiechom. "Bolo milé hrať pred zrakmi najbližších, hoci nie v drese domáceho klubu. Škoda, že sme 

nevyhrali alebo som nedal aspoň gól," doplnil Libor. Na štadión, kde sa budú v apríli konať majstrovstvá sveta hráčov do 

18 rokov, si našlo cestu okolo troch tisícok divákov. Zaplnený bol z polovice. "Ak by bola po meste lepšia propagácia, 

prišlo by ich aj viac. Nie každý deň tu hrá špičkové švédske mužstvo s najbohatším klubom z Česka. Páčilo sa mi, že na 

tribúnach bolo veľa detí. V klube sa pracuje s mládežou, aj toto mohla byť inšpirácia pre ich rozvoj. Bolo by pekné, ak by 

Örebro na turnaj chodilo pravidelne. Mohla by sa z toho stať tradícia," zaželal si Július. Na margo diváckej kulisy sa 

vyjadril aj jeho brat. Libor takisto očakával o niečo väčší záujem zo strany fanúšikov. "Na druhej strane, bolo pekné 

počasie, slniečko svietilo celý deň. Možno by som sa aj ja ostal radšej niekde opaľovať, ako ísť na hokej," pripojil so 

smiechom. 
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BOLI NA LOMNIČÁKU 

 

Pre švédskych hokejistov bola prítomnosť Örebra na turnaji v Tatrách veľká vec. V novom prostredí sa im páčilo. "Jasné, 

všetko chválili. Lacné pivo, pekné baby aj Tatry," chichúňal sa Libor. So spoluhráčmi si užili aj deň v horách, celý tím sa 

vybral na Lomnický štít. "Chalani si dali klobásu, veľmi im chutila. Krútili hlavou, koľko je v nej mäsa. Bola lepšia ako u 

nich, čo rozhodne nečakali. Chvíľočku som mal z tej výšky aj strach, alebo potom to už bolo v pohode," pripojil 

dvadsaťpäťročný útočník. Toho čaká na severe druhá sezóna. Vlani sa uviedol štrnástimi gólmi a rovnakým počtom 

asistencií. "Som zvedavý, ako mi to pôjde teraz. Bude to zaujímavá sezóna. Pomaly sa dostávame do tempa, príprava 

vrcholí." Libor si vo Švédsku na tamojšie prostredie zvykol pomerne rýchlo. Intenzívne pracuje aj na svojej angličtine. Na 

Tatranský pohár cestovalo s klubom šesť novinárov. Pochopiteľne, najčastejšie sa chceli rozprávať práve s 

Hudáčkovcami. "Predtým som s nimi až tak často nehovoril. Prvý väčší rozhovor som dával vlani v poslednom kole," 

prezradil Libor, ktorý sa teší na príchod ďalšieho Slováka do švédskej ligy, útočníka Brynäs Tomáša Záborského. "Písali 

sme si. Vypytoval sa ma, čo robím na Slovensku. Odpísal som mu, že som na výlete. Uvidíme, ako sa mu bude dariť." 

 

BEZ HUDAŠOU 

 

Libor sa rozlúčil s Tatranským pohárom asistenciou pri výhre jeho tímu nad domácim Popradom 5:0. Starší Július do 

tohto duelu nezasiahol, a tak svoju populárnu Hudašou na Slovensku nepredviedol. V predchádzajúcich dueloch s 

Třincom a Lahti Örebro prehralo. "Škoda, mal som totiž niečo pripravené v talóne," pousmial sa. Dôvod na dobrú náladu 

mal počas posledného duelu, keď mu prezident hokejového zväzu Martin Kohút odovzdal cenu pre najlepšieho brankára 

Slovenska za uplynulú sezónu. "Návrat domov som si užíval. Bolo to príjemné spestrenie prípravy. Hádam si to v 

budúcnosti ešte zopakujeme," dodal Július Hudáček. 

 

MAJSTROV POZERALI NA KAMERÁCH 

 

Zápas Örebra v Spišskej Novej Vsi bol udalosťou pre mesto na východe republiky. Primátor Ján Volný sa priznal, že je 

veľkým fanúšikom hokeja. Dobre si pamätal aj na začiatky bratov Júliusa a Libora Hudáčkovcov. "Už som bol vo funkcii, 

keď sa naši mladíci stali majstrami medzi juniormi. Všetci si odfarbili vlasy na blond a po návrate z Bratislavy vyrazili do 

ulíc. Na druhý deň sme ich kontrolovali na kamerách, čo robili," povedal s úsmevom. Na úspešných bratov je ako 

lokálpatriot patrične hrdý. "Spišskej robia dobrú reklamu. Vyrastali tu, naučili sa tu korčuľovať. Obaja si tu teraz stavajú 

domy. Som rád, že sa mohli predstaviť našim divákom. Bola to čerešnička na torte v rámci Tatranského pohára," dodal 

Volný. STANISLAV BENČAT 

 

FOTO: 

 

Hokejisti Örebra si pobyt pod Tatrami užívali. Vybrali sa aj na výlet na Lomnický štít. 

 

Bratia Július a Libor Hudáčkovci sa triumfu doma v Spišskej nedočkali. 
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Hudáčkovcov prišli povzbudiť aj fanúšikovia zo Švédska. 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Vydarený začiatok sezóny v Prakovciach 

 [Korzár; 202/2016; 30/08/2016; s.: 7; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Nový tréner Jozef Zmij si pochvaľuje predovšetkým tréningovú morálku. 

 

PRAKOVCE.  

 

Po štyroch kolách v 5. lige Podtatranskej je na tom z klubov okresov Spišská Nová Ves a Gelnica najlepšie mužstvo 

Prakoviec. Kým v predchádzajúcom období sme ich skôr vídali v druhej polovici tabuľky, teraz im patrí aktuálne výborné 

tretie miesto. 

 

Tréning, tréning a ešte raz tréning 

 

Počas letnej prestávky sa udiala v prakovskom futbalovom tábore najpodstatnejšia zmena na trénerskom poste. Zo 

susedných Helcmanoviec prišiel Jozef Zmij a zatiaľ sa mu na novom pôsobisku darí veľmi dobre. V doterajšom priebehu 

Prakovčania trikrát bodovali naplno, raz prehrali a inkasovali len päť gólov. "Zatiaľ je všetko v poriadku. Za všetkým treba 

hľadať len jedno – tréning. Tréningová morálka je zatiaľ výborná. Moji zverenci poctivo chodia a trénujú. Ak k tomu 

pridáte plnenie taktických pokynov na ihrisku, úspech sa dostaví. Musím ich pochváliť, že zatiaľ pod mojím vedením 

pracujú na sto percent," prezradil jednoduchý, ale pritom najúčinnejší recept na dobré výsledky nový tréner FK Prakovce 

Jozef Zmij. 

 

Nováčik ich potrápil 

 

Cenné tri body si v treťom kole doniesli Prakovčania zo Smižian. Pred pár týždňami v Smižanoch naplno bodoval Jozef 

Zmij ešte s Helcmanovcami a teraz sa mu to podarilo znovu. Cez víkend si poradili s húževnatým nováčikom z Kluknavy. 

 

"Kluknavčania sa zamerali hlavne na obranu. Zhustili priestor pred šestnástkou, a tak sme si ťažko, ale predsa len 

vypracovali gólové šance. Tie však ostali v prvom polčase nevyužité. Ťažkopádne sme riešili situácie traja na jedného a v 

koncovke sa nám vôbec nedarilo. Až po zmene strán sme sa v 78. minúte dočkali vytúženého gólu. Potom sme sa 

zamerali na ubránenie najtesnejšieho víťazstva, no v samotnom závere sme stŕpli, keď súper trafil spojnicu. V týchto 

fázach nás podržal brankár Švarc a znova zopakujem – moji zverenci počúvali pokyny a stretnutie dotiahli do víťazného 

konca. Som nesmierne rád, že sme doma potvrdili tri body zo Smižian. Netreba sa však predčasne uspokojiť, lebo 

najbližšie hráme doma s Levočou a tá bude rovnako kvalitný súper, ako bol nováčik z Kluknavy," dodal Jozef Zmij. 
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JOZEF PETRUŠKA 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Nový tréner 

 

J. Zmij vyhral s Prakovcami tri zo štyroch zápasov.  

 

FOTO: JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Spomienky na socializmus ovládli novoveské námestie 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256598/spis.korzar.sme.sk/do-spisskej-novej-vsi-sa-vratil-socializmus.html 

 

 Dni mesta sa niesli v duchu 60. a 70. rokov 20. storočia. 

 

Ukážka kováčskeho remesla. Predviedli ju remeselníci z Vydrníka. (Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dni mesta Spišskej Novej Vsi už tradične prinášajú množstvo zábavy. Pripravený bol bohatý 

divadelný, tanečný a hudobný program. Tento rok sa uskutočnil aj malý festival umelcov – choduliarov. 

 

Nechýbali ani vtipné a napínavé žonglérske predstavenia, akrobatická komediálna show, živé sochy v štýle Pop art a 

exhibičné vystúpenia domácej skupiny historického šarmu JAGO. 

 

V ponuke boli aj večerné výstupy na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska. 

 

Agilné súdružky v každom období 

 

Aj tento rok pripravil Peter Karpinský scénky viažuce sa k danému obdobiu tohto ročníka, s ktorými vystúpilo Divadlo 

teatrálnej skratky. Pokým v uplynulých štyroch rokoch sa jeho scenár opieral o historické udalosti, tentoraz urobil 

výnimku. 

 

Išlo o mozaiku úsmevných príhod z obdobia budovania socializmu s názvom Zo zápisníka kultúrneho referenta. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256598/spis.korzar.sme.sk/do-spisskej-novej-vsi-sa-vratil-socializmus.html
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"Nesnažil som sa o výsmech socializmu, ani o výsmech ľudí, ktoré žili v tomto období. Chcel som skôr poukázať na 

niektoré absurdné záležitosti, ktoré sa, paradoxne, objavujú aj v súčasnom období. Veľmi agilné súdružky môžeme nájsť 

aj dnes. Sú to nesmrteľné typy, ktoré žijú v každom režime," vysvetlil Karpinský. 

 

Dni mesta v Spišskej Novej Vsi (11 fotografií) 

 

Prehliadka veteránov aj trh remesiel 

 

Sobotňajší program spestrili obľúbené historické vozidlá, keďže trasa účastníkov Spišského zrazu veteránov Šuňava 

2016 viedla cez Spišskú Novú Ves. 

 

Návštevníci si ich mohli pozrieť zblízka na námestí, kde sa konala prehliadka motocyklov a automobilov. 

 

Súbežne s podujatím prebiehal v meste 21. ročník Trhu ľudových remesiel, kde sa predstavila viac ako stovka 

remeselníkov. 

 

Nechýbali ukážky spracovania ľanu, výroby šindľov, keramiky, tkania, kováčskeho remesla, ozdobovanie perníkov a veľa 

ďalších remesiel, tradičných, ale i tých novodobejších. 

 

Široká škála 

 

Návštevníci nevedeli, kam skôr skočiť, čomu dať prednosť. 

 

"Pozriem si vystúpenia aj ponuku v stánkoch. Priznám sa, že toto podujatie uprednostňujem pred Spišským trhom. Sú to 

oveľa originálnejšie výrobky, ľudia tu prezentujú svoju kreativitu. Výrobky sú robené prevažne srdcom," zhodnotila 

Novovešťanka Iveta Šimová. 

 

Helena Merčáková oceňuje, že takéto podujatie má okrem zámeru zabaviť obyvateľov aj ďalší aspekt. 

 

"Postretávam sa so známymi, ktorých som dlho nevidela. Hodíme pár viet, čo nové. Je to veľmi potešujúce." 

 

V posledný deň, v nedeľu, sa v jazdeckom areáli vedľa Ferčekoviec uskutočnili tradičné jazdecké preteky o Cenu Spiša. 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Spišský pohár: Spišiaci zvíťazili, Popradčania skončili poslední 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256359/spis.korzar.sme.sk/spissky-pohar-spisiaci-zvitazili-popradcania-skoncili-posledni.html 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256359/spis.korzar.sme.sk/spissky-pohar-spisiaci-zvitazili-popradcania-skoncili-posledni.html
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 Hokejový zápas medzi Spišskou Novou Vsou a Prešovom sa skončil predčasne. 

 

Spišiaci vyhrali domáci turnaj. (Zdroj - Jozef Petruška) 

 

SP. NOVÁ VES. XVI. ročník Spišského pohára sa hral od utorka 23. augusta do štvrtka 25. augusta za účasti mužstiev 

Liptovského Mikuláša, Prešova, Popradu "B" a domácej Spišskej Novej Vsi. 

 

Spišský pohár patrí medzi prípravné turnaje v hokeji pred novou sezónou. Niektoré výsledky boli prekvapujúce. 

 

Nedostatkom na turnaji bol neskončený hokejový zápas medzi Spišskou Novou Vsou a Prešovom, v ktorom tréner 

Prešova Tomko pre údajné neobjektívne rozhodovanie hlavného rozhodcu pri treťom góle v bráne Prešova rozhodol 

nepokračovať v zápase. 

 

Mužstvá sa po tomto čine pozdravili a zápas skončil výsledkom 5:0 kontumačne. 

 

Hokejový Spišský pohár ostal doma (9 fotografií) 

 

Výsledky: L. Mikuláš – Prešov 2:10 (0:1, 0:3, 2:6), góly: Súkeľ, Lištiak – Lipovský 3, Solomonchak 2, Kokavec, Pulščák, 

Prokop, Datsik, Šimčák, Sp. N. Ves – Poprad "B" 3:2 (1:1, 1:0, 1:1), góly: Findura, Cvengroš, Vantroba – Bednarčík, 

Themár, Poprad "B" – L. Mikuláš 0:4 (0:1, 0:0, 0:3), góly: Brezniak 2, Oško, Sukeľ, Sp. N. Ves – Prešov 5:0 kont., 

stretnutie nedohrané – hostia sa rozhodli za stavu 3:2 zápas ukončiť, Prešov – Poprad "B" 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), góly: Jokeľ, 

Valečko, Bylina – Hrehorčák, Sp. N. Ves – L. Mikuláš 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), góly: Ondov, Vasko – Uram 3, Faith. 

 

Poradie: 1. HK Spišská Nová Ves, 2. HC Penguins Prešov, 3. HK 32 Liptovský Mikuláš, 4. HK ŠKP Poprad "B". 

 

Najlepší hráči: brankár: Pajpach – Poprad, obranca: Vantroba – Sp. N. Ves, útočník: Uram – L. Mikuláš. 

 

POPRAD "B": Pajpach (Šturma) – Leško, Herman, D. Mikula, Olejník, Toma, Themár, Bednarčík, Vašaš, Šimun, Hájný, 

D. Šterbák, Krepelka, Václav, Szucs, Hrehorčák, Krmenčík, B. Šterbák, Krempaský, Hovsypan. 

 

SP. NOVÁ VES: Hudáček (Surák, Orčík) – Kyčák, Hoffman, Brejka, Koky, Cvengroš, Klinga, Zwick, Hamráček, Osuský, 

Ihnaťo, Giľak, Ondov, Vantroba, Všetečka, Ludányi, Findura, Vasko, Vaic, Lesňak, Knižka. 

 

Späť na obsah 

 

1.61.  V Markušovciach si zaspomínajú na Máriássyovcov 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256611/spis.korzar.sme.sk/v-markusovciach-si-zaspominaju-na-mariassyovcov.html 
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 Nočná prehliadka poodhalila nepoznaný život slávnej rodiny. 

 

Š. Máriássy v rozhovore s H. Tešinskou. V podaní zamestnancov Múzea Spiša. (Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

MARKUŠOVCE. Tohto roku si Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripomína 500. výročie úmrtia Štefana Máriássyho 

rôznymi podujatiami. 

 

Počas letných dní umožnilo návštevníkom zažiť netradičné večerné prehliadky v markušovskom kaštieli (okres Spišská 

Nová Ves), kde je umiestnená expozícia historického nábytku doplnená zbierkami aj z ďalších objektov východného 

Slovenska. 

 

Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v predposlednú augustovú sobotu. 

 

Nočná prehliadka v dvoch vstupoch poodhalila nepoznaný život v rodine Máriássy, konkrétne Štefana a jeho manželky 

Lucie Csaholy. 

 

Zo života Štefana Máriássyho 

 

Štefan Máriássy sa do histórie rodu zapísal významnou mierou. Narodil sa v roku 1463. Bol vychovávateľ syna 

uhorského palatína Štefana Zápoľského, veliteľ šarišského hradu, podžupan, šarišský a spišský hlavný kapitán. 

 

Koncom 15. a začiatkom 16. storočia opevnil a prestaval rodinný hrad na kopci nad Hornádom v Markušovciach. 

 

Zomrel v roku 1516. Pochovaný je v markušovskom kostole sv. Michala. Ostal po ňom epitaf na stene kostola. Jeho text 

si ešte za svojho života sám napísal. 

 

Zamestnanci múzea v dobových kostýmoch návštevníkom predstavili fragmenty zo života Štefana. Návštevníci sa na 

chvíľu stali účastníkmi momentov minulých čias. 

 

Sledovali rozhovor Štefana s manželkou Luciou o prestavaní rodinného hradu, či významné stretnutie markušovského 

pána s vdovou po Štefanovi Zápoľskom Hedvigou Tešínskou, na ktorom sa dohodli o sprevádzaní jej syna Jána na 

cestách. Ján Zápoľský sa stal neskôr uhorským kráľom. 

 

Večerné stretnutie obohatilo vystúpenie skupiny historického šermu Jago v areáli parku. 

 

Bohatá sobota 
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Vyvrcholenie celoročných podujatí venovaných výročiu úmrtia tohto významného muža v dejinách Spiša je bohatý 

celodenný program už túto sobotu. 

 

"O 13. h sa začne latinská sv. omša v miestnom kostole sv. Michala a po jej skončení bude umožnený vstup do hradu. O 

15.00 h vystúpi v parku kaštieľa skupina historického šermu Jago. O 16.00 h bude mať verejnosť možnosť opäť navštíviť 

hrad a kostol, prípadne sa zúčastniť v letohrádku Dardanely odborného seminára na tému Máriássyovci v dejinách za 

účasti rodiny Máriássyovcov. V letohrádku sa o 18.00 h rozoznie renesančná a baroková hudba na koncerte skupiny T-

trio. Zlatý klinec programu na záver bude o 20.00 h premietanie filmu Veľké šťastie na hrade, ktorý bol natočený v roku 

1982 v Markušovciach," pozýva múzejná pedagogička Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Miroslava Lázniová. 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Búrky dnes potrápia najmä stredné Slovensko 

 [aktuality.sk; 30/08/2016; Aktuality.sk, SHMÚ ; Zaradenie: Správy] 

http://www.aktuality.sk/clanok/368727/shmu-predpoved-pocasia-nadnes/ 

 

00:05  

 

Blesk nad obcou Rudňany v okrese Spišská Nová Ves – 21. august 2016  

Zdroj - TASR/Branislav Račko 

 

Posunutý začiatok pracovného týždňa budú sprevádzať dozvuky búrok, ktoré sa na území Slovenska vyskytli už včera.  

 

Dnes bude polooblačno, spočiatku miestami až oblačno. Ojedinele prehánky  

alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Popoludní zmenšovanie oblačnosti. 

 

Najvyššia denná teplota 22 vystúpi až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši 

okolo 20 stupňov. 

 

Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 12 stupňov. 

 

Zafúka prevažne severný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch miestami 

okolo 13 m/s (45 km/h). 

 

V Banskobystrickom kraji možno očakávať väčšinou len slabý vietor.  

Čítajte aj: 

Ťažká noha na ceste k Jadranu? Chorváti aj Rakúšania začínajú posielať pokuty  

 

Predpoveď počasia pre slovenské mestá na 30. augusta 2016 Počasie Bratislava  

http://www.aktuality.sk/clanok/368727/shmu-predpoved-pocasia-nadnes/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 8. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Polooblačno, deň: 27°C, noc: 12°C Počasie Prešov 

Búrky, deň: 21°C, noc: 10°C Počasie Žilina  

Búrky, deň: 22°C, noc: 8°C Počasie Trnava  

Polooblačno, deň: 23°C, noc: 10°C Počasie Banská Bystrica 

Búrky, deň: 26°C, noc: 9°C Počasie Trenčín  

Búrky, deň: 20°C, noc: 9°C Počasie Košice 

Búrky, deň: 24°C, noc: 12°C  

 

Počasie Nitra  

Búrky, deň: 27°C, noc: 12°C 

 

Predpoveď počasia na 10 dní pre jednotlivé mestá si môžete pozrieť vo výpise po kliknutí na konkrétne mesto. 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 30. augusta 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20254079/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-utorok-30-augusta.html 

 

 Rozpis pohotovostných lekární 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 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

http://s.sme.sk/r-rss/20254079/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-utorok-30-augusta.html
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Lekáreň PROXIMA ul. Hlavná (pri štvorobvode) 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

Dr. MAX OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Pri Nemocnici s poliklinikou 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Elixír Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 
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Dr. Max Dlhé hony 1 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Dr.Max Ul. 1. mája 23, +421 901961009 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

ALEXIS J. Záborského 3777/1A, +421 056/6727020 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

STRÁŇANY Nad Laborcom 18, +421 0566883852 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  Kam za kultúrou - utorok 30. augusta 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://s.sme.sk/r-rss/20254073/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-utorok-30-augusta.html 

 

 Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

http://s.sme.sk/r-rss/20254073/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-utorok-30-augusta.html
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KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Tajný život maznáčikov 3D o 13.20, Pete a jeho drak o 17.30, Pete a jeho drak 3D o 15.20, Ben-

Hur 3D o 19.50, Tajný život maznáčikov o 14.00, 16.00, 18.30, Ben-Hur o 18.00, Jednotka samovrahov o 20.40, Doba 

ľadová: Mamutí tresk o 13.40, Strašidlá o 13.30, 15.50, Matky rebelky o 18.10, Star Trek: Do neznáma o 20.20, Vojnoví 

psi o 16.10, 20.30, Božská Florence o 18.40, Buchty a klobásy o 16.20, 21.00, Učiteľka o 14.10, Star Trek: Do neznáma 

3D o 15.10, Smrtiaci príliv o 20.10, Hľadá sa Dory o 13.50, Hore za láskou o 16.00, Najkrajší deň o 18.35, Nezhasínaj! o 

20.50, ARTMAX FILMY - Svätý Peter a pápežské baziliky Ríma o 18.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - Ben-Hur o 

17.20, 20.00, Božská Florence o 18.00, Peter a jeho drak o 13.50, Smrtiaci príliv o 20.10, Star Trek: Do neznáma o 

16.00, Vojnoví psi o 18.20, Buchty a klobásy o 20.30, Matky rebelky o 19.40, Tajný život maznáčikov o 14.20, 15.45, 

16.10, 3D o 14.00, Jednotka samovrahov o 17.40, Doba ľadová: Mamutí tresk o 13.30, Hľadá sa Dory o 15.20 hod., 

ÚSMEV - Zbrusu Nový zákon o 14.00, Ben Hur o 18.00, Je vysoký muž šťastný? o 20.30 hod., AMFITEÁTER - Julieta o 

20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Ben-Hur o 20.00, Božská Florence o 18.00, Pete a jeho 

drak o 13.50, Smrtiaci príliv o 20.10, Star Trek: Do neznáma o 16.00, Vojnoví psi o 18.20, Buchty a klobásy o 20.30, 

Tajný život maznáčikov o 14.20, 15.45, 16.10, 3D o 14.00, Jednotka samovrahov o 17.40 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Lesk a sláva - Holandská maľba 16. - 18. storočia zo zbierky 

Alšovy jihočeské galerie (do 30. 10.), Boris Vaitovič - Still alive alebo 2+2=3 (do 18. 9.), 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), Výstavy: Medzi realistickou dogmou a 

slobodným výrazom - Od starej krásy po nové umenie II. 1950 - 2000 (do 11. 9.), Košice 3, 2, 1 ... ŠTART - výstava vo 

výklade a v átriu múzea, VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 

expozícia: Košický zlatý poklad; (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 

umení; 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, Mária Mračnová - FAJA 

(do 2. 10.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej 

techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, 

Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Lucia Moravčíková: V priestore internetu prúdi a blúdi mnoho citu (do 5. 9.), 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, ut - ne 11 - 18) - Galéria Alfa: Lucia Tallová: Before The Beginning After The 

End (do 4. 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. 
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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; Femme fatale - motív ženy vo východoslovenskom 

výtvarnom umení od začiatku 20. storočia po súčasnosť (do 4. 9.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a 

história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia 

STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), Literárne leto: Závan predstavivosti o 19.00 hod., Letné kino: Kouř o 21.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Tajný život maznáčikov o 14.00, 16.00, 18.40, Beh-Hur o 18.00, Vojnoví psi o 20.30, Tajný život 

maznáčikov 3D o 13.30, Star Trek: Do neznáma o 17.40, Pete a jeho drak 3D o 15.30, Beh-Hur 3D o 20.10, Nezhasínaj! 

o 14.30, Pete a jeho drak o 16.30, Buchty a klobásy o 20.40, Doba ľadová: Mamutí tresk o 14.20, Božská Florence o 

18.30, Smrtiaci príliv o 20.50, Hore za láskou o 13.20, Strašidlá o 15.45, Najkrajší deň o 18.00, Jednotka samovrahov o 

20.20, ARTMAX FILMY - Svätý Peter a pápežské baziliky Ríma o 16.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Ben-Hur o 20.50, 

Ben-Hur 3D o 18.10, Jednotka samovrahov o 19.50, Pete a jeho Drak 3D o 15.40, Smrtiaci príliv o 21.00, Star Trek: Do 

neznáma o 16.10, Tajný život maznáčikov o 16.00, Vojnoví psi o 18.40, ARTMAX FILMY - Svätý Peter a pápežské 

baziliky Ríma o 17.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Božská Florence o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

Hlavná 51 - Chodba: Fantazijná grafika zo zbierok Šarišskej galérie (do 18. 9.), Hlavná 53 - Malá výstavná sieň, chodba: 

NOVUS ORDO/Výtvarné dielo v kontexte (do 18. 9.), Hlavná 53 - Suterén: Miroslav Potoma/Insitná maľba (do 18. 9.), 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli 

v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa 
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Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá 

stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Edgar Degas - Holá pravda (do 18. 9.), Patrik Illo - Viac - menej 

(do 11. 9.), ART KLUB TG - Janko Lehotský - Moje mladšie ja (do 4. 9.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 

expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných 

zberateľov; Kamil Kozub - Home is home (do 29. 9.); 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 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ (koncertná sála kaštieľa) - (koncert) Španielska noc o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.65.  Po štvrtom kole sa mení poradie na čele tabuľky 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256535/spis.korzar.sme.sk/po-stvrtom-kole-sa-meni-poradie-na-cele-tabulky.html 

 

 Najvyššia oblastná súťaž na Spiši bude túto sezónu veľmi vyrovnaná. 

 

Prvé víťazstvo Gelničanov. S prehľadom hrajúci Gelničania položili základ víťazstvá nad Chrasťanmi v prvom polčase. Vo 

štvrtok majú na programe dohrávku s Margecanmi. (Zdroj - Jozef Petruška) 

 

SPIŠ. Po štyroch kolách je pohľad na tabuľku dosť prekvapujúci. V čele je štvorica deväťbodových tímov a na chvoste 

tabuľky Mníšek n/H a Teplička, ktoré ešte neokúsili príchuť víťazstva. Skončila víťazná séria Olcnavy s rezervou Spišskej 

Novej Vsi. Doterajšie jesenné prekvapenie sa volá Jamník. Po štyroch kolách a v čele tabuľky, to Jamníčania už 

nepamätajú dlhé roky. 

 

Gelnica – Chrasť n/H 2:1 (2:0) 

 

Ak by bolo po prvom polčase 3:0 resp. 4:0, nikto by nič nenamietal. V úvode druhej časti hry kanonier hostí s dávkou 

šťastia znížil a domáci sa zamerali na ubránenie tesného náskoku, čo sa im aj s prehľadom podarilo. 

 

Góly: 2. Sewczuk, 29. Kisel – 47. J. Melega. ŽK: Žiga, Števlík – Jančár, Baluch, Čuchran. Pred 50 divákmi rozhodoval 

Petruška. GELNICA: Rothmajer – Žiga, Sewczuk, Števlík – Tomaško, Bodnár, Bodnár ml., Petko, Farkaš – Lacko, Kisel, 

striedali: Kollár, Čarnoky, Klein. CHRASŤ N/H: Jančár – Olejník, Baluch, Filip – T. Augustin, A. Augustin, Čuchran, P. 

Augustin, Melega – Jančár, Forgač, striedal: Petruško. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20256535/spis.korzar.sme.sk/po-stvrtom-kole-sa-meni-poradie-na-cele-tabulky.html
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SNV B – Olcnava 3:1 (1:0) 

 

Hostia bez viacerých hráčov základnej zostavy nezopakovali výkon spred týždňa a domáci zaslúžene bodovali naplno, 

hoci stretnutie dohrávali o desiatich hráčov. 

 

Góly: 44. Kalafut, 52. Palian, 82. Ľ. Širila – 73. Samoľ. ŽK: Širila, Dunka, Borák, Palian – Pollák, Halula. ČK: D. Širila. 

Pred 50 divákmi rozhodoval Pekár. SNV B: Kuchár – Michal, Macala, Širila – Krempaský, Dunka, Barbuš, Kalafut, Borák 

– Palian, Ľ. Širila, striedali: Gabriš, Pižem, Cibelenko. OLCNAVA: Pollák – Košík, Palko, Petrov – Pollák, Melega, Olejník, 

V. Melega, Samoľ – Kaščák, Halula, striedal: Čech. 

 

Spartak Bystrany – Letanovce 5:0 (2:0) 

 

Rozbehnutý Spartak Bystrany v jeseni hrá vo výbornej forme. To potvrdil aj proti nováčikovi z Letanoviec. 

 

Góly: 54., 58., 68. T. Žiga, 21. M. Žiga, 30. Horváth. ŽK: Šandor, Žiga. Pred 300 divákmi rozhodoval Kotrady. SPARTAK 

BYSTRANY: Kandráč – Žiga, Kandráč, Žiga – Žiga, Kandrač, Žiga, Ferko, Horváth – Žiga, Horváth, striedali: Žiga, Žiga, 

Žiga. LETANOVCE: Jochman – Kubičár, Mihalik, Barabas – Uhrín, Toporcer, Zalibera, Žoldák, Šefčík – Kováč, 

Neupauer, striedali: Barabas, Murin, Pecha. 

 

Mníšek n/H – Margecany 0:0 

 

Na gólové šance vyhrali hostia 4:1, ale to najdôležitejšie z futbalu diváci nevideli. Nakoniec dobré stretnutie skončilo 

spravodlivou remízou. Ťažko povedať, či aj deľbou bodov – lebo tri body sa len ťažko delia. 

 

ŽK: Plachetka, Štark, Kujnisch, M. Štark – Varga, Hoščuk, Kaľavský. Pred 50 divákmi rozhodoval Čuj. MNÍŠEK N/H: 

Duch – Marcinko, Plachetka, O. Plachetka – Kohler, Ujozák, Žiga, REšovský, Štark – Vartovník, Augustin, striedali: 

Kujnisch, Štark. MARGECANY: Stanislav – Kormoš, Bandžuch, Varga – Hoščuk, Suslov, Papcun, Hudák, Furajtár – 

Vojtek, Kaľavský, striedal: Očvar. 

 

Markušovce – SŠM Bystrany 3:0 (0:0) 

 

Domácemu trénerovi vyšlo striedanie. Na svoje kanonierske časy z dorastu sa rozpamätal Hoľák a naštartoval cestu 

domácich za troma bodmi. 

 

Góly: 52., 54. Hoľák, 88. Jánošík. ŽK: Pavlovský, Jánošík – Jevoš, Kovalčík. Pred 50 divákmi rozhodoval Novotný. 

MARKUŠOVCE: Čuchran – Kalafut, Krajčír, Michal – Pavlovský, Jarab, Kočiš, Jánošík, Ondrejčák – Olšanský, Jánošík, 

striedali: Mrovčák, Hoľák. SŠM BYSTRANY: Klešč – Lipovský, Suranovský, Pavol – Jochman, Košár, Jevoš, M. Jevoš, 

Kovalčík – Pacák, Kekeľ, striedali: Suchý, Pavľák, Mikula. 
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Odorín – Jaklovce 2:0 (2:0) 

 

Odorínčania ešte nezabudli na nešťastnú prehru z Olcnavy. Opäť po dobrom výkone viedli v prvom polčase rozdielom 

dvoch gólov, ale tento raz si proti nebezpečným Jaklovciam nenechali dobrý výsledok ujsť. 

 

Góly: 30. Baluch, 40. Bobko. ŽK: Baluch, Stoličný – Kandra, Polaček, Kulin, Humeňanský, Hrobko. Pred 150 divákmi 

rozhodoval Jasečko. ODORÍN: Štrauch – Maxim, Bednár, Goduľa – Baluch, Goduľa, Baluch, Slanina, Čuj, Stoličný, 

Bobko – Melek, Lesnický, striedali: Fabian, Repaský. JAKLOVCE: Kočik – Macejko, Kandra, Poláček – Humeňanský, 

Kulín, Mikluš, Tomaško, Adamišin – Humeňanský, Hrobko, striedal: Lipták. 

 

Teplička – Jamník 0:2 (0:2) 

 

Nováčik súťaže stále bez víťazstva čakal na prvý plný bodový zisk. Lenže Jamníčania hrajú na jeseň ako vymenení. Po 

polhodine hry viedli o dva góly a postupne sa zrodilo najväčšie prekvapenie kola. 

 

Góly: 13. Hritz, 23. Hudzik. ŽK: Uhrinovský. Pred 150 divákmi rozhodoval Martinko. TEPLIČKA: Tekáč – Majko, 

Uhrinovský, Koňak – Hamrák, Vikartovský, Hudáček, Dulák, Vojtko – Tekáč, Lesnický, striedali: Hudran, Varkonda, 

Vaššo. JAMNÍK: Mišenda – Baláž, Ondra, Bednárz – Jakuba, Kusy, Grzyb, Lipták, Hritz – Farkašovský, Hudzik, striedali: 

Brandobur, Faith, Kurila, Čuj. 

 

TABUĽKA 

 

1. Spartak Bystrany 4 3 0 1 12:5 9 

 

2. Jamník 4 3 0 1 7:1 9 

 

3. Olcnava 4 3 0 1 11:7 9 

 

4. SNV B 4 3 0 1 9:7 9 

 

5. Jaklovce 4 2 1 1 6:5 7 

 

6. Odorín 4 2 0 2 9:7 6 

 

7. Markušovce 4 2 0 2 6:5 6 

 

8. SŠM Bystrany 4 2 0 2 6:7 6 
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9. Margecany 3 1 2 0 4:2 5 

 

10. Letanovce 4 1 1 2 4:9 4 

 

11. Gelnica 3 1 0 2 3:5 3 

 

12. Chrasť n/H 4 1 0 3 5:8 3 

 

13. Teplička 4 0 1 3 2:7 1 

 

14. Mníšek n/H 4 0 1 3 1:10 1 

 

Späť na obsah 

 

1.66.  Futbal v okresoch 

 [korzar.sme.sk; 30/08/2016; red. ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20256714/korzar.sme.sk/futbal-v-okresoch.html 

 

 Ako dopadli najvyššie okresné súťaže na východe. 

 

Košice-okolie 

 

4. kolo: Tatran Jasov – Valaliky 6:1, Trstené p/H – Mokrance 1:2, Koš. Oľšany – Budimír 2:1, Paňovce – Bidovce 0:2, 

Ždaňa – Seňa 7:2, N. Polhora – V. Myšľa 1:3, Kysak – Svinica 1:1. 

 

1. Tatran Jasov 3 3 0 0 17:3 9 

 

2. Ždaňa 3 3 0 0 12:5 9 

 

3. Koš. Oľšany 3 3 0 0 7:2 9 

 

4. Mokrance 3 2 0 1 17:5 6 

 

5. Bidovce 3 2 0 1 4:3 6 

 

6. Budimír 3 1 1 1 7:5 4 

 

7. Svinica 3 1 1 1 10:9 4 

http://s.sme.sk/r-rss/20256714/korzar.sme.sk/futbal-v-okresoch.html
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8. V. Myšľa 2 1 0 1 4:3 3 

 

9. Paňovce 2 1 0 1 3:4 3 

 

10. Kysak 3 0 2 1 3:9 2 

 

11. N. Polhora 3 0 1 2 7:11 1 

 

12. Valaliky 3 0 1 2 3:22 1 

 

13. Trstené p/Hornáde 3 0 0 3 2:8 0 

 

14. Seňa 3 0 0 3 5:12 0 

 

Humenné 

 

4. kolo: Borov – Koškovce 2:1, Lukačovce-Belá nad Cirochou 2:2, Ubľa – Krásny Brod 4:0, Vyšný Hrušov-Lieskovec 4:1, 

Lackovce-Ladičkovce 4:2, Papín-Dlhé nad Cirochou 1:1, Vyšná Sitnica-Udavské 4:1. 

 

1. Belá n/C 4 3 1 0 17:3 10 

 

2. V. Hrušov 4 3 1 0 14:4 10 

 

3. Borov 4 3 0 1 10:3 9 

 

4. V. Sitnica 4 2 1 1 9:6 7 

 

5. Lukačovce 4 2 1 1 9:6 7 

 

6. Ubľa 4 2 1 1 10:8 7 

 

7. Udavské 4 2 1 1 10:10 7 

 

8. Lackovce 4 2 0 2 11:11 6 

 

9. N. Ladičkovce 4 1 1 2 11:15 4 
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10. Kr. Brod 4 1 1 2 5:12 4 

 

11. Dlhé n/C 4 0 3 1 3:10 3 

 

12. Papín 4 0 2 2 5:11 2 

 

13. Lieskovec 4 0 1 3 4:11 1 

 

14. Koškovce 4 0 0 4 1:9 0 

 

Michalovce 

 

4. kolo: Krišovská Liesková – Vyšné Remety 0:0, Palín – Žbince 4:1, Vojany – Kusín 2:4, Moravany – Budkovce 3:4, 

Dúbravka – Krásnovce 2:1, Hatalov – Zalužice 2:1, Pavlovce nad Uhom – Zemplínska Široká 5:1. 

 

1. Pavlovce n/U 4 3 0 1 20:6 9 

 

2. Palín 4 3 0 1 13:4 9 

 

3. Kriš. Liesková 4 2 1 1 9:7 7 

 

4. Vyšné Remety 4 2 1 1 9:8 7 

 

5. Hatalov 4 2 1 1 8:7 7 

 

6. Budkovce 4 2 0 2 11:8 6 

 

7. Zalužice 4 2 0 2 7:7 6 

 

8. Krásnovce 4 2 0 2 11:12 6 

 

9. Žbince 4 2 0 2 10:11 6 

 

10. Dúbravka 4 2 0 2 7:10 6 

 

11. Kusín 4 2 0 2 8:14 6 

 

12. Zempl. Široká 4 1 1 2 6:10 4 
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12. Vojany 4 1 0 3 10:17 3 

 

14. Moravany 4 0 0 4 11:19 0 

 

Trebišov 

 

2. kolo: Zemp. Teplica – Sečovce 1:0, N. Žipov – Slivník 1:1, Trebišov B – Vojčice 2:5, Veľaty – Zemp. Hradište 2:2, Úpor 

– Plechotice 6:1, Zemp. Jastrabie – N. Ruskov 4:2. 

 

1. Úpor 2 2 0 0 13:1 6 

 

2. Zemp. Teplica 2 2 0 0 3:1 6 

 

3. Slivník 2 1 1 0 6:1 4 

 

4. Zemp. Hradište 2 1 1 0 5:3 4 

 

5. N. Žipov 2 1 1 0 4:3 4 

 

6. Veľaty 2 1 1 0 4:3 4 

 

7. Vojčice 2 1 0 1 7:5 3 

 

8. Zemp. Jastrabie 2 1 0 1 5:4 3 

 

9. Trebišov B 2 0 0 2 3:8 0 

 

10. Plechotice 2 0 0 2 2:8 0 

 

11. Sečovce 2 0 0 2 0:6 0 

 

12. N. Ruskov 2 0 0 2 2:11 0 

 

Prešov 

 

4. kolo: Torysa – Rožkovany 1:1, Široké – Petrovany 2:2, Š. Dravce – Drienov 7:0, Peč. N. Ves – Nemcovce 2:0, 

Záborské – Dubovica 1:2, Hermanovce – Chmiňany 2:1, Kamenica – V. Šebastová 0:0. 
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1. Kamenica 4 3 1 0 6:1 10 

 

2. Hermanovce 4 3 0 1 11:3 9 

 

3. Torysa 4 2 2 0 8:4 8 

 

4. Záborské 3 2 1 0 4:2 7 

 

5. Dubovica 3 2 0 1 7:3 6 

 

6. Rožkovany 4 1 2 1 5:5 5 

 

7. Š. Dravce 3 1 1 1 3:3 4 

 

8. V. Šebastová 4 1 1 2 3:6 4 

 

9. Peč. N. Ves 4 1 1 2 2:7 4 

 

10. Drienov 3 1 0 2 5:6 3 

 

11. Nemcovce 4 0 3 1 1:3 3 

 

12. Chmiňany 4 0 2 2 6:9 2 

 

13. Široké 3 0 1 2 3:7 1 

 

14. Petrovany 3 0 1 2 2:8 1 

 

Bardejov 

 

4. kolo: Kurima – Zborov 4:0, Malcov – Smilno 5:2, Porúbka – Osikov 1:2, Rokytov – Stuľany 3:4, Hertník – Lopúchov 3:1, 

Marhaň – Kľušov 3:2, Kružlov – Kurov 1:0. 

 

1. Hertník 4 3 1 0 10:4 10 

 

2. Marhaň 4 3 0 1 14:8 9 
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3. Kurima 4 2 2 0 16:6 8 

 

4. Malcov 4 2 1 1 9:6 7 

 

5. Porúbka 4 2 1 1 8:6 7 

 

6. Kružlov 4 2 0 2 4:3 6 

 

7. Stuľany 4 2 0 2 11:12 6 

 

8. Smilno 4 2 0 2 6:10 6 

 

9. Kľušov 4 1 2 1 9:8 5 

 

10. Lopúchov 4 1 1 2 6:10 4 

 

11. Kurov 4 1 0 3 5:8 3 

 

12. Osikov 4 1 0 3 4:7 3 

 

13. Rokytov 4 1 0 3 10:16 3 

 

14. Zborov 4 1 0 3 4:12 3 

 

Vranov nad Topľou 

 

4. kolo: N. Hrabovec – Hlinné 5:4, Tovarné – Komárany 0:3, Banské – N. Hrabovec 2:1, V. Žipov – Vechec 5:0, Kam. 

Poruba – Čaklov 2:3, Rudlov – Zámutov B 3:1. 

 

1. Komárany 4 3 1 0 23:3 10 

 

2. V. Žipov 3 3 0 0 11:1 9 

 

3. Rudlov 3 3 0 0 10:2 9 

 

4. N. Hrabovec 4 2 1 1 11:5 7 

 

5. Čaklov 3 2 0 1 7:6 6 
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6. Banské 3 2 0 1 7:7 6 

 

7. Zámutov B 3 1 0 2 8:10 3 

 

8. Kam. Poruba 4 1 0 3 8:13 3 

 

9. Tovarné 3 1 0 2 4:9 3 

 

10. N. Hrabovec 4 1 0 3 7:16 3 

 

11. Hlinné 4 1 0 3 7:22 3 

 

12. Merník (odstúpené) 

 

13. Vechec 4 0 0 4 5:14 0 

 

Poprad 

 

4. kolo: V. Slavkov – Poprad-Stráže 1:3, Sp. Štvrtok – Batizovce 2:1, Sp. Bystré – Sp. Belá B 1:1, Vikartovce – Kežmarok 

0:0, Sp. St. Ves – Toporec 2:4, Hozelec – Sp. Hrhov 4:2, Vrbov – L. Teplička 2:2. 

 

1. Kežmarok 4 3 1 0 11:2 10 

 

2. Vikartovce 4 3 1 0 8:1 10 

 

3. Batizovce 4 3 0 1 16:3 9 

 

4. Poprad – Stráže 4 2 2 0 11:4 8 

 

5. Sp. Štvrtok 4 2 1 1 11:5 7 

 

6. Sp. Belá B 4 2 1 1 13:10 7 

 

7. Toporec 4 2 0 2 10:9 6 

 

8. L. Teplička 4 1 2 1 7:12 5 
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9. Sp. Bystré 4 1 1 2 7:7 4 

 

10. Sp. Hrhov 4 1 1 2 7:9 4 

 

11. V. Slavkov 4 1 0 3 5:11 3 

 

12. Hozelec 4 1 0 3 5:18 3 

 

13. Sp. St. Ves 4 0 1 3 4:11 1 

 

14. Vrbov 4 0 1 3 6:19 1 

 

Stará Ľubovňa 

 

1. kolo: Jakubany – Plaveč 4:1, Šar. Jastrabie – M. Lipník 1:5, V. Ružbachy – N. Ľubovňa 8:3, Ľubotín – Podolínec 2:4. 

 

Spišská Nová Ves 

 

4. kolo: Gelnica – Chrasť n/H 2:1, Sp. N. Ves B – Olcnava 3:1, Spartak Bystrany – Letanovce 5:0, Markušovce – SŠM 

Bystrany 3:0, Mníšek n/H – Margecany 0:0, Teplička – Jamník 0:2, Odorín – Jaklovce 2:0. 

 

1. Bystrany 4 3 0 1 12:5 9 

 

2. Jamník 4 3 0 1 7:1 9 

 

3. Olcnava 4 3 0 1 11:7 9 

 

4. Sp. N. Ves B 4 3 0 1 9:7 9 

 

5. Jaklovce 4 2 1 1 6:5 7 

 

6. Odorín 4 2 0 2 9:7 6 

 

7. Markušovce 4 2 0 2 6:5 6 

 

8. Bystrany 4 2 0 2 6:7 6 

 

9. Margecany 3 1 2 0 4:2 5 
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10. Letanovce 4 1 1 2 4:9 4 

 

11. Gelnica 3 1 0 2 3:5 3 

 

12. Chrasť n/H 4 1 0 3 5:8 3 

 

13. Teplička 4 0 1 3 2:7 1 

 

14. Mníšek n/H 4 0 1 3 1:10 1 

 

Rožňava 

 

4. kolo: Rožňavské Bystré – Dlhá Ves 1:0, Rudná – Honce 4:1, Vlachovo – Vyšná Slaná 0:2, Bohúňovo – Kružná 6:1, 

Jablonov n/T – Hrhov 5:2, Betliar – Drnava 1:3 

 

1. Vyšná Slaná 4 4 0 0 12:2 12 

 

2. Drnava 4 3 1 0 13:5 10 

 

3. Krh. Dlhá Lúka 3 3 0 0 15:5 9 

 

4. Bohúňovo 4 2 0 2 12:6 6 

 

5. Dlhá Ves 4 2 0 2 6:5 6 

 

6. Rudná 4 2 0 2 11:11 6 

 

6. Rož. Bystré 4 2 0 2 11:11 6 

 

8. Jablonov n/T 3 1 1 1 8:9 4 

 

9. Betliar 3 1 0 2 6:7 3 

 

10. Kružná 3 1 0 2 7:11 3 

 

11. Vlachovo 4 1 0 3 8:14 3 
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12. Hrhov 4 1 0 3 9:19 3 

 

13. Honce 4 0 0 4 6:19 0 

 

Späť na obsah 

 

1.67.  Advokáti úverujú štát. Nepáči sa im to 

 [dennik.hnonline.sk; 30/08/2016; Martin Ducár ; Zaradenie: Slovensko,HNporadňa] 

http://dennik.hnonline.sk/slovensko/817660-advokati-uveruju-stat-nepaci-sa-im-to 

 

00:00 

 

Zastupovať ex offo obvineného v trestných veciach je finančne neatraktívne. Dá sa tomu však vyhnúť. 

 

V Amerike je to vecou prestíže. Veľké advokátske kancelárie sa predbiehajú v tom, ktorá bude hoc aj zadarmo 

zastupovať klienta vo veľkom medializovanom prípade. Výmenou za obrovskú reklamu tak poskytujú svoje služby často 

bezplatne. Pro bono prípady riešia právnici aj u nás, naša legislatíva právne služby zadarmo dovoľuje. Advokáti s tým 

však nemajú najlepšie skúsenosti. 

 

Za dobrotu na žobrotu 

 

Na Slovensku je bezplatná právna pomoc zaužívaná v dvoch formách. Prvou sú právne služby poskytované pro bono. 

Náš zákon advokátovi dáva možnosť, nie však povinnosť, poskytnúť právne služby bez odmeny. V takom prípade nemá 

advokát nárok na žiadne preplatenie nákladov štátom. "Podľa zákona o advokácii advokát môže poskytnúť právne služby 

za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné alebo majetkové pomery klienta, alebo je na to iný dôvod 

hodný osobitného zreteľa," objasňuje advokát Vendelín Benkóczki. Sám však nie je zástancom takto poskytovaných 

služieb a nepovažuje tento prístup ani za správny. "Predovšetkým je to nefér voči platiacim klientom. Navyše, z prípadov, 

keď sme v našej advokátskej kancelárii poskytovali právne služby bezplatne, mi totiž ostali skôr negatívne skúsenosti," 

hovorí Benkóczki. Ľudia sa podľa neho poväčšine k advokátom správajú neúctivejšie, ak sú si vedomí, že službu dostanú 

zadarmo. "U takýchto klientov sa objavil zvláštny psych 

ologický prvok v zmysle ,čo je zadarmo, to za nič nestojí‘. A keďže sme pre nich pracovali bez nároku na odmenu, mali na 

nás kopu často až nezmyselných požiadaviek a pokynov pokojne aj na Štedrý deň. Samozrejme, česť výnimkám," tvrdí 

advokát. 

 

Aj preto si pro bono prípady advokátske kancelárie radšej starostlivo vyberajú. To potvrdzuje aj advokát Andrej Terem. 

"Pre nás je najmä dôležité, aby sme aspoň všeobecne mali nejakú vedomosť, o aký prípad ide vzhľadom na jeho rozsah, 

a teda koľko času nad ním strávime, ako aj psychologicky, či u pro bono klienta nie je riziko, že služby bude ,zneužívať‘," 

objasňuje Terem. 

 

http://dennik.hnonline.sk/slovensko/817660-advokati-uveruju-stat-nepaci-sa-im-to
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Budúca spolupráca 

 

Pro bono prípady však okrem mediálnej prestíže či filantropických úmyslov môžu byť výhodné aj ekonomicky. Avšak až v 

budúcnosti. "V súčasnosti poskytujeme ad hoc právne služby pro bono napríklad startupom. V takom prípade objektívne 

očakávame, že ak startup bude ďalej úspešne fungovať, budú sa na nás obracať aj v budúcnosti ako s platenou službou," 

vysvetľuje Terem. 

 

Legislatíva na druhej strane umožňuje aj právne služby, ktoré nie sú bezplatné v pravom slova zmysle. Odmena za ich 

poskytovanie sa uhrádza z verejných prostriedkov – takže bezplatné sú zo zákona a iba z pohľadu klienta. Do tejto 

skupiny môžeme zaradiť takzvanú ex offo obhajobu v trestných veciach. Tá sa využíva, ak je podľa Trestného poriadku 

daný dôvod povinnej obhajoby, no obvinený si obhajcu sám nevyberie, napríklad z dôvodu nedostatku peňazí. Bezplatné 

z pohľadu klienta je aj poskytovanie právnych služieb cez Centrum právnej pomoci. 

 

Neatraktívna odmena 

 

Za negatívum právnej úpravy a samotného poskytovania bezplatných právnych služieb zo zákona však advokáti 

považujú ich odmenu. Napríklad v prípade trestných vecí je výpočtovým základom odmeny advokáta priemerná mesačná 

mzda na Slovensku za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o päť rokov predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

služba poskytuje. "Teda, ak službu poskytujem v roku 2016 a platím súvisiace náklady za ceny v danom roku, odmenu mi 

určia podľa stavu z roku 2011. Na porovnanie, keby sa takáto odmena platila podľa stavu z tohto roku, a nie z roku 2011, 

bola by zhruba o 12 percent vyššia," hovorí Benkóczki. Ak advokát zastupuje klienta určeného Centrom právnej pomoci, 

nárok má na paušálnu odmenu, ktorá sa pohybuje od 15 do 200 eur. Robiť jeden takýto prípad môže byť z dlhodobého 

hľadiska pre niektorých menej majetných advokátov finančne náročné. Dôvodom je, že advokát štát navyše úveruje, a to 

až do okamihu, kedy dostane vyplatenú odmenu. Ak sa teda nejaký prípad napríklad vlečie na súdoch niekoľko rokov a je 

dokonca vedený na okresnom súde mimo sídla advokátskej kancelárie, advokát znáša všetky náklady za celé obdobie z 

vlastného vrecka. 

 

Dá sa tomu vyhnúť 

 

Neatraktívnym bezplatným prípadom sa však právnici s advokátskymi skúškami môžu jednoducho vyhnúť. Advokátska 

komora totiž vedie na účel ex offo obhajoby v trestných veciach osobitný zoznam advokátov, do ktorého advokáta na jeho 

žiadosť zapíše alebo ho z neho vyčiarkne. Ak advokát nechce byť ustanovovaný ako ex offo obhajca, jednoducho sa do 

tohto zoznamu nedá zapísať alebo sa z neho dá vyčiarknuť. Ak však už v zozname zapísaný je, potom si už prípady 

nemôže vyberať. "Až na zákonom stanovené výnimky, akými sú napríklad konflikt záujmov, musú zobrať všetko, čo mu 

pridelia," objasňuje Benkóczki. V prípade určenia advokáta na poskytovanie právnej pomoci Centrom právnej pomoci je 

to však ťažšie. 
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Podľa uznesenia predsedníctva advokátskej komory platí, že advokát je povinný maximálne v štyroch prípadoch ročne 

prijať ustanovenie Centra právnej pomoci v odbornom zameraní, ktoré si môže vybrať. Ak si ho nevyberie, môže mu byť 

takýto prípad pridelený bez ohľadu na odborné zameranie. 

 

Pro bono prípad 

 

Výraz je skratkou z latinského úslovia pro bono publico, pre verejné dobro. Ide o výraz používaný pre odbornú prácu, 

ktorú niekto vykonáva dobrovoľne alebo za zníženú cenu ako službu verejnosti. Väčšinou sa však takýmto výrazom 

označuje bezplatná právna pomoc poskytovaná jednotlivcami alebo advokátskymi kanceláriami či právnymi firmami. 

 

Právna pomoc poskytnutá Centrom právnej pomoci 

 

Počet žiadostí Počet rozhodnutí o priznaní právnej pomoci Počet predbežných konzultácií (keď príde občan osobne a 

hodinu rozoberá svoj právny problém za poplatok 4,50 eura) 

 

ROK 

2012 4 370 2 395 2 494 

 

2013 4 862 3 211 1 952 

 

2014 5 655 3 465 2 776 

 

2015 5 509 3 976 3 471 

 

1. polrok 2016 2 774 2 159 1 693 

 

353- tisíc eur boli v roku 2015 priznané trovy právneho zastúpenia pre advokátov alebo mediátorov zastupujúcich klienta 

určeného Centrom právnej pomoci 

 

CPP 

LEGISLATÍVA 

 

Centrum právnej pomoci plánujeme posilniť. Kvôli novej úprave osobného bankrotu 

 

Peter Bubla, hovorca ministerstva spravodlivosti 
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Návrhom zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý máme aktuálne v legislatívnom procese, novelizujeme okrem iných 

aj zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Cieľom novely je rozšíriť pôsobnosť Centra právnej 

pomoci aj na konania o oddlžení. 

 

Posilnenie Centra 

 

Zároveň ministerstvo spravodlivosti pripravilo reformný zámer na posilnenie a dobudovanie kapacít Centra právnej 

pomoci, ktorý je medzičasom už aj schválený. Centrum sa má posilniť práve v tých lokalitách, kde sa očakáva najväčší 

záujem o inštitút takzvaného osobného bankrotu. To znamená v lokalitách, v ktorých predpokladáme najväčšiu 

koncentráciu ľudí, ktorí sú postihnutí napríklad aj dlhovou pascou. Preto predpokladáme aj vytvorenie tímov, ktoré budú 

aktívne vyrážať do terénu za ľuďmi a pomáhať im prejsť celým procesom oddlženia. Zatiaľ plánujeme, že by sa na 

existujúcu kanceláriu v Bratislave mali napojiť konzultačné pracoviská v Nových Zámkoch a Senici. Pracovisko v 

Rimavskej Sobote s už existujúcimi konzultačnými pracoviskami v Brezne a Jelšave chceme doplniť o Telgárt, Poltár, 

Revúcu a Rožňavu. Kanceláriu v Prešove a existujúce konzultačné pracoviská v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Bardejove, 

Michalovciach a Medzilaborciach chceme doplniť o Vranov nad Topľou, Trebišov, Sabinov a Kežmarok. Posledné dva 

tímy predpokladáme umiestniť v Žiari nad Hronom a v Žiline. 

 

Nové tímy 

 

Celkovo teda pre toto opatrenie predpokladáme vytvorenie piatich nových tímov – v Bratislave, Rimavskej Sobote, 

Prešove, Žiari nad Hronom a Žiline. Centrum právnej pomoci by sa malo posilniť o 35 ľudí a dvoch ľudí z administratívy, 

čiže celkovo 37. V každom z piatich nových tímov bude pracovať sedem ľudí, z ktorých by jeden mal byť právnik, piati 

sociálni pracovníci alebo právni asistenti a jeden administratívny pracovník. Nové zabezpečenie činnosti Centra právnej 

pomoci by malo vyjsť predbežne na 1,3 milióna eur na obdobie dvoch rokov (prvý rok približne 720-tisíc eur a druhý rok 

približne 630-tisíc eur), pričom tieto peniaze budú použité na mzdové výdavky, technické zabezpečenie, prevádzku či 

prenájom priestorov a dopravu. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


