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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Po prestrelke vynútené voľno 

 [Trnavské noviny; 42/2016; 24/10/2016; s.: 36; DOMI;STC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Po domácej neúspešnej prestrelke s Topoľčanmi mali trnavskí hokejisti v piatok vynútené voľno. 

 

14. KOLO 

 

Trnava - Topoľčany 5:7 (0:2, 3:3,2:2) 

 

V Trnave videli vl4. kole diváci riadnu prestrelku. V konečnom dôsledku zvíťazili Topoľčany vďaka prvej tretine, keď v 3. a 

5. minúte dostali Gladiátori lacné góly a zobudili sa až po nich. Žochári im navyše robili problémy dobrým bránením 

pásma. V ďalšom priebehu hry už sa obrany veľmi nevyznamenali, domáci zlepšili korčuľovanie a celkovú hru a podarilo 

sa im presadiť aj strelecky. Štyrikrát sa dotiahli na rozdiel jediného gólu, ale po tlaku v snahe o vyrovnanie zakaždým 

prišla nejaká chyba a Topoľčany odskočili späť na dvojgólový rozdiel. Domácim nevyšla ani záverečná power-play, keď 

presilovku posilnili šiestym hráčom, ale po niekoľkých šanciach sa radovali opäť hostia po góle do prázdnej brány. * Góly: 

36. a 42. Clemba, 26. Jurák, 27. Reho, 54. Lukačovič - 5. a51. Kluka, 24. a28. Peter Šťastný, 2. Hrabčák, 37. Priganc, 60. 

Šuba. 

 

* Vylúčení: 3:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 37:31. Divákov: 210 
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* TRNAVA: Juríček - Mrázik, Reho, Polá-ček, Roth, Mihalko, Vojtas, Keleši, Poldru-hák, Bohucký -Jurák, Schmidt, 

Okoličány-Beták, Hrbáčik, Clemba - Brzák, Ševčík, Lukačovič - Mrava, Kratochvíla, Kamenický. TrénerJ. Fabian. 

 

* Ostatné výsledky 14. kola: Detva - Prešov 2:0 (0:0, 0:0,2:0), Považská Bystrica -Skalica 2:6 (0:3,1:1,1:2), Martin B - 

Spišská Nová Ves 2:3 (1:1, 0:0,1:2), Michalovce mali voľno. 

 

15. KOLO 

 

Trnava - Martin B odložené 

 

Lekári v martinskej nemocnici potvrdili prípad infekčného vírusového ochorenia jedného z hráčov MHC Martin a vzali ho 

do karantény. "Keďže je v takomto prípade nutné vykonať vyšetrenia u všetkých osôb, ktoré 

 

boli s pacientom v blízkom kontakte a uskutočniť potrebné očkovania, náš tím bude na niekoľko dní vyradený zo 

zápasového a tréningového procesu," informuje FB stránka martinského MHC. Ztohto dôvodu nevycestovalo do Trnavy 

ani martinské "béčko" a zápas bol odložený. 

 

* Ostatné výsledky 15. kola: Spišská Nová Ves-Považská Bystrica l:2pp (1:0,0:1,0:0 - 0:1), Prešov - Skalica 3:1 

(1:0,0:1,2:0), Topoľčany - Michalovce 3:8 (1:1,1:3,1:4), Detva mala voľno. 

 

* Program Trnavy -16. kolo, streda 26. októbra o 17.00 hod.: Trnava - Spišská Nová Ves. 17. kolo, piatok 28. októbra o 

17.00 hod.: Trnava - Považská Bystrica. (DOMI, STC) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Najskôr výhra v Trnave, doma trpká prehra s lídrom 

 [Topoľčianske noviny; 42/2016; 25/10/2016; s.: 19; redakcia ; Zaradenie: šport] 

 

HOKEJ – BUDIŠ I. LIGA SENIOROV 

 

Trnava – Topoľčany 5:7 (0:2, 3:3, 2:2) 

 

V gólovej prestrelke uspeli hostia, Topoľčany po dvoch vysokých prehrách vyhrali v Trnave. 

 

Hostia na zápas nastúpili už aj s novou posilou – Martinom Kalináčom, ktorý prišiel na krátkodobú výmenu z 

extraligového Trenčína. Do Trenčína putoval Eduard Šimun. Kalináč bol pred dvomi rokmi dokonca najproduktívnejším 

hráčom celej I. hokejovej ligy. 
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Topoľčianski hokejisti mali v Trnave raketový štart. V 2. minúte otvoril skóre Hrabčák, v 5. minúte Kluka zvyšoval už na 

0:2. Postupne sa do zápasu dostávali aj domáci hráči, pozorný Račko ale držal hostí v pohodlnom vedení. Aj úvod do 

prostrednej časti patril hosťom, Šťastný v 24. minúte zvýšil na 0:3. V 25. minúte bol vylúčený kapitán Bystričan a Jurák 

počas presilovky znížil na 1:3. Na rozdiel gólu upravil v 27. minúte Reho, no o necelú minútu udrel svojim druhým gólom v 

zápase Šťastný – 2:4. Trnava ešte raz v druhej časti znížila na 3:4, o dve minúty ale využili Topoľčany presilovku a 

Priganc vrátil hosťom dvojgólové vedenie – 3:5. Aj v záverečnej tretine pokračovali gólové hody. Trnava dvakrát dokázali 

znížiť na rozdiel gólu (4:5 aj 5:6), no posledné slovo mali Topoľčany pri hre bez brankára, keď Šuba strelou do prázdnej 

bránky upravil na konečných 5:7. V hosťujúcej drese sa skvele zaskvela nová akvizícia Martin Kalináč, ktorý si hneď v 

úvodnom zápase pripísali štyri body za gólové asistencie, dva góly strelil Kluka i Šťastný. 

 

Góly: 26. Jurák, 27. Reho, 36. a 42. Glemba, 54. Lukačovič – 2. Hrabčák, 5. a 51. Kluka, 24. a 28. Šťastný, 37. Priganc, 

60. Šuba. Rozhodovali Píšťanský – Drblík, Frimmel, vylúčenia 3:5, presilovky 1:1, oslabenia 0:0, 210 divákov. HC: Račko 

– Bystričan, Kohút, Hrudík, Král, Ficel, Piterka, Kudlej, Mišuta – Štefanka, Kalináč, Kluka – Tábi, Dobrý, Priganc – Šuba, 

Šťastný, Pekarčík – Hudec, Hrabčák, Gašparovič, tréner Ľ. Hurtaj. Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): V Trnave 

sme odohrali divoký zápas, v ktorom sme viackrát odskočili na rozdiel dvoch gólov, ale vždy sme nejakou hlúpou chybou 

dovolili súperovi zdramatizovať skóre zápasu. Som rád za tri body a verím, že toto víťazstvo nás nakopne aj do ďalších 

zápasov, pretože nás čaká ďalšia séria zápasov s ťažkými súpermi. Ostatné výsledky 14. kola: Detva – Prešov 2:0, Pov. 

Bystrica – Skalica 2:6, Martin B –Spišská Nová Ves 2:3. 

 

--- 

 

Topoľčany – Michalovce 3:8 (1:1, 1:3, 1:4) 

 

Domáci hokejisti opäť vyhrali na strely (36:26), ale bojovnosť na body nestačí. 

 

Topoľčianski hokejisti sa domácim divákom predstavili aj novou dvojicou Kalináč – Podstavek, pričom druhý menovaný 

nastúpil za Topoľčany zatiaľ iba na jeden zápas, ohľadom jeho ďalšieho pôsobenia sa rozhodne v najbližších dňoch. A 

oboch bolo na ľade mimoriadne cítiť. 

 

Domáci mali výborný vstup do zápasu a hneď pri prvom striedaní posunul Podstavek puk Kalináčovi, ktorý otvoril skóre 

zápasu – 1:0. Hostí gól zaskočil, Pekarčík v tutovke triafa hosťujúceho brankára, Kalináč v ďalšej šanci páli tesne vedľa. 

Hostia boli v zakončení nepresní, alebo ich vychytal Račko. V 18. minúte hostia domácich pritlačili a po teči vyrovnával 

Cútt na 1:1. Domáci následne hrali presilovku, ktorá bola rozdelená prestávkou. Na druhú tretinu sa hostia zabudli v 

kabíne a Michalovce tak dostali ďalší dvojminútový trest. Presilovku piatich proti trom, ktorá trvala minútu a 38 sekúnd, 

ale Topoľčany nevyužili. A to ešte v 24. minúte Klukov samostatný únik zneškodnil hosťujúci Trenčan. V 28. minúte sa 

domáci Tábi až pridlho hral v strednom pásme s pukom, až mu ho zobral Luchnikov a po peknej kombinačnej akcii šli 

hostia do vedenia – 1:2. Už o minútu rozhodcovia nepostrehli faul Michaloviec v útočnej tretine domácich a následný 

brejk premenil Král – 1:3. V 32. minúte prišla ďalšia sporná situácia pred bránkou domácich, kde natlačený Kohutiar do 
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bránkoviska strieľa štvrtý gól hostí. Domáci tréner zareagoval oddychovým časom, hneď po ňom si domáci hokejisti 

vypracovali svojou aktivitou presilovú hru, tú využil Priganc, keď akciu rozbehlo najlepšie domáce duo na ľade – 

Podstavek – Kalináč a bolo 2:4. Následne Topoľčany nevyužili až tri presilovky v rade a pri vylúčení domáceho Krála 

prepálil Kubát v 44. minúte brankára Račka – 2:5. V 47. minúte pri signalizovanom vylúčení strelil Baláž už šiesty gól 

hostí a vyhnal Račka z bránky. Hostia v týchto momentoch takmer každú strelu premenili na gól, keď náhradný brankár 

Komžík vydržal v bránke len dve minúty a hostia odskočili už na 2:8. Topoľčany ešte v záverečných minútach 

zmobilizovali sily, prekrásnou akciou sa prezentoval v 51. minúte Kalináč, ktorý trafil nechytateľne do vinkľa – 3:8. 

 

Tri body si odviezli hostia, ale domáci si za predvedenú hru takú vysokú prehru nezaslúžili. Opäť doplatili na 

nepremieňanie šancí a slabú streleckú produktivitu najmä počas početných presilových hier. 

 

Góly: 1. a 51. M. Kalináč, 33. D. Priganc – 18. a 49. R. Cútt, 28. a 49. Ľ. Fajčák, 29. Z. Král, 32. R. Kohutiar, 44. Z. Kubát, 

47. M. Baláž, Rozhodovali Mĺkvy – Regec, Purgat, vylúčenia 3:8, presilovky 1:1, oslabenia 0:0, 420 divákov. HC: Račko 

(47. Komžík, 49. Račko) – Kudlej, Kohút, Hrudík, Král, Piterka, Ficel, Duran, Mišuta – Tábi, Pekarčík, Kluka – Priganc, 

Kalináč, Podstavek – Šuba, Dobrý, Šťastný – Hudec, Hrabčák, Gašparovič, tréner Ľ. Hurtaj . 

 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Konečný výsledok je pre nás až príliš krutý. Na ľade bolo vidieť, že káder 

Michaloviec tvoria skúsení hráči, no na druhej strane treba uznať aj našu kvalitu, ktorú jasne prevyšovala nová dvojica 

Kalináč – Podstavek. Zápas sa rozhodoval pri našej presilovke päť na tri, ktorú sme nedokázali využiť a následne sme 

inkasovali gól po individuálnej chybe. Tretí a štvrtý gól hostí padol po neodpískaných fauloch na našich hráčov... Stále 

sme však boli v zápase, mrzia ma nevyužité presilovky v závere druhej tretiny. 

 

V záverečnej tretine sme nezvládli niektoré útoky, dostali sme lacné rýchle góly. Som ale rád, že posledných desať minút 

sme zvládli, nezložili sme zbrane a zápas sme dohrali so cťou. 

 

Ostatné výsledky 15. kola: Sp. Nová Ves – Pov. Bystrica 1:2pp, Detva – Orange 20 2:0, Prešov – Skalica 3:1, Trnava – 

Martin B nehrali pre virózu v tíme hostí. 

 

1. Michalovce 14 10 1 1 2 65:29 33 

 

2. Detva 14 8 1 1 4 56:32 27 

 

3. Prešov 14 7 2 1 4 53:36 26 

 

4. Sp. Nová Ves14 7 1 1 5 48:36 24 

 

5. Skalica 15 7 1 0 7 49:43 23 
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6. Topoľčany 14 6 1 0 7 40:51 20 

 

7. Trnava 12 4 0 3 5 35:52 15 

 

8. Pov. Bystrica15 2 2 1 10 32:58 11 

 

9. Martin B 13 3 0 1 9 31:63 10 

 

– Orange 20 7 3 0 0 4 14:23 9 

 

Ďalší program: 26. 10. (streda) o 18.00 h: Detva – Topoľčany, 28. 10. (piatok) o 18.00 h: Topoľčany – Skalica. 

 

Foto: 

 

Martin Kalináč. Nová posila si z Trnavy doniesla štyri kanadské body za asistencie, doma s Michalovcami Kalináč pridal 

dva góly a asistenciu. Viac foto aj na topolcanyinfo.sk FOTO: (JAŠ) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  FK Poprad 

 [Noviny Poprad; 42/2016; 26/10/2016; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Futbalisti FK Poprad minulý týždeň príjemne prekvapili v rámci osemfinále Slovenského pohára, keď v Prešove zdolali 

domáci Tatran rozdielom triedy 3:0 a postúpili do najlepšej osmičky. Cez víkend v II. lige opäť iba remizovali - v Haniske 

2:2. 

 

Výsledky: osemfinále SP v utorok 18. októbra 1. FC Tatran Prešov - FK Poprad 0:3 (0:1), góly Popradu: 37. Alekos 

Alekou, 70. Tomáš Peciar, 90. Róbert Ujčík, 12. kolo II. ligy Východ v sobotu 22. októbra FK Haniska - FK Poprad 2:2 

(1:2), góly Popradu: 24. a 45. Vladislav Palša. Program: 13. kolo II. ligy Východ v sobotu 29. októbra o 17.30 hod. FK 

Poprad - FK Spišská Nová Ves. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 42/2016; 26/10/2016; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 
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POPRADSKÉ líšky v sobotu 22. októbra rozdrvili v rámci 2. kola druhej celoštátnej fázy základnej časti hokejovej extraligy 

žien na domácom ľade poľský tím Podhale Nowy Targ 41:0. V treťom kole pocestujú v nedeľu 30. októbra do Martina, 

doma sa predstavia až v sobotu 12. novembra o 19. hod. proti Šarišanke Prešov. 

 

BASKETBALISTI BK Iskra Svit minulý týždeň v stredu zavŕšili trojicu domácich víťazstiev v rade triumfom nad KB Košice 

83:82. V sobotu 22. októbra podľahli v Handlovej domácemu MBK 90:86. Dnes cestujú do Karlovky, doma sa predstavia 

až o dva týždne, v sobotu 5. novembra o 18. hod. proti Spišskej Novej Vsi. 

 

NÁRODNÉ tréningové centrum SFZ v Poprade bolo v piatok a v pondelok dejiskom dvoch prípravných duelov ženskej 

futbalovej reprezentácie SR proti Českej republike. V prvom dokázali Slovenky zdolať svoje súperky 3:2, v druhom sa 

zrodil výsledok 1:0. 

 

TRETÍ októbrový víkend bol pre Karate klub Shihan Poprad bohatý na športové podujatia i medailovú zbierku z nich. Na 

turnaji Ľubovňa Open cup 2016 vybojoval popradský klub spolu 11 medailí, na turnaji o Pohár SNP v Karate sa 

Popradčania tešili zo štyroch medailí a v Budapešti na turnaji Hungarian Open Karate Cup 2016 ukoristila v nominačných 

pretekoch vo farbách Slovenska Monika Pekarčíková striebro a body pre postup na Európsky šampionát. 

 

V SOBOTU 22. októbra sa v Sabinove zúčastnili 1. kola Slovenského pohára v karate mládeže aj karatisti z Central 

karate klubu Poprad. V konkurencii 280 pretekárov zo 48 klubov si Popradčania vybojovali štyri medaily. 

 

V SOBOTU 29. októbra sa v Tatranskej Štrbe uskutoční terénny prekážkový beh Tatra Cross Run. Pretekať sa bude v 

kategóriách muži a ženy na trati dlhej 5 km. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Hokejisti Topoľčian sa doťahujú na vedúce tímy: Zdolali favorizovanú Detvu 

 [topolcany.dnes24.sk; 27/10/2016; Rastislav Búgel ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-sa-dotahuju-na-veduce-timy-zdolali-favorizovanu-detvu-253964 

 

 Topoľčianskym hokejistom sa podarilo zvíťaziť na ľade favorizovaného súpera. Rozhodli v predĺžení. 

 

Hokejová Budiš I. liga pokračovala zápasmi 16. kola. Topoľčany cestovali na ľad HC 07 Orin Detva. Práve domáci celok 

bol v tomto stretnutí jasným favoritom. Detva sa dostal do vedenia v 14. minúte zásluhou Škvaridla. Minútu pred koncom 

prvého dejstva sa však za Topoľčany presadil Tábi a bolo vyrovnané (1:1). 

 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-sa-dotahuju-na-veduce-timy-zdolali-favorizovanu-detvu-253964
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V prostrednej časti zápasu sa Topoľčany dostali do vedenia. V 38. minúte sa presadil Priganc a priniesol radosť na 

topoľčiansku striedačku. V poslednej tretine Vyrovnával Jakubík (2:2) a zápas tak smeroval do predĺženia. V ňom sa 

podarilo prekvapiť hokejistom z HC Topoľčany, keď rozhodujúci gól strelil po 5. minútach hry Kalináč. 

 

HC 07 Orin Detva – HC Topoľčany 2:3 pp (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1) 

 

Góly: 14. Škvaridlo, 49. Jakubík – 19. Tábi, 38. Priganc, 65. Kalináč. Rozhodovali: Valach – Znak, Číž, vylúčení: 5:6, 

navyše Zorvan (Detva) 5+DKZ, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 291 divákov 

 

Poradie Tím Zápasy Body 

1. HK Dukla Michalovce 14 33 

2. PENGUINS Prešov 15 29 

3. HC 07 ORIN DETVA 15 28 

4. HK Spišská Nová Ves 14 26 

5. HK Skalica 15 23 

6. HC TOPOĽČANY 15 22 

7. HK Gladiators TRNAVA 13 15 

8. MHC Martin "B" 13 10 

9. HK ‘95 Považská Bystrica 15 9 

… HK ORANGE 20 7 9 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Noviny Spiša s exkluzívnym rozhovorom 

 [Ľubovnianske ECHO; 11/2016; 27/10/2016; s.: 1; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Od utorka 25. októbra nájdete na pultoch stánkov ďalšie číslo obľúbeného týždenníka. 

 

Na cintorínoch sa o pár dní rozžiaria sviece. Čaká nás spomienka na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Pozreli sme 

sa, ako sa na Sviatok všetkých svätých pripravujú samosprávy. Posvietili sme si aj na hroby významných osobností zo 

Spiša. Kto sa o nich stará? 
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V spravodajstve sa dočítate o petícii, ktorú spisujú obyvatelia Matejoviec. Nepáči sa im, že samospráva chce v ich 

mestskej časti vybudovať komunitné centrum. 

 

Podnikatelia v Starej Ľubovni sa spolu so samosprávou poskladali na novú cestu. V priemyselnej zóne začali naťahovať 

nový koberec. 

 

Hlavná turistická sezóna je už za nami. 

 

Spišská Nová Ves i Levoča sa na počet návštevníkov nemôže sťažovať. 

 

Pozná recept na dlhovekosť? 

 

Opäť si oddýchnete aj pri stranách venovaných ľuďom, o ktorých nehodno mlčať. Peter Trembáč z PopraduVeľkej 

vdýchol život starým rozhodcovským vežiam na Hrebienku. Vytvoril miniatúry tatranských chát, ktoré v nich vystavil. 

Navštívili sme ho doma v ateliéri kde práve dokončoval Majláthovu chatu. 

 

Babička z Levoče svojim zdravím konkuruje mladším. Oslávila už 107. narodeniny. Pozná pani Mária Čeremugová recept 

na dlhovekosť? 

 

Exkluzívny rozhovor 

 

Spevácka legenda Robo Grigorov odohral koncert vo Vysokých Tatrách. 

 

Prezradil nám, prečo ho nie je na verejnosti často vidieť, a tiež čo mu prekáža najviac na súčasnej dobe. Nemlčal ani o 

novom albume, ktorý práve pripravuje. 

 

Pomáhame 

 

V rubrike - Noviny Spiša pomáhajú, si môžete tento týždeň prečítať o ľuďoch, ktorí aj napriek tomu, že sa stretávajú so 

smutnými životnými osudmi, rozdávajú iným láskavé slovo, úsmev i optimizmus. 

 

Po stopách histórie 

 

Krásnym domom v Kežmarku vás prevedie historička Nora Baráthová. Skrýva v sebe tajomstvá. Hovorí sa, že v ňom 

dokonca straší. "Muža videli pracovníčky múzea. Išli ho nasmerovať. Odrazu im chlap z očí zmizol," píše Baráthová. 

 

Pre športových gurmánov 
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Na svoje si opäť prídu aj milovníci športu. Popradčania remizovali v Haniske. Vrbov ukoristil bod vo Vikartovciach, 

Kežmarčania rozstrieľali Veľký Slavkov. Popradskí kamzíci konečne zabrali. Prinášame vám aj rozhovor s dlhoročným 

hlavným trénerom a vedúcim mužstva stolného tenisu v Starej Ľubovni Ondrejom Hakym. 

 

Noviny špeciál 

 

Nezabudli sme ani na prílohu Noviny špeciál. Hlavu si potrápite krížovkami, pripravené sú aj horoskopy, zaujímavosti a 

nezabudli sme ani na stranu venovanú deťom. Noviny, ktoré pomyselne spájajú Spišiakov, ani tento týždeň teda z rúk 

nepustíte. Nájdete ich v stánkoch do konca októbra. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Vyše 2500 divákov prišlo na pohár do Veľkých Ludiniec 

 [Levické ECHO; 11/2016; 27/10/2016; s.: 6; VIKTOR VITULA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Vo Veľkých Ludinciach prišlo na osemfinálový zápas Slovenského pohára proti Slovanu Bratislava 2551 divákov. Hráči, 

funkcionári aj diváci si zápas so slávnym súperom užili aj napriek najtesnejšej prehre a vyradeniu. 

 

Napriek prehre sú spokojní 

 

TJ Družstevník Veľké Ludince v stredu odohral osemfinálový zápas Slovnaft Cupu proti slávnemu Slovanu Bratislava. 

Väčšina divákov čakala, že Slovan si s treťoligistom hladko poradí a strelí väčší počet gólov. Opak bol pravdou a 

Ludinčania sa držali až do samého záveru, čo diváci ocenili dlhým potleskom. "Možno niektorí ľudia očakávali, že 

samotný zápas bude jednoznačnejší, ale keď sa na zápas pozreli nezaujatým okom, zistili, že až taký priepastný rozdiel 

medzi tímami nebol. Slovan bol lepší v držaní lopty. My sme naopak hrali to, čo sa od treťoligistu čaká v zápase proti 

ašpirantovi na celkový triumf v súťaži. Myslím si, že po taktickej stránke sme odohrali veľmi dobrý zápas a sme s našou 

hrou spokojní. Napriek prehre nám ľudia gratulovali, čo je vo futbale nie veľmi vídaný jav. Chalani si zápas veľmi užívali. 

Mnoho z nich prišlo za mnou a poďakovali mi, že práve v tomto období mohli byť v tíme, ktorý zažil obrovskú eufóriu a 

dva zápasy proti prvoligistom," povedal po zápase manažér Veľkých Ludiniec František Urban. Napriek oduševnenému, 

bojovnému a sympatickému výkonu domácich mrzí inkasovaný gól a fakt, že súpera viac nepotrápili. "S nadhľadom 

môžeme povedať, že jediné, s čím môžeme byť nespokojní, je výsledok a inkasovaný gól. Ten bol v podstate lacný, 

pretože lopta mala byť lepšie odkopnutá. Musíme však byť realisti. My sme sa stali víťazmi už len z toho dôvodu, že sme 

hostili jeden z najslávnejších klubov na Slovensku," zhodnotil zápas Urban. 

 

Zranenie Kubalu zmenilo plány 
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Michal Kubala je vo Veľkých Ludinciach nepochybne najskúsenejší hráč. V kariére si zahral za Artmediu Petržalka, AS 

Trenčín, rumunský Gaz Metan Medias, nórsky Stavanger a niekoľko sezón pôsobil aj v tíme ŠK Slovan Bratislava. Jeho 

štart v tomto zápase bol však kvôli zdravotným problémom do posledných chvíľ otázny. "S Michalom sme boli opatrní. Už 

pred zápasom sme vedeli, že je zranený a nebolo isté či nastúpi. Na poslednú chvíľu sa dal zdravotne ako tak do 

poriadku. Až na rozcvičke sa Michal rozhodol, že do zápasu nastúpi. Držíme sa zásady, že prvoradé je zdravie hráčov. 

Michal si však rozhodnutie nastúpiť zobral na seba a veľmi chcel hrať. Sme presvedčení, že keby bol zdravý, zápas by 

bol iný. Po jeho vystriedaní v 39. minúte sme museli zmeniť taktiku. Adam Kosák išiel na jeho miesto a tým pádom sme 

už neťahali toľko lôpt po krídle," prezradil zákulisné informácie František Urban. 

 

Na futbal prišlo o 1000 ľudí viac, ako je obyvateľov v obci 

 

Veľké Ludince sú obec s viac ako 1550 obyvateľmi. Na zápas proti Slovanu Bratislava dorazilo presne 2551 platiacich 

divákov, čo je o približne 1000 ľudí viac, ako v tejto obci žije. Prianím vedenia domáceho mužstva bolo, aby sa na štadión 

dostavilo viac ako 1550 ľudí. "Keď sme hodnotili jednotlivé zápasy v Slovnaft Cupe, vždy sa nám podarilo odhadnúť 

návštevnosť. V kútiku duše som si želal, aby na zápase bolo viac divákov, ako je obyvateľov v našej obci. To, že prišlo 

viac ako 2500 divákov, bolo veľmi milým prekvapením. Myslím si, že sme sa netešili na zápas len my, ale aj diváci a 

spolu sme spravili pre obec a celý náš okres skvelú reklamu," zhodnotil rekordnú návštevu manažér tímu František 

Urban. Divácky záujem povzbudil aj domácich hráčov, veď takáto návšteva nebýva ani na niektorých ligových 

stretnutiach. "Okrem Michala Kubalu asi nikto nehral pred takouto návštevou. Myslím si, že hráči to zvládli. Neboli sme 

zbytočne premotivovaní, hoci sa možno niekomu mohlo zdať, že máme pred Slovanom veľký rešpekt. V tomto prípade si 

treba uvedomiť, proti komu sme nastúpili," uviedol František Urban. Okrem lístkov na zápas si diváci mohli zakúpiť aj 

šály, ktoré vedenie Veľkých Ludiniec vyrobilo ako zberateľský suvenír a pamiatku na veľký deň futbalovej histórie v obci. 

"Predalo sa približne 200 šálov. Niekoľko ich ešte máme. Tie rozdáme sponzorom a ľudom, ktorí nám pomáhali. Šály tiež 

dostali všetci hráči ako pamiatku na tento zápas," informoval o záujme divákov o zberateľský predmet Urban. 

 

Po zápase si zašli na večeru 

 

Vedenie Veľkých Ludiniec pozvalo svojich hostí po zápase na večeru, ktorej sa zúčastnilo približne sto ľudí. Počas nej sa 

debatovalo a Slovanisti opúšťali túto spoločenskú udalosť po približne dvoch hodinách. "Z úst funkcionárov a hráčov 

Slovana zneli slová chvály na naše pohostenie. Na večeri ostali skoro dve hodiny a živo s nami diskutovali na všetky 

témy. My sme sa im poďakovali za zápas, za ich profesionálne vystupovanie počas a aj po zápase, kedy rozdali ohromné 

množstvo podpisov a trpezlivo sa fotili s fanúšikmi. Na konci sme im zapriali, že keď už nás zdolali, tak by sme sa radi 

pochválili tým, že nás vyradil víťaz," prezradil o pozápasovej udalosti Urban. 

 

Účasť v osemfinále je obrovský úspech 

 

TJ Družstevník Veľké Ludince sa v tejto sezóne Slovenského pohára dostal ďalej, ako kto čakal, a preto sa nikto 

nečuduje, že vedenie mužstva je s jazdou v pohárovej súťaži nadmieru spokojné. "Je pre nás veľkým úspechom dostať 
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sa medzi šestnásť najlepších tímov v Slovnaft Cupe. Dlhé roky sme sa o takéto niečo pokúšali. Nikdy sme účasť v tejto 

súťaži nebrali na ľahkú váhu a sme radi, že nám to vyšlo. Aj zápas so Slovanom nám nepadol z neba, pretože sme najprv 

prešli cez ťažkého súpera z Nových Zámkov, o sile Senice netreba vôbec pochybovať, taktiež Spišská Nová Ves bola 

kvalitným súperom. Osemfinálový zápas so Slovanom sme si sami vybojovali a o to viac nás to všetko teší," povedal 

Urban. Po vyradení tímu z pohárovej súťaže sa už mužstvo pod vedením trénera Igora Kasanu môže opäť plne 

koncentrovať na tretiu ligu. "Túto kapitolu už máme za sebou a teraz sa musíme sústrediť na ligové zápasy. Momentálne 

poctivo trénujeme a veríme, že stratené body dokážeme nahradiť v ďalších zápasoch," zakončil rozhovor manažér TJ 

Družstevník Veľké Ludince František Urban. 

 

Veľké Ludince - Slovan Bratislava 0:1 (0:1). 

 

Gól: Čavrič. TJ: Benkó, Flídr (K), Varga, Kosák, Kubala, Predajniansky, Soboňa, Petráš, Cingel, Hlaváčik, Horniak. Náhr: 

Ahmad, Hamdaoui, Straňák. ŠK: Krnáč, Kubík, Soumah, Scott, Rigo, Morlacchi, Saláta (K), Nascimento, Kotula, Čavič, 

De Sa. Náhr: Priškin, Pinte, Oršula. Rozhodovali: Valášek, Benko, Špivák, Očenáš. Delegáti: Chalmoviansky, Bartoš. 

Diváci: 2551. 

 

VIKTOR VITULA 

 

Zápas sa skončil tesným víťazstvom favorita. foto: (VV) 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Vstupný areál nemocnice v Spišskej Novej Vsi zrekonštruovali 

 [korzar.sme.sk; 27/10/2016; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369109/spis.korzar.sme.sk/vstupny-areal-nemocnice-v-spisskej-novej-vsi-zrekonstruovali.html 

 

 Obnovujú aj hlavný vestibul, izby na neurológii a sociálne zariadenia na internom. 

 

Nemocnica. Postupne prechádza obnovou.(Zdroj - ilustračné - Svet zdravia) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nemocnica v Spišskej Novej Vsi ukončila komplexnú rekonštrukciu vstupného areálu pred 

hlavnou budovou monobloku. 

 

Celková hodnota investície predstavuje viac ako 60 tisíc eur. 

 

Vďaka nej vznikla nová parková zóna, ktorá by mala plniť funkciu nemocničného námestia. 

 

Generálnou opravou sa definitívne vyriešil problém s pôvodnou travertínovo-asfaltovou dlažbou, ktorá bola poškodená a 

znižovala bezpečnosť pri chôdzi, a to najmä v daždivom počasí. 

http://s.sme.sk/r-rss/20369109/spis.korzar.sme.sk/vstupny-areal-nemocnice-v-spisskej-novej-vsi-zrekonstruovali.html
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Nová zámková dlažba má takmer 800 metrov štvorcových, rovnako pribudli nové lavičky a nová zelená parková plocha s 

výmerou 250 metrov štvorcových. 

 

O zrealizovanej rekonštrukcii informoval Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc Svet zdravia. 

 

Začali ešte pred letom 

 

Celková rekonštrukcia prístupových plôch sa začala ešte pred začiatkom uplynulého leta. Ako prvá bola dokončená 

dlažba a sadové úpravy vo vnútornom átriu. 

 

V októbri sa ukončila druhá vonkajšia etapa. 

 

"Nemocnica má v prvom rade poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Súčasťou liečivého prostredia je však aj 

celkový vzhľad jej areálu. Náš areál dlhodobo trpel práve zničenou dlažbou, ktorá sťažovala pohyb pacientom a 

návštevníkom," uviedla Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves. 

 

Dominantou nové priestranstva sú tri javorové stromy, ktoré vo štvrtok na mieste zasadili. 

 

V obnove pokračujú 

 

Ďalším projektom, ktorý sa zameriava na skultúrnenie nemocničných priestorov, je rekonštrukcia hlavného vestibulu. 

 

"Po minuloročnom vybudovaní novej recepcie by sme radi v priebehu niekoľkých týždňov dokončili práve začatú 

rekonštrukciu priestorov hlavného vestibulu. Odstránením pôvodného tmavého dreveného obkladu a výmenou osvetlenia 

chceme docieliť krajší presvetlený priestor, ktorý by mal v návštevníkoch vzbudzovať oveľa lepší prvý dojem ako dnes," 

uviedla Šuláková. 

 

V nemocnici sa podľa jej slov rovnako rekonštruujú pacientske izby na neurológii a sociálne zariadenia na internom 

oddelení. 

 

Skupina Penta je finančným partnerom spoločnosti NAMAV, ktorá je minoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, 

vydavateľa denníkov Sme a Korzár. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  2. Liga Star. dorast Východ - 15. kolo 

 [profutbal.sk; 27/10/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 
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http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u19v/clanok215262-_2_Liga_Star_dorast_Vychod__15_kolo.htm?utm_source=rss 

 

2. Liga Star. dorast Východ - sumár vysledkov zápasov 15. kola 

 

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

 

15. kolo - 27.10.2016 - 13:00 

 

Stropkov Spišská Nová Ves 3 - 1 (1 - 0) 

 

Góly: 3.,66. M. L. Vrábeľ, 68. D. Haško - 69. E. Labanc 

 

Žlté karty: 25. Krempaský, 53. Regec, 86. Kavulič 

 

MŠK Tesla Stropkov: Majerník - Paluba, Vrábeľ (89. Kapa), Veselý, Vaško, Lipak (83. Vaňko), Haško, Jesenský (64. 

Berežný), Belina, Feč, Jaselský (37. Batfalský) 

 

FK Spišská Nová Ves: Dzurilla - Michal, Šoltés, Revúcky, Kunzo, Krempaský (72. Pavlík), Labanc, Regec (72. 

Zelenický), Kavulič, Hudran, Augustin 

 

Rozhodovali: Michalik - Jurášek, Vaňo 

 

Divákov: 50 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  2. Liga Mlad. dorast Východ - 15. kolo 

 [profutbal.sk; 27/10/2016; redakcia, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u17v/clanok215269-_2_Liga_Mlad_dorast_Vychod__15_kolo.htm?utm_source=rss 

 

2. Liga Mlad. dorast Východ - sumár vysledkov zápasov 15. kola 

 

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

 

15. kolo - 27.10.2016 - 15:15 

 

Stropkov Spišská Nová Ves 1 - 1 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u19v/clanok215262-_2_Liga_Star_dorast_Vychod__15_kolo.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk-u17v/clanok215269-_2_Liga_Mlad_dorast_Vychod__15_kolo.htm?utm_source=rss
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Góly: 49. J. Fečo, 53. vl M. Džupin 

 

MŠK Tesla Stropkov: Rusinko - Bochmač (73. Slivka), Gonos (50. Mihelič), Bedruň, Džupin, Fečo, Korba (41. Mačuga), 

Novotňak, Preksta, Cichý, Glovacký 

 

FK Spišská Nová Ves: Tomaščík - Pacák, Kačír, Borženský, Korba, Gbur, Nemčík (74. Farkašovský), Ištvánik (59. 

Gibala), Gurčík, Štrompf (66. Vaškovič), Kračko 

 

Rozhodovali: Jurášek - Michalik, Vaňo 

 

Divákov: 50 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Súťaž o najkrajšie mesto finišuje: Aha, na akom mieste sa nachádza Hlohovec! 

 [hlohovec.dnes24.sk; 27/10/2016; Erik Bojničan ; Zaradenie: Hlohovec] 

http://hlohovec.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadza-hlohovec-253992 

 

 Už len niekoľko dní zostáva do ukončenia hlasovania o najkrajšie mesto na Slovensku. Ako je na tom zatiaľ Hlohovec? 

 

Vlani sa nám prvé priečky neušli ani zďaleka. Tentoraz to vyzerá lepšie, no máme čo doháňať. Reč je o 8. ročníku súťaže 

o najkrajšie mesto Slovenska, ktorú vyhlásil internetový portál Slovakregion. 

 

Súťaž odštartovala prvého apríla 2016 a hlasovať je možné do 31. októbra. Veľa času tak už neostáva a my sme sa v 

tejto záverečnej fáze pozreli, ako sa darí nášmu mestu. 

 

Aktuálny stav 

 

V roku 2015 obsadil Hlohovec 71. priečku. Je tu rok 2016 a do konca hlasovania zostáva už len niekoľko dní. A Hlohovec 

si tento rok nateraz polepšil o viac ako polovicu miest. Aktuálne sa totiž nachádza na 35. priečke. 

 

Prvé miesto aktuálne patrí Spišskej Novej Vsi, za ňou sa nachádza Bardejov a prvú trojicu uzatvára mesto Levoča. 

Poradie je však predbežné a môže sa ešte stále meniť. 

 

Prečítajte si aj 

 

http://hlohovec.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadza-hlohovec-253992
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Ako hlasovať 

 

Zahlasovať za naše alebo aj iné mesto môžete aj vy prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu 

len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a 

nezaväzujúca. 

 

Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. Zvíťazí to, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude 

mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky budú zverejnené 5. novembra. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Súťaž o najkrajšie mesto finišuje: Aha, na akom mieste sa nachádza Trnava! 

 [trnava.dnes24.sk; 27/10/2016; Monika Hanigovská ; Zaradenie: Trnava] 

http://trnava.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadza-trnava-254009 

 

 Už len niekoľko dní zostáva do ukončenia hlasovania o najkrajšie mesto na Slovensku. Ako je na tom zatiaľ Trnava? 

 

Vlani sa Trnave prvé priečky neušli a tentoraz to zatiaľ vyzerá ešte horšie než minulý rok. Máme tak čo doháňať. Reč je o 

8. ročníku súťaže o najkrajšie mesto Slovenska, ktorú vyhlásil internetový portál Slovakregion. 

 

Súťaž odštartovala prvého apríla 2016 a hlasovať je možné do 31. októbra. Veľa času tak už neostáva a my sme sa v 

tejto záverečnej fáze pozreli, ako sa darí nášmu mestu. 

 

Aktuálny stav 

 

V roku 2015 obsadila Trnava 37. priečku. Je tu rok 2016 a do konca hlasovania zostáva už len niekoľko dní. Aktuálne sa 

naše mesto ale nachádza až na 54. priečke. 

 

Prvé miesto aktuálne patrí Spišskej Novej Vsi, za ňou sa nachádza Bardejov a prvú trojicu uzatvára mesto Levoča. 

Poradie je však predbežné a môže sa ešte stále meniť. 

 

Prečítajte si aj 

 

http://trnava.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadza-trnava-254009
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Ako hlasovať 

 

Zahlasovať za naše alebo aj iné mesto môžete aj vy prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu 

len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a 

nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu. Zvíťazí to, ktoré získa najviac hlasov 

a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky budú zverejnené 5. novembra. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Nové rádio v Trnave sa má volať Trnava Roks 

 [etrend.sk; 27/10/2016; pol ; Zaradenie: MEDIALNE/Rádiá] 

http://medialne.etrend.sk/radia/nove-radio-v-trnave-sa-ma-volat-trnava-rocks.html 

 

Do jesenného výberového konania , v ktorom je zaradených dvanásť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili deviati 

súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o licenciu na novú rozhlasovú stanicu. Všetky kmitočty si koordinovali vysielatelia. 

 

Najviac frekvencií chce získať eseročka T.W. Rádio, ktorá prevádzkuje Rádio 7. Žiada o frekvencie v bratislavskej 

Dúbravke, Košiciach, Žiline a Trnave. 

 

Dúbravskú a trnavskú frekvenciu pritom podľa prvotných informácií koordinoval Ges Slovakia (Rádio Anténa Rock). V 

prípade oboch týchto kmitočtov je záujemcov aj Radio ON, ktoré prevádzkuje stanicu Aligator – Classic Rock Radio. 

 

Zvyšní siedmi vysielatelia požiadali Radu pre vysielanie a retransmisu (RVR) o pridelenie jednej frekvencie. Novú licenciu 

môže regulátor udeliť spoločnosti Trnavská produkčná, ktorá žiada o frekvenciu 103,9 MHz Trnava. Na nej plánuje 

spustiť vysielanie nového lokálneho rádia s názvom Trnava Roks. 

 

Ako Mediálne.sk informovalo, za projektom je bývalý technický riaditeľ Rádia Piešťany Pavol Jurák. Ten podľa skoršieho 

vyjadrenia novú stanicu rozbieha s ďalšími ľuďmi. 

 

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, bude v pondelok 21. novembra o 

10:00 v bratislavskom sídle RVR. 

 

Zoznam frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania 

http://medialne.etrend.sk/radia/nove-radio-v-trnave-sa-ma-volat-trnava-rocks.html
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Lokalita Frekvencia [MHz] Žiadateľ 

Bratislava - DúbravkaDúbravka 91,7 T.W. Rádio s.r.o., Radio ON s.r.o. 

Košice 88,6 T.W.Rádio s.r.o. 

Lendak 92,9 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

Nitra 93,6 Rádio WOW s.r.o. 

Nitra 104,1 C.S.M. group s. r. o. 

Poprad 90,3 Best FM Media spol. s r.o. 

Poprad 91,7 Marek Petráš 

Spišská Nová Ves 101,9 Rozhlas a televízia Slovenska 

Trnava 97,6 T.W.Rádio s.r.o., Radio ON s.r.o. 

Trnava 103,9 Trnavská produkčná s.r.o. 

Žilina 88,2 RADIO ONE, s.r.o. 

Žilina 101,0 T.W.Rádio s.r.o. 

 

Zdroj - RVR 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  IC vlaky sa vracajú, no vo Vrútkach nezastavia 

 [sme.sk; 27/10/2016; Roman Kopka ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20366886/nasturiec.sme.sk/ic-vlaky-sa-vracaju-no-vo-vrutkach-nezastavia.html 

 

 Ak budú chcieť Turčania využívať vlaky vyššej kategórie, tak budú musieť nastupovať a vystupovať v Žiline. 

 

Do IC vlakov zaradia štátne železnice to najlepšie, čo majú. (Zdroj - PAVOL ZACHAR) 

 

MARTIN, VRÚTKY, BRATISLAVA. InterCity vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko, ktoré opäť začnú od 11. decembra 

premávať na trati Bratislava – Košice, cez Vrútky iba preletia. Stáť majú okrem nástupnej a výstupnej stanice v Trnave, 

Žiline, Poprade a v Kysaku. 

 

Vlak bude zostavený len z piatich vozňov (vozeň I. triedy, reštauračný vozeň, vozeň na prepravu batožín, detí a 

imobilných cestujúcich a dva vozne II. triedy) s kapacitou 247 miest a z hlavného mesta do metropoly východu dorazí za 

4 hodiny a 45 minút. Oproti konkurenčnému RegioJetu, ktorý ale stojí v dvanástich staniciach, vrátane Vrútok, to bude 

rýchlejšie o 25 minút. Bežný rýchlik ZSSK 445 km s 21 stanicami cestu zvládne, ak nemešká, za 5 hodín a 57 minút. 

 

"Jednou zo základných možností, ako do vlaku prilákať cestujúcich, je čo najkratší čas jazdy. To zvyšuje šancu s novými 

IC vlakmi ekonomicky uspieť. Železničná spoločnosť preto okrem iného stavila na rýchlosť. Keďže jej zvyšovanie je 

možné najmä skrátením pobytov a redukciou zastavení, IC vlaky nebudú zastavovať v tých staniciach, ktoré boli z 

http://s.sme.sk/r-rss/20366886/nasturiec.sme.sk/ic-vlaky-sa-vracaju-no-vo-vrutkach-nezastavia.html
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hľadiska nástupov a výstupov najslabšie –Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky a Trenčín," 

argumentuje vo svojom stanovisku Železničná spoločnosť Slovensko. 

 

Čo na to ľudia 

 

K téme IC vlakov sa vyjadrili na redakčnom facebooku i naši čitatelia. "Ideálne by bolo, keby tento vlak vyrazil z Kamčatky 

a zahamoval až v Lisabone," ironizoval Branislav Šebo. Michal Kapusta si myslí, že Turčania zrejme tieto spoje využívať 

veľmi nebudú. 

 

"Veď stoja len na štyroch staniciach. Je to hanba našich pohlavárov, ktorí zas robia politiku bez občanov. A práve im mali 

byť tieto vlaky určené." 

 

Norike Schvabovej tiež prekáža, že IC vlaky nebudú stať vo Vrútkach. "Ľúto mi je študentov a všetkých, čo dochádzajú 

vlakmi do práce. Myslím, že to nebol dobrý nápad." 

 

Annu Sarňákovú zas zaujíma, v akom čase budú IC vlaky premávať, koľko budú stáť a ako budú harmonizované prípoje. 

"Keď to bude prijateľné, zvážim aj túto možnosť, ale vďaka RegioJetu je latka nastavená vysoko." 

 

Prípoje ešte nie sú známe 

 

Na časy odchodov a prípojov IC vlakov a aj prípojov z Vrútok a Žiliny sme sa pýtali aj my. 

 

Konkrétnu odpoveď sme ale od Železničnej spoločnosti zatiaľ nedostali, iba prísľub, že bude včas informovať. Podľa 

našich zistení by sa tak malo stať 11. novembra. 

 

Vlna nespokojnosti sa zdvihla v Trenčíne a aj v Liptovskom Mikuláši, kde radnice protestujú proti tomu, že IC vlaky v ich 

mestách nezastavia. Oslovili ministerstvo dopravy, nevylučujú ani petíciu. A čo Martin s Vrútkami? 

 

"Turčania sú historicky zvyknutí prestupovať na spoje v Žiline. Ak budú k IC vlakom prípoje, tak s tým asi zásadný 

problém mať nebudú. Zatiaľ sme od občanov žiadny podnet nedostali, preto sme sa ani do žiadnej petície nepustili," 

povedal Imrich Žigo, viceprimátor Martina. 

 

V podobnom duchu reagoval aj Miroslav Mazúr, primátor Vrútok. "Kontaktoval ma jeden občan, zisťoval som si fakty, ale 

priestor na zmenu už nie je veľký." 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Závacká (PD): Na čo že sú nám vlaky? Máme predsa nohy a staré škodovky 
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 [parlamentnelisty.sk; 27/10/2016; Eva Božoňová ; Zaradenie: Politika] 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Zavacka-PD-Na-co-ze-su-nam-vlaky-Mame-predsa-nohy-a-stare-skodovky-

279385 

 

Zrušte všetky vlaky, severovýchod Slovenska je zaostalý 

 

Foto: PRIAMA DEMOKRACIA 

Popis: PRIAMA DEMOKRACIA 

 

Malá skupinka ľudí v Bratislave, ktorá má moc, rozhoduje o našich každodenných životoch reštriktivným smerom. To 

znamená zdražovať, obmedzovať alebo vylúčiť. Cestovanie vlakom zdražuje (momentálne je pre študentov a dôchodcov 

zadarmo). Cestovanie sa celé roky zdražovalo, ale služby sú rovnaké alebo aj horšie. Vo vlakoch je cestovať asi tak 

bezpečne ako v časoch divokého západu. Sedieť samej žene v kupe je rizikové, aby neprišiel ku nej niekto z nožom v 

lepšom prípade nepýtal pár eura alebo v horšom snásilnil. A možno aj ju zabil. 

 

Pokiaľ mám vedomosti, že železničná polícia bola zrušená, resp. jej činnosť riadne oklieštená. Dôvod je prozaický. 

Peniaze. Rodina z viacerými deťmi musí vyjsť aj 600 e mesačne, a nejak vyjde. Musí aj za cenu veľkého uskromňovania 

alebo bolestivého karkulovania. Nekúpim dieťaťu novú vetrovku, ale topanky. Teraz sú našťastie secondhandy aj za euro. 

Ale v malých mestečkách zaostalého severovýchodu sú tie secondhandy drahé. Ako to, že manažment ŽSR resp. jej 

minister, neboli schopní svoj rezort priviesť ku ziskom? Nový prepravca Regio.Jet za cenu 10 e dopraví ľudí z Košíc do 

Bratislavy, ku tomu dajú cestujúcemu v cene lístka malinkovku alebo kávu. V bufete vlaku ŽSR káva výjde 1,5 e, čo je 

riadne predražené. A ku tomu je cena lístka asi 20 e, Košíce - Bratislava. Ku tomu si človek musí kúpiť miestenku, aby 

nestál v preplnenom vlaku 6 hodín. Cestujúci tam sedia natlačení ako sardínky v oleji. Logicky, že ľudia radšej cestujú 

lacnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie s láskavejšou obsluhou vo vlakoch Regio-jetu. A napriek výrazne nižšej cene a 

ponúkania nápojov zadarmo má Regio-Jet veľký získ. Svojich zamestnancov platí asi 800 e. Ak nočné, aj 1 000 e. 

 

Peniaze sa tratia, nejdú na rozvoj dopravy 

 

ŽSR zisk nemajú. Ako to, že ministri, manažéri tento rezort priviedli ku mínusu? Jednoducho. Peniaze sa tratia, nejdú na 

rozvoj dopravy. Idú do súkromných vačkov. Následok je rušenie spojov a ich obmedzovanie. Najviac obmedzení spojov 

došlo asi za ministra Počiatka. 

 

Ja si pamätám na tieto trasy, kde už vlaky nechodia alebo boli výrazne obmedzené. Začnem košickým krajom: 

Trať Košice, Moldava, Turňa nad Bodvou, Zádiel. Zrušená trať. Osobný vlak premáva iba po Moldavu. Predtým každú 

hodinu, teraz raz za dve hodiny. Iba hlupák by mohol zrušiť Zádiel - nádhernú Zádielsku dolinu a planinu. Teraz človek 

musí cestovať do Moldavy a odtiaľ autobusom. A to tiež ktovie ako málo tam chodí. 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Zavacka-PD-Na-co-ze-su-nam-vlaky-Mame-predsa-nohy-a-stare-skodovky-279385
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Zavacka-PD-Na-co-ze-su-nam-vlaky-Mame-predsa-nohy-a-stare-skodovky-279385
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Trať Gelnica, Dedinky - Stratená, Bánska Bystrica. Výrazne obmedzená iba na dva - tri razy denne. Turisti by mali 

záujem sa dostať do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Musia ísť už ráno na šiestu, aby stihali vlak na späť, asi o tretej 

popoludní. Potom už nič vraj nejde. 

 

Trať Košice Spišské Podhradie - zrušená. Teraz je tam komplikovaná doprava, kde treba dva tri razy prestúpovať. 

Trať Levoča - Spišská Nová Ves - zrušená. Ale nahradili to autobusmi, ktoré chodia každú pol hodinu. Ekologickejšie by 

boli asi tie vlaky. 

 

Ďalej zrušili vlaky z Košíc do Čane, Sene. Tí ktorí, dochádzajú do priemyslového parku Kechnec inak ako autom, vedia, 

že spojenia do firiem sú tam mizerné. Zamestnanci by museli čakať hodinu a pol. Aj to je dôsledok toho, že vlaky tam boli 

zrušené. 

 

Trať Poprad - Kežmarok - Stará Ľubovňa. Autobusy chodia každú polhodinu do Kežmarku. Kto býva ďalej a až v Starej 

Ľubovni má smolu. Tomu chodí autobus každé dve hodiny. 

 

A regionálne vlaky tiež. Predtým chodili vlaky každú hodinu. Ďalšou hanbou je trasa Poprad - Štrbské Pleso, Poprad - 

Lomnica. Tam vlaky chodia každú hodinu, aj v čase hlávnej turistickej sezóny. Kde vo vlaku je doslova hlava na hlave. 

 

V bohatých krajoch ku žiadnej reštrikcii nedošlo 

 

Určite existujú viacej vlakove trasy, ktoré boli výrazne obmedzené alebo zrušené. Ľuďom tak sťažili ich každodenné 

cestovanie za prácou a školou. Ja som spomenula iba tie, ktoré som osobne absolvovala. Aj trasa Košice - Prešov je 

riadne oklieštená. Predtým boli vlakové spojenia častejšie, a nie iba raz za hodinu a potom iba hodinu a pol. 

 

Pokiaľ viem, že vlaky v bohatých krajoch ako Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, tam nedošlo ku žiadnej reštrikcii. Ale 

asi naopak. Skôr ku posileniu. 

 

Čo je hlavným zámerom chudobné regiony juhu, severu a východu Slovenska úplne odizolovať? A vraj obmedzovanie 

alebo vylúčovanie spojov sa neskončilo. 

 

Ak už nie ohľad ku vlastným občanom. Tak aspoň ekonomický rozum velí, aby sa obnovili niektoré vlaky aspoň v čase 

turistickej sezóny. 

 

autor: Eva Božoňová 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  O voľné rozhlasové frekvencie má záujem desať uchádzačov 
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 [netky.sk; 27/10/2016; SITA ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/o-volne-rozhlasove-frekvencie-ma-zaujem-desat-uchadzacov 

 

BRATISLAVA - O voľné rozhlasové frekvencie má záujem desať uchádzačov. Do jesenného výberového konania Rady 

pre vysielanie a retransmisiu (RVR), v ktorom je zaradených dvanásť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili deviati 

súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o licenciu na novú rozhlasovú stanicu, agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa 

RVR Lucia Jelčová. Rada účastníkov konkurzu vypočuje v pondelok, 21. novembra od 10:00 v svojom bratislavskom 

sídle a následne rozhodne o pridelení frekvencií. 

 

Podľa informácií z RVR, je všetkých 12 frekvencií individuálne skoordinovaných a týkajú sa lokalít Bratislava - Dúbravka, 

Košice, Lendak, Nitra, Poprad, Spišská Nová Ves, Trnava a Žilina. O najväčší počet frekvencií, štyri, má záujem 

vysielateľ T.W.Rádio, s.r.o., ktorý by mohol rozšíriť pokrytie Rádia 7 v bratislavskej Dúbravke, v Košiciach, Trnave a v 

Žiline. O dve z frekvencií, ktoré žiada T.W.Rádio, sa uchádza aj spoločnosť Rádio ON s.r.o., vysielateľ Aligator - Classic 

rock radio. Zvyšní siedmi vysielatelia požiadali licenčnú radu o pridelenie jednej frekvencie. Novú licenciu na vysielanie by 

RVR mohla udeliť spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., ktorá žiada o frekvenciu 103,9 MHz Trnava, na ktorej plánuje 

spustiť vysielanie programovej služby Trnava rocks, dodala Jelčová. 

 

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie licenčná rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a 

mediálnych obsahov, prehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a prehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov na 

financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na už existujúcu ponuku v 

lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať, a aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo 

verejnom záujme. Prihliada na to, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu. Ak je žiadateľom o 

licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou, je pre RVR dôležitá pri rozhodovaní o licenciách i 

primeraná majetková účasť slovenských osôb. RVR organizuje konkurzy na frekvencie dva razy ročne, na jar a na jeseň. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  O voľné rozhlasové frekvencie má záujem desať uchádzačov 

 [strategie.hnonline.sk; 27/10/2016; im ; Zaradenie: Médiá] 

http://strategie.hnonline.sk/media/850322-o-volne-rozhlasove-frekvencie-ma-zaujem-desat-uchadzacov 

 

http://www.netky.sk/clanok/o-volne-rozhlasove-frekvencie-ma-zaujem-desat-uchadzacov
http://strategie.hnonline.sk/media/850322-o-volne-rozhlasove-frekvencie-ma-zaujem-desat-uchadzacov
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15:24 

 

O najväčší počet frekvencií, štyri, má záujem vysielateľ T.W.Rádio. 

 

Do jesenného výberového konania, v ktorom je zaradených dvanásť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili deviati 

súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o licenciu na novú rozhlasovú stanicu, informuje Rada pre vysielanie a retransmisiu 

vo svojej tlačovej správe.  

 

O najväčší počet frekvencií, štyri, má záujem vysielateľ T.W.Rádio, s.r.o., ktorý by mohol rozšíriť pokrytie Rádia 7 v 

Bratislave – Dúbravke, Košiciach, Trnave a v Žiline. O dve z frekvencií, ktoré žiada, sa uchádza aj spoločnosť Rádio ON 

s.r.o., vysielateľ programovej služby ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO. 

 

Zvyšní siedmi vysielatelia požiadali Radu o pridelenie jednej frekvencie. Novú licenciu na vysielanie by Rada mohla udeliť 

spoločnosti Trnavská produkčná s.r.o., ktorá žiada o frekvenciu 103,9 MHz Trnava, na ktorej plánuje spustiť vysielanie 

programovej služby TRNAVA ROCKS. 

 

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 21. 

novembra 2016 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 

 

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania: 

 

Lokalita 

 

Frekvencia [MHz] 

 

Žiadateľ 

 

Verejné vypočutie 

 

Bratislava - Dúbravka 

 

91,7 

 

Radio ON s.r.o. 

 

10:20 hod. 

 

T.W.Rádio s.r.o. 
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10:40 hod. 

 

Košice 

 

88,6 

 

T.W.Rádio s.r.o. 

 

10:40 hod. 

 

Lendak 

 

92,9 

 

Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

 

12:40 hod. 

 

Nitra 

 

93,6 

 

Rádio WOW s.r.o. 

 

12:20 hod. 

 

Nitra 

 

104,1 

 

C.S.M. group s. r. o. 

 

10:00 hod. 

 

Poprad 

 

90,3 
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Best FM Media spol. s r.o. 

 

11:00 hod. 

 

Poprad 

 

91,7 

 

Marek Petráš 

 

13:00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

101,9 

 

Rozhlas a televízia Slovenska 

 

10:20 hod. 

 

Trnava 

 

97,6 

 

T.W.Rádio s.r.o. 

 

10:40 hod. 

 

Radio ON s.r.o. 

 

10:20 hod. 

 

Trnava 

 

103,9 

 

Trnavská produkčná s.r.o. 
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12:00 hod. 

 

Žilina 

 

88,2 

 

RADIO ONE, s.r.o. 

 

11:40 hod. 

 

Žilina 

 

101,0 

 

T.W.Rádio s.r.o. 

 

10:40 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Víkend bude patriť duchom a strašidlám. Vyberte sa za nimi na hrady aj do podzemia 

 [pluska.sk; 27/10/2016; os ; Zaradenie: Rady a tipy] 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/10/vikend-bude-patrit-duchom-strasidlam-vyberte-za-nimi-hrady-aj-do-podzemia.html 

 

Halloween ako pohanský sviatok pochádzajúci z Írska sa udomácnil aj u nás. Počas blížiacich sa víkendových dní si po 

celom Slovensku môžete užiť strašidelnú atmosféru na netradičných mystických akciách. 

 

Nočné strašidelné prehliadky sú len pre odvážnych. Autor - slovakia.travel 

 

Sprievodným znakom Halloweenu sú strašidlá, duchovia a všadeprítomné vyrezávané tekvice. Strašidelné bytosti si na 

vás počkajú na Bojnickom zámku, na hrade Strečno aj Modrý kameň. Zvedavcom sa otvorí aj podzemie čachtického 

hradu. Máte sa na čo tešiť! 

 

Trenčiansky kraj  

 

Bojnický svetlonos na zámku  

 

Kedy: 28. 10. – 31. 10. 2016 

http://www.pluska.sk/rady-tipy/10/vikend-bude-patrit-duchom-strasidlam-vyberte-za-nimi-hrady-aj-do-podzemia.html
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Kde: Bojnice, okres Prievidza, Bojnický zámok  

Čas: 19:00 

Vstupné: 8 eur  

Svetlonosi a všakovaké strašidlá vám ukážu, čo je to strach. Pod rúškom noci sa vynoria z útrob a skrýš zámku do 

chodieb medzi návštevníkov. Stretnete pôvodných obyvateľov zámku, ktorí majú za svojou smrťou dlhé príbehy. 

Ochranou pred mŕtvymi je podľa starých Keltov svetielko z plameňa v strašidelnej tvári tekvíc. Môžete si ju vytvoriť a máte 

ochranu pred tajomnými silami.  

 

Trenčiansky kraj  

 

Dušičové Čachtické podzemie  

 

Kedy: 29.10.2016 - 1.11.2016 

Kde: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom 

Čas: 10:00-18:00  

Vstupné: dospelí 2 eur, deti do 6 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP 1 eur  

Všade tma, len tiché svetlo sviec v sprievode tajomstiev a spomienka na obete"Krvavej grófky"v tajomnom prostredí 

podzemných pivníc. Tajomné čachtické podzemie sa rozprestiera ako pavučina pod celými Čachticami. Preneste sa v 

čase a pocíťte temnú atmosféru strachu o holý život, alebo sa pokochajte jedinečným historickým stavebným dielom.  

 

Trnavský kraj  

 

Strašidlá na Smolenickom zámku  

 

Kedy: 29.10.2016 – 30.10.2016 

Kde: Smolenický zámok, okres Trnava 

Čas: Sobota 11:00 – 22:00, nedeľa 9:00 – 19:00  

Vstupné: dospelí: 5 eur, zľavnené 3 eur 

Jednou z najväčších turistických atrakcií východného úpätia Malých Karpát je "rozprávkový" Smolenický zámok. Počas 

nadchádzajúceho víkendu sa na dva dni zmení na strašidelný a návštevníkov prevedie zámkom Občianske združenie 

Karpatoš. Prehliadku strašidelného zámku spestrí maľovanie na tvár, lukostreľba a iné atrakcie.  

 

Prešovský kraj  

 

Nočné strašidelné prehliadky  

 

Kedy: 29. 10. – 30. 10. 2016 

Kde: Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, Nestville park  
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Čas: od 19:00 

Vstupné: vstup voľný  

Neodmysliteľnou súčasťou jesene je aj Dušičokvý víkend, nezabudnuteľná Halloweenska zábava a noc strašidiel. Ak sa 

chcete v túto noc báť, príďte do Nestville Parku. Spoznáte jeden z z najmalebnejších kútov Slovenska a zažijete skutočný 

príbeh starého mŕtveho liehovarníka.  

 

Košický kraj  

 

Večerné výstupy na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska  

 

Kedy: 28. 10. 2016  

Kde: Spišská Nová Ves, Veža Rím.-kat. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie 

Čas: 17:00 

Vstupné: dospelí: 3 eur, študenti a dôchodcovia: 2 eur, deti do 15 rokov: 1 eur 

Najvyššia kostolná veža na Slovensku vám prinesie tajuplnú atmosféru počas Halloweenskeho víkendu. Nočná obloha a 

priestory veže vám dajú dôvod na zimomriavky. Spoznajte mesto ako na dlani a sledujte mihotavé svetielka naokolo.  

 

Žilinský kraj  

 

Noc duchov, tekvíc a strašidiel na hrade Strečno  

 

Kedy: 27.10.2016  

Kde: Hrad Strečno, okres Žilina 

Čas: 18:00-23:00  

Vstupné: dospelí: 6 eur, zľavnené 4 eur, rodinné 16 eur 

Skupina historického šermu Wagus navodí v hrade atmosféru plnú napätia, strachu a hrôzy, nezvyčajnej choreografie 

tanca a zániku bosoriek. Kapor na scéne zahrá predstavenie Doktor Jekyll a pán Hyde, podujatie ozvláštni ohňová šou v 

prevedení Black Evils a v prípade priaznivého počasia môžete pozorovať aj hviezdy. V stredovekej dedine Paseka bude 

Cech Terra de Selinan ponúkať ochutnávky stredovekej kuchyne a smäd vám uhasí čarovný čaj. 

 

Banskobystrický kraj  

 

Duchovia a svetielka na hrade Modrý Kameň  

 

Kedy: 29.10.2016  

Kde: Hrad Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš 

Čas: od 15:00  

Vstupné: dospelí: 2 eur, zľavnené 1 eur, deti do 3 rokov a ZŤP zadarmo 
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Nad Modrým Kameňom sa vypína zrúcanina rovnomenného hradu, kde bude v období dušičiek pripravený program plný 

zábavy. Vystúpi bábkové divadlo Nitka z Písku (ČR) s hrou Lovci mamutov, ohňa a života. Interaktívne divadelné 

predstavenie A. Pallesitza s názvom Červená čiapočka bude pre odvážnejšie deti. V Temných tvorivých dielňach, si 

môžete vyrobiť rôzne strašidlá, strašidielka, masky a magické predmety. V kaštieli sa v tento podvečer stretnú duchovia z 

rôznych období a rozprávok. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Oddýchnutí "vojaci" zabojujú na Spiši 

 [Korzár; 251/2016; 28/10/2016; s.: 20; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Bude to pre nich prvý zápas v tomto týždni, k súperovi idú s rešpektom. 

 

MICHALOVCE.  

 

Prvoligoví hokejisti HK Dukla Michalovce mali v posledných dňoch poriadne chudobný zápasový program. Od polovice 

októbra zatiaľ odohrali iba jediný duel na ľade Topoľčian, kde potvrdili úlohu favorita a vyhrali jasne 8:3. Dnes, teda 

presne po týždni, absolvujú ďalší súboj v Spišskej Novej Vsi, ktorá aktuálne okupuje štvrtú priečku tabuľky. 

 

Výborná nálada 

 

"Vojaci" mali ostatné dve stredy zápasovú prestávku. Najprv kvôli voľnému žrebu v súťaži a potom pre vírusové 

ochorenie v martinskom Atíme, ktoré sa dotklo aj rezervnému mužstva, na ľade ktorého mali predvčerom hrať. Zápas tak 

odložili na neurčito. "Škoda, že sme v stredu nehrali. Dúfame, že v Martine sa čím skôr dá všetko do poriadku a čoskoro 

jeho tímy budú hrať," povedal tréner Michalovčanov Miroslav Ihnačák, ktorý na otázku, ako vyplnili dni bez zápasov, s 

úsmevom odvetil: "Oddychovali sme a na tréningoch hrali len bago," žartoval popradský rodák, ktorý odpoveďou iba 

potvrdil, že momentálne vládne v tábore lídra tabuľky výborná nálada. 

 

Nebude to jednoduché 

 

Dnes na Spiši by Zemplínčania radi nadviazali na kvalitné výkony z predošlých zápasov u súperov. "Máme menšie obavy 

z toho, či prestávka na nás nezanechá nejaké stopy, ale verím, že súboj zvládneme. Spišiaci majú dobré mužstvo, ideme 

k nim s rešpektom. Hrá sa tam ťažko, v kádri majú veľa mladých chlapcov, ktorí budú veľa korčuľovať. Nebude to 

jednoduchý zápas, musíme byť pripravení od prvých sekúnd," už vážnym tónom pokračoval Ihnačák. Dukle bude vo 

východniarskom derby chýbať iba zranený útočník Fedorko, ostatní hráči sú v poriadku. "Privítal by som však ešte 

posilnenie kádra, keďže do slovenskej 20-tky nám zobrali aj Mesaroša. Obzeráme sa po nejakých hráčoch, uvidíme, či 

niekoho zoženieme," doplnil Ihnačák. 
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RÓBERT ANDREJOV 
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1.20.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 251/2016; 28/10/2016; s.: 6; red ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Košický kraj 

 

* Piatok 28. 10. 

 

Majstrovstvá Európy v tanci na vozíku 

 

KOŠICE.  

 

Košice budú od dnes do nedele hostiť Majstrovstvá Európy v tanečnom športe na vozíku. Dejiskom prestížneho podujatia 

bude Spoločenský pavilón a predstaví sa 100 súťažiacich zo 14 krajín. Súťaže sa začínajú vždy o 15.00 hod. Záverečný 

galaprogram "Noc šampiónov" bude v nedeľu o 19.00 hod. 

 

Hudson Taylor Jones 

 

KOŠICE.  

 

Akustický koncert Američana Hudsona Taylor Jonesa bude v pavilóne Papa v Kulturparku dnes o 19.00 hod. 

 

Metalový koncert 

 

KOŠICE.  

 

Fanúšikovia metalu si prídu na svoje dnes v Riders Pube o 20.30 hod. Zahrá košická rock-metalová kapela From the six 

a prešovská crossovermetalová skupina L4ST. 

 

Divadlo Kontra 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Divadlo Kontra hostí na svojej scéne českú kapelu Babubabu. Zažite neobvyklý a jedinečný koncert v Kontre o 19.00 h. 

Trochu jazz, trochu funky alebo aj blues. 
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Kino Margecany 

 

KOŠICE.  

 

Dnes o 19.00 hod. uvidíte Hardcore Henry, prvý film na svete, ktorý je natočený z pohľadu prvej osoby. V nedeľu o 16.00 

hod. je pre deti pripravené premietanie príbehu Poštár Pat. 

 

Svetielkový Hallowen 

 

GELNICA.  

 

Centrum voľného času pripravilo pre deti Svetielkový Hallowen. Od 14.00 hodiny je na programe vyrezávanie tekvíc, 

tvorivé dielne, čarodejnícka kuchyňa, súťaž o naj tekvicu, strašenie na zámku, nočné svetielkovanie v záhrade. Deti si 

môžu doniesť hallowensku masku, lampáš alebo iné svetielko. 

 

* Sobota 29. 10. 

 

Turistika 

 

KOŠICE.  

 

Telovýchovná jednota Horec Košice pozýva v sobotu na jesennú prechádzku po trase: Jahodná, kopec – chata Diana – 

Alpínka (7 km). Zraz na Havlíčkovej ulici, odchod autobusu č. 14 o 8.29 hod. Akciu organizuje I. Lipták. 

 

Le Jardins Des Arts 

 

KOŠICE.  

 

Koncert súboru, ktorý hrá maďarskú, taliansku, nemeckú a anglickú hudbu 17. a 18. storočia bude v sobotu o 19.00 hod. 

vo Východoslovenskej galérii ako súčasť osláv narodenia kniežaťa Ferenca II. Rákócziho. 

 

* Nedeľa 30. 10. 

 

Elán Tour 2016 

 

KOŠICE.  
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V nedeľu od 18.00 hod. sa v Steel aréne začína koncert skupiny Elán. 

 

Festival svetlonosov 

 

KOŠICE.  

 

Výstava vyrezávaných tekvíc – svetlonosov, živé rozprávkové postavičky, tvorivé dielne a sprievod svetlonosov sú 

pripravené v nedeľu od 14.00 v Mestskom parku. 

 

Fragile Queen Symphony 

 

POPRAD.  

 

Nesmrteľné hity kapely Queen v podaní známej a cappelly Fragile si môžete vychutnať v Dome kultúry od 19. hodiny. 

 

Prešovský kraj 

 

* Piatok 28. 10. 

 

Psie srdce 

 

PREŠOV.  

 

Pes, ktorý šteká, nehryzie. Ale čo pes, ktorý rozpráva, spieva internacionálnu a číta Engelsove spisy? Dramatizácia 

jednej z najtemnejších kníh 20. storočia bude mať premiéru na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského o 18.30 hod. 

 

Longital Divoko 

 

PREŠOV.  

 

Skupina Longital vydala nový album s názvom Divoko a v rámci československého turné sa predstaví o 20.30 hod. v 

Kaviarni Christiania. 

 

La Gioia – koncert 

 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE. 

 

Pop operné trio vystúpi dnes o 19.00 hod. v kinosále kina Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 10. 2016 

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

 

* Sobota 29. 10. 

 

Cesta okolo sveta na bicykli 

 

PREŠOV.  

 

Expedícia Karola Voltemára, na ktorej sa pokúsi prejsť 70-tisíc kilometrov na bicykli okolo sveta cez 60 krajín v rokoch 

2013 2016. Jeho príbeh si budete môcť vypočuť v priestoroch klubu Wave v sobotu o 18.00 hod. 

 

Oldies party rádia Vlna 

 

PREŠOV.  

 

Oldies party rádia Vlna plná hitov bude v Tatran handball aréne v sobotu od 20.00 hod. Nebudú chýbať moderátori 

Alexander Štefuca a Barbora Rakovská. Špeciálnym hosťom bude český spevák Dalibor Janda. 

 

Popoludnie s bábkami 

 

SABINOV.  

 

Kultúrne centrum Na korze pozýva na Popoludnie s bábkovou rozprávkou, hrami a tvorivou dielňou pre deti a ich rodičov. 

V sobotu o 16.00 hod. 

 

Zdeňek Izer a autokolektiv 

 

KOŠICE/PREŠOV.  

 

So svojou novou šou plnou vtipov, scénok a paródií sa humorista predstaví dnes o 19.30 hod. v košickom Divadle Thália 

a v sobotu v prešovskom Kine Scala. 

 

Koncert kapely Para 

 

PREŠOV/KOŠICE. 

 

So svojím turné Žiadne slová, iba činy, príde skupina Para aj na východné Slovensko. V Prešove si ich môžete užiť dnes 

od 20.30 hod. Wave Clube a ich hosťom bude Edo Klena & Klenoty. V Košiciach budú koncertovať v sobotu od 20. hod. v 

Tabačke. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 10. 2016 

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

 

Dominika Mirgová 

 

HUMENNÉ/POPRAD. 

 

V rámci svojho turné sa Dominika Mirgová vybrala aj do Humenného a v Dome kultúry vystúpi s kapelou a tanečnou 

skupinou VIP Crew o 19. hodine. V Poprade bude koncertovať v Dome kultúry, v sobotu od 19. hodiny.  

 

(red) 

 

Podrobný program nájdete na www.korzar.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Najzadlženejšia je opäť Žilina! 

 [Nový Čas; 251/2016; 28/10/2016; s.: 8,9; lab, den, šiš, hkl ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Vieme, ako sa vo vašom meste gazdovalo v roku 2015. 

 

Autor - lab, den, šiš, hkl * Foto: anc 

 

SLOVENSKO - Ministerstvo financií si posvietilo na hospodárenie primátorov s mestskými peniazmi. Neslávne prvenstvo 

v zadlženosti miest opäť patrí Žiline. V rebríčku najväčších dlhov sa za ňou umiestnilo Brezno a potom Lučenec. Dôvod 

na radosť nemusia mať ani v Košiciach a Bratislave. Naopak, tešiť sa môžu v Hlohovci, ktoré skončilo s nulovým dlhom a 

ku koncu roka malo na účte viac ako 4 milióny eur. 

 

Inštitút INEKO na základe výsledkov ministerstva financií zverejnil zoznam miest, v ktorých primátori gazdujú najhoršie. 

Najzadlženejším spomedzi 50 najväčších je naďalej Žilina, aj keď sa jej dlh ku koncu roka 2015 dostal na úroveň 54,7 %. 

,,Dlh súvisí s výstavbou automobilky Kia, keď si mesto zobralo úver. Vláda im zmenila časť úveru na nenávratný. Vďaka 

tomu už Žilina dokázala dostať dlh pod kontrolu," povedal analytik Matej Tunega. Druhým mestom, ktoré má najhlbšie do 

vrecka, je Brezno a tretí Lučenec. Obe sú najväčšími skokanmi v medziročnom raste dlhu. Brezno však tvrdí, že ich 

hodnota zadlženosti je 28,46%. Problém s gazdovaním má aj Bratislava a Košice. ,,V Bratislave stúpol dlh z 36,8 % na 

39,9 %, pričom dlh samotného magistrátu predstavoval ku koncu roka 2015 až 57,7 %. Košiciam narástol celkový dlh z 

20,2 % na 30,4 %," doplnil analytik. Ak by dlh samospráv prekročil hranicu 60 %, nesmeli by si zobrať ďalší úver. 

,,Pozitívom je, že žiadne spomedzi najväčších miest v takejto situácii nie je, ale 50 najväčších miest v priemere zvýšilo 

svoje zadlženie, a to z 25,9 % na 28,4 % svojich bežných príjmov." Dlhy najviac znížili Nové Zámky, Púchov a Dunajská 

Streda. Najlepšie hospodári Hlohovec. ,,Má nulový dlh, nemá záväzky po lehote splatnosti, nemá problém platiť 

krátkodobé záväzky. Ku koncu roku 2015 mal na účte 4,3 milióna eur," uzavrel Tunega. 
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---- 

 

Za zvýšeným dlhom je štadión 

 

LINDA ŠNAJDÁROVÁ, hovorkyňa mesta Košice  

 

- Hlavným dôvodom zvýšenia dlhu mesta bolo čerpanie návratnej finančnej výpomoci od ministerstva financií vo výške 8 

mil. eur s účelovým určením na výstavbu futbalového štadióna. 

 

Neriešia sa havarijné prípady 

 

JOZEF ORAVEC, mestský poslanec, Lučenec  

 

- Dlh mesta sa zvýšil, pretože sa formou úveru riešilo prefinancovanie rekonštrukcie synagógy a radnice. Keďže však 

mesto na tieto obnovy získalo dotácie z eurofondov, úver bude splatený, len čo sa mestu vyplatia dotácie z ministerstiev. 

Nie som však spokojný s hospodárením mestských spoločností a so smerovaním toku financií z rozpočtu mesta, pretože 

sa neriešia havarijné prípady. 

 

Päť bodov, prečo sú najlepší 

 

MIROSLAV KOLLÁR, primátor Hlohovca 

 

1.  

 

Ku koncu predchádzajúceho volebného obdobia sa časti nezávislých poslancov podarilo zastaviť dva nezmyselné drahé 

projekty. 

 

2.  

 

Schváili sme program rozvoja mesta na roky 2016 - 2023 s viac ako sto konkrétnymi projektmi. 

 

3.  

 

Snažíme sa obstarávať efektívne, zaviedli sme elektronické aukcie. 

 

4.  
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Máme na meste aj v zastupiteľstve tím odborníkov, s ktorými sa dobre pracuje. 

 

5.  

 

Zastupiteľstvo nie je politicky rozdelené, takže sa všetci správame racionálne. 

 

Znížili sme dlh o 500 000 eur 

 

PATRIK GROMA, zástupca primátora Žiliny 

 

- Tým, že mesto robí transparentnú politiku, sa podarilo znížiť zadlženie pod 50 % výšky rozpočtu. Minulý rok sme 

hospodárili s prebytkom, spolu činí až 3,8 milióna eur - na opravy infraštruktúry, zvýšenie platov učiteľov a ďalšie aktivity 

v meste. Dokázali sme to vďaka transparentnému verejnému obstarávaniu, vďaka ktorému sa podarilo znížiť dlh o 500-

tisíc eur. Vypovedali sme nevýhodné outsorsingové služby. Máme správcovskú spoločnosť na spravovanie bytov, 

cintorínov a podobne. 

 

Zadlženosť v regiónoch 

MESTO CELKOVÝ DLH ZA ROK 2015 DLH NA OBYVATEĽA 

Dolný Kubín  3 680 208 eur  189 eur 

Košice  45 390 996 eur  189 eur 

Banská Bystrica  12 812 863 eur  161 eur 

Michalovce  4 819 793 eur  121 eur 

Handlová  1 678 080 eur  95 eur 

Prievidza  4 124 115 eur  85 eur 

Spišská Nová Ves  3 814 467 eur  101 eur 

Martin  2 794 127 eur  49 eur 

Poprad  2 163 365 eur  41 eur 

Kežmarok  83 870 eur  5 eur 

 

 

Najlepšie hospodári 

Mesto dlh (% bežných príjmov) dlh v eur  dlh na obyvateľa v eur 

Hlohovec  0,00 %  0 eur  0 eur 

Nové Mesto nad Váhom  0,00 %  0 eur  0 eur 

Topoľčany  0,00 %  0 eur  0 eur 

Dubnica nad Váhom  0,00 %  0 eur  0 eur 

Ružomberok  0,00 %  0 eur  0 eur 
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Späť na obsah 

 

1.22.  Humenčania prekvapili so Spišiakmi a prehrali s Popradom 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20365691/hornyzemplin.korzar.sme.sk/humencania-prekvapili-so-spisiakmi-a-prehrali-s-popradom.html 

 

 Šachový klub Reinter Humenné odštartoval tohtoročnú sezónu. 

 

Ilustračné.(Zdroj - archív) 

 

HUMENNÉ. Šachový klub Reinter Humenné odštartoval tohtoročnú šachovú sezónu zápasmi v 2. lige skupiny D. 

 

Uplynulý víkend preto družstvo Reinter Humenné B strávilo na Spiši, kde odohralo u súperov prvé dvojkolo. 

 

Bolo to dvojkolo dvoch tvárí. Tam, kde Humenčania predpokladali, že nezabodujú, zabodovali, a naopak. 

 

V sobotňajšom zápase proti družstvu MŠK Spišská Nová Ves, ktoré prekvapilo nástupom v slabšej zostave, sa výherne 

presadili najtesnejším pomerom. Zdarne bodovali M. Harvan, T. Ondo a S. Gič. Remízami družstvo podržali v súbojoch s 

papierovo silnejšími súpermi J. Pčola st, P. Žido a A. Šuťák. 

 

Nedeľný zápas odohral tím spod Vihorlatu na pôde ŠK Poprad TJ LS VD. Oproti sobote posilnil zostavu o FM Tomáša 

Kraka, ktorý nastúpil na 1. šachovnicu, a predpokladala sa výhra. Bodovo skórovali T. Krak a P. Žido. Remízy sa zrodili 

na troch šachovniciach u M. Harvana, J. Pčolu ml. a M. Barančíka. Avšak smolné prehry na troch doskách Humenčanov 

stáli drahocenné body a z víťazstva sa tešili domáci. 

 

Zo Spiša si tak družstvo Reinteru prinieslo domov tri body za sobotňajšiu výhru a aktuálne sa nachádza na 7. mieste v 

tabuľke, čo je polepšenie oproti štartu o jednu pozíciu. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Oddýchnutí vojaci zabojujú na Spiši 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369533/dolnyzemplin.korzar.sme.sk/oddychnuti-vojaci-zabojuju-na-spisi.html 

 

 Bude to pre nich prvý zápas v tomto týždni, k súperovi idú s rešpektom. 

 

Východniarske derby. V prvom dueli Dukla vyhrala nad Spišiakmi 8:4.(Zdroj - Róbert Andrejov) 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20365691/hornyzemplin.korzar.sme.sk/humencania-prekvapili-so-spisiakmi-a-prehrali-s-popradom.html
http://s.sme.sk/r-rss/20369533/dolnyzemplin.korzar.sme.sk/oddychnuti-vojaci-zabojuju-na-spisi.html
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MICHALOVCE. Prvoligoví hokejisti HK Dukla Michalovce mali v posledných dňoch poriadne chudobný zápasový 

program. Od polovice októbra zatiaľ odohrali iba jediný duel na ľade Topoľčian, kde potvrdili úlohu favorita a vyhrali jasne 

8:3. 

 

Dnes, teda presne po týždni, absolvujú ďalší súboj v Spišskej Novej Vsi, ktorá aktuálne okupuje štvrtú priečku tabuľky. 

 

Výborná nálada 

 

"Vojaci" mali ostatné dve stredy zápasovú prestávku. Najprv kvôli voľnému žrebu v súťaži a potom pre vírusové 

ochorenie v martinskom A-tíme, ktoré sa dotklo aj rezervnému mužstva, na ľade ktorého mali predvčerom hrať. Zápas tak 

odložili na neurčito. 

 

"Škoda, že sme v stredu nehrali. Dúfame, že v Martine sa čím skôr dá všetko do poriadku a čoskoro jeho tímy budú hrať," 

povedal tréner Michalovčanov Miroslav Ihnačák, ktorý na otázku, ako vyplnili dni bez zápasov, s úsmevom odvetil: 

"Oddychovali sme a na tréningoch hrali len bago," žartoval popradský rodák, ktorý odpoveďou iba potvrdil, že 

momentálne vládne v tábore lídra tabuľky výborná nálada. 

 

Nebude to jednoduché 

 

Dnes na Spiši by Zemplínčania radi nadviazali na kvalitné výkony z predošlých zápasov u súperov. 

 

"Máme menšie obavy z toho, či prestávka na nás nezanechá nejaké stopy, ale verím, že súboj zvládneme. Spišiaci majú 

dobré mužstvo, ideme k nim s rešpektom. Hrá sa tam ťažko, v kádri majú veľa mladých chlapcov, ktorí budú veľa  

korčuľovať. Nebude to jednoduchý zápas, musíme byť pripravení od prvých sekúnd," už vážnym tónom pokračoval 

Ihnačák. 

 

Dukle bude vo východniarskom derby chýbať iba zranený útočník Fedorko, ostatní hráči sú v poriadku. 

 

"Privítal by som však ešte posilnenie kádra, keďže do slovenskej 20-tky nám zobrali aj Mesaroša. Obzeráme sa po 

nejakých hráčoch, uvidíme, či niekoho zoženieme," doplnil Ihnačák. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Na Spiši sa rozhoria tisíce sviečok. Ktoré osobnosti odpočívajú pod Tatrami? 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20364693/spis.korzar.sme.sk/na-spisi-sa-rozhoria-tisice-sviecok-ktore-osobnosti-odpocivaju-pod-tatrami.html 

 

 Cintoríny sú pripravené na nápor. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20364693/spis.korzar.sme.sk/na-spisi-sa-rozhoria-tisice-sviecok-ktore-osobnosti-odpocivaju-pod-tatrami.html
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(Zdroj - ilustračné - Jana Pisarčíková) 

 

SPIŠ. Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň 

spomienky na všetkých verných zosnulých. Tisícky svetielok sa opäť rozžiaria na cintorínoch. 

 

Každé svetielko sa rovná miliónu spomienok na ľudí, ktorí zasiahli do našich životov. 

 

Samosprávy na Spiši pripravujú cintoríny na nápor návštevníkov. 

 

V meste pod Tatrami sú prípravy na Sviatok všetkých svätých už v plnom prúde. Zabezpečiť sa snažia hlavne čistotu 

pohrebísk. 

 

"Konkrétny stav ale vždy záleží aj od toho, ako sa správajú samotní ľudia, ktorí prichádzajú hroby upravovať," povedal 

konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb v Poprade František Švirloch. 

 

Obyvatelia, ktorí chodia hroby upravovať, podľa jeho slov urobia skládky tam, kde byť nesmú. 

 

"Nezáleží im na tom, že niečo vysypú aj k susedovmu hrobu, ku chodníku alebo k stromom. Dokonca sme sa stretli s 

tým, že niektorí sypú odpad už aj za novoobnovené murované oplotenie vo Veľkej. Našťastie, ide skôr o výnimky," 

vysvetlil. 

 

Prenosné toalety, kontajnery 

 

V snahe vyčariť na cintorínoch čo najkrajšiu a najlepšiu atmosféru v Poprade už v predstihu zabezpečili posilnenie počtu 

veľkoplošných kontajnerov, prenosné toalety, nové dopravné značenie. Dopravu bude na cintorínoch regulovať mestská 

polícia. 

 

V posledný piatok v mesiaci sa budú brány cintorínov v Poprade zatvárať o 22.00 h. Od soboty až do 3.11. budú otvorené 

nonstop. 

 

Zakladateľ múzea 

 

Na cintorínoch pod Tatrami nájdeme aj hroby mnohých významných osobností, ktoré sa vpísali rôznymi písmenkami do 

histórie. Svoj odpočinok tu našiel aj Aurel Wiliam Scherfel, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie historické osobnosti mesta. 

 

Srdcom aj citom bol Veľčanom. Ovplyvnil život v širokom podtatranskom kraji. Vyštudoval botaniku, chémiu a následne aj 

farmáciu. Prevzal vedenie lekárne Pelikán vo Veľkej, založil filiálku v Starom Smokovci. 
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Štyri roky bol starostom mestskej časti Veľká. V roku 1856 založil školskú knižnicu a zbierkou získal 185 kníh. Počas jeho 

pôsobenia vznikla vo Veľkej evanjelická škola. Scherfel bol tiež zakladateľom Tatranského múzea vo Veľkej. 

 

Otec modelov chát 

 

Významným človekom, ktorý svoj odpočinok našiel v meste pod Tatrami bol aj Ernest Krompecher. Bol obchodníkom a 

múzejníkom. 

 

Veľmi ho zaujímala archeológia, geológia, botanika a tiež historické pamiatky. 

 

Bol veľmi zručný, čo prejavil aj pri obnove poškodených zbierok. Bol otcom dvanástich modelov tatranských chát. 

 

Dvorný architekt Tatier 

 

Na cintoríne v Spišskej Sobote odpočíva aj jeden z najvýznamnejších architektov Tatier Gedeon Wilhelm Majunke. 

Navrhol približne jednu tretinu stavieb v Tatrách. 

 

Nielen ako staviteľ, ale aj ako spoluautor projektu sa Majunke venoval stavbe Téryho chaty v Malej Studenej doline. 

 

Keď sa v Tatrách rozbehol turistický boom, veľmi pružne naň reagovala Kežmarská banka. Chcela postaviť osadu v 

Dolnom Smokovci. Úlohou poverila práve Majunkeho. Táto príležitosť spravila z Gedeona dvorného architekta Vysokých 

Tatier. 

 

Neskôr neostal iba pri projektoch, ale aj staval. Dolný Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Polianka i Vyšné 

Hágy. Tam všade zanechal po sebe stopy. 

 

O hroby osobností sa starajú 

 

Na hroby veľkých osobností pod Tatrami nezabúdajú. 

 

"O niektoré z hrobov významných osobností sa celoročne starajú mestské kluby, základné školy, miestne cirkvi. 

Napríklad o hrob Aurela Wiliama Scherfela sa stará Klub Veličanov, o Krompecherov základná škola vo Veľkej," vysvetlil 

konateľ Švirloch. 

 

Pred tromi rokmi dala samospráva opraviť oplotenie cintorína v Spišskej Sobote a tiež "v súlade s pokynmi pamiatkového 

úradu aj jedenásť pamiatkovo chránených náhrobkov, ktoré sú spolu s cintorínom vedené v zozname národných 

kultúrnych pamiatok," povedal Švirloch. 
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Patrili medzi ne aj náhrobky spomínaného Majunkeho či Agustína Szásza a iné. 

 

Intenzívnejšie upratovanie pred Dušičkami 

 

Správa cintorínov v Spišskej Novej Vsi má vo svojej správe starý a nový cintorín v meste a v mestskej časti Novoveská 

Huta. Celoročne zabezpečujú údržbu pietnych miest, ktorá pozostáva prevažne v úprave zelených plôch a vývoze 

odpadu. 

 

Pred Dušičkami je úprava verejného priestranstva pri hrobových miestach ešte intenzívnejšia. Okrem vlastných 

pracovníkov čistí chodníky od listov a upravuje priestory medzi hrobmi aktuálne päť aktivačných zamestnancov. 

 

"Dušičky sú obdobím zvýšenej návštevnosti ľudí na cintorínoch. Okrem samotného poriadku sa počas týchto dní snažíme 

zabezpečiť častejší odvoz odpadu a skla. Prihliadame aj na to, že ľudia prichádzajú nielen zblízka, ale aj z iných končín 

Slovenska. Predĺžili sme preto o hodinu zatvorenia starého cintorína, ktorý sa nachádza v širšom centre mesta. Pietnu 

atmosféru bude dotvárať sviatočná hudba," hovorí vedúca referátu Správy cintorínov Lívia Klaciková. 

 

Správa cintorínov vychádza v ústrety návštevníkom aj ďalším krokom. Počas dušičkového obdobia bude kancelária na 

starom cintoríne otvorená po celý nasledujúci víkend a 1. novembra od 11. do 19. hod. 

 

Zamestnanci pýtajúcim sa vysvetlia, kde sú pochovaní ich príbuzní a známi. Tiež poskytnú informácie o úhradách a 

platbách za konkrétne hrobové miesta. 

 

V týchto dňoch bude starý cintorín otvorený o hodinu dlhšie teda od 6.30 do 22.00 h. 

 

Osobnosti novoveského cintorína 

 

Na starom cintoríne, ktorý vznikol v roku 1849, sú pochované historicky významné osobnosti. 

 

Svoje posledné miesto odpočinku tu našli predstavitelia mesta, kňazi a ďalší, ktorí mali významné miesto v rôznych 

oblastiach. 

 

Spomeňme napríklad mená Neitus Vollay (predseda Matice slovenskej), Jozef Šimko (letec, horolezec), Imre Kövy 

(priekopník jaskyniarstva), Gyula Fuhrman (rezbár – hrobka), Arpád Hönsch (banský radca, historik), František Repčík 

(rezbár), Ladislav Štefánik (brat M. R. Štefánika), Béla Hajts (astronóm, prírodovedec), Martin Roth (priekopník turistiky), 

Jozef Hanula (akademický maliar), Miklóš Fischer (profesor, historik), Andrej Reiprich (profesor, entomológ). 

 

Na cintoríne sa nachádza rodinná hrobka Münnichovcov, ktorí mali v minulosti významný podiel na rozvoji Spišskej 

Novej Vsi. V hrobke je pochovaný aj Koloman Münnich, ktorý zohral významnú úlohu v procese elektrifikácie. 
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Založil iglovskú elektráreň, ktorá bola jedinou funkčnou elektrárňou v meste a ktorá sa zaslúžila o elektrifikáciu mesta a 

priľahlých obcí na Spiši. 

 

Pri vstupe do starého cintorína môžu návštevníci nahliadnuť do orientačnej tabule, na ktorej sú vyznačené hroby 

historicky významných ľudí a architektonických pamiatok umeleckého remesla. 

 

Evanjelický cintorín je kultúrnou pamiatkou 

 

Mestský cintorín v Levoči bude počas sviatkov otvorený o 7.00 do 20.00 h. Správa cintorína bude počas nasledujúceho 

víkendu a 1. novembra k dispozícii návštevníkom cintorína od 8.00 – 16.00 h. 

 

V historickom meste snívajú svoj večný sen mnohí významní dejatelia. Na starom evanjelickom cintoríne z konca 17. 

storočia, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sú pochovaní významní richtári, mešťania, lekári, profesori, kňazi a 

ďalší. 

 

Patria medzi ne šľachtické rodiny Görgey, Okolicsányi, Csáky, Wieland, Probstner Pfannschmiedt, Zsedényi, Tothfalusy, 

Mazáry,Justus, Hoepfner, stavitelia a architekti Kornel a Samuel Fabriczy, Anton Müller, Steinhausz, veľkoobchodník 

Johann Schwab a jeho syn, významný lekár Kristián Schwab. 

 

Na mestskom cintoríne je napríklad pochovaný botanik, historik a učiteľ Viktor Greschik a potomkovia slávnej 

Probstnerovskej rodiny. 

 

Gelnický cintorín, na ktorom sú pochovaní významní baníci, bude otvorený od 7.30 do 15.30 h. 

 

Sviečky zažiaria aj na hroboch na symbolickom cintoríne na Kláštorisku v Slovenskom raji so spomienkou na obete hôr a 

významných osobností národného parku. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30. októbra 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20368042/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-oktobra.html 

 

 Pohotovostné lekárne na východe. 

 

(Zdroj - ILUSTRAČNÉ SME – JÁN KROŠLÁK) 

 

Košice 

http://s.sme.sk/r-rss/20368042/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-oktobra.html
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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 

 

28. 10. - 30. 10. Lekáreň PROXIMA ul. Hlavná (pri štvorobvode) 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

28. 10. - 30. 10. 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. 

 

Levoča 

 

29. 10. - 30.10. Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice 

 

Každú sobotu 8.00-12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 24, U LEVA, Nám. M. Pavla 13 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 
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28. 10 - 30. 10. Tesco, Medza 15, +421 /4176884, 053/4176859 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Rožňava 

 

28. 10. – 30. 10. 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 

 

28. 10. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363, 29. 10. Cannabis - M. R. Štefánika, 30. 10. Lianela - Muránska 1335/12 

 

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 

 

28. 10. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 29. 10. Adria, Obrancov mieru 3, +421 0524317231, 30. 10. Anett, Levočská 

59/1808 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

28. 10. PRIMA, Huszova 4994/6, 29. 10. Na autobusovej stanici, Jiřího Wolkera 466, 30. 10. Diecézna sv. Lukáša, 

Alžbetina 21 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

28. 10. Pri kaštieli, Mierová 33/1, +421 577880181, 29. 10. Don Bosco, Námestie slobody 52, 30. 10. Pri kaštieli, Mierová 

33/1, +421 577880181 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
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Sobrance 

 

28. 10. - 29. 10. TILIA Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

28. 10. ALOSA, Berehovská 3950/30 +421 056/6685815, 29. 10. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 +421 56 

3214401, 30. 10. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

28. 10. SUPER LEKÁREŇ, Duklianska 4, 29. 10. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 30. 10. Dr. Max, Sobranecká 

cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Býkov mrzia dve tesné prehry 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; Svjatoslav Dohovič ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369537/kosice.korzar.sme.sk/bykov-mrzia-dve-tesne-prehry.html 

 

 Liga je oveľa vyrovnanejšia, finálový cieľ nebude ľahké naplniť. 

 

Zápas so Spišskou Novou Vsou. Košičan Milan Žiak dáva dva zo svojich desiatich bodov.(Zdroj - Róbert Berenhaut) 

 

Prvých päť zápasov s bilanciou tri víťazstvá a dve prehry má za sebou v novom ročníku Slovenskej basketbalovej ligy 

mužov mužstvo KB Košice. 

 

Cieľom Košičanov po štvrtom mieste v predchádzajúcej nováčikovskej sezóne je finálová účasť. Ako ukazujú prvé 

výsledky, jeho naplnenie vôbec nebude jednoduché. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20369537/kosice.korzar.sme.sk/bykov-mrzia-dve-tesne-prehry.html
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Mužstvo trénera Dražena Brajkoviča vstúpilo do novej sezóny s výrazne pozmeneným kádrom. Z predchádzajúcej 

sezóny v ňom ostala len trojica Slovákov Michal Baťka, Stanislav Baldovský a Maurizio Galata 

 

. Ešte na sklonku predchádzajúcej sezóny získali "býci" aj ďalšieho slovenského reprezentanta Milana Žiaka. 

 

Zo slovenských hráčov do mužstva pribudli aj skúsený Filip Dratva zo Svitu, odchovanec Filip Duda a trojica z juniorky 

Filip Tchúr, Erik Mišinský a Enrico Krebes. 

 

Káder dopĺňa pätica legionárov – Bosniak Emir Zimič, LaDarius White z USA a srbská trojica Radenko Pilčevič, Vladimir 

Ivelja a Nikola Vasojevič. 

 

Košičania vstupovali do ligy dvoma zápasmi v Bratislave. Na Interi prehrali o štyri body, o pár dní tesne zvíťazili v 

Karlovke. Doma potom pridali jednoznačné víťazstvá nad Handlovou a aj pred týždňom nad Spišskou Novou Vsou. 

 

Asi najviac ich mrzí prehra o jediný bod na palubovke Svitu, keď rozhodujúci kôš padol súčasne so záverečným 

klaksónom a poriadne dvihol vášne na košickej lavičke. 

 

Tréner Brajkovič dianie vo Svite kritizoval už po zápase, keď podľa oficiálneho portálu ligy povedal: "To, čo tu dnes pískali 

rozhodcovia, to nemá nič spoločné s basketbalom. Preto slovenský basketbal prehrá aj s Albánskom. Sú jasné pravidlá 

FIBA, ktoré tu v závere zápasu neboli dodržané. Narážam na nešportový faul na Pilčeviča, keď nebol úmysel hrať loptu a 

záver, keď domáci dokázali za necelých päť sekúnd trikrát vystreliť." 

 

Klub napokon podal sťažnosť, pretože podľa manažéra Ivana Benninghausa bol pri záverečných sekundách umelo 

natiahnutý hrací čas o 1,2 sekundy. 

 

Nepomohlo, vedenie ligy sťažnosť zmietlo zo stola a košického trénera za vyjadrenia na adresu rozhodcov potrestalo 

finančnou pokutou 300 eur. 

 

"Je to určite škoda. Mohli sme mať z piatich zápasov päť výhier, teraz máme tri. Najviac nás mrzí ten Svit, kde sme 

prehrali o bod. Ale určite sa zatiaľ nič nedeje. Liga je ešte len na začiatku," hovorí o doterajších výsledkoch tímu Stanislav 

Baldovský, podľa ktorého je v lige už každý jeden súper ťažký. 

 

"To, čo na začiatku predvádzajú nielen tímy, ktoré boli aj v minulej sezóne hore, ale napríklad Svit či Lučenec ukazuje, že 

liga bude na oveľa vyššej úrovni a bude veľmi vyrovnaná," myslí si Baldovský. 

 

Podľa asistenta trénera Richarda Leška je vyrovnanosť ligy a jej vyššia úroveň dobrou správou najmä pre divákov. 

"Teším sa hlavne kvôli fanúšikom, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že v lige bude päť či šesť mužstiev, ktoré sa môžu reálne 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 10. 2016 

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

pobiť o titul a ďalšie dve či tri mužstvá, ktoré budú doma trápiť aj spomínaných šesť. Diváci sa tak môžu tešiť na naozaj 

výborné zápasy," dodáva Leško. 

 

Hoci sa to ukazuje ako veľmi náročné, ani Baldovský ani Leško nepripúšťajú, že by sa po úvodných kolách ligy zmenil 

finálový cieľ mužstva. 

 

"Jednoducho musíme v každom zápase vydať zo seba sto percent a bojovať a potom budeme určite ašpirantom na 

finále. Je to náš cieľ pre túto sezónu a urobíme pre to všetko. Hoci je to ešte veľmi ďaleko," tvrdí Baldovský. 

 

So spoluhráčmi ho počas nastávajúceho víkendu čaká ďalší náročný duel na palubovke Komárna. Košičania by v ňom 

radi vyhrali a konečne po tesných prehrách na Interi a vo Svite preklopili bilanciu na ihriskách súperov na svoju stranu. 

 

"Do Komárna ideme samozrejme s veľkým rešpektom. Majú veľmi dobrý tím a navyše doma majú šiesteho hráča vo 

svojich divákoch. Stále sa tam hrá veľmi ťažko. Ale určite ideme zabojovať a pokúsime sa vyhrať," vraví Baldovský. 

 

Nič jednoduché to v Komárne nebude ani podľa Leška. Ešte nie je isté, či nastúpi Vladimir Ivelja, ktorý laboruje už vyše 

týždňa s výronom členka. 

 

"Jeho neprítomnosť na ihrisku je citeľnou stratou, ale snáď nám už bude môcť v sobotu pomôcť," nádeja sa Leško. 

 

Doterajšie výsledky KB Košice V SBL: 

 

BK Inter Bratislava – KB Košice 88:84 (40:36), najviac bodov: R. Rančík 23, Radukič 17, Vlahovič 12, Barac a Mrviš po 

10 – Žiak 22, Pilčevič 18, Baťka 11, White 10, trojky: 9/31 – 10/29, trestné hody: 9/10 – 22/28, štvrtiny: 21:19, 19:17, 

23:17, 25:31. 

 

VŠEMvs Karlovka Bratislava – KB Košice 72:75 (28:37), najviac bodov: Hlivák 24, Doležaj, Hašan po 10 – Ivelja 22, 

Pilčevič 16, Žiak 10, trojky: 9/19 – 9/13, trestné hody: ľ - 12/15, štvrtiny: 16:24, 12:13, 23:17, 21:21. 

 

KB Košice – MBK Handlová 93:67 (46:29), najviac bodov: Pilčevič 18, Ivelja 16, Baldovský 15, Žiak 14, Baťka 11 – 

Sedmák 18, Thompson 12, trojky: 14/29 – 8/30, trestné hody: 19/28 – 11/15, štvrtiny: 19:19, 27:12, 23:21, 24:15. 

 

Iskra Svit – KB Košice 83:82 (45:41), najviac bodov: Fleming, Palm, Singletary po 15 – Žiak 21, Pilčevič, Zimič po 17, 

trojky 6/22 – 11/36, trestné hody: 9/11 – 7/7, štvrtiny: 20:25, 25:16, 24:22, 14:19. 

 

KB Košice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 97:65 (46:36), najviac bodov: Pilčevič 17, Baťka 14, Baldovský 13, Whiote 

12, Vasojevič 11, Žiak 10 – Solevič a Antoni po 17, Henry 11, trojky: 11/25 – 4/19, trestné hody: 12/17 – 17/22, štvrtiny: 

19:18, 27:18, 22:8, 29:21. 
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Tréner Brajkovič. Nezaprie v sebe balkánsky temperament. (zdroj: Róbert Berenhaut) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Kam za kultúrou - piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30. októbra 

 [korzar.sme.sk; 28/10/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://s.sme.sk/r-rss/20368045/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-oktobra.html 

 

 Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Psie srdce. Nová hra v DJZ.(Zdroj - René Miko) 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Bezva ženská na krku o 17.30, 19.40, Bociany o 13.20, 15.20, Bociany 3D 

o 16.00, Deväť životov pána Fúzika o 15.40, Dievča vo vlaku o 18.15, Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej o 

18.10, Inferno o 13.30, 17.50, 20.20, Inštalatér o 17.40, Jack Reacher: Nevracaj sa o 13.10, 20.50, Kubo a kúzelný meč o 

15.50, Operácia Anthropoid o 16.50, Účtovník o 15.10, 18.00, 20.40, Zilionári o 16.10, 20.30, Deviaty život Louisa Draxa 

o 14.20, Domov pre neobyčajné deti sl. Peregrinovej 3D o 13.00, Tajný život maznáčikov o 13.00, (piatok) Kubo a 

kúzelný meč 3D o 13.40, (piatok, nedeľa) Dieťa Bridget Jonesovej o 19.30, (sobota) HALLOWEEN - V zajatí démonov 2 o 

21.00, (sobota, nedeľa) PREDPREMIÉRA - Trollovia 3D o 13.40 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Účtovník o 20.10, American Honey o 19.30, Jack Reacher: 

Nevracaj sa o 18.00, Bezva ženská na krku o 16.10, 18.10, Inferno o 20.00, Zilionári o 16.30, Kubo a kúzelný meč o 

14.10, Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej o 14.30, 15.45, Dieťa Bridget Jonesovej o 17.10, Tajný život 

maznáčikov o 14.40, 3D o 13.50, (okrem soboty) Pirko o 20.30, Dievča vo vlaku o 18.20 hod., (iba v sobotu) Muž v 

temnote o 20.30, Krotitelia duchov o 18.20 hod., 

 

ÚSMEV - (piatok) Frankofónia (Be2Can) o 18.00, Neon Demon (Be2Can) o 20.00, Sieranevada (Be2Can) o 23.00 hod., 

(sobota) Kubo a kúzelný meč o 15.00, 24 týždňov (Be2Can) o 18.00, Po búrke (Be2Can) o 20.00, Neon Demon (Be2Can) 

o 23.00 hod., (nedeľa) Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej o 15.00, Na ceste okolo sveta na bicykli 2013 - 

2016 - Karol Voltemár o 18.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Účtovník o 20.10, Jack Reacher: Nevracaj 

sa o 18.00, Bezva ženská na krku o 16.10, 18.10, Inferno o 20.00, Zilionári o 16.30, Kubo a kúzelný meč o 14.10, Domov 

pre neobyčajné deti slečny Peregrinovej o 15.45, Tajný život maznáčikov o 14.40, 3D o 13.50 hod., (okrem soboty) Pirko 

http://s.sme.sk/r-rss/20368045/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-oktobra.html
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o 20.30, Dievča vo vlaku o 18.20 hod., (iba v sobotu) Muž v temnote o 20.30, Krotitelia duchov o 18.20 hod., (v sobotu a 

nedeľu) Trollovia 3D o 13.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Grófka Marica o 19.00 hod., (sobota) Nabucco o 19.00 hod., 

(nedeľa) Čardášová princezná o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Solaris o 19.00 hod., (nedeľa) Otec o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (nedeľa) Braček Jelenček o 14.30, 16.30 hod., SP. N. VES: 

 

SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Jánošík alebo pravda je len jedna o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA - (Hlavná 27) Lesk a sláva - Holandská maľba 16. - 18. storočia zo zbierky Alšovy 

jihočeské galerie (do 30. 10.), Edgar Degas - Holá pravda (do 30. 11.), 

 

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: Košice 3, 2, 1 ... 

ŠTART - výstava vo výklade a v átriu múzea, Císař na čtyřech trůnech - výstava o Karlovi IV. (do 30. 10.), Trvalosť 

plynúceho času//Persistence Of Passing Time (do 6. 11.), (nedeľa) Tvorivé poobedie od 14.00 do 16.00 hod. (Aha, kto 

som!), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Výstava: 30 SEZÓN ZOO KOŠICE (do 31. 10.), Svet na škatuľke (do 29. 1. 2017), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 

17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

 

MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO a STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE, GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 

7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - František Kaločay: Hľadanie (do 6. 11.), 

 

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 
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na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí, Dni českej kultúry 2016 - Perutě 

Wings - výstava fotografií Ladislava Sitenského (do 6. 11.), 

 

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, 

 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Výstavy: Mihály Mázik: Železná vôľa, László Miklosovits (do 1. 11.), 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - OTO HUDEC - Agú di Tchuba Lda (do 4. 11.), Oto Hudec & Jozef Pecho 

- Klíma a voda o 17.00 hod. (workshop, prednáška, prehliadka), DIG GALLERY (Strojárenská 3) - Media art CZ - 

Súčasné české mediálne umenie v priamom prenose! (do 30. 10.), 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - "Republika utopená v krvi - letectvo a 

Španielska občianska vojna 1936-1939" (do 5. 12.), Praha, česká a moravská města na pohlednicích 19. století (do 11. 

11.), 

 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, 

 

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; 

 

SP. N. VES: 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, 

 

ROŽŇAVA: GEMERSKÁ KNIŽNICA (Lipová 3) - Idiot v knižnici (do 2. 11.), 

 

TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti Daňovému úradu) - Samo Čarnoký a Vladimír Seman - Na znak 2 - vernisáž v 

piatok o 18.00 hod. (do 16. 11.), 

 

KR. CHLMEC: Muzeálna expozícia J. Mailátha (ul. J. Majlátha 2) - "Pamäť na skle" - fotograf Béla Petrik (1888 - 1971) a 

kultúrne dedičstvo Medzibodrožia (do 31. 10.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka 

mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.), (piatok) - párty - Indietronica o 21.00 hod., 

(sobota) - koncert - Para (SK) o 20.00 hod., (nedeľa) - film - P 100: Zväčšenina o 19.00 hod. 
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Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: 

 

CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Domov pre neobyčajné deti sl. Peregrinovej o 15.30, Inferno o 18.00, 20.20, Zilionári 

o 18.10, Účtovník o 15.10, 17.50, 20.30, Bociany o 13.10, 15.40, Bezva ženská na krku o 17.40, 19.40, Pirko o 15.00, 

Dieťa Bridget Jonesovej o 17.10, Inštalatér o 16.10, Jack Reacher: Nevracaj sa o 20.40, PREDPREMIÉRA - Trollovia 3D 

o 13.20, Kubo a kúzelný meč o 13.30, Deväť životov pána Fúzika o 13.00, Zilionári o 14.00, (piatok) Bociany 3D o 13.20, 

(piatok, nedeľa) Dievča vo vlaku o 19.50, (sobota) HALLOWEEN - V zajatí démonov 2 o 21.00 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Bezva ženská na krku o 18.30, Bociany o 15.50, Bociany 3D o 14.10, 

Dievča vo vlaku o 18.40, Domov pre neobyčajné deti sl. Peregrinovej o 13.20, Inferno o 20.40, Jack Reacher: Nevracaj 

sa o 16.10, Operácia Anthropoid o 16.00, Účtovník o 17.50, 20.30, (piatok) Kubo a kúzelný meč o 13.30, (piatok, nedeľa) 

Zilionári o 21.00, (sobota) V zajatí démonov 2 o 21.00, (sobota, nedeľa) PREDPREMÉRA - Trollovia 3D o 13.40 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (sobota) Mimi a Líza o 15.30, Jednotka samovrahov o 17.00, Toni Erdmann o 19.30, (nedeľa) Mimi a 

Líza o 15.00, Toni Erdmann o 16.30, Účtovník o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) MS: Psie srdce o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, 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; Výstava: 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) (piatok) Noc so sochami od 18.00 do 22.00 

hod., HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, 

(Hlavná 51): Július Machaj - Retrospektíva (do 6. 11.), Ž 
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IDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - Eva Hubatová - Fotoinformel, 

 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI - Výstava: História zhmotnená v kove, skvosty z liatiny zo zbierok Rákócziho Múzea v 

Maďarsku (do 6. 11.), 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Božena Augustínová, 

Andrej Augustín, Martin Augustín - Medzi nebom a ženou (do 27. 11.); Mária Banášová - výstava keramiky s humorným 

podtextom (do 27. 11.), Iain Patterson: Out West (do 27. 11.), ELEKTRÁREŇ - (nedeľa) , ART KLUB TG - Výtvarný salón 

klubu popradských výtvarníkov (do 27. 11.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Kabinet kuriozít - 

výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Výstava: Iain Patterson Out West, Škótsko (do 18. 12.), Kamil 

Kozub - Home is home, 

 

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, 

 

HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Výstava obrazov výtvarného plenéra Hornozemplínske impresie 2016 (do 31. 10.) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


