
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 10. 2016 

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

 

1. Spišská Nová Ves 

1.1. Na ľade cíti nedostatok síl a divákom odkazuje, že sú zdrojom príjmu 

     [hokejportal.net; 25/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.2. Spiš Korzár - Spravodajstvo 

     [sme.sk; 26/10/2016; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.3. Vieme, kde majú najkrajšie nemocničné námestie: Nová dlažba zvýši bezpečnosť návštevníkov 

     [pluska.sk; 27/10/2016; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.4. Šlágrom chudobného programu 17. kola derby na Spiši 

     [hokej.sk; 28/10/2016; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.5. Michalovce naďalej suverénne na čele, Topolčany pokorili Skalicu až v predĺžení 

     [hokej.sk; 28/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.6. I. liga: Michalovce na víťaznej vlne, Topoľčany pokorili Skalicu 

     [sport.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.7. Súťaž o najkrajšie mesto finišuje: Aha, na akom mieste sa nachádzajú Michalovce! 

     [michalovce.dnes24.sk; 28/10/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

1.8. Vedúci Trenčín deklasoval druhý Trnavu 

     [hokej.sk; 28/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.9. Pri Poprade má vyrásť nová vyhliadková veža. O jej podobe rozhodne súťaž 

     [pravda.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

1.10. Vyše 2500 divákov prišlo na pohár do Veľkých Ludiniec 

     [sme.sk; 28/10/2016; (VV) ; Zaradenie: Šport] 

1.11. Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 

     [webnoviny.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.12. Židov a Danka rozčúlili kotlebovci aj Matovič. Je z toho poriadna mela a zaznelo: Bol by riaditeľom 

koncentráku 

     [parlamentnelisty.sk; 28/10/2016; RB ; Zaradenie: Aréna] 

1.13. 17.kolo Budiš ligy: Zranenie rozhodcu v šlágri kola a prehra Spišiakov 

     [hokejportal.net; 28/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.14. Budiš týždeň: Dvaja ligisti sa stali Gladiátormi 

     [hokejportal.net; 28/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.15. Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 

     [rozhovory.sk; 28/10/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.16. Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 

     [dennikrelax.sk; 28/10/2016; WebNoviny.sk © SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.17. Blíži sa zmena času 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 28/10/2016;  Ján Tribula; Zaradenie: z domova] 

1.18. Dve hlavy, štyri oči, aj obrovské... 

     [Korzár; 252/2016; 29/10/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.19. Príďte sa pozrieť, ako relaxujú strašidlá 
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     [Plus jeden deň; 252/2016; 29/10/2016; s.: 17; slovakia.travel ; Zaradenie: RELAX] 

1.20. SBL: Handlová len tesne vyhrala na Spiši 

     [sport.sk; 29/10/2016; TASR, SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.21. Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

     [rozhovory.sk; 29/10/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.22. Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

     [nextfuture.sk; 29/10/2016; SITA ] 

1.23. Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

     [dennikrelax.sk; 29/10/2016; WebNoviny.sk © SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.24. Skalica remizovala s rezervou "šošonov", Bardejov otočil duel s Liptákmi (video) 

     [profutbal.sk; 29/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: mfkskalica.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.25. Dve hlavy, štyri oči, aj obrovské 

     [korzar.sme.sk; 29/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.26. Na Spiši nečakaná dráma handlovských basketbalistov 

     [sme.sk; 29/10/2016; Ivan Mriška ; Zaradenie: Šport] 

1.27. Na Spiši vystavujú čudákov, ide z nich hrôza 

     [korzar.sme.sk; 29/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. Dnes nám zafúka do vlasov poriadny vietor: Meteorológovia varujú, rýchlosť bude nadpriemerná 

     [topky.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

1.29. Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

     [webnoviny.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

1.30. Nárazy vetra môžu v regióne dosiahnuť rýchlosť sto kilometrov za hodinu 

     [sme.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.31. Slovan nestačil na Martin, Prešov na Zvolen 

     [hokej.sk; 29/10/2016; hokej.sk, zdroj: foto: Vladimír Chramazda ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.32. Chytili ho pri čine 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 29/10/2016;  Ján Baček; Zaradenie: z domova] 

1.33. V spišskom derby Poprad ťahal za kratší koniec: Problémy so zakončením 

     [poprad.dnes24.sk; 30/10/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.34. Katastrofálne podmienky školy v Bystranoch: Telesnú majú v triede, ostatní sa zatiaľ učia na chodbe! 

     [pluska.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.35. Bratislavské "béčko" i rezerva "šošonov" iba s remízami (video) 

     [profutbal.sk; 30/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: mfkskalica.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.36. Rešpekt aj strach! V Slovenskom raji určuje pravidlá dobytok: Keď sú na ceste kravy, všetci zastanú! 

     [cas.sk; 30/10/2016; kz ; Zaradenie: Tip od Vás] 

1.37. Košické derby pre VSS, rozhodol Grega (video) 

     [profutbal.sk; 30/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: jäzva ; Zaradenie: profutbal.sk] 

1.38. Futbalisti Spišskej Novej Vsi opäť zdolali Poprad 

     [korzar.sme.sk; 30/10/2016; Richard Hudeček ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.39. Batoľatá v detskom domove nepotrebujú len peňažnú injekciu 
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     [korzar.sme.sk; 30/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.40. Žiakom zo ZŠ v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

     [24hod.sk; 30/10/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.41. Pohronské derby juniorov pre Zvolen 

     [hokej.sk; 30/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: Milan Bagačka/Photo MB ; Zaradenie: hokej.sk] 

1.42. Žiakom zo ZŠ v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

     [teraz.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.43. Žiakom v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

     [korzar.sme.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.44. Futbalový "mariáš" dvaja vylúčení a deväť napomínaných futbalistov v zápase 2.ligy Východ MFK 

Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 2:0 ! 

     [hlavnespravy.sk; 30/10/2016; HSP/Foto: Jozef Cvajniga ; Zaradenie: Z domova] 

1.45. Škola bez jedálne 

     [Nový Čas; 253/2016; 31/10/2016; s.: 7; vd, tasr ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.46. Žiakom chýba jedáleň, ale aj telocvičňa 

     [Plus jeden deň; 253/2016; 31/10/2016; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.47. Znovunájdený Jeruzalem 

     [SME; 253/2016; 31/10/2016; s.: 6; Eva Šoltísová ; Zaradenie: regióny] 

1.48. Kostoly na Gotickej ceste uvidíte zväčša len zvonku 

     [SME; 253/2016; 31/10/2016; s.: 6; Eva Šoltísová, vju ; Zaradenie: regióny] 

1.49. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 31. októbra a utorok 1. novembra 

     [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.50. II. liga: Košické derby pre VSS 

     [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Šport] 

1.51. Kam za kultúrou - pondelok 31. októbra a utorok 1. novembra 

     [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

1.52. NEPREHLIADNITE 

     [Korzár; 253/2016; 31/10/2016; s.: 4; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.53. Doma máme Jeruzalem aj dobré vína 

     [sme.sk; 31/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Z domova] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Na ľade cíti nedostatok síl a divákom odkazuje, že sú zdrojom príjmu 

 [hokejportal.net; 25/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/na-lade-citi-nedostatok-sil-a-divakom-odkazuje-ze-su-zdrojom-prijmu/66827 

 

Srdciar Spišiakov Ľubomír Vaic si vlani vyskúšal, aké je to sedieť v obleku, zaoberať sa dôležitými otázkami okolo chodu 

klubu či zabezpečiť tok financií do pokladnice. Ročný dril vykázal priaznivejšie čísla ako kedysi a zásluhu na tom malo 

viacero ľudí, pohybujúcich sa v týchto kruhoch. 39-ročného odchovanca to však stále lákalo späť na ľad, preto 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/na-lade-citi-nedostatok-sil-a-divakom-odkazuje-ze-su-zdrojom-prijmu/66827
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vymenovanie nového riaditeľa prijal všetkými desiatimi. Rok ste strávili vo funkcii riaditeľa Spišskej Novej Vsi. Vaším 

nástupcom sa stal Roman Garaj. Prenechali ste mu klub v dobrej kondícii? 

 

"Všetci zainteresovaní sme urobili veľmi dobrú prácu za jeden rok, ktorá sa hlavne týkala vecí, do ktorých bežný fanúšik 

nevidí. Určite v oveľa lepšej kondícii som mu prenechal miesto, ako tomu bolo, keď som na riaditeľskú stoličku sadal ja."  

 

Zadosťučinenie? 

 

"Neviem, či sa to dá takto nazvať, no každopádne sme pracovali na sto percent a snažili sme sa vylepšiť všetko, čo sa 

dalo. Teší ma, že sa toho ujal človek, ktorého táto práca viac baví, ako mňa. Poviem pravdu, na tomto poste som sa 

nenašiel."  

 

Potom prišlo rozhodnutie obliecť sa do výstroje, natiahnuť si dres, obuť korčule a bojovať o body. Chýbal vám hokej? 

 

"Pred rokom som mal predstavu, že počas sezóny nabehnem niekedy v predvianočnom období do hry, ale časovo sa to 

nedalo nijako skĺbiť. Chcel som si ešte rok zahrať a teraz táto možnosť prišla."  

 

Dokážete sa vyrovnať so zápasovým rytmom? 

 

"Môžem povedať, že stále na sebe cítim ročný výpadok. Nenachádzam sa v takej pohode, aby som si mohol povedať, že 

mi ten rok chýba."  

 

Ako je nastavený tím, vedený trénerom Škrakom? 

 

"Máme dobrého kouča. Mužstvo je zložené tak, aby sme to predovšetkým zvládli z hľadiska financií. Mali sme také tajné 

želanie, aby sme sa držali na horných priečkach, aj keď sa to ťažšie hodnotí, lebo ligu opustili tri kvalitné celky. Ktovie, 

ako by sme na tom boli, keby ostali v našej súťaži doteraz."  

 

Reakcia na slabšie obdobia nenechala na seba dlho čakať. Skončil brankár Orčík, jeho miesto zaujal Riečický z Košíc. 

Dostane niekedy šancu, nakoľko ešte nezasiahol do stretnutia? 

 

"Dominik nás posilnil pred týždňom. Za tú dobu sme absolvovali dva zápasy a od druhého kola pravidelne chytáva Surák, 

ktorý podáva dobré výkony. Riečický si na svoj debut bude musieť počkať, ale je to kvalitný gólman. Avšak konečné 

rozhodnutie postaviť ho má v rukách tréner."  

 

Obrancovi Všetečkovi sa akosi zapáčilo v Bardejove. Jeden a pol roka bojoval proti vám v druhej najvyššej súťaži, no za 

Hornošarišanov nastupuje aj v druhej lige. Neobávate sa zranenia? 
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"Jeho zranenie by bolo pre nás veľkou stratou. Je to však skúsený a kvalitný zadák, ktorý má čo odovzdať mladým 

kolegom. Dohodli sme sa s Bardejovom, že mu povolíme striedavé štarty. Čo sa týka zranenia, to sa mu môže pokojne 

prihodiť aj na chodníku pred štadiónom. My len veríme a dúfame, že nič také sa mu nestane a bude k dispozícii celý 

ročník."  

 

Ďalší zadák Bždoch sa stal stabilným členom Orange 20. Útočník Ondov už ale také šťastie nemal. Je na škodu, že 

nemá Spišská Nová Ves väčšie zastúpenie v tomto projekte? 

 

"Každému nášmu hráčovi prajeme, aby sa stal súčasťou reprezentácie, ale na druhej strane nás to oslabilo. Želali sme 

mu, aby tam zotrval do konca sezóny, no už je opäť u nás. Hoci tam bol asi tri týždne, myslím si, že to bola pre neho 

dobrá skúsenosť, pretože možno okúsil trochu iné tréningy. Neviem, či mu niečo chýbalo alebo len nezapadol trénerovi 

do koncepcie. Celé to skončilo návratom domov a je iba na ňom, aby pokračoval v tvrdej práci a napríklad o rok sa 

pokúsil opätovne zabojovať o reprezentačný dres."  

 

Ani šláger, derby či bodovo prajná fáza neláka priaznivcov do hľadiska. Ako sa to dá zmeniť? 

 

"Sám si niekedy kladiem otázku či máme vôbec hrať hokej. Klub to stojí nemalé peniaze a ľudia nechodia. Ťažko im 

vysvetliť, že aj oni sú zdrojom financií a výraznou mierou nám môžu pomôcť v hociktorom smere. Ak by sme mali na 

stretnutiach približne dvetisíc ľudí, mohli by sme možno pomýšľať na postup. Keďže ich chodí ani nie päťsto, je to veľmi 

ťažké. Motivujeme ich formou propagácie, ale nič nepomáha. Pri tom dobre vedia, aké sú hracie dni. Naposledy sme mali 

krásnu návštevu vo finále s Detvou, ale na to sa nedá spoliehať. Hráčov treba podporovať celý rok, nie jeden mesiac."  

 

Foto: prvaliga.sk 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Spiš Korzár - Spravodajstvo 

 [sme.sk; 26/10/2016; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://s.sme.sk/r-rss/20370157/cestovanie.sme.sk/vyhlasili-architektonicku-sutaz-na-vyhliadkovu-vezu.html 

 

 Mesto Poprad by ju chcelo postaviť na vrchu Zámčisko nad mestskou časťou Kvetnica. 

 

Tu by chcelo mesto postaviť výhliadkovú vežu.(Zdroj - archív) 

 

POPRAD. Mesto Poprad by chcelo nechať postaviť na vrchu Zámčisko, ktorý sa nachádza južne od mesta, nad 

mestskou časťou Kvetnica, vyhliadkovú vežu. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20370157/cestovanie.sme.sk/vyhlasili-architektonicku-sutaz-na-vyhliadkovu-vezu.html
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V tejto súvislosti už vyhlásilo verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov na jej riešenie. 

 

"Od súťaže očakávame taký návrh, ktorý čo najlepšie zapadne do prostredia a historického kontextu tohto miesta, ktorý 

chceme prezentovať. Zámčisko ponúka úžasné pohľady na nádherné okolie a táto vyhliadková veža by mala byť jeho 

novou dominantou," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

 

Podľa podmienok súťaže musí výška veže poskytovať kvalitný výhľad na všetky svetové strany. 

 

Navrhovaná vyhliadková veža má podľa mesta zatraktívniť plánovaný lesopark, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a 

skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti. 

 

O výsledku súťaže rozhodne porota, ktorá bude zložená zo zástupcov mesta a stavovských organizácií, Slovenskej 

komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 6. decembra 

do 14:00. 

 

Mohla by zvýšiť návštevnosť 

 

Z kultúrneho hľadiska by sa podľa primátora mohla vyhliadková veža stať jedným z najvýznamnejších bodov návštevnosti 

v okolí. Vybudovaniu veže predchádzal letný archeologický výskum na Zámčisku. 

 

Okrem stredovekých nálezov z 15. storočia tam archeológovia našli aj predmety z čias praveku. Lokalita v nadmorskej 

výške 921 metrov bola podľa nich osídlená v rozličných obdobiach. Významná archeologická lokalita ponúka výhľad na 

Vysoké i Nízke Tatry, Poprad, množstvo dedín a v prípade dobrého počasia aj na Spišskú Novú Ves a územie za ňou. 

 

Mesto už skôr avizovalo snahu o oživenie mestskej časti Kvetnica, ktorá ponúka aj zaujímavé miesta na turistiku. Turisti 

sa napríklad môžu vydať po náučnom chodníku, navštíviť spomínanú historicko-archeologickú lokalitu Zámčisko či 

Národnú prírodnú rezerváciu Hranovnická dubina. 

 

V ponuke je aj Okruh zdravia, z ktorého sa možno dostať na vrch Krížová, na ktorom sa nachádza Kaplnka Vzkriesenia. 

Tá je medzi piatimi stavbami nominovanými na Cenu Dušana Jurkoviča. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Vieme, kde majú najkrajšie nemocničné námestie: Nová dlažba zvýši bezpečnosť 

návštevníkov 

 [pluska.sk; 27/10/2016; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 
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http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/hadajte-kde-maju-najkrajsie-nemocnicne-namestie-nova-dlazba-zvysi-

bezpecnost-navstevnikov.html 

 

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves oficiálne ukončila komplexnú rekonštrukciu vstupného areálu. Vďaka tomu 

vznikla nová zóna s parkom, ktorá by mala plniť funkciu nemocničného námestia. 

 

Nemocničné námestie v SNV dýcha novotou. 

 

Autor - archív 

 

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

znižovala bezpečnosť pri chôdzi najmä v daždivom počasí. Nová zámková dlažba má takmer 800 m2. Rovnako pribudli 

lavičky. Súčasťou je tiež nová zelená plocha s výmerou 250 m2. Jej dominantou sú tri javory, ktoré slávnostne zasadili 

riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková, primátor mesta Ján Volný a finančný riaditeľ siete Svet zdravia Martin Hrežo. 

 

S rekonštrukciou prístupových plôch začali v lete. Ako prvú dokončili dlažbu a sadové úpravy vo vnútornom átriu. V 

októbri ukončili druhú vonkajšiu etapu. Celková hodnota tejto investície predstavuje sumu vyše 60-tisíc eur. 

 

Problematická dlažba 

 

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

vzhľad areálu. Ten náš dlhodobo "trpel" práve zničenou dlažbou, ktorá sťažovala pohyb pacientom a návštevníkom," 

zdôraznila Renáta Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves. Ako ďalej dodala, verí, že na novom 

námestí sa ľudia nielen zastavia, ale v peknom počasí si aj oddýchnu. "Vysadené javory vytvárajú novú harmóniu pred 

vstupom do nemocnice. Hovorí sa, že už iba samotným dotykom vracajú životnú silu a človeka zbavia zatrpknutosti," 

dodala šéfka nemocnice. 

 

Na rade je vestibul 

 

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

vybudovaní novej recepcie minulý rok by sme radi dokončili začatú rekonštrukciu tohto priestoru. Odstránením 

pôvodného obkladu a výmenou osvetlenia chceme docieliť krajší presvetlený priestor, ktorý by mal v návštevníkoch 

vzbudzovať oveľa lepší prvý dojem ako dnes. Rekonštruujeme aj pacientske izby na neurológii a sociálne zariadenia na 

internom oddelení," doplnila Renáta Šuláková. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/hadajte-kde-maju-najkrajsie-nemocnicne-namestie-nova-dlazba-zvysi-bezpecnost-navstevnikov.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/hadajte-kde-maju-najkrajsie-nemocnicne-namestie-nova-dlazba-zvysi-bezpecnost-navstevnikov.html
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1.4.  Šlágrom chudobného programu 17. kola derby na Spiši 

 [hokej.sk; 28/10/2016; jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok144661-Slagrom_chudobneho_programu_17_kola_derby_na_Spisi.htm?utm_source=rss 

 

Piatkový program sedemnásteho kola Budiš prvej hokejovej ligy je pomerne skromný. Pre známe martinské problémy 

bude mať tentoraz voľno i Detva a hlavná pozornosť sa tak sústredí na Spiš. Veľmi zaujímavý však môže byť i súboj v 

Topoľčanoch a o dôležité tri body zabojujú tabuľkoví susedia v Trnave. 

 

HK Gladiators Trnava - HK 95 Považská Bystrica - 17.00 h 

Gladiátori ťahajú štvorzápasovú sériu prehier a víťazstvo už potrebujú ako soľ. Považská Bystrica by mala byť súperom, 

na ktorom sa dá chytiť. Trnava uspela v prvom vzájomnom zápase vonku a doma sa od nej očakáva niečo podobné. 

 

Vzájomné zápasy: 43 25 (0/2) - 0 - 18 (2/1) 137:116 

 

2016-17: 4:2 

2015-16: 2:3pp, 2:1, 1:2, 3:9 

2014-15: 8:1, 3:1, 3:0, 3:1 

2013-14: 4:2, 4:0, 4:2, 4:2 

2012-13: 1:4, 2:4, 0:3, 1:3 

2011-12: 3:4sn, 3:6 

2010-11: 4:3sn, 3:5, 6:1, 2:1 

2009-10: 3:2sn, 2:4, 4:1, 2:1 

2008-09: 0:4, 5:0, 3:1, 5:0 

2007-08: 5:3, 0:4, 5:1, 6:1 

2006-07: 4:2, 2:5, 7:4, 2:6 

2005-06: 3:5, 3:4pp, 1:5, 5:3 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma. 

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

Náš tip: 1 

 

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce - 17.00 h 

Spišiaci dokázali zabodovať v posledných štyroch zápasoch, Michalovce však ťahajú až dvanásťzápasovú úspešnú 

šnúru. Bez bodu schádzali hráči Dukly z ľadu naposledy ešte 9. septembra a v prvom vzájomnom súboji nasúkali 

"Novejši" osmičku. V pozícii mierneho favorita nastúpia hostia, Spišská Nová Ves ale neodovzdá kožu zadarmo. 

 

Vzájomné zápasy: 29 16 (1/1) - 0 - 13 (1/1) 114:103 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok144661-Slagrom_chudobneho_programu_17_kola_derby_na_Spisi.htm?utm_source=rss
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2016-17: 4:8 

2015-16: 1:7, 5:3, 3:4, 5:6pp 

2014-15: 6:4, 6:1, 3:2, 3:2 

2013-14: 3:6, 3:6, 2:1, 7:3 

2012-13: 3:4sn, 3:5, 3:0, 4:9 

2011-12: 4:5, 5:4, 2:3, 2:3 

2010-11: 4:1, 1:3, 7:6pp, 5:4sn 

2008-09: 3:2, 5:0, 5:1, 7:0 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma. 

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

Zvuk: X2 

 

HC Topoľčany - HK Skalica - 18.00 h 

Žochári posilnili a v poslednom kole zaznamenali cenné víťazstvo na ľade Detvy. O zisku dvoch bodov rozhodol 

nájazdom Martin Kalináč, čiže práve jedno z nových mien v kádri Topoľčian. Po troch zápasoch má na svojom konte už 

deväť bodov a Skaličania si tak na neho musia dať veľký pozor. Záhoráci nestačili po dvoch víťazstvách na Prešov, ale v 

centre Šariša nepodali vôbec zlý výkon. Očakávať sa dá výrazne vyrovnanejší zápas, než bol ten prvý, v ktorom nadelili 

Skaličania Topoľčanom poltucet. 

 

Vzájomné zápasy: 1 0 (0/0) - 0 - 1 (0/0) 1:6 

 

2016-17: 1:6 

 

Hrubým písmom sú označené zápasy hrané doma. 

V sumáre zápasov sú v zátvorke uvedené výhry resp. prehry po predlzeni/nájazdoch. 

 

Náš tip: 1X 

 

or.  Celkom  Z  V  Vp  Vn  Pn  Pp  P  Skóre  B     

1.  HK Dukla Michalovce   14  10  0  1  0  1  2  65  :  29  33   

2.  HC Prešov Penguins   15  8  1  1  0  1  4  58  :  37  29   

3.  HC 07 Detva   15  8  0  1  1  1  4  58  :  35  28   

4.  HK Spišská Nová Ves   15  8  1  0  0  1  5  52  :  38  27   

5.  HK Skalica   15  7  0  1  0  0  7  49  :  43  23   

6.  HC Topoľčany   15  6  2  0  0  0  7  43  :  53  22   
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7.  HK Gladiators Trnava   13  4  0  0  2  1  6  37  :  56  15   

8.  HK 95 Považská Bystrica   16  2  2  0  1  0  11  33  :  64  11   

9.  MHC Martin   13  3  0  0  0  1  9  31  :  62  10   

10.  HK Orange 20   7  3  0  0  0  0  4  14  :  23  9  

 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Michalovce naďalej suverénne na čele, Topolčany pokorili Skalicu až v predĺžení 

 [hokej.sk; 28/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok144719-

Michalovce_nadalej_suverenne_na_cele_Topolcany_pokorili_Skalicu_az_v_predlzeni.htm?utm_source=rss 

 

Výsledky zápasov 17. kola 1HL 

 

      

HK Gladiators Trnava  HK 95 Považská Bystrica  5:2 (2:0, 2:1, 1:1)   

 

Strely na bránu: 36:23 (15:5, 13:7, 8:11). Vylúčenia: 2:5 na 2 min .Presilovky: 2:0. Divákov: 240. 

 

        

HK Spišská Nová Ves  HK Dukla Michalovce  2:5 (0:0, 0:4, 2:1)   

 

Strely na bránu: 45:36 (17:14, 18:13, 10:9). Vylúčenia: 6:10 na 2 min , navyše LUCHNIKOV 10min NAPHK.Presilovky: 

1:1. Divákov: 550. 

 

        

HC Topoľčany  HK Skalica  2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)   

 

Strely na bránu: 28:35 (9:9, 9:15, 7:9). Vylúčenia: 6:4 na 2 min .Presilovky: 0:1. Divákov: 450. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  I. liga: Michalovce na víťaznej vlne, Topoľčany pokorili Skalicu 

 [sport.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/243872/i-liga-michalovce-na-vitaznej-vlne-topolcany-pokorili-skalicu/ 

 

- Súhrn výsledkov piatkových stretnutí 17. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Budiš I. ligy: 

http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok144719-Michalovce_nadalej_suverenne_na_cele_Topolcany_pokorili_Skalicu_az_v_predlzeni.htm?utm_source=rss
http://www.hokej.sk/liga_svk1/clanok144719-Michalovce_nadalej_suverenne_na_cele_Topolcany_pokorili_Skalicu_az_v_predlzeni.htm?utm_source=rss
http://sport.aktuality.sk/c/243872/i-liga-michalovce-na-vitaznej-vlne-topolcany-pokorili-skalicu/
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HK Gladiators Trnava - HK ‘95 Považská Bystrica 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) 

 

Góly: 7. D. Schmidt, 13. A. Roth, 34. Okoličány, 35. Glemba, 48. Mrva - 32. Paleček, 43. M. Záborský, 240 divákov 

 

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:5 (0:0, 0:4, 2:1) 

 

Góly: 46. Hamráček, 58. Klinga - 23. a 39. Kohutiar, 32. M. Baláž, 35. Dolgoš, 46. M. Drotár, 550 divákov 

 

HC Topoľčany - HK Skalica 2:1 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0) 

 

Góly: 11. Ľ. Dobrý, 63. A. Podstavek - 42. Vaškovič, 450 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Súťaž o najkrajšie mesto finišuje: Aha, na akom mieste sa nachádzajú Michalovce! 

 [michalovce.dnes24.sk; 28/10/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadzaju-michalovce-254081 

 

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

Michalovce? 

 

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 obsadili Michalovce 60. priečku. Je tu rok 2016 a do konca hlasovania zostáva už len niekoľko dní. A 

Michalovce si tento rok nateraz polepšili naozaj výrazne. Aktuálne sa totiž nachádzajú na 33. 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 

 

Ako hlasovať 

http://michalovce.dnes24.sk/sutaz-o-najkrajsie-mesto-finisuje-aha-na-akom-mieste-sa-nachadzaju-michalovce-254081
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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 MIchaloviec a okolia 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Vedúci Trenčín deklasoval druhý Trnavu 

 [hokej.sk; 28/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: jäzva ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok144731-Veduci_Trencin_deklasoval_druhy_Trnavu.htm?utm_source=rss 

 

Výsledky zápasov 17. kola EXD 

 

      

HC Slovan Bratislava  MHC Martin  2:1 (0:0, 0:1, 2:0)   

 

Strely na bránu: 28:25 (8:9, 13:5, 7:11). Vylúčenia: 8:7 na 2 min .Presilovky: 0:1. 

 

        

HK Skalica  MsHK DOXXbet Žilina  1:2 (0:2, 0:0, 1:0)   

 

Strely na bránu: 34:20 (16:5, 9:10, 9:5). Vylúčenia: 2:8 na 2 min .Divákov: 95. 

 

        

HK Ružinov 99 Bratislava  HK Nitra  4:3 (2:1, 1:0, 1:2)   

 

Strely na bránu: 31:56 (12:17, 11:20, 8:19). Vylúčenia: 5:3 na 2 min .Presilovky: 0:1. Oslabenia: 1:0. Divákov: 72. 

 

        

http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok144731-Veduci_Trencin_deklasoval_druhy_Trnavu.htm?utm_source=rss
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HK Gladiators Trnava  Dukla Trenčín  0:6 (0:1, 0:3, 0:2)   

 

Strely na bránu: 28:31 (11:9, 6:13, 11:9). Vylúčenia: 6:7 na 2 min .Presilovky: 0:1. Divákov: 120. 

 

        

HK Poprad  HK Dukla Michalovce  5:3 (2:0, 0:1, 3:2)   

 

Strely na bránu: 52:27 (20:9, 16:7, 16:11). Vylúčenia: 2:5 na 2 min .Divákov: 122. 

 

        

MHK 32 Liptovský Mikuláš  HC Košice  7:2 (3:1, 1:0, 3:1)   

 

Strely na bránu: 48:37 (15:15, 13:10, 20:12). Vylúčenia: 14:11 na 2 min , navyše PAVLÍK 20min VRAZ, PAVLÍK 5min 

VRAZ, PAVLÍK 20min VRAZ, PAVLÍK 5min VRAZ.Presilovky: 2:0. Divákov: 68. 

 

        

HK Spišská Nová Ves  HC'05 iClinic Banská Bystrica  5:0 (0:0, 1:0, 4:0)   

 

Strely na bránu: 33:27 (7:11, 14:9, 12:7). Vylúčenia: 1:5 na 2 min .Divákov: 101. 

 

        

HC 07 Prešov  HKM Zvolen  2:1 (1:0, 1:1, 0:0)   

 

Strely na bránu: 33:28 (16:9, 8:15, 9:4). Vylúčenia: 5:5 na 2 min , navyše MACKO 10min HRACI.Presilovky: 1:0. Divákov: 

48. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pri Poprade má vyrásť nová vyhliadková veža. O jej podobe rozhodne súťaž 

 [pravda.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/409318-pri-poprade-ma-vyrast-nova-vyhliadkova-veza-o-jej-podobe-rozhodne-

sutaz/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Mesto Poprad by chcelo nechať postaviť na vrchu Zámčisko, ktorý sa nachádza južne od mesta, nad mestskou časťou 

Kvetnica, vyhliadkovú vežu. V tejto súvislosti už vyhlásilo verejnú anonymnú architektonicko-konštrukčnú súťaž návrhov 

na jej riešenie. 

 

http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/409318-pri-poprade-ma-vyrast-nova-vyhliadkova-veza-o-jej-podobe-rozhodne-sutaz/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/409318-pri-poprade-ma-vyrast-nova-vyhliadkova-veza-o-jej-podobe-rozhodne-sutaz/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 10. 2016 

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

"Od súťaže očakávame taký návrh, ktorý čo najlepšie zapadne do prostredia a historického kontextu tohto miesta, ktorý 

chceme prezentovať. Zámčisko ponúka úžasné pohľady na nádherné okolie a táto vyhliadková veža by mala byť jeho 

novou dominantou," uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

 

Podľa podmienok súťaže musí výška veže poskytovať kvalitný výhľad na všetky svetové strany. 

 

Navrhovaná vyhliadková veža má podľa mesta zatraktívniť plánovaný lesopark, iniciovať jeho intenzívnejšie využívanie a 

skultúrňovanie s odkazom na bohatú históriu a prírodné danosti. 

 

O výsledku súťaže rozhodne porota, ktorá bude zložená zo zástupcov mesta a stavovských organizácií, Slovenskej 

komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Termín na odovzdanie súťažných návrhov je 6. decembra 

do 14:00. 

 

Z kultúrneho hľadiska by sa podľa primátora mohla vyhliadková veža stať jedným z najvýznamnejších bodov návštevnosti 

v okolí. Vybudovaniu veže predchádzal letný archeologický výskum na Zámčisku. 

 

Okrem stredovekých nálezov z 15. storočia tam archeológovia našli aj predmety z čias praveku. Lokalita v nadmorskej 

výške 921 metrov bola podľa nich osídlená v rozličných obdobiach. 

 

Významná archeologická lokalita ponúka výhľad na Vysoké i Nízke Tatry, Poprad, množstvo dedín a v prípade dobrého 

počasia aj na Spišskú Novú Ves a územie za ňou. 

 

Mesto už skôr avizovalo snahu o oživenie mestskej časti Kvetnica, ktorá ponúka aj zaujímavé miesta na turistiku. Turisti 

sa napríklad môžu vydať po náučnom chodníku, navštíviť spomínanú historicko-archeologickú lokalitu Zámčisko či 

Národnú prírodnú rezerváciu Hranovnická dubina. 

 

V ponuke je aj Okruh zdravia, z ktorého sa možno dostať na vrch Krížová, na ktorom sa nachádza Kaplnka Vzkriesenia. 

Tá je medzi piatimi stavbami nominovanými na Cenu Dušana Jurkoviča. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Vyše 2500 divákov prišlo na pohár do Veľkých Ludiniec 

 [sme.sk; 28/10/2016; (VV) ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369093/naselevice.sme.sk/vyse-2500-divakov-prislo-na-pohar-do-velkych-ludiniec.html 

 

 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 

http://s.sme.sk/r-rss/20369093/naselevice.sme.sk/vyse-2500-divakov-prislo-na-pohar-do-velkych-ludiniec.html
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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 

 

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 
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šále, 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. Šále 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 

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. 

 

TJ Družstevník Veľké Ludince - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1). 

 

Gól: Čavrić. 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, Čavić, 

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

Diváci: 2551. 

 

Veľké Ludince - Slovan Bratislava (7 fotografií) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 
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 [webnoviny.sk; 28/10/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1113686-slova-o-zidoch-boli-zle-interpretovane-brani-sa-matovic/ 

 

dnes 15:48 

 

Matovič podáva trestné oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého 

obvinenia. 

 

Predseda OĽaNO Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher  

 

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) – Líder OĽaNO Igor Matovič sa dôrazne ohradzuje proti falošnej interpretácii 

jeho výrokov, podľa ktorej si robil vtipy zo Židov a ich utrpenia v koncentračných táboroch. Zároveň podáva trestné 

oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého obvinenia.  

 

Metaforou chcel poukázať na totalitný prístup 

 

Ako uviedol v reakcii na začatie disciplinárneho konania proti nemu, jeho výrok prednesený v NR SR bol klasickou 

slovnou metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie, práve naopak. "Metaforou som 

chcel poukázať na totalitný prístup Andreja Danka voči opozičnej menšine v národnej rade," zdôraznil 

 

Matovič v rozprave k novele rokovacieho poriadku v parlamente povedal: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom 

tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, 

tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako 

opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku. Prepáčte mi to prirovnanie, ale asi inak to 

nepochopíte. Tak ako Židia v koncentráku mali možno jediné právo dýchať vzduch, tak my ako opozícia máme jediné 

právo v tomto parlamente hovoriť. O ničom inom nerozhodujeme. Toto jediné právo nám idete zobrať".  

 

Za výrokom si Matovič stojí 

 

Na piatkovom brífingu s novinármi v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves Matovič zdôraznil, že za výrokom si stojí. 

"Každý súdny človek, ktorý si ho prečíta, zistí, že je to normálna slovná metafora. Používanie metafor v jazyku je veľmi 

vhodné na to, aby ľudia pochopili, keď pochopiť nechcú," uviedol Matovič s tým, že nikoho nechcel uraziť, alebo 

zľahčovať utrpenie Židov. 

 

"Práve naopak som poukazoval na to ich utrpenie a áno, obrazne, metaforicky som to spájal s tým, že aj poslanci 

opozície v parlamente sú v menšine a keď k nám pristupuje (A. Danko – pozn. red.) ako fašista v koncentráku, tak som 

toto prirovnanie použil," dodal. Predsedu NR SR Danka označil Matovič za klamára s diktátorskými chúťkami. "Ja som 

presvedčený, že ak by sa narodil v dobe nacizmu, tak by bol šéfom koncentračného tábora a ja by som prvý stál pri stene 

a teatrálne by ma dal popraviť a zastreliť iba preto, aby ukázal, aký je mocný," povedal.  

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1113686-slova-o-zidoch-boli-zle-interpretovane-brani-sa-matovic/
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Danka obvinil aj z toho, že problém vyrobil umelo, keď účelovo podsunul Židovskej náboženskej obci iba výsek z jeho 

výroku bez kontextu a jeho dôvetku. Zaujímavé podľa neho je, že problém sa objavil až tri dni po tom, čo tieto slová v NR 

SR zazneli. "Ak si Andrej Danko myslí, že ma nemôže žalovať kvôli tomu, že som to povedal v pléne, kedykoľvek ten citát 

odcitujem aj mimo národnej rady, pretože na tomto výroku nie je nič, čo by hanobilo národ, rasu, alebo kohokoľvek 

presvedčenie," dodal.  

 

Matovič zdôraznil, že dlhodobo a opakovane verejne odsudzuje spochybňovanie holokaustu poslancami Ľudovej strany 

Naše Slovensko (ĽS NS). Od predsedu parlamentu Andreja Danka to nezaregistroval ani raz. "To však nebránilo 

Andrejovi Dankovi ma verejne krivo obviniť zo spáchania trestného činu hanobenia národa," uviedol s tým, že Dankovi 

osem mesiacov neprekážalo, že sa na pôde NR SR poslancami ĽS NS spochybňoval holokaust, urážali sa Rómovia a 

moslimovia. 

 

Snaha o diskreditáciu za každú cenu 

 

Dnešná reakcia Danka je podľa Matoviča len snaha o jeho diskreditáciu za každú cenu. "Aj komunistickí normalizátori si 

rovnako ako Andrej Danko mysleli, že keď majú funkciu, stávajú sa majiteľmi pravdy. Neváhali, rovnako ako Danko, krivo 

obviniť svojich názorových oponentov, prenasledovať ich a ničiť životy ich rodín," zdôraznil Matovič.  

 

Predseda OĽaNO pripomenul, že Andrej Danko dlhodobo robil pobočníka človeku, ktorý opakovane urážal Maďarov, 

Rómov či Židov. "Nikdy sa voči tomu neohradil, len využíval výhody, ktoré mu spojenectvo s Jánom Slotom prinášalo. 

Najmä mnohomiliónový majetkový prospech z privatizácie a pochybných štátnych zákaziek," konštatoval. Podľa neho je 

veľkým nešťastím, že Slovensko má za druhého najvyššieho ústavného činiteľa zakomplexovaného klamára s 

diktátorskými sklonmi. "Klamára, schopného prekrútiť akýkoľvek výrok, len aby mal z toho osobný prospech," dodal 

Matovič.  

 

Predseda parlamentu Andrej Danko podáva podnet na poslancov NR SR za ich nemiestne výroky, ktorými sa vysmievajú 

zo židovského národa. Ako povedal Danko dnes na tlačovej besede, vyvinie kroky, aby nedochádzalo k hanobeniu rasy a 

národa v NR SR. 

 

Bugár výroky odsúdil 

 

Výroky poslancov jednej opozičnej strany podnecujúce nenávisť a neznášanlivosť voči konkrétnej skupine ľudí, či 

zneužitie najväčšej tragédie 20. storočia na porovnanie neporovnateľného nemajú mať miesto v krajine rešpektujúcej 

základné ľudské práva a slobody. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka strany Most-Híd 

Františka Dušíková, to uviedol predseda strany Béla Bugár.  
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Podľa Bugára je dôležité hľadať nástroje na to, aby takéto výroky znevažujúce celé skupiny ľudí v Národnej rade (NR) SR 

boli postihnuteľné a aby sa viac neopakovali. "Je to zodpovednosť nás všetkých poslancov a politikov bez ohľadu na to, či 

sme súčasťou koalície alebo opozície," dodal s tým, že sa ukazuje, že šírenie nenávisti nie je doménou len jednej 

extrémistickej strany, ale aj iných opozičných poslancov. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Židov a Danka rozčúlili kotlebovci aj Matovič. Je z toho poriadna mela a zaznelo: Bol by 

riaditeľom koncentráku 

 [parlamentnelisty.sk; 28/10/2016; RB ; Zaradenie: Aréna] 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Zidov-a-Danka-rozculili-kotlebovci-aj-Matovic-Je-z-toho-poriadna-mela-a-zaznelo-Bol-by-

riaditelom-koncentraku-279435 

 

Šéf parlamentu Andrej Danko chce potrestať Igora Matoviča za jeho vyjadrenia v parlamente, keď počas schôdze o 

novele rokovacieho poriadku prirovnal pôsobenie "opozičníkov" k futbalu Židov v koncentráku. Danko však podá podnet 

na disciplinárne konanie aj za kotlebovcov. To však nie je všetko, predseda parlamentu chystá aj ďalšie razantné kroky. 

Reakcie Matoviča a Milana Uhríka z ĽS NS nenechali na seba dlho čakať a Dankovi to poriadne natreli. 

 

Foto: SITA 

Popis: Ilustračná fotografia 

 

Líder "národniarov" vyzval Matoviča, aby sa ospravedlnil za svoje výroky všetkým Židom a obetiam holokaustu. Odporučil 

mu tiež, aby navštívil Sereď, kde sa nachádza Múzeum holokaustu. Nie raz položil otázku, či sa Igor Matovič cíti a trpí 

ako Žid. 

 

Matovič použil v rozprave tieto slová: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový 

zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude 

rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako opozícia ťaháme v tomto mieste za 

kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku. Prepáčte mi to prirovnanie, ale asi inak to nepochopíte. Tak ako Židia v 

koncentráku mali možno jediné právo dýchať vzduch, tak my ako opozícia máme jediné právo v tomto parlamente 

hovoriť. O ničom inom nerozhodujeme. Toto jediné právo nám idete zobrať." 

 

Výroky lídra Obyčajných ľudí označil Danko za "perverzné, hnusné, nemiestne vtipy", ktoré nesmú zaznieť na pôde 

parlamentu. 

 

Danka zaráža, že za takéto vyjadrenia môže dostať od mandátového a imunitného výboru poslanec pokutu maximálne 

1000 eur, preto mal rozhovory s koaličnými partnermi s cieľom obmedziť poslancom imunitu v tomto smere a zakotviť do 

Ústavy SR, aby bolo tresné používať v parlamente rasistické prejavy či výroky o hanobení rasy. 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Zidov-a-Danka-rozculili-kotlebovci-aj-Matovic-Je-z-toho-poriadna-mela-a-zaznelo-Bol-by-riaditelom-koncentraku-279435
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Zidov-a-Danka-rozculili-kotlebovci-aj-Matovic-Je-z-toho-poriadna-mela-a-zaznelo-Bol-by-riaditelom-koncentraku-279435
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Matovič: Podávam trestné oznámenie na Danka 

 

Igor Matovič považuje svoje vyjadrenie za metaforu, ktorou chcel poukázať na totalitný prístup Andreja Danka k opozičnej 

menšine v parlamente. Uvádza sa v stanovisku lídra OĽaNO, ktoré poslal médiám Dano Mitas, zodpovedný za 

komunikáciu s médiami. "Každému súdnemu človeku je z tohto výroku zrejmé, že moje vyjadrenie bolo klasickou slovnou 

metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie, práve naopak... Dlhodobo a opakovane 

verejne odsudzujem spochybňovanie holokaustu poslancami ĽS NS, od Andreja Danka som to nezaregistroval ani raz. 

To však nebránilo Andrejovi Dankovi ma verejne krivo obviniť zo spáchania trestného činu hanobenia národa." 

 

Matovič za dôrazne ohradzuje k Dankovej falošnej interpretácii, "že som si robil vtipy zo Židov a ich utrpenia v 

koncentračných táboroch. Ak mu osem mesiacov neprekážalo, že sa na pôde NR SR poslancami ĽS NS spochybňoval 

holokaust, urážali sa Rómovia a moslimovia, tak dnes svojou reakciou potvrdil, že ma len potrebuje za každú cenu 

zdiskreditovať". 

 

Podľa Matoviča "je veľkým nešťastím, že Slovensko má za druhého najvyššieho ústavného činiteľa zakomplexovaného 

klamára s diktátorskými sklonmi. Klamára schopného prekrútiť akýkoľvek výrok, len aby mal z toho osobný prospech". 

 

Opozičný poslanec podáva na Andreja Danka trestné oznámenie za spáchanie trestného činu krivého obvinenia. "Budem 

pozorne sledovať, či zákony na Slovensku platia pre všetkých rovnako," dodal Matovič. 

 

Na brífingu, ktorý sa konal v Harichovciach pri Spišskej Novej Vsi, Matovič povedal, že keby Danko žil pred 70, 80 

rokmi, bol by určite šéfom koncentráku. 

 

"Andrej Danko je čisto psychický normalizátor zo 70. tych rokoch minulého storočia, s praktikami prokurátora z 50. rokov 

storočia a s chuťou zrejme byť riaditeľom koncentráku v 40.tych rokoch minulého storočia... On mňa bude posielať sa 

niekam pozrieť do koncentráku? Nech tam on ide. A podľa mňa, on by sa tam veľmi dobre cítil. Ak by on sa narodil 70, 80 

rokov dozadu, on bol by 100% riaditeľom koncentráku." 

 

Uhrík: Danko sa namiesto Slovenska zastáva cudzieho štátu 

 

Andrej Danko chce trestať aj poslancov Kotlebovej ĽS NS. Na tlačovej konferencii hovoril o troch, konkrétne pomenoval 

iba Mazureka a nepriamo poslankyňu Grausovú. Tretieho poslanca nekonkretizoval, keďže, ako sa vyjadril, poslancov za 

túto stranu ani nepozná. Malo by ísť o poslanca Stanislava Mizíka. 

 

Dankovi sa nepáčia napríklad Mazurekove reči o tom, že je v Izraeli apartheid. Prekážajú mu tiež ich vyjadrenia, v ktorých 

sa podľa neho vysmievajú zo Židov. 
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Podpredseda ĽS NS Milan Uhrík v reakcii pre Parlamentné listy odmieta obvinenia predsedu NR SR. "Kritické výroky 

poslancov neboli adresované proti žiadnemu etniku, náboženstvu, rase alebo presvedčeniu, ale išlo o kritiku štátu Izrael. 

Nikde nie je napísané, že nie je možné kritizovať štáty za ich politiku alebo činy. Nijaký štát, ani Izrael, nestojí mimo práva 

na kritiku. Za takéto výroky by nemal byť stíhaný ani bežný občan na ulici, nie to ešte poslanec národnej rady." 

 

Uhrík jedným dychom poznamenal, že v prípade disciplinárneho konania sú spomenutí poslanci odhodlaní podložiť svoje 

tvrdenia argumentmi. "Celkovo to hodnotím tak, že nerozumiem, prečo sa Andrej Danko viac zastáva cudzieho štátu, 

ktorý je permanentne vo vojne so svojimi susedmi namiesto toho, aby sa zastával záujmov Slovenska. Pripomínam, že 

Andrej Danko nepodporil ani to, aby pred zasadnutím národnej rady hrala slovenská hymna. Voličov SNS by naozaj 

mohlo zaujímať, čo ho vedie k takejto politike." 

 

Za podstatnú vec považuje Uhrík to, že Danko v momente, keď zazneli inkriminované výroky, ani nebol prítomný v pléne. 

"Čiže musel si to len pozrieť zo záznamu alebo mu to niekto interpretoval. My sme tam sedeli a išlo o všeobecnú kritiku 

štátu Izrael." 

 

Uhrík si povedal svoje aj k vyjadreniam predsedu parlamentu, že chce urobiť poriadok s extremistickými silami v 

parlamente. "Andrej Danko sa preslávil tým, že sa ukázal ako nekompetentný predseda parlamentu, ktorý sa snaží 

umlčať opozíciu a akúkoľvek kritiku, najnovšie sa rozhodol obmedziť aj samotné vyjadrovanie v pléne." 

 

Na margo neznalosti mien poslancov z klubu Ľudovej strany Uhrík pre PL povedal: "Na toto sa dá zareagovať veľmi 

ľahko. Pán Danko už viackrát potvrdil, že jeho vyjadrovacie schopnosti nezodpovedajú nárokom, ktoré sa očakávajú od 

predsedu NR SR. Mňa to vôbec neprekvapuje, že si nepamätá ani mená vlastných poslancov. 

 

Parlamentné listy kontaktovali aj Kanceláriu národnej rady s otázkou, či predseda parlamentu Andrej Danko podáva 

podnet na disciplinárne konanie na poslancov ĽS NS len za výroky vzťahujúce sa k Židom alebo aj za iné výroky. Stále 

čakáme na odpoveď. 

 

Zväzu Židov sa nepáčia výroky poslancov, s Dankom nekomunikovali 

 

Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚŽ ŽNO) v Slovenskej republike tvrdí vo svojom vyhlásení, že Igor 

Matovič sa "snaží absurdne prirovnať situáciu Židov počas holokaustu so súčasným politickým dianím v NR SR a tým 

nepriamo vtiahnuť našu komunitu do sporov medzi politickým stranami... Igor Matovič si zrejme neuvedomuje, že Židom 

išlo o život, futbal bol to posledné, čo by si v koncentračnom tábore priali robiť. Takto zľahčovať holokaust je nielen 

neslušné, nemorálne, ale aj hlúpe. Slovensko totiž v tomto období stratilo takmer 70-tisíc spoluobčanov. A to len preto, že 

sa narodili ako Židia". 

 

ÚŽ ŽNO vyadruje ľútosť aj nad niektorým výrokmi poslancov parlamentu, ktoré hrubo prekrucujú elementárne historické 

fakty a podľa zväzu "šíria najprimitívnejšie povery o histórii židovskej komunity. Sú to najmä lživé výroky pani poslankyne 
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Graussovej z ĽS NS o bývalom prezidentovi slovenského štátu Tisovi, ktorý mal podľa jej predstáv dostať v Izraeli 

ocenenie za záchranu slovenských Židov. Samozrejme, že nemohol a ani nedostal. Táto konšpirácia existuje už 

desaťročia a oháňajú sa ňou extrémisti. Na ich smolu sa však nezakladá na pravde". 

 

Hovorca zväzu Michael Szatmary pre Parlamentné listy povedal, že s predsedom parlamentu Dankom o tejto záležitosti 

nehovorili. Jeho vyjadrenia vníma nasledovne: "Sme demokratická krajina a on je predseda parlamentu demokratickej 

krajiny. Očakával som to od neho a bral to, že by to mala byť od neho samozrejmosť." 

 

autor: RB 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  17.kolo Budiš ligy: Zranenie rozhodcu v šlágri kola a prehra Spišiakov 

 [hokejportal.net; 28/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/17kolo-budis-ligy-zranenie-rozhodcu-v-slagri-kola-a-prehra-spisiakov/66941 

 

Budiš liga mala v piatok na programe zápasy 17.kola. Prešov mal voľno. Piatok 28.10.2016 - 17.kolo  

 

HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:5 (0:0, 0:4, 2:1)  

 

Góly: 46. Hamráček, 58. Klinga - 23.,39. Kohutiar, 32. M. Baláž, 35. Dolgoš, 46. Drotár. Rozhodovali: Kalina - Vall, Wolf, 

vylúčení: 6:8, navyše Lušnikov (Michalovce) 2+10 napadnutie zozadu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 550 divákov. 

 

Sp.Nová Ves: Riečický (46. D. Hudáček) - Vantroba, Brejka, Trávniček, Cvengroš, Osuský, Všetečka, Kyčák - Findura, 

Vaic, Giľák - Hamráček, Drozd, Lesňák - Ihnaťo, Klinga, Ondov - Zwick, R. Štrauch, Tomečko. 

 

Michalovce: Trenčan - Šterbák, Kubát, Hančák, Dolgoš, Polaček, Slimák, Buraľ, Boboš - Fajčák, Ščurko, Lušnikov - M. 

Baláž, R. Cútt, Banovský - Drotár, Král, Kohutiar. 

 

V 18.minúte pri presilovej hre Michaloviec vystrelený puk od modrej čiary zasiahol a zranil hlavného rozhodcu Ondreja 

Kalinu. Utrpel krvavé poranenie spodnej pery, ktoré mu ošetrila prítomná lekárka.  

 

HK Trnava - HK 95 Považská Bystrica 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)  

 

Góly: 7. Schmidt (Reho, Jurák), 13. Roth (Jurák, Okoličány), 34. Okoličány (Jurák, Poláček), 35. Glemba (Korytko), 48. 

Mrava (Mrázik, Reho) – 32. Paleček (Hudec), 43. Záborský (Dolinajec). Rozhodovali: Krist – Frimmel, Beniač, vylúčení: 

2:4, presilovky: 2:0, oslabenia 0:0, 240 divákov. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/17kolo-budis-ligy-zranenie-rozhodcu-v-slagri-kola-a-prehra-spisiakov/66941
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Trnava: M. Juríček – A. Mrázik, Reho, Poláček, Roth, Mihalko, Vojtas, Keleši – Jurák, D. Schmidt, D. Okoličány – Beták, 

Korytko, Glemba – Brzák, Hrbáčik, M. Lukačovič – Mrava, Kratochvíla, S. Ševčík – Kamenický. 

 

P.Bystrica: P. Hričina – S. Prášek, Hriňa, Hrehuš, Palovič, Kleinedler – Koleda, Paleček, L. Klíma – M. Dolinajec, Mi. 

Toman, M. Záborský – Fi. Hudec, D. Trenčan, Švantner.  

 

HC Topoľčany - HK Skalica 2:1pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)  

 

Góly: 11. Dobrý (Ficel), 63. Podstavek (Kalináč) – 41. Vaškovič (Kotzman Pavol, Mikéska). Rozhodovali: Mĺkvy – 

Gajdošech, Jurčiak, vylúčení: 6:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 400 divákov. 

 

Topoľčany: Halo – Hrudík, Král, Kohút, Bystričan, Ficel, Nitriansky, Kudlej, Hudec – Tábi, Štefanka, Podstavek – Priganc, 

Kalináč, Kluka – Pekarčík, Dobrý, Šťastný – Šuba, Laššo, Mišuta. 

 

Skalica: Romančík – Horváth, Škápik, Pavešic, Mikéska, Drahorád, Grman, Gula, Kukliš – Janáč, Vereš, Vaškovič – 

Romančík, Kučera, Hluch – Kellerstein, Brodek, Dvonč – Kotzman A., Halabrín, Kotzman P. 

 

HC 07 Orin Detva - MHC Martin "B" odložili kvôli infekčnej viróze v tíme hostí...  

 

Foto: HK Spišská Nová Ves/facebook.com 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Budiš týždeň: Dvaja ligisti sa stali Gladiátormi 

 [hokejportal.net; 28/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/budis-tyzden-dvaja-ligisti-sa-stali-gladiatormi/66907 

 

Hokejportal.net vám v priebehajúcej budišligovej sezóne bude prinášať aktuálnych prehľad zmien, ktoré sa budú týkať 

všetkých klubov. HK Trnava - Negatívna séria v podobe troch prehier za sebou si vyžiadala zmenu v bráne. 

Talentovaného gólmana Martina Juríčka nahradil ďalší mladík Stanislav Škorvánek, ktorý v tejto sezóne pôsobil v úlohe 

dvojky v tíme nováčika Tipsport ligy HC Nové Zámky a premiéru medzi mužmi si odkrútil vlani v Bardejove. Jeho debut v 

stredajšom 16.kole ale nebol úspešný, pretože nezabránil štvrtej porážke "Gladiátorov" v rade a na domácom ľade 

podľahli Spišiakom 2:4. V slovenskom Ríme bude hrávať v rámci striedavých štartov. Pre mladého brankára trnavské 

prostredie nie je úplne neznáme, pretože ako dorastenec v krátkosti hájil jej farby v sezóne 2013/14. Červeno-čierni 

hlásia posilu aj do útočných radov. Je ňou 23-ročný rodák zo Starej Ľubovne Patrik Korytko, v poslednom ročníku hráč 

zaniknutého klubu HK 36 Skalica a HC Nové Zámky. Tento rok ale odštartoval v novovzniknutej lige ALPS Hockey 

League (Alpská liga) v drese klubu KAC Klagenfurt II. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/budis-tyzden-dvaja-ligisti-sa-stali-gladiatormi/66907
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HK 95 Považská Bystrica - Dlhšiu dobu sa objavuje v drese s panterom na hrudi útočné duo Milan Dolinajec - Martin 

Jakúbek. Obaja menovaní v minulosti pôsobili v Žiline, resp. Trenčíne. Považanom sa pred týždňom podarilo zaskočiť 

Spišskú Novú Ves na jej štadióne, ale naposledy v domácom zápolení podľahli Prešovu hladko 1:6, hoci išli do vedenia 

ako prví, zásluhou ďalšieho exligistu Lukáša Klímu. 

 

Príchody a odchody v tímoch Budiš ligy:  

 

HK Trnava  

 

Prišli:  

 

Stanislav Škorvánek - Nové Zámky, str. štarty 

 

Patrik Korytko - Klagenfurt II 

 

Odišiel:  

 

Nikto. 

 

HK 95 Považská Bystrica  

 

Prišli:  

 

Milan Dolinajec - Žilina 

 

Martin Jakúbek - Trenčín 

 

Odišiel:  

 

Nikto. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 

 [rozhovory.sk; 28/10/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-49212/Slova-o-Zidoch-boli-zle-interpretovane--brani-sa-Matovic-.html 

 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-49212/Slova-o-Zidoch-boli-zle-interpretovane--brani-sa-Matovic-.html
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Matovič podáva trestné oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého 

obvinenia. BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) – Líder OĽaNO Igor Matovič sa dôrazne ohradzuje proti falošnej 

interpretácii jeho výrokov, podľa ktorej si robil vtipy zo Židov a ich utrpenia v koncentračných táboroch. Zároveň podáva 

trestné oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého obvinenia. 

 

Odporúčame: 

 

Kotleba: Danko konečne odkryl karty, koho je nominantom 

 

Danka pobúrili výroky kotlebovcov a Matoviča, podáva podnet 

 

Nadávky a urážky. Danko zverejnil video z parlamentu 

 

Metaforou chcel poukázať na totalitný prístup 

 

Ako uviedol v reakcii na začatie disciplinárneho konania proti nemu, jeho výrok prednesený v NR SR bol klasickou 

slovnou metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie, práve naopak. "Metaforou som 

chcel poukázať na totalitný prístup Andreja Danka voči opozičnej menšine v národnej rade," zdôraznil 

 

Matovič v rozprave k novele rokovacieho poriadku v parlamente povedal: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom 

tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, 

tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako 

opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku. Prepáčte mi to prirovnanie, ale asi inak to 

nepochopíte. Tak ako Židia v koncentráku mali možno jediné právo dýchať vzduch, tak my ako opozícia máme jediné 

právo v tomto parlamente hovoriť. O ničom inom nerozhodujeme. Toto jediné právo nám idete zobrať". 

 

Za výrokom si Matovič stojí 

 

Na piatkovom brífingu s novinármi v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves Matovič zdôraznil, že za výrokom si stojí. 

"Každý súdny človek, ktorý si ho prečíta, zistí, že je to normálna slovná metafora. Používanie metafor v jazyku je veľmi 

vhodné na to, aby ľudia pochopili, keď pochopiť nechcú," uviedol Matovič s tým, že nikoho nechcel uraziť, alebo 

zľahčovať utrpenie Židov. 

 

"Práve naopak som poukazoval na to ich utrpenie a áno, obrazne, metaforicky som to spájal s tým, že aj poslanci 

opozície v parlamente sú v menšine a keď k nám pristupuje (A. Danko – pozn. red.) ako fašista v koncentráku, tak som 

toto prirovnanie použil," dodal. Predsedu NR SR Danka označil Matovič za klamára s diktátorskými chúťkami. "Ja som 

presvedčený, že ak by sa narodil v dobe nacizmu, tak by bol šéfom koncentračného tábora a ja by som prvý stál pri stene 

a teatrálne by ma dal popraviť a zastreliť iba preto, aby ukázal, aký je mocný," povedal. 
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Danka obvinil aj z toho, že problém vyrobil umelo, keď účelovo podsunul Židovskej náboženskej obci iba výsek z jeho 

výroku bez kontextu a jeho dôvetku. Zaujímavé podľa neho je, že problém sa objavil až tri dni po tom, čo tieto slová v NR 

SR zazneli. "Ak si Andrej Danko myslí, že ma nemôže žalovať kvôli tomu, že som to povedal v pléne, kedykoľvek ten citát 

odcitujem aj mimo národnej rady, pretože na tomto výroku nie je nič, čo by hanobilo národ, rasu, alebo kohokoľvek 

presvedčenie," dodal. 

 

Matovič zdôraznil, že dlhodobo a opakovane verejne odsudzuje spochybňovanie holokaustu poslancami Ľudovej strany 

Naše Slovensko (ĽS NS). Od predsedu parlamentu Andreja Danka to nezaregistroval ani raz. "To však nebránilo 

Andrejovi Dankovi ma verejne krivo obviniť zo spáchania trestného činu hanobenia národa," uviedol s tým, že Dankovi 

osem mesiacov neprekážalo, že sa na pôde NR SR poslancami ĽS NS spochybňoval holokaust, urážali sa Rómovia a 

moslimovia. 

 

Snaha o diskreditáciu za každú cenu 

 

Dnešná reakcia Danka je podľa Matoviča len snaha o jeho diskreditáciu za každú cenu. "Aj komunistickí normalizátori si 

rovnako ako Andrej Danko mysleli, že keď majú funkciu, stávajú sa majiteľmi pravdy. Neváhali, rovnako ako Danko, krivo 

obviniť svojich názorových oponentov, prenasledovať ich a ničiť životy ich rodín," zdôraznil Matovič. 

 

Predseda OĽaNO pripomenul, že Andrej Danko dlhodobo robil pobočníka človeku, ktorý opakovane urážal Maďarov, 

Rómov či Židov. "Nikdy sa voči tomu neohradil, len využíval výhody, ktoré mu spojenectvo s Jánom Slotom prinášalo. 

Najmä mnohomiliónový majetkový prospech z privatizácie a pochybných štátnych zákaziek," konštatoval. Podľa neho je 

veľkým nešťastím, že Slovensko má za druhého najvyššieho ústavného činiteľa zakomplexovaného klamára s 

diktátorskými sklonmi. "Klamára, schopného prekrútiť akýkoľvek výrok, len aby mal z toho osobný prospech," dodal 

Matovič. 

 

Predseda parlamentu Andrej Danko podáva podnet na poslancov NR SR za ich nemiestne výroky, ktorými sa vysmievajú 

zo židovského národa. Ako povedal Danko dnes na tlačovej besede, vyvinie kroky, aby nedochádzalo k hanobeniu rasy a 

národa v NR SR. 

 

Bugár výroky odsúdil 

 

Výroky poslancov jednej opozičnej strany podnecujúce nenávisť a neznášanlivosť voči konkrétnej skupine ľudí, či 

zneužitie najväčšej tragédie 20. storočia na porovnanie neporovnateľného nemajú mať miesto v krajine rešpektujúcej 

základné ľudské práva a slobody. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka strany Most-Híd 

Františka Dušíková, to uviedol predseda strany Béla Bugár. 
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Podľa Bugára je dôležité hľadať nástroje na to, aby takéto výroky znevažujúce celé skupiny ľudí v Národnej rade (NR) SR 

boli postihnuteľné a aby sa viac neopakovali. "Je to zodpovednosť nás všetkých poslancov a politikov bez ohľadu na to, či 

sme súčasťou koalície alebo opozície," dodal s tým, že sa ukazuje, že šírenie nenávisti nie je doménou len jednej 

extrémistickej strany, ale aj iných opozičných poslancov. 

 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Slová o Židoch boli zle interpretované, bráni sa Matovič 

 [dennikrelax.sk; 28/10/2016; WebNoviny.sk © SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Slov-o-idoch-boli-zle-interpretovan-brni-sa-Matovi-/ 

 

Matovič podáva trestné oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého 

obvinenia. 

BRATISLAVA 28. októbra (WebNoviny.sk) – Líder OĽaNO Igor Matovič sa dôrazne ohradzuje proti falošnej interpretácii 

jeho výrokov, podľa ktorej si robil vtipy zo Židov a ich utrpenia v koncentračných táboroch. Zároveň podáva trestné 

oznámenie na predsedu parlamentu Andreja Danka za spáchanie trestného činu krivého obvinenia. 

 

Odporúčame: 

 

Kotleba: Danko konečne odkryl karty, koho je nominantom 

 

Danka pobúrili výroky kotlebovcov a Matoviča, podáva podnet 

 

Nadávky a urážky. Danko zverejnil video z parlamentu 

 

Metaforou chcel poukázať na totalitný prístup 

 

Ako uviedol v reakcii na začatie disciplinárneho konania proti nemu, jeho výrok prednesený v NR SR bol klasickou 

slovnou metaforou, ktorá ani náznakom nehanobila Židov, ani nezľahčovala ich utrpenie, práve naopak. "Metaforou som 

chcel poukázať na totalitný prístup Andreja Danka voči opozičnej menšine v národnej rade," zdôraznil 

 

Matovič v rozprave k novele rokovacieho poriadku v parlamente povedal: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom 

tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, 

tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My ako opoziční poslanci alebo ako 

opozícia ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku. Prepáčte mi to prirovnanie, ale asi inak to 

nepochopíte. Tak ako Židia v koncentráku mali možno jediné právo dýchať vzduch, tak my ako opozícia máme jediné 

právo v tomto parlamente hovoriť. O ničom inom nerozhodujeme. Toto jediné právo nám idete zobrať". 

http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Slov-o-idoch-boli-zle-interpretovan-brni-sa-Matovi-/
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Za výrokom si Matovič stojí 

 

Na piatkovom brífingu s novinármi v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves Matovič zdôraznil, že za výrokom si stojí. 

"Každý súdny človek, ktorý si ho prečíta, zistí, že je to normálna slovná metafora. Používanie metafor v jazyku je veľmi 

vhodné na to, aby ľudia pochopili, keď pochopiť nechcú," uviedol Matovič s tým, že nikoho nechcel uraziť, alebo 

zľahčovať utrpenie Židov. 

 

"Práve naopak som poukazoval na to ich utrpenie a áno, obrazne, metaforicky som to spájal s tým, že aj poslanci 

opozície v parlamente sú v menšine a keď k nám pristupuje (A. Danko – pozn. red.) ako fašista v koncentráku, tak som 

toto prirovnanie použil," dodal. Predsedu NR SR Danka označil Matovič za klamára s diktátorskými chúťkami. "Ja som 

presvedčený, že ak by sa narodil v dobe nacizmu, tak by bol šéfom koncentračného tábora a ja by som prvý stál pri stene 

a teatrálne by ma dal popraviť a zastreliť iba preto, aby ukázal, aký je mocný," povedal. 

 

Danka obvinil aj z toho, že problém vyrobil umelo, keď účelovo podsunul Židovskej náboženskej obci iba výsek z jeho 

výroku bez kontextu a jeho dôvetku. Zaujímavé podľa neho je, že problém sa objavil až tri dni po tom, čo tieto slová v NR 

SR zazneli. "Ak si Andrej Danko myslí, že ma nemôže žalovať kvôli tomu, že som to povedal v pléne, kedykoľvek ten citát 

odcitujem aj mimo národnej rady, pretože na tomto výroku nie je nič, čo by hanobilo národ, rasu, alebo kohokoľvek 

presvedčenie," dodal. 

 

Matovič zdôraznil, že dlhodobo a opakovane verejne odsudzuje spochybňovanie holokaustu poslancami Ľudovej strany 

Naše Slovensko (ĽS NS). Od predsedu parlamentu Andreja Danka to nezaregistroval ani raz. "To však nebránilo 

Andrejovi Dankovi ma verejne krivo obviniť zo spáchania trestného činu hanobenia národa," uviedol s tým, že Dankovi 

osem mesiacov neprekážalo, že sa na pôde NR SR poslancami ĽS NS spochybňoval holokaust, urážali sa Rómovia a 

moslimovia. 

 

Snaha o diskreditáciu za každú cenu 

 

Dnešná reakcia Danka je podľa Matoviča len snaha o jeho diskreditáciu za každú cenu. "Aj komunistickí normalizátori si 

rovnako ako Andrej Danko mysleli, že keď majú funkciu, stávajú sa majiteľmi pravdy. Neváhali, rovnako ako Danko, krivo 

obviniť svojich názorových oponentov, prenasledovať ich a ničiť životy ich rodín," zdôraznil Matovič. 

 

Predseda OĽaNO pripomenul, že Andrej Danko dlhodobo robil pobočníka človeku, ktorý opakovane urážal Maďarov, 

Rómov či Židov. "Nikdy sa voči tomu neohradil, len využíval výhody, ktoré mu spojenectvo s Jánom Slotom prinášalo. 

Najmä mnohomiliónový majetkový prospech z privatizácie a pochybných štátnych zákaziek," konštatoval. Podľa neho je 

veľkým nešťastím, že Slovensko má za druhého najvyššieho ústavného činiteľa zakomplexovaného klamára s 

diktátorskými sklonmi. "Klamára, schopného prekrútiť akýkoľvek výrok, len aby mal z toho osobný prospech," dodal 

Matovič. 
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Predseda parlamentu Andrej Danko podáva podnet na poslancov NR SR za ich nemiestne výroky, ktorými sa vysmievajú 

zo židovského národa. Ako povedal Danko dnes na tlačovej besede, vyvinie kroky, aby nedochádzalo k hanobeniu rasy a 

národa v NR SR. 

 

Bugár výroky odsúdil 

 

Výroky poslancov jednej opozičnej strany podnecujúce nenávisť a neznášanlivosť voči konkrétnej skupine ľudí, či 

zneužitie najväčšej tragédie 20. storočia na porovnanie neporovnateľného nemajú mať miesto v krajine rešpektujúcej 

základné ľudské práva a slobody. V stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla tlačová tajomníčka strany Most-Híd 

Františka Dušíková, to uviedol predseda strany Béla Bugár. 

 

Podľa Bugára je dôležité hľadať nástroje na to, aby takéto výroky znevažujúce celé skupiny ľudí v Národnej rade (NR) SR 

boli postihnuteľné a aby sa viac neopakovali. "Je to zodpovednosť nás všetkých poslancov a politikov bez ohľadu na to, či 

sme súčasťou koalície alebo opozície," dodal s tým, že sa ukazuje, že šírenie nenávisti nie je doménou len jednej 

extrémistickej strany, ale aj iných opozičných poslancov. 

 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Blíži sa zmena času 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 28/10/2016;  Ján Tribula; Zaradenie: z domova] 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Myslíte si, že prechod z letného na zimný čas môže byť pre niekoho poriadnou fuškou? 

Možno sa budete čudovať, no hodinári mali už dnes ťažký deň." 

 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "Pretočiť tisíce hodiniek chcú stihnúť tak, aby v nedeľu ráno ukazovali o hodinu 

menej." 

 

Abertina Pabišová, hodinárka: "Tak stane sa, že pár sekúnd predsa pri tých digitálkach to tam nie je presná presnosť, ale 

väčšinou je všetko presné." 

 

Václav Stejskal, majster hodinár: "To už sa rutinne robí naraz veľa tých hodiniek." 

 

Ján Tribula, redaktor: "Keby vám niekto povedal, poď mi pomôcť pretočiť päť vitrín náramkových hodiniek, ako by ste na 

túto netradičnú prosbu reagovali? Vedzte, že poniektorí hodinári by vašu pomoc v týchto dňoch uvítali." 
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Abertina Pabišová: "Tie korunky na niektorých hodinkách sú tak veľmi miniatúrne, že po čase pretáčania si človek ani 

palec necíti." 

 

Ján Tribula: "Táto pani si vraj ale z prechodu na zimný čas veľkú hlavu nerobí. Riadi sa hodinami na staršom telefóne." 

 

Anna, zákazníčka v hodinárstve: "Ja mám na mobile zimný čas, nikdy to nepretáčam, takže už mám zimný čas." 

 

Ján Tribula: "Popradskí hodinári netaja, že všetko musia do nedeľného rána prestaviť. Lebo v pondelok ich čaká nával 

tých, ktorí korunky pri pretáčaní odtrhli. Hovorilo sa, že pri nastavovaní času by sme nemali ručičky vracať späť. Točiť vraj 

treba len dopredu. Zisťujeme, kde je pravda." 

 

Václav Stejskal: "To bolo hlavne u starších typov, ešte keď boli mechanické, tak boli také, že sa nesmeli dozadu, lebo sa 

rúčky rozišli, ale u týchto momentálne sa môže aj dozadu, akurát len u niektorých je problém s dátumom. Dátumové 

hodinky by odporúčal ako dopredu pretáčať." 

 

Ján Tribula: "Ale čo s týmito hodinami? V Spišskej Novej Vsi ich na kostolnej veži majú až sedem. Zmenu času už roky 

riešia fintou." 

 

Jozef Surgent, miestny zvonár a hodinár: "Nič, žiadne pretáčanie, nič nebude, vôbec. Sa odstavia hodiny zajtra večer a 

pozajtra sa ráno pustia." 

 

Ján Tribula: "Žiadne experimenty s ručičkami tu vraj ani teraz skúšať nebudú." 

 

Jozef Surgent: "To už je staršie. A keď sa to rozladí, potom ťažko to dať dohromady." 

 

Ján Tribula: "A to by vraj miestnemu hodinárovi neodpustili. Veď už aj tak sa im cezpoľní smejú, že sú to slepí Spišiaci, 

keďže majú na veži toľko hodín. Na radnici hovoria o závisti a upriamujú našu pozornosť inde." 

 

Lea Grečková, viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves: "Práve z tejto veže je veľmi krásny výhľad na celé okolie. Majú 

možnosť to navštíviť naši občania, návštevníci. Sme na ňu hrdí, takže myslím si, že slepí určite nie sme." 

 

Ján Tribula: "A aj ich hodiny vraj idú ako tie švajčiarske." 

 

Jozef Surgent: "Pri hodinách platí, kto mastí, ten ide." 

 

Ján Tribula: "Zajtra večer sa na Spiši zastaví čas. No a presne po trinástich hodinách sa ručičky na siedmich ciferníkoch 

pohnú opäť. Slovensko tak od nedele prejde na zimný čas." 
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1.18.  Dve hlavy, štyri oči, aj obrovské... 

 [Korzár; 252/2016; 29/10/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

VYSTAVILI ČUDÁKOV, IDE Z NICH HRÔZA, VYZERAJÚ AKO ŽIVÍ 

 

Ani príroda nie je neomylná. Svedčí o tom mnoho dôkazov, keď sa dokázala kruto pohrať s ľudskou bytosťou. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Výstava Zvláštni ľudia, inštalovaná v Obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi, predstavuje 24 voskových 

figurín, ktoré sú dokonalými kópiami ľudí narodených s hendikepom. 

 

Živé kuriozity 

 

"Exponáty zobrazujú skutočné osoby, ktoré sa narodili s fyzickými anomáliami. Umelci z Petrohradského 

antropologického múzea na základe historických fotografií a dôkazov vytvorili z vosku ich verné napodobeniny. Vďaka 

lekárskym očným a zubným implantátom a do vosku vpichovaným ľudským vlasom pôsobia živým dojmom," hovorí Mária 

Kaľavská zo Správy OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. Návštevníci majú príležitosť spoznať životné osudy tých, ktorých 

postihnutie bolo prekliatím aj darom. Mnohí z nich boli v minulosti vystavovaní ako živé kuriozity, vystupovali v cirkusoch 

a panoptikách, naučili sa neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť u divákov. Vo výstavnej 

miestnosti sa nachádzajú figuríny s neobyčajným vzhľadom. Osoby s jedným telom a dvomi hlavami, s dvomi tvárami či 

štyrmi očami, bez končatín či ďalšie postavy s inými zvláštnosťami. 

 

Unikát 

 

Po úspešnom turné v Holandsku, Nemecku, Čechách dorazila výstava aj na Slovensko. Novovešťania, ale aj návštevníci 

z okolia si môžu po prvý raz v obchodných priestoroch pozrieť výstavu, ktorá je vďaka svojej téme unikát. Otvorená bude 

každý deň od 10.00 do 19.00 hod. do 6. novembra. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Príďte sa pozrieť, ako relaxujú strašidlá 

 [Plus jeden deň; 252/2016; 29/10/2016; s.: 17; slovakia.travel ; Zaradenie: RELAX] 
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KROMPACHY 

 

Víkend plný zábavy, strašidiel a relaxu v jednom zažijete v príjemnom prostredí horského hotela. Halloween s maskami a 

veselými súťažami, detské animácie a strašidelné wellness vás nabije správnou energiou. Príďte sa pozrieť, ako relaxujú 

strašidlá a pridajte sa k nim Kedy? Až do 1. novembra na vás čakajú v hoteli Plejsy v okrese Spišská Nová Ves. 

 

slovakia.travel, FOTO: archív 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  SBL: Handlová len tesne vyhrala na Spiši 

 [sport.sk; 29/10/2016; TASR, SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/244062/sbl-handlova-len-tesne-vyhrala-na-spisi/ 

 

- Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe zápasy 6. kola. 

 

Extraliga - muži - 6. kolo: 

 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Handlová 71:74 (26:36) 

 

Najviac bodov: Antoni 18, Majerčák 13, Henry, Krajňák po 11 - Bennett 27, Wright 16, Haviar 9 

 

MBK Rieker Com Therm Komárno - KB Košice 89:78 (49:38) 

 

Najviac bodov: Josipovič 19, Summers 17, Djokič 12 - Stojačič 23, Rountree, Sims, Rendla po 12 

 

BK Levickí Patrioti - MBK Lučenec 89:78 (21:18, 28:20, 12:20, 28:20) 

 

Najviac bodov: Josipovič 19, Summers 17, Djokič 12 - Stojačič 23, Rendla, Sims a Rountree po 12 

 

TH: 39/30 - 25/20, fauly: 26 - 34, trojky: 3 - 4, rozhodovali: Pipíška, Turčin a Margala 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

 [rozhovory.sk; 29/10/2016; WebNoviny.sk, SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.rozhovory.sk/clanok-26-49251/Stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor--varuju-meteorologovia.html 

 

http://sport.aktuality.sk/c/244062/sbl-handlova-len-tesne-vyhrala-na-spisi/
http://www.rozhovory.sk/clanok-26-49251/Stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor--varuju-meteorologovia.html
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Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu.BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) - 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom pre okresy v 

Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. 

 

Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných 

okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za 

hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

 

Odporúčame: 

 

Obrazom: Bratislavský Most SNP farbami predpovedá počasie 

 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 
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1.22.  Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

 [nextfuture.sk; 29/10/2016; SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor-varuju-meteorologovia/ 

 

Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu.BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) - 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom pre okresy v 

Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. 

Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných 

okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za 

hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

Odporúčame: 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor-varuju-meteorologovia/
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Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 
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1.23.  Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

 [dennikrelax.sk; 29/10/2016; WebNoviny.sk © SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Stred-a-sever-krajiny-potrpi-vietor-varuj-meteorolgovia/ 

 

Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu.BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) - 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom pre okresy v 

Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. 

 

Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných 

okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za 

hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

 

Odporúčame: 

 

Obrazom: Bratislavský Most SNP farbami predpovedá počasie 

 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

 

Zdroj - WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Skalica remizovala s rezervou "šošonov", Bardejov otočil duel s Liptákmi (video) 

 [profutbal.sk; 29/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: mfkskalica.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-

Skalica_remizovala_s_rezervou_sosonov_Bardejov_otocil_duel_s_Liptakmi_video.htm?utm_source=rss 

http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Stred-a-sever-krajiny-potrpi-vietor-varuj-meteorolgovia/
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Skalica_remizovala_s_rezervou_sosonov_Bardejov_otocil_duel_s_Liptakmi_video.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Skalica_remizovala_s_rezervou_sosonov_Bardejov_otocil_duel_s_Liptakmi_video.htm?utm_source=rss
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II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

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

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 10:30 

 

Žilina B Skalica 0 - 0 

 

Žlté karty: 84. Šušolík - 66. Záhumenský, 79. Szöcs 

 

MŠK Žilina: Holec - Šušolík, Minárik, Ďuratný, Hancko, Václavik, Michlík, Mandiangu (86. Sluka), Mbah, Gerebenits, 

Jánošík (61. Toro) 

 

MFK Skalica: Čikoš-Pavličko - Záhumenský, Szöcs, Švrček, Šebesta, Hlavatovič, Neoveský, Mizerák, Milunović, 

Majerník, Hruška 

 

Rozhodovali: Sedlár - Borsányi, Poláček 

 

Divákov: 158 

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Nové Mesto nad Váhom Svätý Jur 2 - 1 

 

Góly: 59. M. Šebek, 78. L. Šebek - 52. M. Vika 

 

Žlté karty: 69. Šupka, 32. Šebek, 35. Rapavý - 57. Benes 

 

Atleticko - futbalový klub Nové Mesto nad Váhom: Belic - Múdry, Šupka, Jurica, Šebek, Šebek, Vlado (87. Cisár), Živčic, 

Mikuš, Kurtin (90. Bošanský), Rapavý (46. Jastráb) 

 

ŠK Svätý Jur: Hipp - Šimoník, Doležaj, Ulrich, Vlček, Benes, Bumbera, Gašparovič, Angelovič, Valachovič (82. Ulrich), 

Vika 

 

Rozhodovali: Prešinský - Ferenc, Halíček 

 

Divákov: 240 
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» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 16:00 

 

Nitra Pohronie 0 - 0 

 

Žlté karty: 75. Balaj - 28. Sojka 

 

FC Nitra: Kolmokov - Križan, Balaj, Valenta (60. Lola), Chovanec (45. Dunda), Kotrík, Šimončič, Ivančík, Fábry, Kuník, 

Charizopulos (77. Oravec) 

 

FK POHRONIE: Urminský - Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel (85. Hrnčiar), Nurković, Garaj, Gregáň (70. Blahút), 

Paraj, Sojka (90. Sekereš) 

 

Rozhodovali: Ježík - Vitko, Sluk 

 

Divákov: 368 

 

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Haniska Lipany 1 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 49. P. Pástor - 17. K. Hirka 

 

Žlté karty: 55. Hrubovčák, 34. Santos - 51. Papp 

 

FK Haniska: Suchý - Laczko, Klimek (46. Šalagovič), Hrubovčák, Beck, Santos, Molnár (63. Majoroš), Stankovič (80. 

Cuprišin), Pástor, Lukáč, Maník 

 

ŠK Odeva Lipany: Bartoš - Vitovič, Popovec, Papp, Hirka, Miliutin, Eliaš (77. Janič), Dlugoš, Pončák, Hovančík, Gomoľa 

 

Rozhodovali: Straka - Jenčura, Poracký 

 

Divákov: 210 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 17:30 
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Poprad Spišská Nová Ves 1 - 2 (0 - 1) 

 

Góly: 77. V. Maťaš - 27.,57. pen T. Čekovský 

 

Žlté karty: 69. Kica - 65. Dunajčan, 55. Zekucia 

 

FK Poprad: Malec - Hatok (63. Lipták), Daško, Tropp, Kica, Maťaš, Lupčo, Bilas, Gruca (46. Šuľa), Ferenc, Ujčík (55. 

Alekou) 

 

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Dunajčan, Boroš, Sedláček, Zekucia, Vantroba (90. Baranyi), Adekuoroye, Sirko, 

Kanu, Palutka (63. Kováč), Čekovský (80. Vilkovský) 

 

Rozhodovali: Michlian - Barenčík, Ličko 

 

Divákov: 490 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Bardejov Liptovský Mikuláš 3 - 2 (1 - 1) 

 

Góly: 36. M. Góra, 61. J. Verčimák, 77. M. Jacko - 22. M. Kubena, 57. J. Papaj 

 

Žlté karty: 43. Staš, 14. Macej, 8. Šosták - 18. Kucharčík 

 

Partizán Bardejov: Novák - Jacko, Pyda (62. Makela), Góra (89. Belunek), Verčimák, Horodník, Staš, Macej (62. 

Patarocha), Andraščík, Hamuľak, Šosták 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Šavol - Kubena, Janec, Papaj, Gerec, Poremba, Matić, Jasenovský (73. Laco), Lišivka, 

Kucharčík, Andrić 

 

Rozhodovali: Fajčík - Súkeníková, Perát 

 

Divákov: 321 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Zvolen Rimavská Sobota 2 - 0 (1 - 0) 
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Góly: 3. E. M. Sukisa, 73. J. Staško 

 

Žlté karty: 80. Sudimak, 57. Čery, 44. Popović - 65. Janco, 80. Morháč, 47. Husanik, 40. Gazda, 34. Petrán, 4. Vargic 

 

Červené karty: 66. Petrán, 89. Trabalík 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Jenčo - Staško (79. Hlaváč), Kotora, Čertík, Labuda, Sukisa (75. Sudimak), Bajza, Čery (87. 

Safianyk), Marić, Pellet, Popović 

 

MŠK Rimavská Sobota: Prošovský - Spasojević, Janco (68. Petrusz), Morháč, Lačarak, Husanik (81. Kuridze), Gazda 

(46. Püšpöky), Petrán, Trabalík, Vargic, Vasilko 

 

Rozhodovali: Weiss - Špivák, Jekkel 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Dve hlavy, štyri oči, aj obrovské 

 [korzar.sme.sk; 29/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20370304/spis.korzar.sme.sk/dve-hlavy-styri-oci-aj-obrovske.html 

 

 Výstava Zvláštni ľudia je inštalovaná v Obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi. 

 

Bratia Tocciovci boli siamské dvojčatá pochádzajúci z talianskej Locany. Už v detstve precestovali s cirkusom veľkú časť 

Európy.(Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Výstava Zvláštni ľudia, inštalovaná v Obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi, 

predstavuje 24 voskových figurín, ktoré sú dokonalými kópiami ľudí narodených s hendikepom. 

 

Živé kuriozity 

 

"Exponáty zobrazujú skutočné osoby, ktoré sa narodili s fyzickými anomáliami. Umelci z Petrohradského 

antropologického múzea na základe historických fotografií a dôkazov vytvorili z vosku ich verné napodobeniny. Vďaka 

lekárskym očným a zubným implantátom a do vosku vpichovaným ľudským vlasom pôsobia živým dojmom," hovorí Mária 

Kaľavská zo Správy OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. 

 

Návštevníci majú príležitosť spoznať životné osudy tých, ktorých postihnutie bolo prekliatím aj darom. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20370304/spis.korzar.sme.sk/dve-hlavy-styri-oci-aj-obrovske.html
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Mnohí z nich boli v minulosti vystavovaní ako živé kuriozity, vystupovali v cirkusoch a panoptikách, naučili sa 

neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť u divákov. 

 

Vo výstavnej miestnosti sa nachádzajú figuríny s neobyčajným vzhľadom. Osoby s jedným telom a dvomi hlavami, s 

dvomi tvárami či štyrmi očami, bez končatín či ďalšie postavy s inými zvláštnosťami. 

 

Unikát 

 

Po úspešnom turné v Holandsku, Nemecku, Čechách dorazila výstava aj na Slovensko. Novovešťania, ale aj návštevníci 

z okolia si môžu po prvý raz v obchodných priestoroch pozrieť výstavu, ktorá je vďaka svojej téme unikát. Otvorená bude 

každý deň od 10.00 do 19.00 hod. do 6. novembra. 

 

Lazarus a Joanes Baptista Colloredo boli siamské dvojčatá pôvodom z Talianska. Joanes, ktorý bol pripojený k hrudi 

vyvinutého brata celý život nič nejedol ani nepil. (zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Lolo Ferarri (Eva Valois) bola francúzskou tanečnicou, herečkou a speváčkou. Bola označovaná ako "žena s najväčšími 

prsiami na svete." (zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Fjodor Jeftičev sa narodil v Petrohrade v 19. storočí. Bol celý zarastený srsťou, putoval s cirkusmi ako psí alebo vlčí muž. 

(zdroj: Eva Šoltísová) 

 

(zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Na Spiši nečakaná dráma handlovských basketbalistov 

 [sme.sk; 29/10/2016; Ivan Mriška ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20370989/nasaprievidza.sme.sk/na-spisi-necakana-drama-handlovskych-basketbalistov.html 

 

 Na programe najvyššej basketbalovej súťaže bolo šieste kolo. 

 

(Zdroj - archív - Ivan Mriška) 

 

HORNÁ NITRA. Basketbalisti Prievidze mali voľno, Handlovčania sa poriadne trápili na Spiši, no nakoniec vyhrali 74:71. 

 

EUROVIA SBL 

 

6. kola: 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20370989/nasaprievidza.sme.sk/na-spisi-necakana-drama-handlovskych-basketbalistov.html
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BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Handlová 71:74 (16:16, 10:20, 25:17, 20:21) 

 

Spišská Nová Ves: Antoni 18, Majerčák 13, Henry 11, Lenárt 9, Hovaňák 6 (Krajňák 11, Osvald 3, Dolník a Smik 0) 

 

Handlová: Haviar 9, Jelínek 7, Stria 5, Miloševič 3, Sedmák 2 (Bennett 27, Wright 16, Mátych 3, Thompson 2, Rozim 0) 

 

TH: 29/12 - 30/21, Fauly: 25 - 26, Trojky: 7 - 3, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Karniš 

 

Povedali po zápase: 

 

Dávid Demečko (tréner Spišskej Novej Vsi): "Podľa mňa si ľudia prišli na svoje. V našej hre bola chuť i vôľa po 

víťazstve, škoda toho záveru. Už v týždni sme sa rozprávali o zlepšení individuálnych činností a práve na nich to celé 

padlo. Zápas sme prehrali na trestných hodoch, no v našej hre som videl veľa pozitív, hlavne v obrane sme spolu 

konečne komunikovali. Taký je však šport, tentokrát to bolo tesné, treba sa pripraviť na Svit, kde chceme vyhrať." 

 

Adam Antoni (hráč Spišskej Novej Vsi): "Bol to zápas, ktorý sme mohli a jednoznačne mali vyhrať. V závere sme však 

dostali ľahké koše, naopak my sme svoje šance nepremenili a preto sa tešil súper. Nemôžeme takto zahadzovať trestné 

hody, tie tentokrát o zápase rozhodli, štyridsaťpercentná úspešnosť je úbohá. Individuálny výkon teší, ale všetkými 

desiatimi by som ho vymenil za výhru." 

 

Lubomír Růžička (tréner Handlovej): "Náš zlý výkon beriem na seba, celý týždeň sme tvrdo dreli v telocvični a teraz sa to 

prejavilo. Mali sme zatavené nohy, všade sme boli o krok pozadu, zle sme strieľali spoza trojkového oblúka. Tím sa 

skladal v polovičke septembra, musíme dobiehať zameškané a tento raz bolo vidieť, že naše opory boli unavené." 

 

Ondrej Haviar (hráč Handlovej): "Bol to taký zvláštny zápas, hrali sme veľmi zle v obrane, súper sa chytil na ľahkých 

košoch. My sme domácim síce v polčase odskočili, ale desaťbodový rozdiel bolo naše maximum. Domáci v závere 

vyrovnali hru i skóre, rozhodlo premieňanie trestných hodov, kde sme boli šťastnejší. Je to také 'škaredé' víťazstvo, ale aj 

to sa počíta, sme radi za tieto dva ťažko vydreté body." 

 

Ostatné zápasy: Karlovka – Svit 82:92, Nitra – Inter Bratislava 76:101, Komárno – Košice 83:95, Levice – Lučenec 89:78 

 

Tabuľka po 6. kole: 

 

1.Levice 6 6 0 545:410 12 

 

2.Inter Bratislava 6 5 0 594:506 11 

 

3.Košice 6 4 2 526:458 10 
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4.Svit 6 3 2 531:548 10 

 

5.Handlová 6 3 3 468:487 9 

 

6.Prievidza 5 3 2 419:349 8 

 

7.Lučenec 5 3 2 423:383 8 

 

8.Karlovka 5 1 4 366:409 6 

 

9.Sp. Nová Ves 6 0 6 388:536 6 

 

10.Komárno 4 1 3 319:336 5 

 

11.Nitra 5 0 5 321:478 5 

 

Program 7. kola (5.11. o 18:00): Lučenec – PRIEVIDZA (4.11), Levice – Karlovka Bratislava, HANDLOVÁ – Komárno, 

Svit – S. N. Ves, Košice – Nitra (19:00) 

 

Predohrávka 10. kola (6.11. o 18:00): PRIEVIDZA – Inter Bratislava 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Na Spiši vystavujú čudákov, ide z nich hrôza 

 [korzar.sme.sk; 29/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20370304/spis.korzar.sme.sk/dve-hlavy-styri-oci-aj-obrovske.html 

 

 Vyzerajú ako živí, bude sa vám o nich snívať. 

 

Bratia Tocciovci boli siamské dvojčatá pochádzajúci z talianskej Locany. Už v detstve precestovali s cirkusom veľkú časť 

Európy.(Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Výstava Zvláštni ľudia, inštalovaná v Obchodnom centre Madaras v Spišskej Novej Vsi, 

predstavuje 24 voskových figurín, ktoré sú dokonalými kópiami ľudí narodených s hendikepom. 

 

Živé kuriozity 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20370304/spis.korzar.sme.sk/dve-hlavy-styri-oci-aj-obrovske.html
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"Exponáty zobrazujú skutočné osoby, ktoré sa narodili s fyzickými anomáliami. Umelci z Petrohradského 

antropologického múzea na základe historických fotografií a dôkazov vytvorili z vosku ich verné napodobeniny. Vďaka 

lekárskym očným a zubným implantátom a do vosku vpichovaným ľudským vlasom pôsobia živým dojmom," hovorí Mária 

Kaľavská zo Správy OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. 

 

Návštevníci majú príležitosť spoznať životné osudy tých, ktorých postihnutie bolo prekliatím aj darom. 

 

Mnohí z nich boli v minulosti vystavovaní ako živé kuriozity, vystupovali v cirkusoch a panoptikách, naučili sa 

neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť u divákov. 

 

Vo výstavnej miestnosti sa nachádzajú figuríny s neobyčajným vzhľadom. Osoby s jedným telom a dvomi hlavami, s 

dvomi tvárami či štyrmi očami, bez končatín či ďalšie postavy s inými zvláštnosťami. 

 

Unikát 

 

Po úspešnom turné v Holandsku, Nemecku, Čechách dorazila výstava aj na Slovensko. Novovešťania, ale aj návštevníci 

z okolia si môžu po prvý raz v obchodných priestoroch pozrieť výstavu, ktorá je vďaka svojej téme unikát. Otvorená bude 

každý deň od 10.00 do 19.00 hod. do 6. novembra. 

 

Lazarus a Joanes Baptista Colloredo boli siamské dvojčatá pôvodom z Talianska. Joanes, ktorý bol pripojený k hrudi 

vyvinutého brata celý život nič nejedol ani nepil. (zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Lolo Ferarri (Eva Valois) bola francúzskou tanečnicou, herečkou a speváčkou. Bola označovaná ako "žena s najväčšími 

prsiami na svete." (zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Fjodor Jeftičev sa narodil v Petrohrade v 19. storočí. Bol celý zarastený srsťou, putoval s cirkusmi ako psí alebo vlčí muž. 

(zdroj: Eva Šoltísová) 

 

(zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Dnes nám zafúka do vlasov poriadny vietor: Meteorológovia varujú, rýchlosť bude 

nadpriemerná 

 [topky.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1585079/Dnes-nam-zafuka-do-vlasov-poriadny-vietor--Meteorologovia-varuju--rychlost-bude-nadpriemerna 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1585079/Dnes-nam-zafuka-do-vlasov-poriadny-vietor--Meteorologovia-varuju--rychlost-bude-nadpriemerna
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BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom pre 

okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, 

Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten 

môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a 

oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Stred a sever krajiny potrápi vietor, varujú meteorológovia 

 [webnoviny.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1113851-stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor-varuju-meteorologovia/ 

 

Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu. 

 

Foto: ilustračné, Thinkstock  

 

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého 

stupňa pred silným vetrom pre okresy v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. 

 

Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných 

okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za 

hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia 

škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1113851-stred-a-sever-krajiny-potrapi-vietor-varuju-meteorologovia/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 10. 2016 

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

1.30.  Nárazy vetra môžu v regióne dosiahnuť rýchlosť sto kilometrov za hodinu 

 [sme.sk; 29/10/2016; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20370805/naszvolen.sme.sk/narazy-vetra-mozu-v-regione-dosiahnut-rychlost-sto-kilometrov-za-hodinu.html 

 

 Na severe bude vietor ešte silnejší. 

 

Vietor môže spôsobiť veľké škody. Ilustračné foto.(Zdroj - Archív MY) 

 

ZVOLEN. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom pre okresy v 

Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Ide hlavne o okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský 

Mikuláš, Poprad a Tvrdošín. V spomínaných okresoch sa dnes do polnoci očakáva výskyt silného vetra. Ten môže v 

nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti 

nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," varuje SHMÚ. 

 

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pre Trenčiansky a Košický kraj. Týka sa to okresov Rimavská Sobota, Revúca, 

Rožňava, Košice okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Sabinov, Snina, Bardejov, Stará Ľubovňa, 

Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Prievidza, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Námestovo, Bánovce nad 

Bebravou, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca. V týchto okresoch sa 

očakáva výskyt vetra, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť 100 kilometrov za hodinu. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Slovan nestačil na Martin, Prešov na Zvolen 

 [hokej.sk; 29/10/2016; hokej.sk, zdroj: foto: Vladimír Chramazda ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok144748-Slovan_nestacil_na_Martin_Presov_na_Zvolen.htm?utm_source=rss 

 

Výsledky zápasov 18. kola EXD 

 

      

HC Slovan Bratislava  MHC Martin  0:3 (0:0, 0:1, 0:2)   

 

Strely na bránu: 31:34 (8:13, 10:13, 13:8). Vylúčenia: 19:22 na 2 min , navyše VITALOŠ 10min NAPHK, PAPAJ 10min 

HRUB, VITALOŠ 10min NAPHK, PAPAJ 10min HRUB - MINKO 20min NAP, MINKO 5min NAP, MINKO 10min HRUB, 

MINKO 20min NAP, MINKO 5min NAP, MINKO 10min HRUB.Presilovky: 0:1. Divákov: 155. 

 

        

HK Skalica  MsHK DOXXbet Žilina  1:2 (0:1, 1:1, 0:0)   

 

http://s.sme.sk/r-rss/20370805/naszvolen.sme.sk/narazy-vetra-mozu-v-regione-dosiahnut-rychlost-sto-kilometrov-za-hodinu.html
http://www.hokej.sk/liga_exd/clanok144748-Slovan_nestacil_na_Martin_Presov_na_Zvolen.htm?utm_source=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 10. 2016 

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

Strely na bránu: 30:21 (10:5, 8:10, 12:6). Vylúčenia: 3:6 na 2 min , navyše SABOŠ 10min NESPH, SABOŠ 10min 

NESPH.Presilovky: 0:1. Divákov: 75. 

 

        

HK Ružinov 99 Bratislava  HK Nitra  4:2 (2:2, 1:0, 1:0)   

 

Strely na bránu: 22:60 (8:22, 5:25, 9:13). Vylúčenia: 2:0 na 2 min .Divákov: 97. 

 

        

HK Gladiators Trnava  Dukla Trenčín  6:0 (2:0, 3:0, 1:0)   

 

Strely na bránu: 47:24 (20:6, 16:11, 11:7). Vylúčenia: 16:19 na 2 min , navyše Ján 20min UDERY, Ján 5min UDERY, 

KOVÁČIK 10min HRACI, Ján 20min UDERY, Ján 5min UDERY, KOVÁČIK 10min HRACI.Presilovky: 3:0. Divákov: 105. 

 

        

HK Poprad  HK Dukla Michalovce  4:3 (0:2, 2:0, 2:1)   

 

Strely na bránu: 37:22 (8:12, 14:4, 15:6). Vylúčenia: 5:12 na 2 min , navyše LAČNÝ 10min NESPH, SHVACHKA 10min 

NESPH, SHVACHKA 10min NESPH.Presilovky: 2:1. Oslabenia: 0:2. Divákov: 88. 

 

        

MHK 32 Liptovský Mikuláš  HC Košice  2:4 (0:0, 2:3, 0:1)   

 

Strely na bránu: 32:35 (8:10, 8:10, 16:15). Vylúčenia: 2:5 na 2 min , navyše HALUŠKA 10min HRACI.Divákov: 78. 

 

        

HK Spišská Nová Ves  HC'05 iClinic Banská Bystrica  3:1 (0:1, 1:0, 2:0)   

 

Strely na bránu: 25:33 (8:12, 7:8, 10:13). Vylúčenia: 7:5 na 2 min .Presilovky: 1:0. Divákov: 105. 

 

        

HC 07 Prešov  HKM Zvolen  3:7 (0:2, 2:3, 1:2)   

 

Strely na bránu: 37:36 (12:7, 12:13, 13:16). Vylúčenia: 7:9 na 2 min .Presilovky: 3:4. Divákov: 38. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Chytili ho pri čine 
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 [JOJ, 19:00; Krimi; 29/10/2016;  Ján Baček; Zaradenie: z domova] 

 

Monika Bruteničová, moderátorka: "Ťažko uveriteľný prípad rieši kriminálka v Spišskej Novej Vsi. V obci Smolník chytili 

zlodeja skôr, ako stihol niečo ukradnúť." 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Postarali sa o to príbuzní majiteľa domu, susedia a gelnickí policajti. Ako vyšlo neskôr 

najavo, jedným zatknutím pravdepodobne uzavrú minimálne dva prípady." 

 

Ján Baček, redaktor: "Dvadsaťštyriročný Gejza zo Smolníka ukradol rebrík. Potom si ho postavil k tomuto domu. Cez 

rozbité okno sa chcel dostať dnu, no pohotová matka majiteľa domu jeho plány prekazila." 

 

Anna, matka majiteľa domu: "On už schádzal dole rebríkom a nemohol ujsť, lebo druhý syn preskočil cez plot a zachytil 

ho, že nemal šancu. Ja som kričala, prišli susedia." 

 

Ján Baček: "Gejza bol tak v obkľúčení. Rodina zavolala na pomoc aj gelnických policajtov. Tí do vzdialenej obce prišli za 

pár minút a páchateľovi zacvakli na rukách klepetá." 

 

Anna: "Jeho asi tá ruka bolela, čo si porezal, takže on bol veľmi kľudný. Nepokúšal sa o nič." 

 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Policajný vyšetrovateľ podozrivú osobu umiestnil do cely 

policajného zaistenia a následne obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody. Súd rozhodol o vzatí obvinenej osoby 

do väzby." 

 

Ján Baček: "Smolničan si tento dom pravdepodobne nevybral náhodou. Ako vyšlo neskôr najavo, už pred tromi rokmi sa 

doň vlámal. Vtedy to však dopadlo úplne inak. Nerušene tam aj zrejme s komplicom býval dva týždne. Susedom sa až 

neskôr nepozdávali pootvorené dvere na balkóne." 

 

Anna: "To bolo horšie, to sa dostal dnuká práve cez to malé okienko a narobil neporiadky. Fľaše rozhádzané, však niečo 

tam bolo, to syn musel všetko povyhadzovať. Musel tesne ujsť, lebo tam bolo ešte aj polievka na peci." 

 

Jana Mésarová: "Táto osoba je polícii známa. Jej prípadná predchádzajúca súvisiaca trestná činnosť je predmetom 

vyšetrovania." 

 

Ján Baček: "Podarilo sa nám zistiť, že Gejzovi príbuzní majú na svedomí oveľa krutejšie vlámačky. Stáli za dobitou a 

prepadnutou dôchodkyňou na rovnakej ulici a tiež za zabitou dôchodkyňou, ktorú našli v jej dome v minulom roku." 

 

Späť na obsah 
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1.33.  V spišskom derby Poprad ťahal za kratší koniec: Problémy so zakončením 

 [poprad.dnes24.sk; 30/10/2016; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/v-spisskom-derby-poprad-tahal-za-kratsi-koniec-problemy-so-zakoncenim-254207 

 

 Popradskí futbalisti v sobotu v 13. kole druhej ligy privítali na domácom trávniku susedov zo Spišskej Novej Vsi. V 

derby sa body nedelili, odviezli si ich hostia. 

 

FK Poprad sa chcel dostať na dostrel k súperom z vyšších tabuľkových priečok. Hosťom zo Spišskej Novej Vsi chcel 

vrátiť prehru a dokázať postupne zlepšujúci sa herný obraz. 

 

Prvý polčas nezastihol hostiteľom v najlepšej forme. Boli to práve Spišiaci, ktorí boli futbalovejší, aktívnejší a pohyblivejší. 

Popradčania súperovi aktivitou ťažko konkurovali. Hostia sa presadzovali najmä v strede poľa svojou rýchlosťou a 

kombináciou, z čoho vznikol aj prvý gól. V 27. minúte prekabátil popradskú obranu Čekovský, na ktorého zakončenie bol 

krátky aj brankár Malec. 

 

V polčasovej prestávke museli v kabíne domácich padnúť tvrdšie slová. Do druhej 45-minútovky totiž nastúpil FK Poprad 

badateľne aktívnejšie – vypracoval si viacero šancí, ale gól stále neprichádzal. O probléme s koncovkou vie už aj tréner 

František Šturma, ktorý v útoku prestriedal. Spišiaci napokon udreli druhý krát. Druhý presný zásah do Malecovej siete 

pridal v 57. minúte opäť Čekovský z pokutového kopu, ktorému predchádzala zbytočná situácia a zákrok v 16-tke 

hostiteľov. FK sa podarilo ešte zdramatizovať zápas v 77. minúte Maťašom, ale na vyrovnanie skrehnutí diváci už čakali 

márne. Spišská Nová Ves si po tesnom, no zaslúženom víťazstve odviezla spod Tatier plný bodový zisk. 

 

FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 1:2 (0:1) 

 

Góly: 77. Maťaš – 27. a 57. Čekovský (prvý z 11 m), rozhodovali: Michlian – Barenčík, Ličko, ŽK: Kica – Dunajčan, 

Zekucia, diváci: 490 

 

FK Poprad: Malec – Hatok (63. Lipták), Daško, Tropp, Kica, Maťaš, Lupčo, Bilas, Gruca (46. Šuľa), Ferenc, Ujčík (55. 

Alekou) 

 

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík – Dunajčan, Boroš, Sedláček, Zekucia, Vantroba (90. Baranyi), Adekuoroye, Sirko, 

Kanu, Palutka (63. Kováč), Čekovský (80. Vilkovský) 

 

Branislav Ondáš, tréner FK Sp. N. Ves: "Vyšiel nám zámer hrať v Poprade aktívne. Chceli sme robiť problémy popradskej 

defenzíve, vytvoriť si šance a streliť gól, čo sa nám podarilo. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. V druhom 

polčase mali domáci viac z hry, prebrali iniciatívu a využili jednu chybu v našej defenzíve na strelenie gólu. Mali tam aj iné 

závary, ktoré mohli skončiť gólom, ale naša obrana to ustála a dnes si vezieme z Popradu tri cenné body." 

 

http://poprad.dnes24.sk/v-spisskom-derby-poprad-tahal-za-kratsi-koniec-problemy-so-zakoncenim-254207
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František Šturma, tréner FK Poprad: "Som veľmi nespokojný s prvým polčasom. Naši hráči ho odchodili a hráči, ktorí 

nebudú chcieť bojovať za FK Poprad, tak v ňom nemôžu pôsobiť ďalej. Buď sa za tri zápasy rapídne zmení prístup 

niektorých hráčov, alebo sa budeme musieť rozlúčiť. Súperovi sme na oba góly v podstate prihrali. Pri prvom hrubá chyba 

Kicu, pri druhom zlé postavenie brániacich hráčov a hlúpa penalta. Beriem to tak, že to bola obrovská hrubá chyba našej 

obrany. Druhý polčas občas niesol parametre, že by som aj bol spokojný – tlačili sme sa dopredu, snažili sme sa. My 

máme stále obrovský problém dať gól, nemáme typy hráčov, ktorí sú dôrazní v 16-tke a vedia zakončiť. Gratulujem 

súperovi k trom bodom a my musíme ísť ďalej." 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Katastrofálne podmienky školy v Bystranoch: Telesnú majú v triede, ostatní sa zatiaľ 

učia na chodbe! 

 [pluska.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/katastrofalne-podmienky-skoly-bystranoch-nemaju-jedalen-ani-telocvicnu-nie-je-

vsetko.html 

 

Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z čoho je 669 Rómov. Ako pre TASR 

uviedla riaditeľka školy Júlia Čurillová, škola na prvom stupni funguje v dvojzmennej prevádzke. 

 

ilustračné foto 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Napriek tomu, že škola funguje ako plneorganizovaná, tak v nej chýbajú odborné učebne, školská jedáleň, ale aj 

telocvičňa. 

 

"Nemáme telocvičňu ani školskú jedáleň. Napriek tomu sa nám za posledných osem rokov podarilo vybudovať 

multifunkčné ihrisko, urobiť v interiéri ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu pozostávajúcu z drevených cvičebných nástrojov. 

Máme dobré vybavenie, ale na druhom stupni musíme prírodovedné predmety učiť alternatívne, tak ako keby sme tu tie 

odborné učebne mali," vysvetlila Čurillová. 

 

Zároveň uviedla, že v zimných mesiacoch deti z prvého stupňa počas hodín telesnej výchovy cvičia v triedach, a tí z 

druhého stupňa absolvujú hodiny na hlavnej školskej chodbe. Jediná odborná učebňa, ktorá sa v interiéri školy nachádza, 

je určená na výučbu informatiky.  

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/katastrofalne-podmienky-skoly-bystranoch-nemaju-jedalen-ani-telocvicnu-nie-je-vsetko.html
http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/10/katastrofalne-podmienky-skoly-bystranoch-nemaju-jedalen-ani-telocvicnu-nie-je-vsetko.html
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Obec Bystrany je známa tým, že mnohé rodiny odtiaľto odchádzajú za prácou do zahraničia, predovšetkým do Anglicka. 

"Žiaci nám odídu z tretieho alebo štvrtého ročníka a vrátia sa, keď majú vek siedmaka až ôsmaka. Po príchode musia 

robiť komisionálne skúšky, pretože nám nikdy nepredložia doklad o tom, aké vysvedčenie tam dostali. Keby ho aj mali, 

tak by museli robiť skúšky z toho, čo v Anglicku neabsolvovali," priblížila riaditeľka školy. 

 

Ide najmä o predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra 

robí deťom najväčší problém a pri komisionálnych skúškach z neho neprejdú. 

 

Autor - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Bratislavské "béčko" i rezerva "šošonov" iba s remízami (video) 

 [profutbal.sk; 30/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: mfkskalica.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Bratislavske_becko_i_rezerva_sosonov_iba_s_remizami_video.htm?utm_source=rss 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

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

 

A skup. - 15. kolo - 30.10.2016 - 10:30 

 

Slovan Bratislava B Banská Bystrica 0 - 0 

 

Divákov: neznámy 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

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

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 10:30 

 

Žilina B Skalica 0 - 0 

 

Žlté karty: 84. Šušolík - 66. Záhumenský, 79. Szöcs 

 

MŠK Žilina: Holec - Šušolík, Minárik, Ďuratný, Hancko, Václavik, Michlík, Mandiangu (86. Sluka), Mbah, Gerebenits, 

Jánošík (61. Toro) 

 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Bratislavske_becko_i_rezerva_sosonov_iba_s_remizami_video.htm?utm_source=rss
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MFK Skalica: Čikoš-Pavličko - Záhumenský, Szöcs, Švrček, Šebesta, Hlavatovič, Neoveský, Mizerák, Milunović, 

Majerník, Hruška 

 

Rozhodovali: Sedlár - Borsányi, Poláček 

 

Divákov: 158 

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Nové Mesto nad Váhom Svätý Jur 2 - 1 

 

Góly: 59. M. Šebek, 78. L. Šebek - 52. M. Vika 

 

Žlté karty: 69. Šupka, 32. Šebek, 35. Rapavý - 57. Benes 

 

Atleticko - futbalový klub Nové Mesto nad Váhom: Belic - Múdry, Šupka, Jurica, Šebek, Šebek, Vlado (87. Cisár), Živčic, 

Mikuš, Kurtin (90. Bošanský), Rapavý (46. Jastráb) 

 

ŠK Svätý Jur: Hipp - Šimoník, Doležaj, Ulrich, Vlček, Benes, Bumbera, Gašparovič, Angelovič, Valachovič (82. Ulrich), 

Vika 

 

Rozhodovali: Prešinský - Ferenc, Halíček 

 

Divákov: 240 

 

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 16:00 

 

Nitra Pohronie 0 - 0 

 

Žlté karty: 75. Balaj - 28. Sojka 

 

FC Nitra: Kolmokov - Križan, Balaj, Valenta (60. Lola), Chovanec (45. Dunda), Kotrík, Šimončič, Ivančík, Fábry, Kuník, 

Charizopulos (77. Oravec) 

 

FK POHRONIE: Urminský - Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel (85. Hrnčiar), Nurković, Garaj, Gregáň (70. Blahút), 

Paraj, Sojka (90. Sekereš) 
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Rozhodovali: Ježík - Vitko, Sluk 

 

Divákov: 368 

 

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Haniska Lipany 1 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 49. P. Pástor - 17. K. Hirka 

 

Žlté karty: 55. Hrubovčák, 34. Santos - 51. Papp 

 

FK Haniska: Suchý - Laczko, Klimek (46. Šalagovič), Hrubovčák, Beck, Santos, Molnár (63. Majoroš), Stankovič (80. 

Cuprišin), Pástor, Lukáč, Maník 

 

ŠK Odeva Lipany: Bartoš - Vitovič, Popovec, Papp, Hirka, Miliutin, Eliaš (77. Janič), Dlugoš, Pončák, Hovančík, Gomoľa 

 

Rozhodovali: Straka - Jenčura, Poracký 

 

Divákov: 210 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 17:30 

 

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

 

Góly: 77. V. Maťaš - 27.,57. pen T. Čekovský 

 

Žlté karty: 69. Kica - 65. Dunajčan, 55. Zekucia 

 

FK Poprad: Malec - Hatok (63. Lipták), Daško, Tropp, Kica, Maťaš, Lupčo, Bilas, Gruca (46. Šuľa), Ferenc, Ujčík (55. 

Alekou) 

 

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Dunajčan, Boroš, Sedláček, Zekucia, Vantroba (90. Baranyi), Adekuoroye, Sirko, 

Kanu, Palutka (63. Kováč), Čekovský (80. Vilkovský) 
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Rozhodovali: Michlian - Barenčík, Ličko 

 

Divákov: 490 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Bardejov Liptovský Mikuláš 3 - 2 (1 - 1) 

 

Góly: 36. M. Góra, 61. J. Verčimák, 77. M. Jacko - 22. M. Kubena, 57. J. Papaj 

 

Žlté karty: 43. Staš, 14. Macej, 8. Šosták - 18. Kucharčík 

 

Partizán Bardejov: Novák - Jacko, Pyda (62. Makela), Góra (89. Belunek), Verčimák, Horodník, Staš, Macej (62. 

Patarocha), Andraščík, Hamuľak, Šosták 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Šavol - Kubena, Janec, Papaj, Gerec, Poremba, Matić, Jasenovský (73. Laco), Lišivka, 

Kucharčík, Andrić 

 

Rozhodovali: Fajčík - Súkeníková, Perát 

 

Divákov: 321 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Zvolen Rimavská Sobota 2 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 3. E. M. Sukisa, 73. J. Staško 

 

Žlté karty: 80. Sudimak, 57. Čery, 44. Popović - 65. Janco, 80. Morháč, 47. Husanik, 40. Gazda, 34. Petrán, 4. Vargic 

 

Červené karty: 66. Petrán, 89. Trabalík 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Jenčo - Staško (79. Hlaváč), Kotora, Čertík, Labuda, Sukisa (75. Sudimak), Bajza, Čery (87. 

Safianyk), Marić, Pellet, Popović 

 

MŠK Rimavská Sobota: Prošovský - Spasojević, Janco (68. Petrusz), Morháč, Lačarak, Husanik (81. Kuridze), Gazda 

(46. Püšpöky), Petrán, Trabalík, Vargic, Vasilko 
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Rozhodovali: Weiss - Špivák, Jekkel 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Rešpekt aj strach! V Slovenskom raji určuje pravidlá dobytok: Keď sú na ceste kravy, 

všetci zastanú! 

 [cas.sk; 30/10/2016; kz ; Zaradenie: Tip od Vás] 

http://www.cas.sk/clanok/466776/respekt-aj-strach-v-slovenskom-raji-urcuje-pravidla-dobytok-ked-su-na-ceste-kravy-vsetci-zastanu/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Zvieratá spôsobujú v dedinke rozruch! Pokoj v obci Mlynky (okr. Spišská Nová Ves) občas narúša stádo škótskeho 

dobytku. 

 

Má totiž tendenciu vyjsť z ohrady, čím ohrozuje okoloidúcich vodičov aj chodcov. Chovateľom dobytka je Rudolf Košťál, 

ktorý potvrdil, že sa zvieratá dostali už aj mimo oplotenia. Pasú sa síce v ohradenom priestore, ktorý je pod prúdom, no 

podľa starostu elektrické ohradníky nefungujú vždy. Dobytok sa tak rúti rovno na cestu a železničnú trať! 

 

Otvoriť galériu 

 

Obyvateľom obce Mlynky robí vrásky na čele dobytok, ktorý sa občas rád vytratí z ohrady. O adrenalín tak miestni núdzu 

nemajú. "Máme aj také vzrušenie, lebo tie kravy sú nablízku! Miestni mi často volajú, že dobytok je opäť na ceste mimo 

ohrád. Nestarám sa ani tak o ľudí v obci ako skôr o kravy a bujakov!" hovorí starosta Mlynkov Alfréd Franko. Zároveň 

však dodáva, že chovateľ dobytka robí, čo môže: "Je to v poriadku, pretože tieto kravy v podstate fungujú ako živé 

kosačky. Pastviny sú ohradené, ale elektrické ohradníky asi nie sú vždy funkčné. Ide o priestor pri stanici pred tunelom, 

ale aj smerom do Havranej doliny." 

 

Otvoriť galériu 

 

Starosta už zažil aj sťažovateľa z Českej republiky, ktorý mal strach okolo kráv na ceste prejsť. "Tieto obrovské zvieratá 

majú ostré rohy, no treba uznať, že chovateľ si pozemky riadne prenajal a vytvoril tam aj istý priechodový koridor, takže si 

budeme musieť na ich prítomnosť zvyknúť," dodal starosta. Veľkých zvierat sa bojí aj vysokoškoláčka Dominika (23) z 

Mlyniek: "Nielen v aute, ale najmä pešo. Občas sú aj na ceste a potom stojíme, trúbime a čakáme." 

 

Otvoriť galériu 

 

http://www.cas.sk/clanok/466776/respekt-aj-strach-v-slovenskom-raji-urcuje-pravidla-dobytok-ked-su-na-ceste-kravy-vsetci-zastanu/
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Otvoriť galériu 

 

Miestnym chovateľom tohto škótskeho dobytka je Rudolf Košťál, ktorý má až 22 kusov týchto zvierat. Hovorí, že sa pasú 

v ohradenom priestore. "Nemôžu byť v stajni, lebo by ju zbúrali. Keď sa totiž statný býk oprie, vie vyvaliť aj strom! Inak sa 

však správajú mierne, hoci býk váži aj okolo tony. Pre človeka vie byť aj nebezpečný, ale všetko mám pod kontrolou a ten 

prúd v ohradníkoch dobytok vždy zaženie naspäť na pašu," vraví chovateľ a zároveň priznáva, že občas sa zvieratá 

dostali aj mimo oplotenia. Podľa Martiny Pavlíkovej, hovorkyne Železníc SR, k stretu vlaku so škótskym dobytkom v tejto 

lokalite našťastie nedošlo. "Za minulý a ani tento rok neevidujeme podobnú udalosť," uviedla hovorkyňa, no dodala, že 

dostali niekoľko podnetov cestujúcich, ktorí mali v okolí stanice Mlynky zastávka obavy pri nástupe a výstupe z vlaku 

práve kvôli tomu, že sa po okolí voľne pohyboval dobytok. 

 

Otvoriť galériu 

 

Škótsky dobytok 

 

Chovateľ Rudolf Košťál 

 

- má dvojitú srsť 

 

- hravo prežije zimu aj v mrazoch 

 

- v chladnom počasí sa cítia lepšie a vtedy sa aj telia 

 

- vyžaduje chládok v tieni stromov 

 

- chová sa na mlieko a mäso, no využíva sa aj na kožu a rohy 

 

- mäso je jemné, šťavnaté, podobné divine a je žiadané najmä na steaky 

 

- chuťovo a aj výživovo je veľmi kvalitné 

 

- kilo vyjde až na cca 15 eur 

 

- nenáročné plemeno 

 

- dožíva sa až 17 rokov 

 

Foto: 
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Hoci je oplotenie pastvín, kde sa dobytok nachádza, pod prúdom, elektrické ohradníky podľa starostu obce nie sú vždy 

funkčné. Zdroj - kz 

 

Zvieratá sa pasú za oplotením, problém nastáva vtedy, keď sa dostanú mimo ohrady a skrížia cestu vlaku, autám či 

okoloidúcim. Zdroj - kz 

 

Starostovi obce Mlynky Alfrédovi Frankovi miestni často volajú s tým, že dobytok je opäť na ceste mimo ohrád. Zdroj - kz 

 

Zvieratá sa pasú za oplotením, problém nastáva vtedy, keď sa dostanú mimo ohrady a skrížia cestu vlaku, autám či 

okoloidúcim. Zdroj - kz 

 

Zo zvierat má vysokoškoláčka Dominika (23) strach. Zdroj - kz 

 

Dobytok sa pre nefungujúce elektrické ohradníky občas dostane na cestu, spôsobuje tak vrásky na tvári vodičom i 

okoloidúcim. Zdroj - anc 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Košické derby pre VSS, rozhodol Grega (video) 

 [profutbal.sk; 30/10/2016; profutbal.sk, zdroj: foto: jäzva ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Kosicke_derby_pre_VSS_rozhodol_Grega_video.htm?utm_source=rss 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

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

 

A skup. - 15. kolo - 30.10.2016 - 14:30 

 

Martin Trnava B 2 - 2 

 

Góly: 53. M. Lanko, 70. P. Palenčár, 79. vl T. Stašík - 59. K. P. Yao 

 

Žlté karty: 76. Gríger, 78. Koleno 

 

MŠK FOMAT Martin: Feriančik - Boďa, Romančík, Palenčár, Stašík, Ďungel (89. Bobok), Burger, Gríger, Koleno (79. 

Turčina), Lanko (84. Repáň), Ondrek 

 

FC Spartak a.s.: Vantruba - Tóth, Horník, Tomovič, Traore (46. Gombala), Ujlaky, Čonka, Yao, Hrebík, Dzíbela, Dubec 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok215312-Kosicke_derby_pre_VSS_rozhodol_Grega_video.htm?utm_source=rss
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Rozhodovali: Marsal - Hrmo, Jánošík 

 

Divákov: neznámy 

 

A skup. - 15. kolo - 30.10.2016 - 10:30 

 

Slovan Bratislava B Banská Bystrica 0 - 0 

 

Žlté karty: 77. Kurčík - 43. Chupáč, 77. Vitek, 82. Jarabica, 89. Ungar 

 

ŠK Slovan Bratislava juniori: Rybár - Hrnčár, Laczkó, Kurčík, Morócz (78. Sidibe), Antálek, Šefčík, Malý (72. Tichý), Ďuriš, 

Nedorost, Ondruš (57. Mašulovič) 

 

FK Dukla Banská Bystrica: Ďurčo - Chupáč, Snitka, Valent, Urgela (75. Malík), Vila (90. Neušel), Vitek, Jarabica, Savić, 

Ungar, Fuják (58. Džoni) 

 

Rozhodovali: Ochotnický - Zemko, Vician 

 

Divákov: 100 

 

A skup. - 15. kolo - 30.10.2016 - 14:30 

 

Sereď Šamorín 1 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 4. Ľ. Laura 

 

Žlté karty: 28. Mečiar - 28. Mezovský, 45. Ágh, 31. Edginton 

 

ŠKF Sereď: Šálka - Krč, Mečiar, Laura, Cherednychenko, Loduha, Kmeť, Morong, Ventúra, Jackuliak, Ba 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín: Hajdúch - Horváth, Auban, Santos, Mezovský, Ágh, Edginton, Maximiniano, Santos, Králik, 

Špánik 

 

Rozhodovali: Cvengroš - Čajka, Smolíková 

 

Divákov: neznámy 
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B skup. - 13. kolo - 30.10.2016 - 14:30 

 

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

 

Góly: 35. P. Grega 

 

Žlté karty: 86. Jonec, 78. Kubík, 90. Šinglár, 12. Grega - 76. Chmelo, 13. Gáll, 65. Cicman, 6. Kamenec 

 

Červené karty: 76. Chmelo 

 

FC VSS Košice: Kotěra - Jonec (86. Bilić), Vancák, Morgan, Kubík, Šinglár, Tóth, Ivanov (73. Takáč), Đorđević, Grega, 

Trebuňák (52. Čikić) 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Bréda - Gáll (62. Zajac), Hloušek (67. Chmelo), Karaš, Cicman, Pavúk, Cmarko, Kamenec, 

Horváth, Harvila, Jano (78. Jass) 

 

Rozhodovali: Somoláni - Somoláni, Mihalík 

 

Divákov: 1520 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk II. Liga - sumár vysledkov zápasov 

 

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

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 10:30 

 

Žilina B Skalica 0 - 0 

 

Žlté karty: 84. Šušolík - 66. Záhumenský, 79. Szöcs 

 

MŠK Žilina: Holec - Šušolík, Minárik, Ďuratný, Hancko, Václavik, Michlík, Mandiangu (86. Sluka), Mbah, Gerebenits, 

Jánošík (61. Toro) 

 

MFK Skalica: Čikoš-Pavličko - Záhumenský, Szöcs, Švrček, Šebesta, Hlavatovič, Neoveský, Mizerák, Milunović, 

Majerník, Hruška 

 

Rozhodovali: Sedlár - Borsányi, Poláček 
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Divákov: 158 

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Nové Mesto nad Váhom Svätý Jur 2 - 1 

 

Góly: 59. M. Šebek, 78. L. Šebek - 52. M. Vika 

 

Žlté karty: 69. Šupka, 32. Šebek, 35. Rapavý - 57. Benes 

 

Atleticko - futbalový klub Nové Mesto nad Váhom: Belic - Múdry, Šupka, Jurica, Šebek, Šebek, Vlado (87. Cisár), Živčic, 

Mikuš, Kurtin (90. Bošanský), Rapavý (46. Jastráb) 

 

ŠK Svätý Jur: Hipp - Šimoník, Doležaj, Ulrich, Vlček, Benes, Bumbera, Gašparovič, Angelovič, Valachovič (82. Ulrich), 

Vika 

 

Rozhodovali: Prešinský - Ferenc, Halíček 

 

Divákov: 240 

 

» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

 

A skup. - 15. kolo - 29.10.2016 - 16:00 

 

Nitra Pohronie 0 - 0 

 

Žlté karty: 75. Balaj - 28. Sojka 

 

FC Nitra: Kolmokov - Križan, Balaj, Valenta (60. Lola), Chovanec (45. Dunda), Kotrík, Šimončič, Ivančík, Fábry, Kuník, 

Charizopulos (77. Oravec) 

 

FK POHRONIE: Urminský - Nosko, Pittner, Prikryl, Pelegríni, Frimmel (85. Hrnčiar), Nurković, Garaj, Gregáň (70. Blahút), 

Paraj, Sojka (90. Sekereš) 

 

Rozhodovali: Ježík - Vitko, Sluk 

 

Divákov: 368 
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» kliknite pre zobrazenie videa na youtube 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Haniska Lipany 1 - 1 (0 - 1) 

 

Góly: 49. P. Pástor - 17. K. Hirka 

 

Žlté karty: 55. Hrubovčák, 34. Santos - 51. Papp 

 

FK Haniska: Suchý - Laczko, Klimek (46. Šalagovič), Hrubovčák, Beck, Santos, Molnár (63. Majoroš), Stankovič (80. 

Cuprišin), Pástor, Lukáč, Maník 

 

ŠK Odeva Lipany: Bartoš - Vitovič, Popovec, Papp, Hirka, Miliutin, Eliaš (77. Janič), Dlugoš, Pončák, Hovančík, Gomoľa 

 

Rozhodovali: Straka - Jenčura, Poracký 

 

Divákov: 210 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 17:30 

 

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

 

Góly: 77. V. Maťaš - 27.,57. pen T. Čekovský 

 

Žlté karty: 69. Kica - 65. Dunajčan, 55. Zekucia 

 

FK Poprad: Malec - Hatok (63. Lipták), Daško, Tropp, Kica, Maťaš, Lupčo, Bilas, Gruca (46. Šuľa), Ferenc, Ujčík (55. 

Alekou) 

 

FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Dunajčan, Boroš, Sedláček, Zekucia, Vantroba (90. Baranyi), Adekuoroye, Sirko, 

Kanu, Palutka (63. Kováč), Čekovský (80. Vilkovský) 

 

Rozhodovali: Michlian - Barenčík, Ličko 

 

Divákov: 490 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 
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Bardejov Liptovský Mikuláš 3 - 2 (1 - 1) 

 

Góly: 36. M. Góra, 61. J. Verčimák, 77. M. Jacko - 22. M. Kubena, 57. J. Papaj 

 

Žlté karty: 43. Staš, 14. Macej, 8. Šosták - 18. Kucharčík 

 

Partizán Bardejov: Novák - Jacko, Pyda (62. Makela), Góra (89. Belunek), Verčimák, Horodník, Staš, Macej (62. 

Patarocha), Andraščík, Hamuľak, Šosták 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Šavol - Kubena, Janec, Papaj, Gerec, Poremba, Matić, Jasenovský (73. Laco), Lišivka, 

Kucharčík, Andrić 

 

Rozhodovali: Fajčík - Súkeníková, Perát 

 

Divákov: 321 

 

B skup. - 13. kolo - 29.10.2016 - 14:30 

 

Zvolen Rimavská Sobota 2 - 0 (1 - 0) 

 

Góly: 3. E. M. Sukisa, 73. J. Staško 

 

Žlté karty: 80. Sudimak, 57. Čery, 44. Popović - 65. Janco, 80. Morháč, 47. Husanik, 40. Gazda, 34. Petrán, 4. Vargic 

 

Červené karty: 66. Petrán, 89. Trabalík 

 

MFK Lokomotíva Zvolen: Jenčo - Staško (79. Hlaváč), Kotora, Čertík, Labuda, Sukisa (75. Sudimak), Bajza, Čery (87. 

Safianyk), Marić, Pellet, Popović 

 

MŠK Rimavská Sobota: Prošovský - Spasojević, Janco (68. Petrusz), Morháč, Lačarak, Husanik (81. Kuridze), Gazda 

(46. Püšpöky), Petrán, Trabalík, Vargic, Vasilko 

 

Rozhodovali: Weiss - Špivák, Jekkel 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 
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1.38.  Futbalisti Spišskej Novej Vsi opäť zdolali Poprad 

 [korzar.sme.sk; 30/10/2016; Richard Hudeček ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20371169/spis.korzar.sme.sk/futbalisti-spisskej-novej-vsi-opat-zdolali-poprad.html 

 

 Po domácom víťazstve 2:1 uspeli aj na pôde NTC v Poprade. 

 

Na Poprad to vedia. Spišská Nová Ves vyhrala aj v NTC 2:1.(Zdroj - RISO) 

 

POPRAD. Futbalisti druholigovej Spišskej Novej Vsi to na Poprad jednoducho vedia. Po domácom víťazstve 2:1 uspeli 

rovnakým výsledkom aj na pôde NTC v Poprade. 

 

V prvom polčase predviedli domáci futbalový odvar. Spišiaci boli lepší a zaslúžene po ňom viedli po presnom zásahu 

Tomáša Čekovského. Popradčania zlepšili svoj výkon až v druhej polovici druhého polčasu, keď prehrávali už 0:2. Stačilo 

to však len na zníženie z kopačky Viktora Maťaša. 

 

"Vyšiel nám zámer hrať v Poprade aktívne. Snažili sme sa robiť domácim problémy v ich defenzíve. Podarilo sa nám 

vytvárať si šance a streliť gól. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Po obrátke domáci prebrali iniciatívu a mali viac 

z hry. Využili jednu chybu v našej defenzíve na strelenie gólu. Mali tam aj iné závary, ktoré mohli skončiť gólom, ale naša 

obrana to ustála. Z Popradu si vezieme cenné tri body," spokojne uviedol tréner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš. 

 

Šturma: Kto nechce bojovať, odíde 

 

Naopak, kouč FK Poprad František Šturma bol po zápase veľmi nespokojný. 

 

"Som hrubo nespokojný s prvým polčasom. Hráči ho odchodili. Tí, ktorí nebudú chcieť bojovať za FK Poprad, nemôžu v 

klube ďalej pôsobiť. Buď sa za tri zápasy rapídne zmení ich prístup alebo sa s nimi budeme musieť rozlúčiť. Súperovi 

sme na oba góly nahrali. Pri prvom góle to bola chyba Kicu a pri druhom sme vyrobili hlúpu penaltu pri zlom bránení 

protihráča. V druhom polčase to bolo lepšie, tlačili sme sa dopredu. Máme ale stále obrovský problém dať gól. Nemáme 

typy hráčov, ktorí sú dôrazní v šestnástke a vedia zakončiť. Strieľame veľmi málo gólov. Hráči majú tri zápasy na to, aby 

sa ukázali. Potrebujeme takých futbalistov, ktorí budú bojovať od prvej do poslednej minúty a na ihrisku nechajú dušu," 

zdôraznil Šturma. 

 

Špecifické derby 

 

Pre Popradčanov to bola v trinástom druholigovom majstrovskom zápase iba druhá prehra a znovu s rovnakým súperom. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20371169/spis.korzar.sme.sk/futbalisti-spisskej-novej-vsi-opat-zdolali-poprad.html
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"Tieto derby zápasy majú svoje špecifiká. Patria k tomu pozitívne aj negatívne emócie. Veľmi sa tešíme z toho, že sa 

nám dvakrát podarilo poraziť Poprad. Je to špičkový klub na túto súťaž. Je len otázka času, kedy tie výsledky prídu. O to 

cennejšie sú pre nás tieto víťazstvá," doplnil Branislav Ondáš. 

 

Na Poprad to vedia. Spišská Nová Ves vyhrala aj v NTC 2:1. 

 

FOTO: RISO 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Batoľatá v detskom domove nepotrebujú len peňažnú injekciu 

 [korzar.sme.sk; 30/10/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20363780/spis.korzar.sme.sk/batolata-v-detskom-domove-nepotrebuju-len-penaznu-injekciu.html 

 

 Zamestnanci sa stretávajú so smutnými osudmi. Rozdávajú lásku a optimizmus. 

 

Batoľatá v detskom domove. Sú obklopené starostlivým personálom.(Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dom Charitas sv. Jozefa na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi začal svoju prevádzku v roku 

1992. V začiatkoch sa zameriaval na celoročný pobyt ťažko mentálne, fyzicky a zmyslovo postihnutých detí vo veku 5 až 

18 rokov a denný pobyt pre stredne a ľahko mentálnych a tiež fyzicky postihnutých. 

 

Svoju pomoc domov poskytol bezdomovkyniam v tehotenstve a sociálnymi službami starým a sociálne odkázaným 

ľuďom. 

 

Súčasnosť 

 

V súčasnosti má dom niekoľko druhov zariadení. 

 

"V dome sociálnych služieb s celoročným pobytom sa staráme o 19 ťažko postihnutých detí a dospelých vo veku od 6 do 

45 rokov. Denný stacionár s týždenným pobytom navštevujú traja dospelí a v dennom stacionári pre ťažko postihnutých 

zabezpečujeme starostlivosť 14 deťom a 5 dospelým," vysvetľuje riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa Alexandra 

Hovancová. 

 

Zariadenie núdzového bývania pre týrané matky s deťmi poskytuje podľa riaditeľky sociálne služby na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na riešenie krízovej sociálnej situácie z 

dôvodu týrania. 

 

Momentálne tu našli útočište štyri klientky so svojimi deťmi. 

http://s.sme.sk/r-rss/20363780/spis.korzar.sme.sk/batolata-v-detskom-domove-nepotrebuju-len-penaznu-injekciu.html
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Detský domov v rozbehu 

 

Súčasťou zariadenia od začiatku tohto roka je detský domov, v ktorom aktuálne býva deväť bábätiek vo veku od 5 do 27 

mesiacov. 

 

Do zariadenia sa dostali z dôvodu, že rodičia sa aj napriek ich záujmu o ne po zdravotnej stránke postarať nedokážu. 

 

"V súčasnosti sa viac sústreďujeme práve na detský domov, ktorý rozbiehame. Nachádzajú sa tu deti s ťažkými 

diagnózami, ktoré nemôžu byť vo svojom prirodzenom prostredí. Potrebujú 24-hodinovú odbornú starostlivosť. Dopyt po 

tejto službe je veľký. Zatiaľ máme kapacitne stav naplnený, ale verím, že na budúci rok budeme pomáhať ďalším 

detičkám," je presvedčená riaditeľka. 

 

Alexandra Hovanová. Zverencov nazýva moje deti. (zdroj: Eva Šoltísová) 

 

Vítaný je každý dar 

 

Batoľatá majú prideleného jedného opatrovateľa a ošetrovateľa. Pracuje s nimi psychológ, špeciálny pedagóg a aj 

masérka. Ich kontakt so svetom predstavuje predovšetkým návšteva lekára alebo pobyt v nemocnici. 

 

"Na verejnosti je už viac-menej známe, aké detičky žijú pod touto strechou. Zastavujú sa u nás ľudia s dobrým srdcom. 

Stalo sa, že priniesli nastrúhané jablká, oblečenie, ktoré im zostalo po ich ratolestiach. Poteší každá milá pozornosť zo 

strany verejnosti," hovorí riaditeľka. 

 

Dodáva, že je vítaný každý a keďže vie, že darovať peniaze nie je v tejto dobe jednoduché, je vďačná za každého čas, 

oblečenie alebo niečo iné, ale praktické. 

 

"Najjednoduchšie by bolo pre nás dostať peniaze, za ktoré by sme nakúpili aj iné potrebné veci. Ale sme vďační za každú 

pomoc. Ak ušetríme na odeve, môžeme zaplatiť napríklad zdravotnícke pomôcky ako špeciálne podložky, pomôcky na 

dýchanie a iné potrebné veci pre deti." 

 

Roztomilé batoľatá 

 

Počas našej návštevy niektoré nemluvňatá spali, iné prejavovali živý záujem o ruch v miestnosti. Čistučké a vyobliekané 

vo farebných dupačkách pozerali na nás nevinnými očami, ktoré sa im počas prihovárania rozosmiali. 

 

"Pomohli by nám detské veci veľkosti do dvoch rokov dieťaťa. Každé oblečenie od ponožiek, tielok, pančúch. Všetko, čo 

batoľatá potrebujú. Prichádza chladné a sychravé počasie, nutne potrebujeme teplé kombinézy. Nemusí ísť o nové veci, 
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postačia aj nosené, ale nie príliš opotrebované. Tie môžu priniesť k nám do Domu Charitas na Ulici J. Wolkera v 

ktorúkoľvek dennú hodinu. Každú vec operieme, a tak pripravíme pre našich zverencov," dodáva. 

 

Vítané sú aj hračky (nie plyšové), ktoré rozvíjajú detskú motoriku či kočíky, ktorých nikdy nie je dosť. 

 

Pomoc dobrovoľníkov 

 

Hovancová zámerne hovorí o pomoci prostredníctvom voľného času. 

 

Obetavý personál vypomáha nad rámec svojho času, aby obohatil život batoľatám, ktorým choroba zhatila bežný vývoj a 

život v rodinnom kruhu. 

 

Svojou troškou prispievajú aj dvaja dobrovoľníci. 

 

"Pre človeka s dobrovoľníckym srdcom je zmyslom života použiť seba ako nástroj pomoci iným bez toho, aby čakal 

nejakú protihodnotu. Ja som nesmierne vďačná za každého človeka, ktorý nám pomáha. Máme detičky s rôznymi 

diagnózami, ktoré sú telesne aj mentálne postihnuté. Tak ako aj iné deti, aj naše túžia po vľúdnosti a spoznávaní nových 

podnetov. Ak sa nájdu šľachetní ľudia, ktorí chcú urobiť aj takýto dobrý skutok a povenovať sa im, u nás nájdu dvere 

otvorené," lúči sa s nami neustále usmiata riaditeľka. 

 

Patríte aj vy k ľuďom, ktorí sú ochotní nezištne pomôcť? Toto je jedna z ciest. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Žiakom zo ZŠ v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

 [24hod.sk; 30/10/2016; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/ziakom-zo-zs-v-bystranoch-chyba-skolska-jedalen-a-telocvicna-cl472214.html 

 

Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z čoho je 669 Rómov. Ako pre TASR 

uviedla riaditeľka školy Júlia Čurillová, ... 

 

Bystrany 30. októbra (TASR) - Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z čoho 

je 669 Rómov. Ako pre TASR uviedla riaditeľka školy Júlia Čurillová, škola na prvom stupni funguje v dvojzmennej 

prevádzke. Napriek tomu, že škola funguje ako plneorganizovaná, tak v nej chýbajú odborné učebne, školská jedáleň, ale 

aj telocvičňa. 

 

"Nemáme telocvičňu ani školskú jedáleň. Napriek tomu sa nám za posledných osem rokov podarilo vybudovať 

multifunkčné ihrisko, urobiť v interiéri ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu pozostávajúcu z drevených cvičebných nástrojov. 

http://www.24hod.sk/ziakom-zo-zs-v-bystranoch-chyba-skolska-jedalen-a-telocvicna-cl472214.html
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Máme dobré vybavenie, ale na druhom stupni musíme prírodovedné predmety učiť alternatívne, tak ako keby sme tu tie 

odborné učebne mali," vysvetlila Čurillová. 

 

Zároveň uviedla, že v zimných mesiacoch deti z prvého stupňa počas hodín telesnej výchovy cvičia v triedach, a tí z 

druhého stupňa absolvujú hodiny na hlavnej školskej chodbe. Jediná odborná učebňa, ktorá sa v interiéri školy nachádza, 

je určená na výučbu informatiky. 

 

Obec Bystrany je známa tým, že mnohé rodiny odtiaľto odchádzajú za prácou do zahraničia, predovšetkým do Anglicka. 

"Žiaci nám odídu z tretieho alebo štvrtého ročníka a vrátia sa, keď majú vek siedmaka až ôsmaka. Po príchode musia 

robiť komisionálne skúšky, pretože nám nikdy nepredložia doklad o tom, aké vysvedčenie tam dostali. Keby ho aj mali, 

tak by museli robiť skúšky z toho, čo v Anglicku neabsolvovali," priblížila riaditeľka školy. 

 

Ide najmä o predmety, ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra 

robí deťom najväčší problém a pri komisionálnych skúškach z neho neprejdú. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Pohronské derby juniorov pre Zvolen 

 [hokej.sk; 30/10/2016; redakcia, zdroj: szľh, foto: Milan Bagačka/Photo MB ; Zaradenie: hokej.sk] 

http://www.hokej.sk/liga_exj/clanok144767-Pohronske_derby_juniorov_pre_Zvolen.htm?utm_source=rss 

 

Výsledky zápasov 20. kola EXJ 

 

      

HC'05 iClinic Banská Bystrica  HKM Zvolen  3:6 (3:1, 0:3, 0:2)   

 

Strely na bránu: 30:41 (10:10, 11:18, 9:13). Vylúčenia: 10:13 na 2 min , navyše ADAMČÍK 5min VRAZ, ADAMČÍK 20min 

VRAZ, KOYŠ 5min UDERY, ŠKAMLA 5min UDERY, KOYŠ 20min UDERY, ŠKAMLA 20min UDERY, KOYŠ 5min 

UDERY, ŠKAMLA 5min UDERY, KOYŠ 20min UDERY, ŠKAMLA 20min UDERY - ZAVALNYUK 5min UDERY, 

ŠAVRNOCH 20min UDERY, ZAVALNYUK 20min UDERY, ŠAVRNOCH 5min UDERY, ZAVALNYUK 5min UDERY, 

ŠAVRNOCH 20min UDERY, ZAVALNYUK 20min UDERY, ŠAVRNOCH 5min UDERY.Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:1. 

Divákov: 178. 

 

        

HK Nitra  MHK 32 Liptovský Mikuláš  4:0 (0:0, 0:0, 4:0)   

 

http://www.hokej.sk/liga_exj/clanok144767-Pohronske_derby_juniorov_pre_Zvolen.htm?utm_source=rss
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Strely na bránu: 55:27 (14:11, 20:7, 21:9). Vylúčenia: 4:5 na 2 min , navyše ŠTUK 10min NESPH, ŠTUK 10min 

NESPH.Presilovky: 1:0. Divákov: 80. 

 

        

HC Topoľčany  HK Poprad  3:4 (1:1, 2:2, 0:1)   

 

Strely na bránu: 29:44 (13:14, 8:15, 8:15). Vylúčenia: 5:3 na 2 min , navyše TOMA 5min NAPHK, TOMA 20min 

NAPHK.Divákov: 76. 

 

        

MsHK DOXXbet Žilina  HK Spišská Nová Ves  6:1 (0:0, 3:1, 3:0)   

 

Strely na bránu: 39:33 (8:9, 20:14, 11:10). Vylúčenia: 6:11 na 2 min , navyše VÝBOŠŤOK 5min VRAZ, VÝBOŠŤOK 

20min VRAZ, VÝBOŠŤOK 5min VRAZ, VÝBOŠŤOK 20min VRAZ - LUDÁNYI 10min HRACI, 20min FUNKC, 20min 

FUNKC.Presilovky: 3:0. Divákov: 60. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Žiakom zo ZŠ v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

 [teraz.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/ziakom-zo-zakladnej-skoly-v-bystranoc/225542-clanok.html 

 

Napriek tomu sa škole za posledných osem rokov podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko, urobiť v interiéri ekoučebňu či 

vonkajšiu telocvičňu pozostávajúcu z drevených cvičebných nástrojov. 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Bystrany 30. októbra (TASR) - Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z čoho 

je 669 Rómov. Ako pre TASR uviedla riaditeľka školy Júlia Čurillová, škola na prvom stupni funguje v dvojzmennej 

prevádzke. Napriek tomu, že škola funguje ako plneorganizovaná, tak v nej chýbajú odborné učebne, školská jedáleň, ale 

aj telocvičňa. 

 

"Nemáme telocvičňu ani školskú jedáleň. Napriek tomu sa nám za posledných osem rokov podarilo vybudovať 

multifunkčné ihrisko, urobiť v interiéri ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu pozostávajúcu z drevených cvičebných nástrojov. 

Máme dobré vybavenie, ale na druhom stupni musíme prírodovedné predmety učiť alternatívne, tak ako keby sme tu tie 

odborné učebne mali," vysvetlila Čurillová. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/ziakom-zo-zakladnej-skoly-v-bystranoc/225542-clanok.html
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Zároveň uviedla, že v zimných mesiacoch deti z prvého stupňa počas hodín telesnej výchovy cvičia v triedach, a tí z 

druhého stupňa absolvujú hodiny na hlavnej školskej chodbe. Jediná odborná učebňa, ktorá sa v interiéri školy nachádza, 

je určená na výučbu informatiky. 

 

Obec Bystrany je známa tým, že mnohé rodiny odtiaľto odchádzajú za prácou do zahraničia, predovšetkým do Anglicka. 

"Žiaci nám odídu z tretieho alebo štvrtého ročníka a vrátia sa, keď majú vek siedmaka až ôsmaka. Po príchode musia 

robiť komisionálne skúšky, pretože nám nikdy nepredložia doklad o tom, aké vysvedčenie tam dostali. Keby ho aj mali, 

tak by museli robiť skúšky z toho, čo v Anglicku neabsolvovali," priblížila riaditeľka školy. 

 

Ide najmä o predmety, ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. Práve slovenský jazyk a literatúra 

robí deťom najväčší problém a pri komisionálnych skúškach z neho neprejdú. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Žiakom v Bystranoch chýba školská jedáleň a telocvičňa 

 [korzar.sme.sk; 30/10/2016; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20371144/korzar.sme.sk/ziakom-v-bystranoch-chyba-skolska-jedalen-a-telocvicna.html 

 

 Základnú školu navštevuje 671 žiakov, z čoho je 669 Rómov. 

 

Rómska osada v Bystranoch na Spiši.(Zdroj - Eva Šoltísová) 

 

BYSTRANY. Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z čoho je 669 Rómov. 

Ako uviedla riaditeľka školy Júlia Čurillová, škola na prvom stupni funguje v dvojzmennej prevádzke. 

 

Napriek tomu, že škola funguje ako plneorganizovaná, tak v nej chýbajú odborné učebne, školská jedáleň, ale aj 

telocvičňa. 

 

"Nemáme telocvičňu ani školskú jedáleň. Napriek tomu sa nám za posledných osem rokov podarilo vybudovať 

multifunkčné ihrisko, urobiť v interiéri ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu pozostávajúcu z drevených cvičebných nástrojov. 

Máme dobré vybavenie, ale na druhom stupni musíme prírodovedné predmety učiť alternatívne, tak ako keby sme tu tie 

odborné učebne mali," vysvetlila Čurillová. 

 

Zároveň uviedla, že v zimných mesiacoch deti z prvého stupňa počas hodín telesnej výchovy cvičia v triedach, a tí z 

druhého stupňa absolvujú hodiny na hlavnej školskej chodbe. Jediná odborná učebňa, ktorá sa v interiéri školy nachádza, 

je určená na výučbu informatiky. 

 

Rodiny odchádzajú do zahraničia 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20371144/korzar.sme.sk/ziakom-v-bystranoch-chyba-skolska-jedalen-a-telocvicna.html
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Obec Bystrany je známa tým, že mnohé rodiny odtiaľto odchádzajú za prácou do zahraničia, predovšetkým do Anglicka. 

 

"Žiaci nám odídu z tretieho alebo štvrtého ročníka a vrátia sa, keď majú vek siedmaka až ôsmaka. Po príchode musia 

robiť komisionálne skúšky, pretože nám nikdy nepredložia doklad o tom, aké vysvedčenie tam dostali. Keby ho aj mali, 

tak by museli robiť skúšky z toho, čo v Anglicku neabsolvovali," priblížila riaditeľka školy. 

 

Ide najmä o predmety ako sú slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka a dejepis. 

 

Práve slovenský jazyk a literatúra robí deťom najväčší problém a pri komisionálnych skúškach z neho neprejdú. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Futbalový "mariáš" dvaja vylúčení a deväť napomínaných futbalistov v zápase 2.ligy 

Východ MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota 2:0 ! 

 [hlavnespravy.sk; 30/10/2016; HSP/Foto: Jozef Cvajniga ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/futbalovy-marias-dvaja-vyluceni-a-devat-napominanych-futbalistov-v-zapase-2-ligy-vychod-mfk-lokomotiva-

zvolen-msk-rimavska-sobota-20/852375 

 

Zvolen 30. októbra 2016 (HSP/Foto: Jozef Cvajniga) 

 

Druhá futbalová liga skupiny Západ mala už v sobotu 29.októbra na programe až štyri stretnutia 13.kola zo spomínaných 

vyžrebovaných piatich. 

 

Nesmierne veľa práce mal v stretnutí 13.kola 2.futbalovej ligy skupiny Východ MFK Lok.Zvolen – MŠK Rim.Sobota hlavný 

rozhodca Roland Weiss z Košíc, ktorý okrem dvoch vylúčených hráčov hostí napomínal celkom 9 futbalistov (troch 

domácich a šiestich od hostí). 

 

Najväčšie prekvapenie sa zrodilo v NTC Poprad, kde pod reflektormi domáci futbalisti FK Poprad v susedskom derby 

stretnutí s FK Spišská Nová Ves ťahali za kratší koniec a po sérii siedmich remíz si pripísali do tabuľky nečakane druhú 

prehru v súťaži. Po sérií slabších výsledkov v posledných predošlých kolách znova naplno zabodovali futbalisti MFK 

Lokomotíva Zvolen, ktorí v stretnutí, ktorého malo hladký priebeh zlý tieň vrhol iba "kartový mariáš" hlavného rozhodcu 

Rolanda Weissa z Košíc, ktorý napomínal 9 hráčov (troch domácich a 6 hostí) a vylúčil dvoch futbalistov z Rimavskej 

Soboty. Sám tréner Csaba Csányi z mužstva hostí nebol po zápase pri hodnotení spokojní s hráčskou morálkou svojich 

zverencov, ktorých ako priznal už dávno nevidel takto frustrovaných najmä v druhom polčase, hoci v polčasovej 

prestávke ich dôrazne napomínal, aby sa venovali čisto iba hre a nie žiadnym vedľajším vplyvom… V dobrej forme zdá 

sa, že sú stále futbalisti Partizána Bardejov, ktorí hoci nemajú stále k dispozícií svoj vlastný stánok (štadión Partizána 

Bardejov je stále v rekonštrukcii) a v súčasnosti využívajú služby treťoligovej Bardejovskej Novej Vsi, kde domáce zápasy 

v tejto rozbehnutej sezóne hrávajú. 

http://www.hlavnespravy.sk/futbalovy-marias-dvaja-vyluceni-a-devat-napominanych-futbalistov-v-zapase-2-ligy-vychod-mfk-lokomotiva-zvolen-msk-rimavska-sobota-20/852375
http://www.hlavnespravy.sk/futbalovy-marias-dvaja-vyluceni-a-devat-napominanych-futbalistov-v-zapase-2-ligy-vychod-mfk-lokomotiva-zvolen-msk-rimavska-sobota-20/852375
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Prehľad výsledkov 13.kola 2.futbalovej ligy skupiny Východ – sobota 29. X. 

 

MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN – MŠK RIMAVSKÁ SOBOTA 2 : 0 ( 1:0 ) 

 

Góly : 3.min. Elvis Sukisa, 73.min. Staško. ŽK: Čery, Popovič, Sudimák – Janco, Morháč, Husanik, Gazda, Petran, 

Vargic. ČK: 66.min. Peter Petrán po 2.žk., 89.min. Tomáš Trabalík. Pred 245 divákmi rozhodovali: Roland Weiss – 

Špivák, Adam Jekkel. 

 

Hlasy po stretnutí – Anton JÁNOŠ (tréner MFK Lok.Zvolen): " Ja z môjho pohľadu môžem povedať, že zápas hodnotím 

pozitívne hlavne z pohľadu na výsledok, ale nejakej veľkej futbalovej krásy ani z jednej ani z druhej strany tam nebolo. 

Bola tam nervozita. Nervozita z našej strany zapríčinená tým, že dlhšie sme zvlášť nebodovali, tak ako sme si 

predstavovali a súper zase keď má také typy hráčov, ktorí to mentálne nezvládajú, hoci to nie je moja parketa ich 

chovanie hodnotiť, tak to vyústilo do kvazy nervózneho vystúpenia celkovo, ale zapríčinili si to obidve strany sami. 

Celkové nám pomohol ten rýchly gól, ktorý sa dali v 3.minúte a jednoducho nachádzame sa v takom štádiu, že ešte by 

sme chceli z týchto posledných troch zápasov vydolovať nejaké bodíky, aby sme ich na jeseň nazbierali čo najviac) …" 

 

Csaba CSÁNYI (tréner MŠK Rim.Sobota): " Naše plány narušil hneď v úvode zápasu gól domácich, možno diskutabilný, 

pozrieme si DVDčko.Snažili sme kombinovať, čo sa nám aj opticky darilo, ale sme boli málo nebezpeční na bránu 

súpera. To znamená, že strely boli buď nepresné alebo neprišli finálne prihrávky z čiary pred bránku súpera, nenašli 

svojho adresáta, pretože boli zlé kopnuté. Do prvého vylúčenia sme sa snažili nejakým spôsobom tento výsledok zvrátiť. 

Vylúčenie Petrána vyrušilo našu koncepciu. Po vylúčení sme boli o jedného hráča menej a potom sa už iba dohrávalo. 

Inkasovali sme potom druhý gól. To druhé vylúčenie chcem povedať to, že hráči nemôžu byť takí nedisciplinovaní, 

pretože ja som ich nabádal pred zápasom, v polčase, aby sa nevyjdrovali na adresu súpera, aby po odpískaní sa 

koncentrovali iba na svoj výkon, aby nekomentovali rozhodcov, nikoho. To nebola urážka rozhodcu. Trabalík povedal, že 

on kopol do zeme, povedal do Boha, nič viac, nič menej, dal mu z fleku červenú kartu, bol som blízko pritom, že žiadna 

hrubá urážka na adresu hlavného rozhodcu nebola. Nervozita našich hráčov pramenila z toho prvého inkasovaného gólu 

na začiatku zápasu, cítili byť ukrivdení… Musíme z toho vyvodiť nejaké dôsledky a takýmto spôsobom ďalej to nemôže 

ísť. Bolo až veľa udelených žltých kariet a dve červené a pritom to nebol nejaký tvrdý zápas, takže asi toľko k tomu." 

 

FK HANISKA – ŠK ODEVA LIPANY 1 : 1 ( 0:1 ) 

 

Góly: 49.min.Pástor – 17.min. Hirka. ŽK: Hrubovčák, Romulo Silva Santos – Papp. Pred 210 divákmi rozhodovali: Július 

Straka – Jenčura, Poracký. 

 

PARTIZÁN BARDEJOV – MFK TATRAN LIPT. MIKULÁŠ 3 : 2 ( 1:1 ) 
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Góly: 36.min. Góra, 61.min. Verčimák, 77.min. Mário Jacko – 22.min. Kubena, 57.min. Papaj. ŽK: Staš, Macej, Šosták – 

Kucharčík. Pred 321 divákmi rozhodovali: Fajčík – Súkeníková, Perát. Stretnutie odohrali na štadióne v Bardejovskej 

Novej Vsi. 

 

FK POPRAD – FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1 : 2 ( 0:1 ) 

 

Góly: 77.min. Maťaš – 27., 57.min. Čekovský (2. z PK). ŽK : Kica – Dunajčan. Zekucia. Pred 490 divákmi rozhodovali: 

Michlian – Barenčík, Ličko. 

 

Posledné stretnutie tohto kola odohrajú v nedeľu 30.októbra o 14,30 hod. na štadióne v Košiciach v Čermeli a FC VSS 

Košice v derby stretnutí privíta svojho dlhoročného rivala FC Lokomotíva Košice. 

 

Jozef Cvajniga 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Škola bez jedálne 

 [Nový Čas; 253/2016; 31/10/2016; s.: 7; vd, tasr ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

BYSTRANY - Základnú školu v Bystranoch (okr. Spišská Nová Ves) navštevuje 671 žiakov, no chýbajú im učebne, 

jedáleň aj telocvičňa. Podľa riaditeľky školy Júlie Čurillovej sa im však podarilo vybudovať multifunkčné ihrisko, urobiť v 

interiéri ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu.  

 

(vd, tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Žiakom chýba jedáleň, ale aj telocvičňa 

 [Plus jeden deň; 253/2016; 31/10/2016; s.: 7; tasr ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Základnú školu v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves navštevuje 671 žiakov, z toho je 669 Rómov. Mnohé im však 

chýba. 

 

Škola funguje ako plne organizovaná, ale chýbajú jej odborné učebne, školská jedáleň aj telocvičňa. Vybudovali si aspoň 

multifunkčné ihrisko, ekoučebňu či vonkajšiu telocvičňu. Majú jedinú odbornú učebňu na výučbu informatiky. tasr 

 

Späť na obsah 
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1.47.  Znovunájdený Jeruzalem 

 [SME; 253/2016; 31/10/2016; s.: 6; Eva Šoltísová ; Zaradenie: regióny] 

 

LEVOČA. Ak pootočíme mapu stredovekého Jeruzalema o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a porovnáme ju s 

mapou kaplniek od Spišskej Kapituly po Pažicu a Sivú bradu, objaví sa ojedinelá koncepcia teritória, ktoré pripomína 

miesta spojené s poslednými dňami Ježiša. Kaplnka sv. Františka Xaverského predstavuje sídlo Pontského Piláta, 

Kaplnka sv. kríža Golgotu i Boží hrob a prícestné kaplnky okolo areálu sú symbolickými hradbami Jeruzalema. V roku 

2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia skúmali krajinný ráz regiónu. Objav Spišského Jeruzalema 

možno pripísať Petrovi Jančurovi z Technickej univerzity zo Zvolena. Spišský Jeruzalem alebo kalvária pri Spišskej 

Kapitule susedí priamo s kapitulou, cirkevným mestečkom, ktoré je dnes súčasťou Spišského Podhradia. Predpoklady 

vzniku Spišského Jeruzalema súvisia s príchodom jezuitov do kapituly v roku 1647. Kalváriu, ktorá vznikla vďaka 

krakovskému kanonikovi Jozefovi Bernardovi Zebrzydowskému a spišskému prepoštovi Jurajovi Bársonymu využívali ako 

javisko pod holým nebom. Usporadúvali tu divadelné predstavenia, dišputy, ale tiež mystériá a pašiové hry. Kalvária patrí 

Spišskému biskupstvu, celým areálom vedú vykosené chodníky. "Všetky objekty si vyžadujúopravu," povedal archivár 

Spišského biskupstva Vladimír Olejník. "Cirkevná organizácia je vylúčená z čerpania takmer všetkých grantových 

prostriedkov vrátane eurofondov. Projekt Spišský Jeruzalem je preto jednou zo snáh na získanie prostriedkov na obnovu 

celého komplexu a vybudovanie turistického zázemia," dodal archivár kapituly. Kalváriu radi navštevujú aj domáci. "Je to 

krásne sakrálne miesto," hovorí Anna Jurečková zo Spišského Podhradia. "Ak chcete zažiť súznenie s prírodou a Bohom, 

príďte sa prejsť po Pažici. Pookrejete na tele i na duši," dodala Mariana Chomová zo Spišskej Novej Vsi. Spišský 

Jeruzalem je súčasťou Gotickej cesty. Eva Šoltísová 

 

1666 vznik jeruzalemskej kalvárie, pravdepodobne najstaršej kalvárie na Slovensku. 

 

FOTO: 

 

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Kostoly na Gotickej ceste uvidíte zväčša len zvonku 

 [SME; 253/2016; 31/10/2016; s.: 6; Eva Šoltísová, vju ; Zaradenie: regióny] 

 

Slovensko – Gotická cesta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.Popri cestách v Gemeri, na Spiši či v Pieninách si možno všimnúť hnedo-biele orientačné tabule s 

piktogramom v tvare gotickej klenby. Upozorňujú na pamiatky ležiace na Gotickej ceste. Tá vznikla v roku 1996 a jej prvý 

okruh spájal dve bývalé stolice Spiš a Gemer s presahom do Poľska a Maďarska. Neskôr pribudli ďalšie – na Spiši 

Tatranský a Pieninský okruh a Gemerskorimavský okruh. Vznikol tak okruh s celkovou dĺžkou 276 km, prechádzajúci 
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deviatimi mestami a 24 obcami. "Gotická cesta na rozdiel od iných ako Jantárová, Železná, Poštová či Soľná bola 

vytvorená umelo. Nekopírovala staré historické obchodné cesty, vznikla z toho dôvodu, že Spiš je bohatý na gotické 

pamiatky," vysvetlila historička Dana Rosová. Dvestosedemdesiat informačných tabúľ označuje kostoly, kaplnky, hrady, 

kultúrne a technické pamiatky, pamiatky UNESCO, archeologické lokality, ľudovú architektúru a tiež jaskyne. "Cesta 

prechádza košickou a prešovskou župou. Má síce dvoch pánov, ale ani jeden ju nespravuje. Na webe čitateľ nájde mapu, 

ale nedozvie sa či sa vôbec dostane do kostolov. Tie sú poväčšine zatvorené," pripomína Rosová. Výnimkami sú podľa 

nej Kostol Sv. Ducha v Žehre, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a Bazilika sv. Jakuba v Levoči. V Prešovskom 

samosprávnom kraji sa nachádza viac ako 20 objektov, župa spravuje len Kežmarský hrad, Podtatranské múzeum a 

Ľubovniansky hrad. "Všetky naše inštitúcie sú verejnosti prístupné, okrem Podtatranského múzea, ktoré je uzavreté pre 

rekonštrukciu," informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa župy. Na sakrálne pamiatky župa podľa nej nemá dosah. 

Zatvorené kostoly súvisia podľa Zuzany Bobríkovej, hovorkyne košickej župy najmä s bezpečnosťou a ochranou 

pamiatok. "V kostolíkoch sú vzácne artefakty a na nepretržitú službu by bolo treba nájsť prostriedky. Tie cirkvi nemajú," 

hovorí. Sprístupnenie pamiatok v Gemeri aj so sprievodcami zabezpečilo občianske združenie Gotická cesta. "V jednu 

augustovú sobotu, v spolupráci s vlastníkmi sme otvorili kostoly v Štítnickej doline. Toto podujatie chceme opakovať," 

informovala Eva Šmelková zo združenia. "Plánujeme osadiť tabule aj s informáciou o otvorenosti," dodal preds eda 

združenia Miro Boldiš. Združenie organizuje aj konferencie o výskume pamiatok na Gotickej ceste a ich vlastníkom 

pomáha s vypracovaním žiadostí na obnovu. Eva Šoltísová, (vju) 

 

276 kilometrov meria Gotická cesta. Miestami prekračuje hranice do Poľska a Maďarska. 

 

Gotická cesta 

 

prechádza deviatimi mestami a 24 obcami, 

 

v roku 1996 vznikol prvý okruh Spišsko-gemerský, 

 

v roku 2000 sa cesta rozšírila o tri ďalšie úseky: Tatranský, Pieninský a Gemerskorimavský okruh. 

 

FOTO: 

 

Spišský Jeruzalem. Kaplnka stojí na travertínovej kope Sivá brada, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou. 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 31. októbra a utorok 1. novembra 

 [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369931/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-31-oktobra-a-utorok-1-novembra.html 

 

 Pohotovostné lekárne na východe. 

http://s.sme.sk/r-rss/20369931/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-31-oktobra-a-utorok-1-novembra.html
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Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

31. 10. - 1. 11. Lekáreň Dr. MAX ul. Akad.Pavlova (v nemocnici) 

 

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

 

Sabinov 

 

31. 10. - 1. 11. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

31. 10. Bonus, s. r. o., Námestie SNP 2258/2, +421 053/4464767, 1. 11. Lekáreň BONUS s. r. o., Námestie SNP 2258/2, 

Spišská Nová Ves, tel. 053/4464767 

 

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

 

Rožňava 
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31. 10. – 1. 11., 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 

 

31. 10. Pri Nemocnici s poliklinikou, 1. 11. Dr.Max - M.R. Štefánika 1363 

 

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 

 

31. 10. Pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 1. 11. Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

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

 

Poprad 

 

31. 10. - 1. 11. PRIMA, Huszova 4994/6 

 

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

 

Humenné 

 

31. 10. Don Bosco, Námestie slobody 52, 1. 11. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360 

 

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

 

Sobrance 

 

31. 10. PRIMULA Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Trebišov 
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31. 10. TILIA, Komenského 2137/65 +421 056/6763736 , 1. 11. APIS, M. R. Štefánika 3481/54 +421 0566685810 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

31. 10. SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18, +421 0902/954 947, 1. 11. FARMÁCIA, Nám. Osloboditeľov 945/15, +421 

056/6441140 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  II. liga: Košické derby pre VSS 

 [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20371435/korzar.sme.sk/ii-liga-kosicke-derby-pre-vss.html 

 

 Vzájomné stretnutia východoslovenských tímov v 13. kole boli mimoriadne tesné. 

 

Vzájomné stretnutia východoslovenských tímov v 13. kole II. ligy Východ boli mimoriadne tesné. 

 

VSS zdolali gólom Gregu Lokomotívu 1:0, Spišská Nová Ves zaskočila Poprad na jeho pôde a po výsledku 2:1 si 

odviezla všetky tri body. 

 

Z Hanisky zas neodchádzali naprázdno Lipany. 

 

Haniska – Lipany 1:1 (0:1) 

 

Góly: 49. Pástor – 17. Hirka. ŽK: Santos, Hrubovčák – Papp. Divákov: 210. Rozhodca: Straka. HANISKA: Suchý – 

Laczko, Klimek (46. Šalagovič), Hrubovčák, Beck, Santo, Molnár (63. Majoroš), Stankovič (80. Cuprišin), Pástor, Lukáč, 

Maník. LIPANY: Bartoš – Vitovič, Popovec, Papp, Hirka, Miliutin, Eliaš (77. Janič), Dlugoš, Pončák, Hovančík, Gomoľa. 

 

Zvolen – R. Sobota 2:0 (1:0) 

 

Góly: 3. Sukisa, 73. Staško. ŽK: Popović, Čery, Sudimak – Vargic, Petrán, Gazda, Husanik, Janco, Morháč. ČK: Petrán 

(po 2 ŽK), Trabalík (obaja R. Sobota). Divákov: 245. Rozhodca: Weiss. ZVOLEN: Jenčo – Staško (79. Hlaváč), Kotora, 

Čertík, Labuda, Sukisa (75. Sudimak), Bajza, Čery (87. Safianyk), Marić, Pellet, Popović. R. SOBOTA: Prošovský – 

http://s.sme.sk/r-rss/20371435/korzar.sme.sk/ii-liga-kosicke-derby-pre-vss.html
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Spasojević, Janco (68. Petrusz), Morháč, Lačarak, Husanik (81. Kuridze), Gazda (46. Püšpöky), Petrán, Trabalík, Vargic, 

Vasilko. 

 

Bardejov – L. Mikuláš 3:2 (1:1) 

 

Góly: 36. Góra, 61. Verčimák, 77. Jacko – 22. Kubena, 57. Papaj. ŽK: Šosták, Ivanko Macej, Staš – Kucharčík. Divákvo: 

321. Rozhodca: Fajčík. BARDEJOV: Novák – Jacko, Pyda (62. Makela), Góra (89. Belunek), Verčimák, Horodník, Staš, 

Ivanko Macej (62. Patarocha), Andraščík, Hamuľak, Šosták. L. MIKULÁŠ: Šavol – Kubena, Janec, Papaj, Gerec, 

Poremba, Matić, Jasenovský (73. Laco), Lišivka, Kucharčík, Andrić. 

 

Prečítajte si tiež: Poprad – Sp. N. Ves 1:2 (0:1) 

 

Góly: 77. Maťaš – 27. a 57. Čekovský (1 z 11 m). ŽK: Kica – Zekucia, Dunajčan. Divákov: 490. Rozhodca: Michlian. 

POPRAD: Malec – Hatok (63. Lipták), Daško, Tropp, Kica, Maťaš, Lupčo, Bilas, Gruca (46. Šuľa), Ferenc, Ujčík (55. 

Alekou). SNV: Gaborčík – Dunajčan, Boroš, Sedláček, Zekucia, Vantroba (90. Baranyi), Adekuoroye, Sirko, Kanu, 

Palutka (63. Kováč), Čekovský (80. Vilkovský). 

 

VSS Košice – Lok. Košice 1:0 (1:0) 

 

Gól: 35. Grega. ŽK: Grega, Kubík, Jonec, Šinglár – Kamenec, Gáll, Cicman, Chmelo. ČK: Chmelo (po 2 ŽK, Lokomotíva). 

Divákov: 1520. Rozhodca: Somoláni. VSS: Kotěra – Jonec (86. Bilić), Vancák, Morgan, Kubík, Šinglár, Tóth, Ivanov (73. 

Takáč), Dordević, Grega, Trebuňák (52. Čikić). LOKOMOTÍVA: Bréda – Gáll (62. Zajac), Hloušek (67. Chmelo), Karaš, 

Cicman, Pavúk, Cmarko, Kamenec, Horváth, Harvila, Jano (78. Jass). 

 

Prečítajte si tiež: Tabuľka 

 

1. VSS Košice 13 10 2 1 16:4 32 

 

2. Bardejov 13 9 1 3 25:11 28 

 

3. Lok. Košice 13 7 2 4 27:17 23 

 

4. Zvolen 13 5 5 3 22:14 20 

 

5. Poprad 13 4 7 2 17:11 19 

 

6. L. Mikuláš 13 5 4 4 14:10 19 
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7. Sp. N. Ves 13 5 0 8 18:29 15 

 

8. Haniska 13 2 5 6 19:29 11 

 

9. R. Sobota 13 1 3 9 6:20 6 

 

10. Lipany 13 1 3 9 7:26 6 

 

Program 14. kola: Sobota 5. novembra: 14.00 hod.: Lipany – Lokomotíva, Lipt. Mikuláš – Zvolen, Rim. Sobota – Poprad, 

Sp. N. Ves – Haniska. 

 

Nedeľa 6. novembra: 14. 00 hod.: VSS Košice – Bardejov. 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Kam za kultúrou - pondelok 31. októbra a utorok 1. novembra 

 [korzar.sme.sk; 31/10/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://s.sme.sk/r-rss/20369922/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-pondelok-31-oktobra-a-utorok-1-novembra.html 

 

 Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (pondelok, utorok) Tajný život maznáčikov o 13.00, Účtovník o 15.10, 18.00, 20.40, Inferno o 13.30, 

17.50, 20.20, Bociany o 13.20, 15.20, Bezva ženská na krku o 17.30, 19.40, Kubo a kúzelný meč 3D o 13.40, Bociany 3D 

o 16.00, Dievča vo vlaku o 18.15, Zilionári o 16.10, 20.30, Deviaty život Louisa Draxa o 14.20, Operácia Anthropoid o 

16.50, Jack Reacher: Nevracaj sa o 13.10, 20.50, Deväť životov pána Fúzika o 15.40, Inštalatér o 17.40, Domov pre 

neobyčajné deti sl. Peregrinovej 3D o 13.00, Kubo a kúzelný meč o 15.50, Domov pre neobyčajné deti sl. Peregrinovej o 

18.10, ARTMAX FILMY - Americký sen o 19.50, (pondelok) Dieťa Bridget Jonesovej o 19.30, (utorok) ARTMAX FILMY - 

Tony Erdmann o 19.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - (pondelok, utorok) 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, Pirko o 20.30, Dievča vo vlaku o 18.20 hod., ÚSMEV - (pondelok) Ja, Daniel 

Blake (Be2Can) o 18.00, Neznáme dievča (Be2Can) o 20.30 hod., (utorok) , SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY 

CINEMAS - (pondelok, utorok) 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., Pirko o 20.30, Dievča vo vlaku o 18.20 hod. 

http://s.sme.sk/r-rss/20369922/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-pondelok-31-oktobra-a-utorok-1-novembra.html
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MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) 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), Trvalosť plynúceho času//Persistence Of 

Passing Time (do 6. 11.), (utorok) Kresba a maľba pre začiatočníkov od 17.00 do 19.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ 

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

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - OTO HUDEC - Agú di Tchuba Lda (do 4. 11.), 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, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A 

CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka 

pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - 

Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 

poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula 

- nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, 

Záhrada umenia; 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 (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 - 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.), (prednáška) What the hell ... is? o 19.00 hod. 
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Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (pondelok, utorok) 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, Dievča vo vlaku o 19.50, Inštalatér o 16.10, Jack Reacher: Nevracaj sa o 20.40, 

Bociany 3D o 13.20, PREDPREMIÉRA - Trollovia 3D o 13.20, Kubo a kúzelný meč o 13.30, Deväť životov pána Fúzika o 

13.00, Zilionári o 14.00 hod., POPRAD: CINEMAX - 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, Jack Reacher: Nevracaj sa o 16.10, Kubo 

a kúzelný meč o 13.30, Operácia Anthropoid o 16.00, Účtovník o 17.50, 20.30, Zilionári o 21.00, (pondelok) Inferno o 

20.40 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 

17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI - Výstava: História zhmotnená v kove, 

skvosty z liatiny zo zbierok Rákócziho Múzea v Maďarsku (do 6. 11.), SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále 

expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly 

spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, 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.), ART KLUB - 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.), 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 

 

1.52.  NEPREHLIADNITE 
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 [Korzár; 253/2016; 31/10/2016; s.: 4; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

PONDELOK 31. 10. 

 

Výstava Zvláštni ľudia 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Na výstave s názvom Zvláštni ľudia spoznáte osoby, ktorých postihnutie bolo prekliatie, ale aj dar. Pracovali v cirkusoch a 

panoptikách a priťahovali pozornosť tým, že mali napríklad dve tváre, dve hlavy, štyri oči a iné anomálie. Podľa dobových 

zdrojov umelci v petrohradskom antropologickom múzeu vytvorili 25 verných napodobenín z vosku s použitím očných a 

zubných implantátov a ľudských vlasov. Výstavu v OC Madaras v Spišskej Novej Vsi môžete vidieť do 6. novembra. 

 

Zlatý súdok 

 

PREŠOV.  

 

Výber najlepších prác z 22 ročníkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo sa uskutoční v priestoroch 

Prezidentskej pivárne Viktória v pondelok so začiatkom o 16.00 hod. 

 

Filmový pondelok 

 

PREŠOV.  

 

Literárna kaviareň Viola pozýva na Filmový pondelok so začiatkom o 19.00 hod. Premietať sa bude poľský film Walesa, 

človek z nádeje v réžii Andrzeja Wajdu. 

 

UTOROK 1. 11. 

 

Výstava ukrajinských fotografov 

 

BARDEJOV.  

 

Do pondelka 21. novembra bude v galérii Hornošarišského osvetového strediska výstava Asociácie fotografického 

umenia Zakarpatska 

– Užhorod. 

 

Melódie jari 
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SVIDNÍK.  

 

Do 8. 11. je v galérii Podduklianskeho osvetového strediska návštevníkom k dispozícii výstava Natelly Ovsiienko Melódie 

jari. 

 

Späť na obsah 

 

1.53.  Doma máme Jeruzalem aj dobré vína 

 [sme.sk; 31/10/2016; Redakcia ; Zaradenie: Z domova] 

http://s.sme.sk/r-rss/20371658/domov.sme.sk/doma-mame-jeruzalem-aj-dobre-vina.html 

 

Domov Získaj neobmedzený prístup na Sme.sk 

 

SME na facebooku 

 

POST.sk 

 

Na Slovensku je čo objavovať. Banícke pamiatky, vinárov, vzácne gotické stavby, ale aj pamiatky na SNP. 

 

Spišský Jeruzalem. Kaplnka stojí na travertínovej kope Sivá brada, ktorá je národnou prírodnou rezerváciou. (Zdroj - 

ARCHÍV TASR) 

 

Pripravili: Viera Juhászová a redakcie MY a Korzár 

 

BRATISLAVA. Turisti, domáci aj zahraniční prichádzajú na Slovensko za vysokohorskou turistikou, do akvaparkov a 

termálnych kúpalísk, ale tiež pozrieť si hrady a zámky, na lyžovačku či do kúpeľov. 

 

Vlani trávilo u nás podľa Slovenskej asociácie pre cestovný ruch dovolenku 4,3 milióna turistov. Agentúra hovorí o 

najlepšej sezóne od rozdelenia Česko-Slovenska. Domácich turistov bolo najviac – 2,6 milióna. 

 

Slovensko to nie sú len Bratislava, Liptov a Vysoké Tatry, kam smeruje už tradične najviac návštevníkov. Poznávať sa 

oplatí aj iné miesta, pomáhajú tomu tematické turistické cesty. 

 

Priekopníkom v tejto oblasti je Gotická cesta v Gemeri. Jedným z najnovších produktov cestovného ruchu je zas 

Svätobarborská cesta spájajúca najvýznamnejšie banícke pamiatky stredného Slovenska. Tematické cesty umožňujú 

spoznať najhodnotnejšie pamiatky z rôznych oblastí – sakrálne pamiatky, hrady banícke oblasti či minerálne pramene. 

 

Samostatnou kapitolou sú turistické produkty vinárskych oblastí. Malokarpatská či Tokajská vínna cesta nie sú jediné, 

okrem nich je na Slovensku ďalších šesť vínnych ciest. 

http://s.sme.sk/r-rss/20371658/domov.sme.sk/doma-mame-jeruzalem-aj-dobre-vina.html
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Cesta hrdinov SNP prechádzajúca Slovenskom z východu na západ nie je tematickou cestou s program po trase, 

prechádza však miestami ktoré sú späté s Povstaním a oslobodzovaním Slovenska. 

 

Okrem tematických turistických ciest sú na Slovensku stovky krátkych, niekoľko kilometrov dlhých náučných chodníkov. 

Tie oboznamujú s lokalitami obvykle miestneho významu, bývajú však upravené a s kvalitne spracovanými informáciami. 

 

"Putovanie za prírodnými zaujímavosťami a kultúrnymi pamiatkami by malo mať veľkú podporu," hovorí Ján Lacika, autor 

viacerých turistických sprievodcov po Slovensku. 

 

"Treba ľudí čo najviac rozptýliť do krajiny, dostať ich z krásnych a preplnených turistických centier do menej 

navštevovaných, ale tiež krásnych a zaujímavých kútov našej vlasti. Vyžaduje si to rozumné investovanie do 

infraštruktúry, do ochrany prírody a krajiny a obnovu pamiatok. (vju) 

 

Prejsť z Dukly na Devín trvá mesiac 

 

TRENČÍN. Najprv si nakúpil mapy a zmapoval terén. Potom otestoval kondíciu dvoma kratšími turistickými trasami. 

Nakoniec sa Trenčan Benedikt Ševčík odhodlal a Cestu hrdinov SNP prešiel celú z Dukly až na Devín. Spoznal 

Slovensko, zodral pár topánok, zhodil desať kilogramov a zistil, čo je v živote dôležité. O viac ako 700-kilometrovej ceste 

ešte pred dvoma rokmi nevedel. 

 

Cesta hrdinov SNP 

 

- najdlhšia a najnáročnejšia turistická magistrálana Slovensku, 

- dlhá je približne 750 kilometrov, jej zdolanie trvá priemerne 28 až 32 dní, 

- celkové prevýšenie je takmer 31 kilometrov, najvyšším bodom je Ďumbier v Nízkych Tatrách, 

- začína sa v Duklianskom priesmyku a končí sa na Bradle. Od Mohyly M. R. Štefánika pokračuje na Devín ako 

Štefánikova magistrála (rozdelená po roku 1989), 

- vedie oblasťami, ktorézohrávali dôležitú úlohu počas Povstania a oslobodzovania krajiny v rokoch 1944 a 1945, 

- prechádza cez Ondavskúvrchovinu, Čergov, Šarišskú vrchovinu, Volovské vrchy, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Kremnické 

vrchy, Žiar, Strážovské vrchy, Biele a Malé Karpaty 

 

"Chcel som si otestovať vlastné sily a spoznať aj krásy Slovenska. Po naštudovaní informácií som si povedal, že to 

musím zvládnuť. Cesta prechádza väčšinou významných oblastí, ktoré zohrávali dôležitú úlohu počas Povstania." 

 

Cestu prešiel pred siedmimi rokmi aj Bratislavčan Manik. "Počas takejto púte zažijete neskutočne veľa zážitkov, 

postretávate rôznych zaujímavých ľudí a najmä, spravíte niečo pre seba a pre svoje telo. 
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Ak máte možnosť a chcete skúsiť prejsť túto trasu, choďte do toho, nebudete ľutovať. Jednak vám to perfektne prečistí 

hlavu, a zároveň uvidíte našu malú krajinu inak. 

 

Ja som ju prešiel peši a teším sa z toho dodnes," píše vo svojom putovnom denníku. 

 

V roku 2019, po desiatich rokoch, sa chystá trasu prejsť znovu. Už teraz vie, že sa na ňu vydá v júli, keď je najstabilnejšie 

počasie, nebude sa ponáhľať, že mu postačia polovičné a trištvrťové turistické topánky a že problémom sú najmä polomy, 

ktoré nútia schádzať z vyznačenej trasy. 

 

Na niektorých úsekoch mali obaja spolupútnikov. Zhodujú sa v tom, že esenpéčka je náročná viac psychicky ako fyzicky. 

 

"Počas cesty vás ubíja únava, počasie, dážď, búrky – a vidina toho, že stále máte kus cesty pred sebou. A ak sa 

nezatnete, asi to neprejdete," hovorí Benedikt. 

 

Najväčšie krízy mal v Dobšinej, keď mu asfalt popálil chodidlá a v Slovenskom Rudohorí. 

 

"Počas horúceho dňa sme nemali ani kvapku vody, bez možnosti niekam zísť a napiť sa či ju kúpiť. Mučivý pocit smädu si 

pamätám dodnes a odvtedy si vážim vodu najviac, ako dokážem," uzavrel Benedikt. (Erik Stopka, vju) 

 

Poštovú Magnu Via značia dlaždice 

 

TOPOĽČANY. Keď po bitke pri Moháči v roku 1526 nastúpili na uprázdnený uhorský trón Habsburgovci, vyvstala potreba 

prepojiť Viedeň s mestami v Hornom Uhorsku a Sedmohradsku. 

 

Projekt poštovej cesty pre časť z Bratislavy vypracoval hlavný kráľovský poštmajster Matej Taxis. Takmer polovica z viac 

ako tisíc kilometrov dlhej cesty viedla cez dnešné Slovensko. 

 

Cesta Magna Via prechádzala cez Bratislavu – Trnavu – Prievidzu – Ružomberok – Poprad – Levoču – Prešov – Košice 

– Sobrance a ďalej na Ukrajinu do Maďarska a Sedmohradska. Na našom území mala 56 staníc. 

 

Jednou z nich bola pošta vo Veľkých Ripňanoch. Cestu Magna Via tu dodnes pripomína najstaršia poštová budova v 

Topoľčianskom okrese ešte z roku 1605. Podľa starostu Veľkých Ripnian Jozefa Krištofa by sa časom mohla dočkať 

rekonštrukcie. 

 

Obec na opravu potrebuje približne 200-tisíc eur, ktoré sa pokúsi získať v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. 

 

"Reagujeme ešte na jednu výzvu spolu s obcami Merašice a Želetice z Česka a plánujeme postaviť náučný chodník," 

povedal Krištof. Snažia sa tak o zvýšenie turistického potenciálu obce. 
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Ambiciózny projekt, ktorý by zaradil Magnu Via medzi európske kultúrne cesty, rozbehlo v roku 1999 občianske združenie 

Magna Via. S týmto cieľom osádzalo v mestách a obciach na trase dlaždice so svojím logom. 

 

Predstavou združenia je združiť pod hlavičkou Magna Via sprievodcov a služby a dostať historickú cestu do povedomia 

ako produkt cestovného ruchu. Poštová cesta križuje viacero iných historických a tematických ciest. (Ondrej Šomodi, vju) 

 

Kostoly na Gotickej ceste uvidíte zväčša len zvonku 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Popri cestách v Gemeri, na Spiši či v Pieninách si možno všimnúť hnedo-biele orientačné tabule s 

piktogramom v tvare gotickej klenby. 

 

Upozorňujú na pamiatky ležiace na Gotickej ceste. Tá vznikla v roku 1996 a jej prvý okruh spájal dve bývalé stolice Spiš a 

Gemer s presahom do Poľska a Maďarska. Neskôr pribudli ďalšie – na Spiši Tatranský a Pieninský okruh a Gemersko-

rimavský okruh. 

 

Vznikol tak okruh s celkovou dĺžkou 276 km, prechádzajúci deviatimi mestami a 24 obcami. 

 

"Gotická cesta na rozdiel od iných ako Jantárová, Železná, Poštová či Soľná bola vytvorená umelo. Nekopírovala staré 

historické obchodné cesty, vznikla z toho dôvodu, že Spiš je bohatý na gotické pamiatky," vysvetlila historička Dana 

Rosová. 

 

Gotická cesta 

 

- prechádza deviatimi mestami a 24 obcami, 

- v roku 1996 vznikol prvý okruh Spišsko-gemerský, 

- v roku 2000 sa cesta rozšírila o tri ďalšie úseky: Tatranský, Pieninský a Gemersko-rimavský okruh. 

 

Dvestosedemdesiat informačných tabúľ označuje kostoly, kaplnky, hrady, kultúrne a technické pamiatky, pamiatky 

UNESCO, archeologické lokality, ľudovú architektúru a tiež jaskyne. 

 

"Cesta prechádza košickou a prešovskou župou. Má síce dvoch pánov, ale ani jeden ju nespravuje. Na webe čitateľ 

nájde mapu, ale nedozvie sa či sa vôbec dostane do kostolov. Tie sú poväčšine zatvorené," pripomína Rosová. 

 

Výnimkami sú podľa nej Kostol Sv. Ducha v Žehre, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a Bazilika sv. Jakuba v 

Levoči. 
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V Prešovskom samosprávnom kraji sa nachádza viac ako 20 objektov, župa spravuje len Kežmarský hrad, Podtatranské 

múzeum a Ľubovniansky hrad. 

 

"Všetky naše inštitúcie sú verejnosti prístupné, okrem Podtatranského múzea, ktoré je uzavreté pre rekonštrukciu," 

informovala Daša Jeleňová, hovorkyňa župy. Na sakrálne pamiatky župa podľa nej nemá dosah. 

 

Zatvorené kostoly súvisia podľa Zuzany Bobríkovej, hovorkyne košickej župy najmä s bezpečnosťou a ochranou 

pamiatok. "V kostolíkoch sú vzácne artefakty a na nepretržitú službu by bolo treba nájsť prostriedky. Tie cirkvi nemajú," 

hovorí. 

 

Sprístupnenie pamiatok v Gemeri aj so sprievodcami zabezpečilo občianske združenie Gotická cesta. "V jednu 

augustovú sobotu, v spolupráci s vlastníkmi sme otvorili kostoly v Štítnickej doline. Toto podujatie chceme opakovať," 

informovala Eva Šmelková zo združenia. 

 

"Plánujeme osadiť tabule aj s informáciou o otvorenosti," dodal predseda združenia Miro Boldiš. Združenie organizuje aj 

konferencie o výskume pamiatok na Gotickej ceste a ich vlastníkom pomáha s vypracovaním žiadostí na obnovu. (Eva 

Šoltísová, vju) 

 

Navádzače na Gotickej ceste. (zdroj: SME - JÁN KROŠLÁK) 

 

Znovunájdený Jeruzalem 

 

LEVOČA. Ak pootočíme mapu stredovekého Jeruzalema o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek a porovnáme ju s 

mapou kaplniek od Spišskej Kapituly po Pažicu a Sivú bradu, objaví sa ojedinelá koncepcia teritória, ktoré pripomína 

miesta spojené s poslednými dňami Ježiša. 

 

Kaplnka sv. Františka Xaverského predstavuje sídlo Pontského Piláta, Kaplnka sv. kríža Golgotu i Boží hrob a prícestné 

kaplnky okolo areálu sú symbolickými hradbami Jeruzalema. 

 

V roku 2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia skúmali krajinný ráz regiónu. Objav Spišského 

Jeruzalema možno pripísať Petrovi Jančurovi z Technickej univerzity zo Zvolena. Spišský Jeruzalem alebo kalvária pri 

Spišskej Kapitule susedí priamo s kapitulou, cirkevným mestečkom, ktoré je dnes súčasťou Spišského Podhradia. 

 

Predpoklady vzniku Spišského Jeruzalema súvisia s príchodom jezuitov do kapituly v roku 1647. Kalváriu, ktorá vznikla 

vďaka krakovskému kanonikovi Jozefovi Bernardovi Zebrzydowskému a spišskému prepoštovi Jurajovi Bársonymu 

využívali ako javisko pod holým nebom. Usporadúvali tu divadelné predstavenia, dišputy, ale tiež mystériá a pašiové hry. 
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Kalvária patrí Spišskému biskupstvu, celým areálom vedú vykosené chodníky. "Všetky objekty si vyžadujúopravu," 

povedal archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník. 

 

"Cirkevná organizácia je vylúčená z čerpania takmer všetkých grantových prostriedkov vrátane eurofondov. Projekt 

Spišský Jeruzalem je preto jednou zo snáh na získanie prostriedkov na obnovu celého komplexu a vybudovanie 

turistického zázemia," dodal archivár kapituly. 

 

Kalváriu radi navštevujú aj domáci. "Je to krásne sakrálne miesto," hovorí Anna Jurečková zo Spišského Podhradia. 

 

"Ak chcete zažiť súznenie s prírodou a Bohom, príďte sa prejsť po Pažici. Pookrejete na tele i na duši," dodala Mariana 

Chomová zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Spišský Jeruzalem je súčasťou Gotickej cesty. (Eva Šoltísová) 

 

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule. (zdroj: TASR) 

 

Trasa vedie po siluete svätej Barbory 

 

BANSKÁ BYSTRICA. Barborská cesta patrí k najmladším produktom cestovného ruchu. Meria takmer 190 kilometrov a 

spája najzaujímavejšie mestá a obce stredoslovenskej banskej oblasti. 

 

Nie náhodou sa názov tejto pútnickej cesty viaže k patrónke baníkov sv. Barbore. Mapa trasy vytvára jej siluetu. 

 

Barborská cesta je projektom občianskeho združenia Banský región Terra Montanae. Náročná poznávacia turistická a 

pútnická trasa je rozdelená do deviatich etáp. 

 

Na každej z nich je možnosť na prenocovanie, oddych a relax, dá sa absolvovať pešo alebo na bicykloch. 

 

Deväť dní 

 

Ako na otvorení druhého ročníka Barborskej cesty a cyklotrasy povedal jeden z autorov projektu Juraj Slašťan, cesta 

umožňuje spoznať nielen unikátne pamiatky spojené s históriou baníctva, ale aj iné kultúrne, religiózne, technické a 

prírodné pozoruhodnosti. Pešo sa dá trasa prejsť približne za deväť dní. 

 

Kompletná realizácia projektu Barborská cesta je rozvrhnutá do viacerých fáz. Cesta je značená drevenými tabuľkami so 

zobrazenou čiernou vežou na žltom podklade, ako smerovníky slúžia drevené veže. Značenie súvisí so životom sv. 

Barbory. 
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Veža ako symbol 

 

Legenda o živote patrónky baníkov hovorí, že žila v 3. storočí po Kristovi a vynikala krásou i vzdelaním, pričom ju 

zaujímali predovšetkým prírodné vedy. Otec ju uväznil do veže, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi. To sa mu 

nepodarilo. Zomrela mučeníckou smrťou rukou vlastného otca. 

 

"Bol to jednoducho sen, podarilo sa vám tu vytvoriť niečo neuveriteľné," konštatovali po zdolaní cesty manželia z Horného 

Rakúska. S Herrmannom a Ernou Gittmaierovcami sme sa stretli v jednom z banskobystrických penziónov krátko po tom, 

ako prešli viac ako 90 percent cesty. Po ôsmich dňoch mali v nohách mali 175 kilometrov. 

 

Impulzom, aby prešli Barborskú cestu, bola pre nich pútnická cesta Johannesweg v Rakúsku. Mimochodom, tá sa stala 

vzorom aj pre tento produkt cestovného ruchu. 

 

Barborská cesta 

 

- začína sa pri Kaplnke sv. Barbory v Banskej Bystrici, 

- prechádza Špaňou Dolinou, Starými Horami, Kremnickými Baňami, Kremnicou, Šášovským Podhradím, Sklenými 

Teplicami, Banskou Štiavnicou, Pustým hradom, Zvolenom, Sliačom, Hronsekom, atď. 

- pešo sa dá prejsť za 9 dní, 

- vzorom jej bola pútnická cesta Johannesweg v Rakúsku. 

 

S bedekrom v ruke prechádzali cez lesy, lúky, dediny takmer bez problémov. Neďaleko Kozelníka pri Banskej Štiavnici 

bola cesta rozbitá, pretože v lese zvážali drevo. Viac preto hľadeli pod nohy ako na smerové tabule. 

 

Keď vyšli z lesa, skupinka ľudí tam pracovala na stavbe domu. Gittmaierovci sa od nich dozvedeli, že sú na opačnej 

strane lesa. 

 

"Aj z toho sme však mali napokon radosť. Príjemne nás prekvapila pohostinnosť Slovákov," povedal Rakúšan. Domáci 

ich nielen pohostili, no autom ich odviezli až do ďalšieho cieľa trasy – do Bacúrova. 

 

"Máte fascinujúcu banícku históriu, nádherné pamiatky a úžasnú prírodu. Určite by sme sa sem radi vrátili, lebo na 

spoznávanie Banskej Bystrice, Kremnice či Štiavnice treba dlhší čas," zhodli sa. 

 

Spokojní boli aj so službami, ktoré nadväzujú na trasu a dokonca aj s čistotou. Za jediný nedostatok považujú skutočnosť, 

že väčšina kostolov na trase je mimo svätých omší zatvorená. 

 

"Prekvapilo nás, že ľudia z okolia ani nevedeli, že Barborská cesta existuje. Na druhej strane sme však stretli aj pár zo 

Slovenska, ktorý si tiež zvolil túto trasu," doplnila Erna. (Kveta Fajčíková) 
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Barborská cesta má deväť etáp. (zdroj: SME - JÁN KROŠLÁK) 

 

Malokarpatská vínna cesta 

 

PEZINOK. Tradícia vinárstva v Malých Karpatoch siaha do ďalekej histórie. Vinič sa tu pestuje už od staroveku a ešte 

pred pár desiatkami rokov sa v tomto období prešovalo takmer na každom dvore. Vinárska tradícia ostáva silná a v 

posledných rokoch zažíva svoju renesanciu. 

 

Vínne cesty na Slovensku 

 

- Kamenínska vínna cesta 

- Nitrianska kráľovská vínna cesta 

- Požitavská vínna cesta 

- Modrokamenská vínna cesta 

- Turnianska vínna cesta 

- Tokajská vínna cesta 

 

Po revolúcii začali vznikať prvé súkromné vinárstva. Časom sa zrodila myšlienka spoločnej prezentácie a v roku 1996 

začalo svoju činnosť združenie Malokarpatská vínna cesta. 

 

Za dvadsať rokov sa počet členov rozšíril z 30 na 399. Dnes sa vínna cesta tiahne cez úpätie malých Karpát od Devína 

až po Trnavu a Senec. 

 

Prvým podujatím združenia boli Otvorené pivnice. Spočiatku sa organizovali na Martina, postupne vinári začali svoje 

pivnice otvárať aj v máji na Urbana. 

 

Posedenie v pivnici je však len vyvrcholením vinárovej celoročnej driny. Priblížiť prácu vinára záujemcom umožňujú aj 

ďalšie akcie. V čase oberačiek je to Deň otvorených viníc. Vinári vtedy vítajú návštevníkov priamo vo vinohrade, kde sa 

dajú vidieť aj zaujímavosti, napríklad šľachtiteľské vinohrady. 

 

Vinári z regiónu musia odolávať stavebnému boomu, pretože slnečné svahy Malých Karpát sú takmer idylickým miestom 

na bývanie. Aj keď veľa vinohradov už padlo za obeť výstavbe, ešte stále je Malokarpatská oblasť najväčšou 

vinohradníckou oblasťou na Slovensku. 

 

Problémom regiónu je nedostatok cyklociest. "Prísľubov už bolo veľa," povedala Jarmila Dudová zo združenia MVC, " no 

cyklocesta, ktorá by celý región spojila, stále nie je". (Kristína Slezáková) 
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Ovčiarskym chodníčkom 

 

PRIBYLINA. Túra v Račkovej doline v Západných Tatrách nad Pribylinou dostala nový rozmer. Turisti si môžu výstup na 

Klin alebo Bystrú ozvláštniť poznávaním starej ovčiarskej oblasti. 

 

Tento rok na Veľkú noc členovia Klubu turistov a lyžiarov z Pribyliny oficiálne otvorili náučný ovčiarsky chodník. Začína sa 

pri ústí doliny, vedie niekdajšími pasienkami a stúpa až po kolibu pod Klinom, ktorá je vo výške 1467 metrov najvyššie 

položenou pastierskou kolibou na Slovensku. 

 

Dĺžka chodníka je približne sedem kilometrov a prekonáva prevýšenie 537 metrov. 

 

Cieľom tamojších turistov bolo priblížiť históriu ovčiarstva, ťažké podmienky pastierov v horách, ale tiež vzhľad krajiny, 

ktorú formovalo pastierstvo. "Ľudia sa napríklad dozvedia, ako fungovalo premiestňovanie kolíb medzi jednotlivými 

pasienkami. Valaská kolonizácia ovplyvnila históriu mnohých obcí, nielen Pribyliny," hovorí predseda klubu turistov Michal 

Králik. 

 

"Z tabúľ sa ľudia dozvedia, čo sa robilo konkrétne na tých miestach, kde tabule stoja," spresnila Janka Zaťková, členka 

klubu turistov. 

 

Jedna je na začiatku Úzkej doliny, druhá na začiatku Račkovej doliny a ďalšie tri sú na miestach, kde boli v minulosti 

salaše. Na osadenie tabúľ klub získal peniaze z grantov, dovedna okolo tisíc eur, a vďaka vlastným zdrojom, 

dobrovoľníkom a nadšeniu chodník dokončili. 

 

V kolibe pod Klinom sú fotografie zo života valachov a pred ňou stojí komárnik – priestor na skladovanie výrobkov a riadu. 

"Uvažujeme o predĺžení chodníka až k Račkovým plesám," dodala Zaťková. (Ľubica Kubišová) 

 

Nitriansky sakrálny okruh 

 

NITRA. Najstaršie sakrálne pamiatky Nitrianska spája turistická cesta. Milovník histórie na nej spozná románske a 

románsko-gotické chrámy väčšinou z 12. – 13. storočia, ale aj baziliku a arcibiskupskú klenotnicu v Ostrihome. 

 

Okruh v Nitre 

 

- Katedrála sv. Emeráma Nitra, 

- kostoly v Dražovciach, Kostoľanoch pod Tribečom, Diakovciach, Sazdiciach a Kalinčiakove, 

- kláštor v Hronskom Beňadiku, 

- románske pamiatky v Bíni, 

- Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, 
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- bazilika v Ostrihome. 

 

Mapa s fotografickým i textovým materiálom Cesty po stopách našich predkov je k dispozícii v Nitrianskom informačnom 

systéme. 

 

Po ceste záujemca spozná viac ako desať najzaujímavejších kostolov a pamiatok. "Dva z nich – kostoly vo Veľkom Klíži 

a Sádku, ktoré sú súčasťou obce Klátová Nová Ves – síce nepatria do územia dnešného Nitrianskeho kraja, ale sú 

súčasťou historickej oblasti niekdajšieho Nitrianska," hovorí Daniel Balko z agentúry EPS. 

 

Románsky kostolík sv. Michala v Klížskom Hradišti vo Veľkom Klíži sa zachoval s neomietnutým kamenným murivom. 

Raritou je i jeho valcová veža, ktorá nemá na Slovensku obdobu. (Jana Černáková) 

 

Staré cesty viedli aj cez Kysuce 

 

ČADCA. Oblasť Kysúc neponúka historikom veľké pole pôsobnosti, no v dávnej minulosti tadiaľto viedli významné 

dopravné tepny v smere sever – juh. Nepripomínajú ich však žiadne tabule ani turistické náučné chodníky. 

 

"Najznámejšia bola Jantárová cesta, ktorej časť viedla cez Kysuce a Jablunkovský priesmyk. Často ju využívali kupci s 

jantárom a ďalším tovarom od Baltského mora v rímskych časoch," hovorí Miloš Jesenský, riaditeľ Kysuckého múzea v 

Čadci. 

 

Legendy o peniazoch, ktoré sa kupcom rozkotúľali, sú práve na tomto úseku Jantárovej cesty namieste. "Rímske mince 

sa našli napríklad v Žiline, Radoli aj v českej časti Jablunkovského priesmyku – v Mostoch, v Bukovci, Jablunkove a 

Návsí," dodáva. 

 

Zhruba pol tisícročia sa po ceste cez Kysuce vozila aj soľ. Prvá zmienka o ceste cez Kysuce pochádza z roku 1244, 

ďalšia z listiny kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1364. 

 

Viedla od Tešína, údolím rieky Olše do Jablunkova, potom cez Jablunkovský priesmyk do Krásna a Kysuckého Nového 

Mesta, kde sa vyberalo mýto. Ďalej pokračovala do Žiliny a odtiaľ cez Turiec, Liptov až na Spiš. 

 

Do dnešných čias sa z týchto ciest nezachovalo prakticky nič, keďže išlo v tom najlepšom prípade iba o cesty s čiastočne 

spevneným povrchom alebo boli len vyšliapané pešími pútnikmi a vyjazdené kolesami vozov. 

 

"Ich trasu možno rekonštruovať skôr v nadväznosti na terén – úvozy alebo brody rieky ako Kysuca pri Brodne, keď sa z 

ľavej strany rieky pokračovalo pri ceste do Kysuckého Nového Mesta po pravom brehu a podobne," vysvetlil Jesenský. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 10. 2016 

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

"Pôvodné cesty nekopírujú ani dnešné komunikácie. Treba si uvedomiť, že najkratšia pešia cesta neviedla údoliami, ale 

po hrebeňoch. Dôkazom sú pltníci či drotári, ktorí z Budatína smerovali do oblasti Veľkej Turzovky cestičkami v 

Javorníkoch, a nie popri rieke v údolí," dodáva. (Iveta Hažíková) 

 

Bottov Maginhrad 

 

NIŽNÝ SKÁLNIK. S Maginhradom sa spájajú povesti a legendy, a bol tiež inšpiráciou pre známeho básnika Jána Botta, 

rodáka z Nižného Skálnika. 

 

"Náučný chodník Po stopách Maginhradu vás zavedie do čias, keď sa nad Nižným Skálnikom rozprestieral drevený 

hrad," povedala Miroslava Vargová, manažérka MAS Malohont. 

 

Približne 6,5-kilometrovým chodníkom symbolicky sprevádza postava bedára, ktorý po častiach rozpráva príbehy o 

hrádku nad Rimavou, na kopci, ktorý Bottovými slovami "strmí medzi vŕškami východnej reťaze a ktorý bol jednou z 

oných pevností Jiskrových, ktoré zboriť dal kráľ Matiáš v polovici 15. stoletia". 

 

V Báji Maginhradu vyrozprával starú legendu o rytieroch, ktorých vojsko v plnej zbroji spí a ktoré príde na pomoc vo 

chvíli, keď bude krajine najťažšie. 

 

Súčasťou trasy je aj rozhľadňa, z ktorej v dobrom počasí dovidieť až po Kráľovu hoľu. (Klaudia Kovácsová) 

 

Banský Pukanec 

 

PUKANEC. Striebro, zlato a vzácne nerasty umožnili Pukancu, aby sa v roku 1331 stal jedným z kráľovských banských 

miest. 

 

Oživiť spomienky na zašlú slávu čierneho remesla dnes pomáha náučný chodník Po stopách starého rudného baníctva v 

Pukanci. V roku 2005 ho otvorilo občianske združenie Terra Banensium – Zem baníkov. 

 

"Trasa dlhá niečo nad päť kilometrov sa začína na námestí," hovorí Ján Brnák starší, správca združenia. Dá sa prejsť aj 

bez sprievodcu a je vhodná pre každého. "Stačí sa držať mapy a dvanástich informačných tabúľ." 

 

Návštevníci môžu nazrieť do bývalej banskej štôlne Dorothea, ktorú sa podarilo sprístupniť v dĺžke 150 metrov, alebo z 

lávky nazrieť do ťažobnej šachty Lievik hlbokej 12 metrov. 

 

Na trase sú aj ďalšie banské diela – Theresa, Mária, Jacob, Josef, Štvorec či štôlňa Weitenzeche. Napríklad Ergi štôlňa 

zo 16. storočia slúži dodnes ako zdroj pitnej vody pre obec. 
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Navia, ten, kto sa vyzná v mineráloch, môže nájsť napríklad ametyst, záhnedu alebo kryštály kremeňa. (Jana 

Némethová) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


