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1. Spišská Nová Ves 

1.1. PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ NITRY 

     [Nitrianske ECHO; 46/2016; 24/11/2016; s.: 4; PV ; Zaradenie: MESTO NITRA] 

1.2. PK Záhorák exceloval v Považskej Bystrici, najmladšie sa predviedli aj v Spišskej Novej Vsi 

     [Týždenník pre Záhorie; 47/2016; 28/11/2016; s.: 27; ADRIANA BÍLIKOVÁ ; Zaradenie: ŠPORT] 
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1.12. Humenskí plavci opäť s úspechmi 

     [Zemplínske noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 26; pk chemes ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.13. Nešťastná domáca prehra 

     [Zemplínske noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 25; redakcia ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

1.14. Prešovčanom sa v prvej lige darí 
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1.20. Spišská sa stane opäť dejiskom pokusu o slovenský rekord: V pláne ho má riaditeľ! 

     [spisska.dnes24.sk; 29/11/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.21. O2 rozšírilo pokrytie LTE o nových 7 miest a obcí 

     [techbox.dennikn.sk; 29/11/2016; Imrich Maťo ; Zaradenie: Novinka] 

1.22. Parádny darček: Roklinu Kyseľ si môžete nielen prejsť, ale už aj prelistovať 

     [pluska.sk; 29/11/2016; TASR, dp ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.23. O2 horlivo pracuje na rozširovaní svojej 4G siete: Doplnil ju o ďalších 7 miest a obcí! 

     [androidportal.zoznam.sk; 29/11/2016; Tlačová správa ; Zaradenie: AndroidPortal.sk] 

1.24. O2: LTE sieť je dostupná v ďalších siedmich mestách a obciach 

     [fony.sk; 29/11/2016; Lenka Ivančíková ; Zaradenie: Fony.sk] 

1.25. Hypernova končí aj v Avione. Sieť zostane osekaná takmer na kosť 

     [etrend.sk; 29/11/2016; Marek Legéň ; Zaradenie: eTREND/firmy] 

1.26. Novoveské florbalistky nadeľovali 

     [korzar.sme.sk; 30/11/2016; tk ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.27. V derby nepochodili 

     [korzar.sme.sk; 30/11/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. Pohotovosť v lekárňach - streda 30. novembra 

     [korzar.sme.sk; 30/11/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.29. Soňa Vnenčáková bola tri sekundy od zlata 

     [korzar.sme.sk; 30/11/2016; db ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.30. Kam za kultúrou - streda 30. novembra 

     [korzar.sme.sk; 30/11/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

1.31. KOŠIČAN ROKA 2016: Komunálne dianie - osobnosť 

     [Košice Dnes; 229/2016; 30/11/2016; s.: 16; Redakcia ; Zaradenie: ANKETA] 

1.32. Na Levice po dvoch výhrach čakajú derby zápasy 

     [sme.sk; 30/11/2016; Ivan Porubský ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ NITRY 

 [Nitrianske ECHO; 46/2016; 24/11/2016; s.: 4; PV ; Zaradenie: MESTO NITRA] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / SLOVENSKO 

 

Zmluva o partnerských vzťahoch medzi mestami Nitra a Spišská Nová Ves bola podpísaná 20. augusta 1999. 

Predmetom tejto zmluvy je rozvíjanie spolupráce v oblasti školstva, kultúry, umenia, športu, cestovného ruchu a výmeny 

skúsenosti v oblasti miestnych samospráv. Jediné partnerské mesto Nitry zo Slovenska, Spišská Nová Ves, je bránou 

do Národného parku Slovenský raj. Mesto sa pýši najdlhším šošovkovitým námestím v Európe s množstvom historických 

pamiatok, vďaka ktorým je mesto od roku 1992 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Ďalej sa pýši najvyššou 
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kostolnou vežou (87 m) a aj zoologickou záhradou, v ktorej sa nachádza okolo 400 zvierat a 130 druhov i lanovým 

parkom - Monkeyland. V Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána je možné vidieť jeden zo siedmich divov mesta – 

mozaiku. Mesto sa pýši aj najväčším skleneným krížom na svete. Ten je umiestnený v Rímskokatolíckom kostole 

Božieho Milosrdenstva. V okolí Spišskej Novej Vsi sa nachádzajú pamiatky UNESCO, ľadová jaskyňa, turistické a 

cykloturistické trasy, lyžiarske a bežkárske areály a iné zaujímavosti. (PV) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  PK Záhorák exceloval v Považskej Bystrici, najmladšie sa predviedli aj v Spišskej Novej 

Vsi 

 [Týždenník pre Záhorie; 47/2016; 28/11/2016; s.: 27; ADRIANA BÍLIKOVÁ ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

PLÁVANIE PK ZÁHORÁK 

 

Plavci a plavkyne z plaveckého klubu PK Záhorák dali o sebe výrazne vedieť počas dvoch novembrových súťaží v 

Považskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi. 

 

V polovici novembra 2016 sa v Považskej Bystrici konalo 3. kolo Majstrovstiev Západoslovenskej oblasti na dlhé trate. 

Záhoráci zo Senice získali najviac medailí spomedzi 119 plavcov z 12 klubov. Spoločne vyplávali 13 medailí. Senica má 

od soboty novú dvojnásobnú majsterku západoslovenskej oblasti – Žofiu Žúrkovú, ktorá v disciplínach 200 a 400 m voľný 

spôsob nenašla premožiteľku. Tieto disciplíny boli špecifické tým, že v oboch prípadoch stupne víťazov kompletne 

obsadili plavkyne z PK Záhorák. Na stupeň víťazov s číslom 2 vystúpila opakovane Hana Hrúzová a bronzový si dvakrát 

vyskúšala Aneta Bíliková. 

 

Na majstrovstvách bolo 11 multimedailistov, z toho piati nosia tričko PK Záhorák. Okrem už spomínaných dievčat – trio 

Žofka, Hanka a Anetka, si po dve medaily priniesli z pretekov aj Adam Pípíška (striebro 800 m voľný spôsob, bronz 1 500 

m voľný spôsob) a Michal Serdahely (striebro 1 500 m voľný spôsob, bronz 800 m voľný spôsob). 

 

Zbierku medailí o striebro za disciplínu 800 m voľný spôsob rozšírili: Lucia Serdahelyová, Matúš Vašíček a Jakub 

Jankových. 

 

Pre trénerov Bernarda Vacu a Stanislava Mihalku bolo klubové medailové prvenstvo, rovnako ako tretie celkové 

umiestnenie klubu na pretekoch určite tou najlepšou spätnou väzbou ich práce. 

 

O týždeň neskôr sa 19. – 20. novembra najmladšie aktívne plavkyne klubu Karin Vašíčková, Aneta Bíliková, Žofia 

Žúrková a Hana Hrúzová zúčastnili Majstrovstiev SR najmladších žiakov v Spišškej Novej Vsi. Každý, kto niečo znamená 

v plaveckom slovenskom svete vo svojej vekovej kategórii, tu nemohol chýbať. Pre Kajku Vašíčkovú to boli prvé 
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majstrovstvá SR. Svoju premiéru oslávila pompézne, a to ziskom dvoch medailí – striebro 50 m voľný spôsob a bronz 50 

m motýlik. 

 

ADRIANA BÍLIKOVÁ 

 

---- 

 

FOTO: Horný rad zľava: Adam Pipíška, Samuel Žúrek, Tamara Pastuchová, Michal Serdahely, Jakub Jankových Dolný 

rad zľava: Hana Hrúzová, Lucia Serdahelyová, Aneta Bíliková, Žofia Žúrková. FOTO: AB 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Skaličania na pár sekúnd v tretej časti poľavili a stálo ich to víťazstvo 

 [Týždenník pre Záhorie; 47/2016; 28/11/2016; s.: 26; VLADO MIČEK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

1. HOKEJOVÁ LIGA HK SKALICA 

 

Skaličania odohrali s Topoľčanmi smolné stretnutie. Väčšinu zápasu boli lepším mužstvom, ale v úvode tretej časti si 

vybrali niekoľko hluchých okamihov a tie skúsený súper trestal a nakoniec uspel aj v samostatných nájazdoch. 

 

Skalica – Topoľčany 2:3 po sam. náj. (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1). 

 

Góly a asistencie: 24. Brodek (M. Romančík, Dvonč), 25. Ivičič (Grman, Smetana) – 45. Šuba (Dobrý, Kluka), 45. Tábi 

(Laššo, Priganc), rozh. náj. Nemček. 

 

HK Skalica: P. Romančík – Škápik, P. Horváth, A. Sloboda, Drahorád, Mikéska, Pavešic, K. Grman, P. Gula – Vaškovič, 

R. Vereš, Janáč – Hluch, Kučera, A. Kotzman – R. Dvonč, Brodek, M. Romančík – Ľ. Halabrín, Ivičič ml., Smetana. 

 

HC Topoľčany: J. Račko – J. Ďurčo, M. Král, Bystričan, Hrudík, Ficel, Nitriansky, I. Kohút – Podstavek, Kalináč, F. 

Nemček – Ju. Gašparovič, Tábi, Kluka – Mišuta, Dobrý, Priganc – Šuba, Laššo, J. Hudec. 

 

Rozhodca: Krist – Purgat, J. Šefčík, 665 divákov. 

 

Prvá tretina sa niesla v opatrnom duchu a šancí sa v nej zrodilo minimum. O niečo aktívnejší boli hostia, ale do gólových 

príležitostí sa nevedeli dostať ani oni. V druhej tretine sa aj vďaka presilovým hrám začalo aktívnejšie. V 24. minúte sa 

prvýkrát v zápase dokázali strelecky presadiť domáci. Druhý útok výborne zakombinoval a po akcii Romančíka a Dvonča 

zúročil strelou k bližšej tyči ich snaženie Patrick Brodek. Už o 36 sekúnd skalický štadión explodoval opäť. Po akcii 
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Grmana a Smetanu sa najlepšie pred brankárom Račkom zorientoval mladý Ivičič a Záhoráci viedli o dva góly. Aj vo 

zvyšnej časti prostrednej časti mali viac z hry domáci, ale tretí gól nedokázali pridať. 

 

V úvode tretieho dejstva mali "Žochári" výhodu presilovej hry, ale nič nej nevyťažili, keďže defenzíva domácich pracovala 

spoľahlivo. Lenže po presilovej hre si domáci vybrali krátky herný výpadok, ktorý súper dokázal potrestať. V 45. minúte 

domáci niekoľkokrát laxným prístupom nevyhodili puk z pásma, až sa k nemu dostali Dobrý a Kluka, ktorí našli pred 

bránkou voľného Šubu a ten prelomil 132 minútovú nepriestrelnosť Patrika Romančíka. Lenže to nebolo zo strany hostí 

všetko. Už o 28 sekúnd dorazil Laššovu strelu Tabi, keď Romančík puk iba nešťastne vyrazil nad seba a ten dopadol 

tesne pred bránkovú čiaru, kde bol najrýchlejší práve topoľčiansky útočník. Víťazstvo potom ešte mohol strhnúť na stranu 

domácich Dvonč, ale jeho strela skončila iba na konštrukcii bránky, a tak sa predlžovalo. 

 

V nadstavenom čase pri hre 3 na 3 mal dve vynikajúce príležitosti hosťujúci Nemček, ale Romančík bol pohotový, a tak 

prišlo na samostatné nájazdy. V nich rozhodla až piata séria, keď sa presadil Nemček, ktorý si veril, napriek tomu, že v 

úvodnej sérii zaváhal. 

 

VLADO MIČEK 

 

---- 

 

SERVIS 1. LIGY 

 

Výsledky 25. kola: Martin B – Michalovce 2:6 (1:2, 1:4, 0:0), Spišská Nová Ves – Trnava 8:4 (2:2, 3:1, 3:1), Prešov – 

Považská Bystrica 4:3 (4:1, 0:1, 0:1), HC Topoľčany – Detva 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). 

 

Výsledky 26. kola: Michalovce –Spišská Nová Ves 3:4 (1:0, 1:3, 1:1), 13. Ščurko (Fajčák, Polaček), 21. Lučnikov (Král, 

Drotár), 44. Ščurko (Polaček, Slimák) – 21. Brejka (Lesňák, Vantroba), 30. Lesňák (Klinga, Brejka), 32. Giľák (Lesňák, 

Vantroba), 43. Hamráček (Vaic, Všetečka), Považská Bystrica – Trnava 7:2 (3:1, 1:1, 3:0), 13. Paleček (Trenčan, Niník), 

14. Záborský (Koleda, Klíma), 15. Trenčan (Kubiš, Niník), 40. Trenčan (Paleček, Niník), 54. Klíma (Záborský), 54. 

Záborský (Zlocha), 60. Zlocha (Palovič) – 4. Kamenický (Mrava, Ševčík), 39. Jurák (Reho, Schmidt), Detva – Martin B 3:0 

(1:0, 2:0, 0:0), 13. Srnka (Torok, Gachulinec), 29. Gachulinec (Šimon, Gašpar), 34. Hrušík (Gachulinec, P. Fekiač). 

 

1. Michalovce 24 17 2 1 4 107:51 56 

 

2. Detva 23 15 1 2 5 98:49 49 

 

3. Prešov 23 14 2 1 6 89:56 47 

 

4. Sp. N. Ves 24 12 1 2 9 78:67 40 
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5. Skalica 23 10 1 3 9 72:66 35 

 

6. Topoľčany 24 9 4 0 11 71:75 35 

 

7. Trnava 23 8 0 3 12 74:103 27 

 

8. P.Bystrica 25 4 2 1 18 58:106 17 

 

9. Martin "B" 21 3 1 1 16 45:107 12 

 

. Orange 20 8 3 0 0 5 15:27 9 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Jediným úspešným Skaličanom pri trestných strieľaniach bol Peter Ivičič. 

 

Rado Smetana sa teší z druhého gólu Skaličanov. FOTO: VM 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Roklinu Kyseľ si ľudia budú môcť pozrieť aj v novej publikácii 

 [korzar.sme.sk; 29/11/2016; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20396258/spis.korzar.sme.sk/roklinu-kysel-si-ludia-budu-moct-pozriet-aj-v-novej-publikacii.html 

 

 Predstavia ju v Redute v rámci podujatia Dvorné dialógy 38- 

 

Kyseľ. Nová ferata.(Zdroj - Správa NPSR/Peter Olekšák) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rámci podujatia Dvorné dialógy 38 predstavia v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi v 

stredu 30. novembra o 16.00 h novú publikáciu Kyseľ v Slovenskom raji. 

 

Jej autormi sú Ján Petrík, Tomáš Dražil, Vladimír Olejník, Marián Soják, Peter Olekšák a Gita Jančová. 

 

Knihu vydala Správa národného parku Slovenský raj pri príležitosti znovusprístupnenia rokliny Kyseľ, ktorá bola 40 rokov 

uzavretá. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20396258/spis.korzar.sme.sk/roklinu-kysel-si-ludia-budu-moct-pozriet-aj-v-novej-publikacii.html
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"V roku 2016 sa naplnilo smutné výročie veľkého požiaru v tiesňave Kyseľ, ktorý znemožnil na dlhých 40 rokov návštevu 

tohto klenotu Slovenského raja. Dnes, keď sa prírodné pomery po rokoch stabilizovali, snažia sa všetci zúčastnení o 

návrat turistov do Kyseľa," uviedla Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. 

 

Podľa jej slov je publikácia svedectvom pre nasledujúce generácie, hlavne milovníkov turistiky, prírody a obdivovateľov 

krás Slovenského raja. 

 

"Na Spiši a priamo v meste Spišská Nová Ves vyrástla celá plejáda úspešných turistov, horolezcov a športovcov. A 

práve pre nich sňali autori z pliec batohy a vzali do rúk perá," povedala. 

 

Cyklus Dvorné dialógy organizuje Múzeum Spiša a každý mesiac prináša pre širokú verejnosť diskusie s osobnosťami z 

oblasti vedy, kultúry a umenia. 

 

Dialógy prebiehajú pod vedením historika Múzea Spiša Miroslava Števíka. 

 

Roklina Kyseľ v Slovenskom raji (11 fotografií) 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Klenot Slovenského raja v knižnej podobe: Nová publikácia o rokline Kyseľ 

 [spisska.dnes24.sk; 29/11/2016; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/klenot-slovenskeho-raja-v-kniznej-podobe-nova-publikacia-o-rokline-kysel-256869 

 

 Znovuotvorená roklina Kyseľ po takmer štyridsiatich rokoch zaujala nejedného návštevníka Slovenského raja. Pozrieť si 

ju môžete aj v novej publikácii. 

 

Klenot Slovenského raja roklina Kyseľ bola tento rok prvýkrát po 40 rokoch sprístupnená verejnosti. V rámci podujatia 

Dvorné dialógy 38 predstavia v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi v stredu 30. novembra o 16.00 novú 

publikáciu Kyseľ v Slovenskom raji. 

 

Prečítajte si aj 

 

Jej autormi sú Ján Petrík, Tomáš Dražil, Vladimír Olejník, Marián Soják, Peter Olekšák a Gita Jančová. Knihu vydala 

Správa národného parku Slovenský raj pri príležitosti znovusprístupnenia rokliny Kyseľ. 

 

"V roku 2016 sa naplnilo smutné výročie veľkého požiaru v tiesňave Kyseľ, ktorý znemožnil na dlhých 40 rokov návštevu 

tejto rokliny. Dnes, keď sa prírodné pomery po rokoch stabilizovali, snažia sa všetci zúčastnení o návrat turistov do 

Kyseľa," uviedla Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. 

 

http://spisska.dnes24.sk/klenot-slovenskeho-raja-v-kniznej-podobe-nova-publikacia-o-rokline-kysel-256869
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Prečítajte si aj 

 

Podľa jej slov je publikácia svedectvom pre nasledujúce generácie, hlavne milovníkov turistiky, prírody a obdivovateľov 

krás Slovenského raja. "Na Spiši a priamo v meste Spišská Nová Ves vyrástla celá plejáda úspešných turistov, 

horolezcov a športovcov. A práve pre nich sňali autori z pliec batohy a vzali do rúk perá," povedala. 

 

Cyklus Dvorné dialógy organizuje Múzeum Spiša a každý mesiac prináša pre širokú verejnosť diskusie s osobnosťami z 

oblasti vedy, kultúry a umenia. Dialógy prebiehajú pod vedením historika Múzea Spiša Miroslava Števíka. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Perinbaba sa postarala o zimnú atmosféru: Spišská sa zobudila do bieleho rána, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 29/11/2016; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/perinbaba-sa-postarala-o-zimnu-atmosferu-spisska-sa-zobudila-do-bieleho-rana-foto-256861 

 

 Novovešťanov čakalo v pondelok po prebudení a prvom rannom pohľade z okna prekvapenie. Mesto sa aj u nás odelo 

do biela. Pozrite si FOTO z našich ulíc. 

 

Napokon to prišlo aj v našom meste. Snehová prikrývka v Spišskej aspoň na chvíľu potešila všetkých milovníkov zimného 

obdobia. Aj keď Perinbaba sa už u nás pokúšala zahaliť mesto do biela, na začiatku tohto týždňa sa jej to napokon aj 

podarilo. 

 

Prečítajte si aj 

 

Hoci sneh v Spišskej sa veľmi dlho neudržal, snehová prikrývka navodila pre mnohých atmosféru blížiacich sa 

vianočných sviatkov. "Veľmi sa teším, že napadol sneh a mohol by určite aj zostať, veď Vianoce by mali byť biele, nie ako 

tie vlani," povedala pani Eliška, ktorej sneh podľa jej slov neprekáža a to ani keby ho bolo oveľa viac. 

 

Najviac sa snáď potešili tí najmenší. "Deti ráno výskali od radosti už sa nevedeli dočkať, kedy vyjdú von. Robili si plány, 

ako postavia snehuliaka," prezradila mamička Mirka. Už menej sa zo snehovej nádielky radovali šoféri. "Tak v rámci 

práce veľmi sneh nemusím, takéto rána sú nočnou morou pre každého vodiča, hlavne, keď namrzne," vyjadril sa taxikár 

Jozef. 

 

Potešila by vás poriadna snehová nádielka v Spišskej? 

 

http://spisska.dnes24.sk/perinbaba-sa-postarala-o-zimnu-atmosferu-spisska-sa-zobudila-do-bieleho-rana-foto-256861
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Áno 0 % 

Nie 0 % 

Neviem 0 % 

 

Ako vyzeral začiatok týždňa v Spišskej Novej Vsi si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. Máte aj vy fotografie zo 

zasnežených ulíc Spišskej, či nejaké iné z nášho mesta či okolia, s ktorými by ste sa chceli podeliť? Pošlite nám ich na 

mail buvalova@global24.sk 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  V Spišskej Novej Vsi vymenili osvetlenie 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 4; tasr ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Vymenených bolo viac ako 2 600 pôvodných svietidiel. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Projekt komplexnej modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v Spišskej Novej Vsi sa 

začal v septembri 2015. Opravy osvetlenia pokračovala aj v priebehu tohto roka. Slavomír Krieger z oddelenia 

komunálneho servisu mestského úradu uviedol, že väčšinu starých svietidiel vymenili za nové LED svietidlá. 

 

Koncesný spôsob 

 

Lepšia účinnosť, užší rozptyl svetla a nižší príkon či úspora elektrickej energie. Tieto faktory so sebou priniesla obnova 

verejného osvetlenia v meste, vymenených bolo viac ako 2 600 pôvodných svietidiel. Projekt verejného osvetlenia 

prebieha koncesným spôsobom, čo znamená, že modernizácia a údržba sústavy boli na obdobie desiatich rokov 

zverejnené koncesionárovi – bratislavskej spoločnosti FIN.M.O.S. V rámci obnovy sa vynovilo 95 percent svietidiel, 9 200 

metrov podzemných káblov a takmer 95 percent rozvádzačov. Išlo o generálnu rekonštrukciu na celom území mesta, 

pretože niektoré rozvody mali už 40 a viac rokov. V Spišskej Novej Vsi sa nachádza zhruba 3 000 svietidiel. 

 

Budú pokračovať 

 

S rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia budú v Spišskej Novej Vsi pokračovať aj v roku 2017. "Na 

budúci rok je naplánovaná modernizácia aj zvyšných častí sústavy verejného osvetlenia," uzavrel Krieger. 

 

(tasr) 
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Späť na obsah 

 

1.8.  Novoveské florbalistky nadeľovali 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 28; tk ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Extraliga žien vo florbale pokračovala v Spišskej Novej Vsi dvomi majstrovskými zápasmi. 

 

SP. NOVÁ VES. Ženy sa stretli s družstvami Nitry a Bratislavy. V družstve žien Kométy Spišská Nová Ves nastúpili nové 

hráčky, ktoré posilnili kolektív. Možno konštatovať, že nové dievčatá zapadli do kolektívu Kométy a svojím výkonom 

pomohli k zisku bodov do tabuľky. Hlavné je, že sa káder Kométy doplnil a posilnil v ťažkých bojoch o body. 

 

EXTRALIGA ŽENY 

 

FbK Kométa Sp. N. Ves – ŠK Slávia Nitra 16:0 (4:0, 7:0, 5:0) Góly: P. Hudáková, K. Hudáková, Adamcová po 3, 

Marcinková, K. Grossová po 2, V. Grossová, Hlebová, Kocúrová. FbK Kométa Sp. N. Ves – VŠK Lafranconi UK 12:7 (6:4, 

2:0, 4:3) Góly SNV: P. Hudáková 4, K. Grossová 3, K. Hudáková 2, Hlebová, Adamcová, Bajtošová. 

 

Norbert Gross (asistent trénera SNV): "Zápas s Nitrou bol jednoznačnou záležitosťou našich dievčat. Naše hráčky si 

zastrieľali, nové hráčky dali prvé extraligové góly, Adamcová dala tri góly. V zápase s Bratislavou sme dostali veľa gólov, 

ale výhra nám neušla. Vyhrali sme i po slabšom výkone, dievčatá skončili v sobotu zápas s Nitrou o desiatej večer a v 

nedeľu začínali zápas s Bratislavou o deviatej ráno." Sára Adamcová (hráčka SNV): "Myslím si, že proti Nitre sme zahrali 

veľmi dobre. Zo začiatku to nebolo také dobré ako hovorí výsledok. Prvá tretina v druhom zápase s Bratislavou nám 

nevyšla tak, ako sme si to želali. V prestávke sme si povedali, ako budeme hrať v druhej tretine, plnili sme to a vyzeralo to 

lepšie. Mňa potešili prvé góly v extralige, určite ma to povzbudí. Musím však na sebe pracovať a zbierať skúsenosti z 

našich vzorov v kolektíve Kométy. Som rada, že som mojimi gólmi prispela k víťazstvám." 

 

1. LIGA MUŽI 

 

FBK Púchov – FbC YA Sp. N. Ves 8:8 (3:5, 4:3, 1:0) Góly SNV: Hanzely, Vadovský po 2, Koščo, Bendík, Bučák, Heizer. 

 

(tk) 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Samosprávy pripravujú čarovné Vianoce 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 2; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: TÉMA] 
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Nezadržateľne sa blížia jedny z najkrajších sviatkov roka. Vianoce. Zisťovali sme, čo mestá na Spiši chystajú a na čo sa 

môžete počas Vianoc tešiť. 

 

SPIŠ. Prvá adventná sviečka už horí. V Poprade uplynulú nedeľu otvorili adventné mestečko zapálením prvej sviece na 

novom adventnom venci v priestore fontány na námestí. V Spišskej Novej Vsi výzdobu dopĺňali v priebehu 

predchádzajúcich dvoch rokov, tento rok ostane nezmenená. V Starej Ľubovni budú vianočné osvetlenie dopĺňať na pešej 

zóne. Už o necelý mesiac si spolu s rodinami zasadneme k štedrovečernému stolu. Zisťovali sme, ako sú na Vianoce 

pripravené mestá na Spiši. Aké novinky zaviedli, koľko peňazí na výzdobu vyčlenili. 

 

POPRAD 

 

Mikuláš rozsvieti Vianoce 

 

V Poprade je počas Vianoc naplánovaných 34 podujatí. Predstaví sa spolu 350 účinkujúcich z celého Slovenska. Vianoce 

v meste pod Tatrami odštartovali už uplynulú nedeľu zapálením prvej sviečky na adventnom venci, ktorý pribudol pri 

fontáne na Námestí sv. Egídia a otvorením adventného mestečka s chuťou primátorského punču. Zapáleniu prvej sviečky 

predchádzal koncert DH Popradčanka a požehnanie adventného venca. Hudobníci sa následne presunuli na vežu 

kostola sv. Egídia, aby po vežovom koncerte rozsvietili aj prvé adventné svetlo na tejto popradskej dominante. "Dôležitou 

udalosťou popradských Vianoc bude príchod Mikuláša. Ten najprv 4. decembra ako zavíta do jednotlivých častí mesta, 

aby sa o deň na to o 17.00 h stretol so všetkými popradskými deťmi na Námestí sv. Egídia a spoločne rozsvietili vianočnú 

výzdobu mesta Poprad. Okrem rozsvietenia vianočnej výzdoby sa deti môžu tešiť aj na pyromuzikálny ohňostroj, 

rozprávkové postavičky a sladkosti," uviedol komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda. Príchod Mikuláša je 

jednou z najväčších akcií v meste. "Každoročne si ho nenechajú ujsť tisícky rodín s deťmi z Popradu a okolia," dodal. 

 

Tradičný jarmok 

 

Vianočný jarmok na Námestí sv. Egídia začne 9. decembra. Potrvá celý víkend. "Bohatý sprievodný program, atrakcie 

pre malých i veľkých, to všetko spolu s výnimočnou vianočnou výzdobou robia z tohto vianočného jarmoku v Poprade 

jednu z najkrajších vianočných udalostí v krajine. Očakávame takmer 200 stánkov, ktorým budú dominovať predovšetkým 

remeselníci." uvádza Galajda. 

 

Tradične aj na ľade a v útulku 

 

Popradské Vianoce budú až tradične aj na ľade. "Bez ohľadu na počasie a prevádzku mobilných ľadových plôch pri 

Aréne Poprad a v centre mesta budú mať Popradčania možnosť 25. a 31.decembra vždy od 15.00 do 17.00 korčuľovať 

na Zimnom štadióne mesta Poprad," povedal Galajda. 25. decembra atmosféru Vianoc dotvorí aj živý betlehem. 

"Skutoční herci spolu so živými zvieratkami predstavia návštevníkom známy biblický príbeh tak, ako si ho počas Vianoc 
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pripomíname," dodáva Galajda. V Poprade nezabúdajú ani na opustené psíky. 27. decembra môžu ľudia prísť vyvenčiť 

psíkov a priniesť im darčeky pod vianočný stromček. 

 

Výzdobu už inštalujú 

 

Mesto Poprad je široko-ďaleko známe jednou z najkrajších vianočných výzdob. Inštalácia najväčších prvkov je už v plnom 

prúde. "Vianočné osvetlenie sa začalo pripravovať už začiatkom novembra, kedy sa uskutočnila kontrola prvkov, ktoré sú 

nainštalované permanentne. Svetelné reťaze a dekorácie na stromoch boli preskúšané, poškodené a opotrebované časti 

boli nahradené novými. Na Ul. 1. mája boli vzhľadom na zatepľovanie niektorých objektov upravené konzoly na 

zachytenie hviezdneho neba. Kontrole a nevyhnutnému servisu sa nevyhla ani demontovaná a uskladnená výzdoba. 

Vzhľadom na opotrebenie niektorých starších prvkov začala samospráva s ich generálnymi opravami. Ešte pred 

inštaláciou tak v tomto roku absolvovala generálku kométa a vianočné gule, na budúci rok je v pláne vianočný stromček a 

postupne sviečky, betlehem a ďalšie prvky," informovala Iveta Borňáková z mestského úradu v Poprade. 

 

Anjel priletí opäť vrtuľníkom 

 

Novým prvkom vianočnej výzdoby je spomínaný adventný veniec v strede adventného mestečka v okolí fontány na 

Námestí sv. Egídia. "V minulom roku bola vianočná výzdoba doplnená na Mnoheľovu ulicu, čím sa podarilo vytvoriť 

vianočnú atmosféru na hlavnej spojnici medzi železničnou stanicou a centrom mesta," uvádza Galajda. V tomto roku 

schválilo zastupiteľstvo na nákup vianočného osvetlenia sumu 21-tisíc eur, ktorá bude použitá na kúpu 300 m nových 

girlánd na námestie. Pôvodné už boli natoľko opotrebované, že ich nebolo možné dopĺňať a presúvať. "Dominanta 

vianočnej výzdoby mesta Poprad, dvanásť metrový anjel, bude do stredu kruhovej križovatky inštalovaný opäť s pomocou 

vrtuľníka. Malo by sa tak stať v priebehu tohto týždňa, v závislosti od počasia," upresnil Galajda. 

 

Spotrebu energie neprešvihnú 

 

Na popradskú vianočnú výzdobu je v rozpočte na tento rok vyčlenená suma vo výške takmer 50 000 eur, ktorá zahŕňa 

montáž, demontáž, údržbu a opravy. "Do budúceho roka bude na základe požiadaviek poslancov vianočná výzdoba 

posilnená aj v mestských častiach a na sídliskách Juh," uviedol Galajda. Vianočná výzdoba bude svietiť do konca 

januára. Následne budú demontované vianočné prvky. "Ostatná zimná výzdoba, girlandy, svetelné reťaze, ostane svietiť 

až do konca zimy ako dôležitý prvok prezentácie mesta pre turistov a jeho návštevníkov. Vzhľadom na to, že v čase 

svietenia tejto výzdoby bude ostatné verejné osvetlenie na Námestí sv. Egídia fungovať na tretinový výkon, náklady na 

svietenie nepresiahnu štandardnú spotrebu elektrickej energie," uzavrel Galajda. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Čaro Vianoc 
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Kúzelné Vianoce čakajú aj obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Vianočný trh je naplánovaný na rovnaký víkend ako v 

Poprade. V sérii zaujímavých podujatí sa Novovešťania 5. decembra pokúsia dokonca vytvoriť slovenský rekord o najviac 

samorastových drevených svietnikov. Pripravený je aj vianočný koncert Mariána Čekovského či Vianoce s folklórom. 

Vianočné zvyky, vinše i výstavky si môžete pozrieť v rámci akcie Čaro Vianoc 12. decembra. 

 

Vianočná výzdoba 

 

Na montáž i demontáž vianočnej výzdoby v Spišskej Novej Vsi vyčlenili na tento rok sumu 15-tisíc eur. "K dnešnému 

dňu sme nezakúpili žiadnu novú výzdobu," informovala Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora. Nová výzdoba 

ale v meste na Spiši pribudla pred dvomi rokmi "vďaka príspevku elektrárni vo výške 5 000 eur a v roku 2015, kedy boli 

vyzdobené balkóny katolíckeho kostola," dodala. Ani v Spišskej Novej Vsi už s inštaláciou výzdoby neotáľajú. "Tento 

týždeň bude inštalovaný adventný veniec pred Provinčným domom. Budúci týždeň bude inštalovaný drevený betlehem, 

tiež pred Múzeom Spiša. 5. decembra sa okrem príchodu Mikuláša a jeho jazdy na koči po námestí uskutoční aj 

vyzdobovanie približne 35 vianočných stromčekov deťmi základných a materských škôl," uzavrela. 

 

Stará Ľubovňa 

 

Výstava vo vidieckom štýle 

 

Vianoce v Starej Ľubovni sa budú niesť v podobnom duchu ako minulé roky. "Pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov 

Starej Ľubovne, sme v súčinnosti s rôznymi inštitúciami, organizáciami a podnikateľmi pripravili množstvo podujatí a 

programov. K známym a obľúbeným patria vianočná predajná výstava Vianoce s Cliviou v galérii Provinčný dom – 

tentoraz vo vidieckom štýle, ktorá otvorí svoje brány 2. decembra. V nedeľu 4. decembra príde do Starej Ľubovne 

Mikuláš, deťom zaspieva známe vianočné piesne speváčka Zuzana Mészárosová," uviedla Eva Kollárová, vedúca 

oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže, Stará Ľubovňa. 

 

Vianočné trhy so živými rybami 

 

16. a 17. decembra sa na pešej zóne a v parku na Námestí gen. Štefánika budú konať vianočné trhy spojené s predajom 

remeselných výrobkov, živých rýb, koláčov, ochutnávkou zabíjačkových špecialít a bohatým kultúrnym programom, v 

ktorom sa predstavia domáce zoskupenia i hostia s programom s vianočnou tematikou. 

 

Výzdoba v Starej Ľubovni 

 

V minulom roku v meste k rôznym svietiacim doplnkom pribudli novinky v podobe dvoch dominánt. Neprehliadnuteľný 

vianočný anjel v parku pri pošte a ďalšie nadrozmerné teleso na kruhovej križovatke pri vstupe do mesta, ktoré pripomína 

cestoviny. "Pokiaľ ide o vianočné osvetlenie, budeme ho doplňovať na pešiu zónu, opravovať pokazené prvky a 
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zabezpečovať technické vybavenie vianočných stánkov v rámci vianočných trhov. Celková suma bude do čiastky 5-tisíc 

eur," uviedol prednosta mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Foto: 

 

Stará Ľubovňa Vianoce v parku na námestí. FOTO:RIN 

 

Poprad Vianoce v meste opäť rozsvieti Mikuláš. FOTO:JP 
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1.10.  V derby nepochodili 

 [Zemplínske noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 22; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Florbalistky Michaloviec vysoko podľahli Prešovu, hoci ešte po prvej tretine vyhrávali. 

 

MICHALOVCE. Prvýkrát v tejto sezóne sa na domácej pôde predstavili extraligové florbalistky Eastern Wings Michalovce. 

V Mestskej športovej hale privítali vo východniarskom derby Prešovčanky. Favorizované hostky vďaka excelentnej druhej 

tretine, v ktorej nastrieľali päť gólov, triumfovali na Zemplíne presvedčivo 8:3. Michalovčanky sa počas najbližšieho 

víkendu znovu predstavia doma, keď najprv v sobotu budú hostiť ambicióznu Spišskú Novú Ves a o deň neskôr 

poslednú Banskú Bystricu. Zverenkám trénera Dáriusa Siheľského patrí aktuálne v tabuľke šiesta priečka so ziskom 

siedmich bodov. 

 

Michalovce – Prešov 3:8 (2:1, 0:5, 1:2) Góly: 11. a 12. Dzurinová, 52. Komlodyová – 11. Floreková, 21., 32., 34. a 60. 

Semančíková, 25. a 34. Lupačová, 58. Kvasková. EASTERN WINGS: Kandriková – Filipová, Kiššáková, Dzurinová, 

Galová, Škodiová, Kuchariková, Chudinová, Komlodyová, Petrová, Paulovčáková, Vršková. 

 

RÓBERT ANDREJOV 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves pozná víťazov 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 27; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Dobojované. Bežeckou súťažou vo Ferčekovciach 17. novembra boli ukončené súboje o najlepších pretekárov od 18 

rokov bývajúcich v okrese Spišská Nová Ves a reprezentujúcich kluby na tomto území. 
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SP. NOVÁ VES. Celoročný seriál vytrvalostných behov začal 7. mája v Olcnave krosovým behom Olcnavská osmička a 

pokračoval počas celého roka. Spolu obsahoval 13 podujatí, počas ktorých pretekári získavali body na základe 

umiestnenia v príslušných vekových kategóriách. Srdcom celej bežeckej ligy bolo Občianske združenie Novoveská Huta 

na čele s obetavým a vždy ochotným Rudolfom Mikolajom, vekom dôchodcom. Neľutuje čas a úsilie venované iným. "Ako 

naši otcovia a dedovia robili preteky pre nás, my sa snažíme organizovať ďalším generáciám. Len, aby im to vydržalo. 

Zatiaľ sa darí, behajú. Keby tí ľudia nebehali, tak sme tu zbytoční." Nezabudol dodať: "Bez Ondreja Majerníka, Tomáša 

Kamasa, Štefana Sumerlinga a ďalších spoluorganizátorov by to však nešlo." Po spočítaní všetkých získaných bodov boli 

hodnotnými vecnými cenami odmenení najlepší bežci jednotlivých vekových kategórií. Na rozdiel od väčšiny súťaží, kde 

sa odmeňujú iba trojice, tu si chvíle na pomyselnom stupni víťazov mohli vychutnať i celkovoOdmeny a ocenenia získali: 

Muži do 39 rokov: 1. Martin Plačko – SNV, 2. Vladimír Majerčák – Harichovce, 3. Emil Henček – SNV, 4. Branislav 

Toporcer – SPK Medveď – OZ – SNV, muži od 40 do 49 rokov: 1. Tomáš Kamas – ŠKP SNV, 2. Štefan Sumerling – 

Fitnessport SNV, 3. Vladimír Veľký – Nov. Huta, 4. Marián Bigoš – SNV, muži od 50 do 59 rokov: 1. Milan Hrušovský – 

STEZ SNV, 2. Miroslav Fuker – Chata Maratón SNV, 3. Ondrej Chabada – STEZ SNV, 4. Bohuš Brajer – SNV, muži od 

60 rokov: 1. Peter Pavol – SOŠ SNV, 2. Ondrej Kozák – SNV, 3. Jaroslav Tekely – Sp. Tomášovce, 4. Ondrej Majerník – 

Ferčekovce, ženy do 34 rokov: 1. Judita Toporcerová – SPK Medveď – OZ – SNV, 2. Daniela Kolesárová – Hnilec, 3. 

Lucia Štundová – 1. BK SNV, 4. Mária Staroňová – SNV, ženy od 35 rokov: 1. Lenka Baronová – Cyklosun Nov. Huta, 2. 

Daniela Garneková – 1. BK SNV, 3. Zuzana Kartusková – Fitnessport SNV, 4. Michaela Berníková – Športový klub 

Ferčekovce. O tom, že táto liga naozaj motivovala k športovým aktivitám svedčia slová mnohých zúčastnených. Dokonca 

pritiahla k bežeckému športu i tých, ktorí v rámci Slovenska na stupňoch víťazov nezvyknú stáť, pohyb sa však stal ich 

životným štýlom. Za všetkých svedčia o tom i slová víťazov. Judita Toporcerová, víťazka kategórie do 34 rokov: "Táto liga 

ma veľmi motivovala. Nebehávam až tak veľa ako niektoré iné pretekárky. K pravidelnému tréningu ma motivovali práve 

preteky v okrese Spišská Nová Ves a atmosféra na nich. Veľmi sa mi páčila." 

 

Martin Plačko, víťaz kategórie do 39 rokov: "Špeciálne som sa sústredil na túto sériu behov. Snažil som sa absolvovať 

skoro všetky preteky. Jeden som vynechal, ale bolo to tesné. Až do poslednej chvíle nebolo isté, kto vyhrá, ale podarilo 

sa. Som rád, pretože posledný rok som súťažil v kategórii do 39 rokov. Teší ma to." Štefan Sumerling, druhý v kategórii 

od 40 rokov: "Rudo má zlaté srdce. Hoci zo zdravotných dôvodov už sám súťažiť nemôže, je dušou bežeckých podujatí 

na Spiši. Klobúk dole." štvrtí v poradí. 

 

(db) 
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1.12.  Humenskí plavci opäť s úspechmi 

 [Zemplínske noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 26; pk chemes ; Zaradenie: ŠPORT] 
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HUMENNÉ. Najmladší žiaci (kategória C, 9- a 10-roční a kategória D 7- a 8-roční) registrovaní v Slovenskej plaveckej 

federácii sa stretli na pretekoch Memoriál Jozefa Baláža, ktorý už tradične na záver zimnej plaveckej sezóny organizuje 

Plavecký klub Prešov – neoficiálne majstrovstvá Slovenska. Mestská plaváreň v Spišskej Novej Vsi v dňoch 19. a 20. 

novembra bola plná – na štart pretekov sa prihlásilo 263 plavcov (147 dievčat a 116 chlapcov) z 33 klubov z celého 

Slovenska. Plavecký klub Chemes Humenné pod taktovkou trénerov Tomahogha a Pencáka priviezol na Spiš do súboja 

o medaily to najlepšie čo doma máme – päť dievčat a päť chlapcov. Desaťročný Dominik Luksaj potvrdil, že patrí k 

najlepším na Slovensku, čo dokázal svojimi výkonmi. Trikrát stál na stupni víťazov v prsiarskych disciplínach. Dvakrát ho 

dekorovali zlatou medailou. Prvé zlato – 50 m prsia – 39.78, čo znamená zisk 255 FINA bodov a tretie miesto v celkovom 

hodnotení plavcov na týchto pretekoch. Druhé zlato – 100 m prsia – 1:27.95 – osobný rekord. Striebro získal za 200 m 

prsia – 3:11.13. Zuzana Pavlíková zaplávala strieborného motýlika na 100 m. V štafete 4 x 50 m polohové preteky si 

dievčatá Gajdošová, Vrábľová, Pavlíková a Buhajová vyplávali bronzové medaily. Viktória Vrábľová doplávala prsia na 

200 m na nepopulárnom štvrtom mieste. Umiestnenie v prvej desiatke získali ešte Timotej Leško, Anna Stephanie 

Buhajová a osemročná Eliška Lešková. Hana Gajdošová a Lukáš Chomanič sa najlepšie umiestnili zhodne na dvanástom 

mieste. 

 

Deväťročný Oliver Verba získal šesť medailí. Prsia na 100 m – 1:45.11 plával na zlato, tri strieborné medaily mu 

odovzdali na stupni víťazov za disciplíny 50 m motýlik, 100 m znak, 200 m polohové preteky a bronzovú v motýliku na 

100 m. Sedemročný plavecký elév Filip Luksaj zaplával zlatého motýlika na 50 metrov – 1:19.42 a strieborné päťdesiatky 

voľným spôsobom a v znaku. V nedeľu po skončení pretekov sa výprava PK Chemes vracala do Humenného so ziskom 

štyroch zlatých, siedmich strieborných a jednou bronzovou medailou v individuálnych disciplínach. Bronz domov viezli aj 

dievčatá za štafetu. 

 

(pk chemes) 
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1.13.  Nešťastná domáca prehra 

 [Zemplínske noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 25; redakcia ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

Hoci dva razy viedli, nezískali ani bod. Najbližšie sa predstavia v Trnave. 

 

MICHALOVCE. Po povinnom víťazstve na ľade v tabuľke poslednej rezervy Martina (6:2) prišla nečakaná domáca 

porážka v derby so Spišskou Novou Vsou. Prvoligoví hokejisti Michaloviec podľahli pred necelou tisíckou divákov na 

vlastnom štadióne Spišiakom smolne 3:4. V oboch súbojoch rozhodli o výsledku druhé tretiny. Aj napriek prehre si však 

Zemplínčania udržali vedúcu pozíciu. 

 

Nemohúcnosť v koncovke 
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Piatkový duel sa pre Duklu vyvíjal dobre, jej hráči dvakrát viedli, ale v prostrednej časti hry doplatili na nedisciplinovanosť. 

"Dve tretiny sme súpera tlačili, ale boli sme nemohúcni v koncovke. Zlom nastal v druhom dejstve, keď sme sa dopustili 

zbytočných faulov. Oslabenia nám zobrali veľa síl a Spišiaci skóre otočili," skonštatoval útočník Michaloviec Ladislav 

Ščurko. V záverečnej 20- minútovke po rýchlom góle na 2:4 spustili zverenci trénera Miroslava Ihnačáka na hostí oheň a 

síru a výborne chytajúceho Dominika Riečického zasypali 22 strelami. Za jeho chrbtom skončila iba jediná. "Chýbalo nám 

aj trošku šťastia. Keď ho urazíte, tak sa od vás odkloní. Diváci však videli, že sme na ľade bojovali a nechali srdiečko. 

Mrzí nás, že sme ich nepotešili víťazstvom." 

 

Hladný po hokeji 

 

Dravý útočník s bohatými extraligovými skúsenosťami však po domácej prehre nevešal hlavu. "Zbytočné je plakať nad 

rozliatym mliekom. Musíme si z tohto zápasu zobrať ponaučenie a pozerať sa dopredu. Keď budeme v každom dueli hrať 

tak, ako v tretej tretine, určite budeme úspešní," hovoril rodák z Gelnice, ktorý však hokejovo vyrastal v neďalekej 

Spišskej Novej Vsi. Proti materskému klubu sa mu darilo, keď dal dva góly. Od svojho návratu od zranenia skóroval v 

dvoch stretnutiach dokopy štyrikrát. "Dva týždne pauzy boli pre mňa dosť. Viac na psychiku ako na fyzickú kondíciu. Som 

rád, že sa mi strelecky darí, ale je jedno, kto z tímu dá gól. Dôležité sú víťazstvá, aby sme boli na špici tabuľky. Bez 

váhania by som tieto dva zásahy vymenil za tri body," dodal Ladislav Ščurko. 

 

Foto: 

 

Tretí gól Michaloviec Takto ho strelil Ladislav Ščurko (v strede). FOTO: RA 
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1.14.  Prešovčanom sa v prvej lige darí 

 [Prešovské noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 25; frk ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Hokej 

 

"Tučniaci" v Prešove zdolali Považskú, najbližšie sa domácim fanúšikom predstavia 7. decembra. 

 

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov Penguins pokračujú vo víťaznom ťažení v prvej lige. Tréner Anton Tomko (na snímke M. 

Franka) s výkonmi hráčov spokojný nie je, očakáva od tímu väčšie nasadenie. 

 

Víťazný trend budú mať možnosť potvrdiť v najbližších zápasoch. "Tučniaci" cestujú do Topoľčian, s ktorými skrížia 

hokejky v stredu o 18. hodine. 
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Ďalší zápas čaká Prešovčanov 2. decembra v Martine, proti tamojšiemu béčku a domáci priaznivci sa svojich chlapcov 

dočkajú 7. decembra, keď Prešov v prvoligovom derby privíta na svojom zimnom štadióne Spišskú Novú Ves. 

 

Body s Považskou uchránili. Naposledy sa "tučniaci" predstavili doma v 20. kole 23. novembra v zápase proti Považskej 

Bystrici. Do zápasu vstúpili ako z veľkej knihy, už v 2. minúte viedli 2:0. Gólostroj, tentoraz už obojstranný, pokračoval, v 

piatej minúte bolo 3:1 a v deviatej 4:1. "Panteri" z Považskej sa vzchopili, vsietili ešte dva góly, ale domáci si trojbodové 

víťazstvo udržali. 

 

Cenné bolo aj vzhľadom na oklieštenú súpisku, keď káder trénerskej dvojice Anton Tomko – Peter Křemen sužuje 

maródka. 

 

Do zostavy sa pred týmto zápasom vrátili Adrián Lipovský a Dalibor Mikula. 

 

Z juniorky nastúpili navyše Marko Ferenc a Ján Macko. Naďalej chýbali chorí Juraj Prokop, Jozef Danielčák, zranení 

Martin Krčula, Michal Kivader a na víza čakajúci legionári Askar Kamalov a Kamil Kamaliev. 

 

Tomko: Nebol to dobrý výkon Hlavný tréner Anton Tomko 

 

bol síce po zápase spokojný, ale len s úvodnou desaťminútovkou. "Päťdesiat nasledujúcich minút to nebol výkon, ale 

hanba. Diváci si to nezaslúžili. Je to v hlave, akonáhle sme ukázali trochu hokeja, uspokojili sme sa. To nie je systém, to 

je mentálna príprava na zápas, mentálny odchod zo zápasu a môžeme byť radi, že sa nám to nevypomstilo." Kouč 

pripustil, že zdravotný stav kabíny ich rozhodil, mužstvo hralo tri zápasy na tri formácie, ale nemôže to byť 

ospravedlnenie za výkon tímu. Dôležité je, že tri body ostali doma, Prešov figuruje v prvoligovej tabuľke na treťom mieste. 

 

Čakajú na posily 

 

Vyriešená je brankárska otázka, kde sa ako rovnocenní partneri striedajú Gavalier a Švihálek. "Keby na všetkých postoch 

boli takí vyrovnaní hráči, ako sa zatiaľ ukazujú brankári, bolo by to lepšie. Aj preto ich stále striedame, sme radi, že sú 

rovnocenní a odvedú si svoju prácu." Očakáva sa príchod ďalších posíl. S tímom už trénuje Jindřich Andul, bývalý hráč 

Znojma a českých mládežníckych reprezentačných výberov a "pens" čakajú aj na príchod ruského legionára Vladislava 

Solomončaka. 

 

(frk) 
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1.15.  Soňa Vnenčáková tri sekundy od zlata 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 27; db ; Zaradenie: ŠPORT] 
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Dejiskom posledného slovenského atletického šampionátu v roku 2016 bol nový športový komplex v Šamoríne cca 35 km 

od Bratislavy. 

 

SVIT. Sobota 19. november, 12 individuálnych kategórií, 375 bežcov od mladšieho žiactva až po dospelých. Regionálna 

atletika spod Tatier a zo Spiša mala veľmi skromné, iba trojčlenné zastúpenie. 

 

Ženy 

 

Horúcim želiezkom v ohni bola Sviťanka Soňa Vnenčáková. 22-ročnú vysokoškoláčku študujúcu a trénujúcu v Brne pod 

vedením Jiřího Šmitáka funkcionári Slovenského atletického zväzu (SAZ) vzhľadom na jej doterajšie výsledky postavili do 

úlohy hlavnej favoritky v kategórii žien vytrvalkýň na 8 000 m. Žiadna zo Sloveniek nenastupovala na štart s takou 

vynikajúcou vizitkou za posledné obdobie. Rok 2016 jej doteraz priniesol štvrtú priečku z majstrovstiev sveta v behu do 

vrchu, dva tituly slovenskej šampiónky (v behu na 5000 m na dráhe a v cestnom behu na 10 000 m), striebro z MSR v 

polmaratóne a bronz zo slovenského šampionátu v behu na 10 000 m na dráhe. Samotná mladá športovkyňa však bola 

opatrnejšia: "Počas letných prázdnin som sa venovala iba tréningom a bežeckým súťažiam, na štart som mohla nastúpiť 

s čistou hlavou. Trochu sa obávam, ako sa na mojej bežeckej forme odrazí vysoká škola a opätovné plnenie študijných 

povinností." V druhej polovici októbra sa zúčastnila 10-denného reprezentačného sústredenia na Štrbskom Plese, po 

ktorom okrem bežeckých tréningov tvrdo zaberala i na vysokej škole. Štartovná listina behu žien na 8 000 m pôvodne 

obsahovala 23 mien, neskôr sa zoznam zúžil na rovnú dvadsiatku. Pretekárky čakali štyri dvojkilometrové okruhy. Po 

prvom sa na čele držala sedmička, po druhom pätica a po treťom trojica bežkýň. Rozhodovalo sa v záverečnom finiši. 

Ten najrýchlejšie zvládla Lucia Janečková, Novozámčanka v drese bratislavského klubu. Sviťanka Vnenčáková zaostala 

o tri sekundy. Bronz brala Petra Fašungová z Banskej Bystrice, európska medailistka v duatlone. 

 

Muži 

 

V kategórii mužov – vytrvalcov na 10 000 m nastúpil na štart Emil Henček zo Spišskej Novej Vsi. Pred dvoma dňami 

ešte bežal vo Ferčekovciach, teraz hosťoval v tíme TJ Obalservis Košice. Obsadil 25. priečku spomedzi štyroch desiatok 

súťažiacich. 

 

Starší žiaci 

 

A do tretice – zastúpenie na šampionáte mala i Levoča. V kategórii starších žiakov (nar. 2001 – 2002) na 2 800 m obsadil 

Kristián Saluga 6. priečku v početnej 25-člennej konkurencii. Od stupňa víťazov ho delilo 18 sekúnd. l Z výsledkov: Ženy 

– vytrvalkyne (8 km): 1. Lucia Janečková – Maratón SC Bratislava – 30:17 min., 2. Soňa Vnenčáková – AO Svit – 30:20 

min., 3. Petra Fašungová – VŠC Dukla B. Bystrica – 30:28 min., muži – vytrvalci (10 km): 1. Peter Ďurec – AK ŠK UMB B. 

Bystrica – 31:43 min., 25. Emil Henček – Sp. N. Ves / Obalservis Košice – 38:23 min., st. žiaci (2 800 m): 1. Karol Dráfi – 
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Atletický klub N. Zámky – 10:28 min., 2. Damián Česnek – ŠKP Žilina – 10:34 min., 3. Ľubomír Kubiš – AK Spartak 

Dubnica n/V – 10:34 min., 6. Kristián Saluga – AK Slovan Levoča – 10:52 min. 

 

Kvalifikácia na európsky šampionát v krose 

 

Tento slovenský šampionát bol zároveň posledným dielom kvalifikácie na majstrovstvá Európy v krose, ktoré sa budú 

konať v Taliansku v decembrovom termíne. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa klasické krosy pravidelne nebehajú, 

SAZ sa rozhodol zorganizovať tri kvalifikačné súťaže. Na prvej z nich (v Dudinciach 23. októbra) Soňa Vnenčáková 

dostala od SAZ voľnú kartu a štartovať nemusela. V tom čase trénovala na Štrbskom Plese. Druhý kvalifikačný diel 29. 

októbra vyhrala. Miestenka na ME jej teda neujde, pretože SAZ chce vyslať tri ženy, ktoré budú súťažiť ako jednotlivkyne 

i v rámci družstva. Otázkou je už iba to, či sa vytvorí klasické reprezentačné družstvo žien, či ženský tím do 23 rokov. 

 

(db) 
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1.16.  Novoveskí futbalisti v jeseni príjemne prekvapili 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 23; RICHARD HUDEČEK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

ZIMUJÚ V PRVEJ ŠESTKE, CHCÚ SA V NEJ UDRŽAŤ 

 

Príjemným prekvapením boli výkony i výsledky futbalistov druholigovej Spišskej Novej Vsi v jesennej časti súťaže. 

Zverenci trénera Branislava Ondáša zimujú na výbornom 5. mieste. 

 

SP. NOVÁ VES. Úvod súťaže síce Novovešťanom nevyšiel, no vynahradili si to fantastickým záverom. Nielen o tom sme 

sa pozhovárali s kormidelníkom Spišiakov. 

 

Po jesennej časti súťaže ste na 5. mieste. Ako by ste ju charakterizovali? 

 

"Opäť sme sa presvedčili, že táto súťaž nie je vôbec jednoduchá. Mali sme horší rozbeh, ale záver nás zastihol vo 

výbornej forme, čoho výsledkom je 5. miesto." 

 

Získali ste 24 bodov s aktívnym skóre 31:30. Ste s tým spokojný? 

 

"Vzhľadom nato, že dlho to s nami nevyzeralo najlepšie, tak som naozaj spokojný. Pracujeme v oveľa skromnejších 

podmienkach ako naši najväčší konkurenti v boji o postup do prvej šestky. Podarilo sa nám dať pod seba ambiciózne 

kluby ako Poprad a Zvolen, to je, myslím, naozaj pekný úspech." 
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Hodnotíte lepšie vaše vystúpenia na domácom ihrisku, alebo zápasy vonku? 

 

"Myslím, že o trocha lepšie sme zvládli domáce stretnutia, chlapci sa ukázali pred domácimi fanúšikmi v dobrom svetle. 

Podľa môjho názoru sme doma v žiadnom zápase herne nesklamali. Prehrali sme doma len s mužstvami zo špice 

tabuľky, no aj v týchto zápasoch sme siahali aspoň na bod." 

 

Splnili hráči všetky vaše očakávania a predstavy? 

 

"Naši hráči si zaslúžia rešpekt a uznanie. Sú to chlapci, ktorí denne chodia do zamestnania a poobede poctivo makajú na 

tréningoch, aby sme sa v súťaži nestratili. Samozrejme, nie vždy bol výkon mužstva a hráčov ideálny, ale to nie je ani v 

špičkových európskych kluboch. Som spokojný ako sa hráči v jesennej časti prezentovali." 

 

Čo bolo v prvej polovici sezóny najväčším pozitívom, a naopak, čo vás v nej najviac sklamalo? 

 

"Najväčším pozitívom bolo herné aj výsledkové "zmŕtvychvstanie" v záverečných piatich vystúpeniach. Podarilo sa nám 

päťkrát zvíťaziť s impozantným skóre 16:2. Mrzí ma, že síce patríme k prvým trom mužstvám v súťaži, čo sa týka diváckej 

návštevnosti, ale aj tak by ma tešili väčšie divácke kulisy. Za svoje výkony si to hráči určite zaslúžia." 

 

Kedy začnete so zimnou prípravou, ako a kde bude prebiehať a na čo sa v nej zameriate? 

 

"Začiatok zimnej prípravy máme naplánovaný na 12. januára 2017, prebiehať by mala v domácich podmienkach. 

Kalendár prípravných zápasov už je taktiež pripravený. Tak ako väčšina klubov aj my sa zameriame počas zimnej 

prestávky na rozvoj kondičných schopností." 

 

Plánujete počas zimnej prestávky káder nejako obmeniť? 

 

"Určite neplánujeme nejaké veľké obmeny. Bol by som rád, ak by mužstvo ostalo pokope. Chlapci ukázali, že vedia hrať 

a bojovať za novoveské farby a to je najdôležitejšie." 

 

Čo bude vaším cieľom v odvetnej, jarnej časti súťaže? 

 

"Momentálne postavenie v tabuľke nás predurčuje na boj o prvú šestku a to je samozrejme aj naším cieľom. Chceme sa 

dostať do spoločnosti najlepšej druholigovej dvanástky a v nej hrať tak, aby sme v budúcom ročníku nechýbali v 

celoslovenskej druhej lige." 

 

RICHARD HUDEČEK 

 

Späť na obsah 
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1.17.  Maľby v Tricklandii vznikli vďaka Novovešťanovi 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 8; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR] 

 

Novinku, ktorá na Slovensku nemá páru, otvorili v máji v Tatrách. Vďaka 3D ilúzii v nej stratíte pojem o reálnom svete. 

Počas leta ju navštívilo denne okolo 400 návštevníkov. Unikátne výtvory vyšli aj spod rúk Novovešťana Ľuboša 

Bukovinského (32). 

 

Pán Bukovinský, o vás viem, že ste jedným z organizátorov tradičného podujatia Graffiti Spiš v Spišskej Novej Vsi. 

Prečo a čím vás oslovili práve grafiti? 

 

"Všetko sa začalo asi v roku 1999. Na grafitoch sa mi páčila tá anonymita. Niekde sa objaví niečo od vás a jediný kto vie, 

že ste to maľovali, ste vy. Vytvorila sa komunita. Vznikol akýsi náš tajný spolok. Páčilo sa mi na tom, že ľudia si po videní 

diela hovorili, čo to je, kto to vytvoril? Také to tajomstvo." 

 

Kresleniu ste sa venovali ale už od malička, je to tak? 

 

"Áno, od malička som chodil na výtvarnú, bolo mi to blízke. Kúpil som si prvý sprej, vtedy to neboli ešte také grafiťácke 

spreje, ale autolaky. Takže tým som začal. Vždy som mal rôzne mená. To prvé bolo Pes. Od Psa som prešiel k menu 

Vred. Mali sme takú partičku. Ja som bol Vred, kamarát bol Cvok a ďalší bol Stokár. Boli sme skvelá partia. Išlo nám to. 

Sedeli sme si, veď Stoka, Vred a Cvok sa nestretnú až tak často. Spoločne sme vyrastali. Kreslili sme si do zošitov, 

pretekali sme sa, kto má čo lepšie." 

 

Čiže zo začiatku ostávali kresby iba na stranách papiera? 

 

"Áno, kreslili sme do zošitov, ale cieľom bolo nie nechať to na stranách zošita, ale dať to niekam na stenu. Čo bol 

problém, pretože sme nemali peniaze. Boli to krásne časy." 

 

Pamätáte si teda ešte na to, ako vznikla vaša prvá kresba, ktorá sa vynímala niekde na verejnosti? 

 

"Taká vážnejšia myslíte? Bola to tvár a podarilo sa mi ju zhotoviť iba preto, že som našiel na ulici päťsto korún. Bol som si 

kúpiť zmrzlinu a spolužiak mi hovorí, že vypadla ti 500-korunáčka. Ihneď som si kúpil spreje a bol som maľovať. Pôvodne 

som chcel jazdiť na korčuliach a skákať po tyčkách. Ale nešlo mi to, skôr som zo seba vybil ducha, ako ho nabral. Takže 

som predal korčule a kúpil som si za peniaze spreje. Druhú vec som namaľoval na futbalovom ihrisku, bol to taký robot a 

už tam ani nie je. Tretia vec bola postava. 

 

V tých časoch ale boli na Slovensku viac-menej grafiti ešte iba v plienkach. Čím ste sa zvykli inšpirovať? 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 11. 2016 

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

"Kamarát priniesol na strednej škole časopisy z Nemecka. Na Slovensku ste mohli vidieť pár grafitov iba v tínedžerskom 

časopise Bravo Girl. Robili sme si taký Black book. Každý si tam dával nejaké fotky, ktoré našiel, svoje skice a všetci sme 

mali svoje booky. Keď sme sa stretli, tak každý vravel, ukáž svoj booklet. Ako modelky. Akurát namiesto fotiek sme tam 

mali svoje skice. Samozrejme, vtedy sa súťažilo v tom, kto tam má najviac vlakov, kto má najviac urobených rýchlych 

malieb, tegov. K rýchlym maľbám som ale nemal taký vzťah. Radšej som išiel niekde na stenu a poriadne sa s tým vyhral. 

Z tých nemeckých časopisov som bol ale absolútne unesený, lebo to bola úplne iná tvorba, iný svet. Nechápal som, ako 

to môže byť také pekné. A to bolo také moje prvé stretnutie s 3D grafitmi. Bol som rozhodnutý kam budem smerovať. Bol 

to pre mňa tretí rozmer." 

 

Bolo niečo, čo vás stále posúvalo dopredu? 

 

"Ľudia ma chválili a to bola taká voda na mlyn, obdivovali moje kresby. Rástol som a mňa to posúvalo ďalej, keď mi 

vraveli, že ja to viem. Ak vám niečo ide, tak sa z toho tešíte a chcete ísť stále ďalej." 

 

Málokto vie, že diela, ktoré v Tricklandii berú návštevníkom dych, vyšli práve spod vašich rúk. Ako ste sa k tomu dostali? 

 

"Jeden z majiteľov, Majo, neviete ktorý, lebo obaja sa tak volajú, mal otca, ktorý pracuje pre mesto v Spišskej Novej Vsi. 

Na meste ma poznali, lebo už dlhé roky organizujeme Graffiti Spiš. Hľadali šikovného, múdreho chlapca a tak som prišiel 

ja. Tak okamžite som to prijal, nezaváhal som." 

 

Čo nasledovalo ďalej? 

 

"Stretli sme sa. Ukázali mi svoju predstavu, čo a ako by malo vyzerať. Snažil som sa toho držať, samozrejme, niektoré 

veci sme potom zmenili, ale cieľom bola slovenská tematika, kostolíky, architektúry, rozprávky, Jánošik a podobne. 

Keďže tam chodí veľa turistov aj zo zahraničia, tak aby to malo súvis so Slovenskom. Nech proste všetci vidia, že naše 

Slovensko je krásne a máme čo ponúknuť. Hneď sme si padli do oka a išli sme na to." 

 

Ako dlho trvalo, kým Tricklandia dostala dnešnú podobu? Počula som, že iba dva týždne trvalo, kým sa do veľkej knižnice 

nalepili knihy. Nepracovali ste na tom ale sám, je tak? 

 

"Bolo nás viac, moja manželka, umelecký maliar Ivan Jakušovský a tiež Ďoďo z Košíc. Mali tam byť viacerí, ale zistili 

sme, že to stíhame, nakoniec sme to zvládli v tomto zložení. Celé, aj s prípravou, to trvalo približne štyri až päť mesiacov. 

Oni to aj prerátavali presne koľko hodín sa na tom pracovalo. Poviem vám, bolo to šialené, ale krásne. Stálo to za to." 

 

Tých techník, ktoré ste na zhotovenie malieb použili, zrejme bolo viac? 

 

"Bola to mravčia práca, teda až blšia. Majo mal predstavu, aby by to bolo čo najviac do detailov prepracované. Stále do 

mňa dobiedzal, že ako to môžem spraviť s tými sprejmi, keď sú také hrubé a my tam potrebujeme také tenké čiarky. 
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Povedal som mu, nech nemá obavy, na to sú predsa rôzne techniky. Používali sme celú škálu prostriedkov, mali sme 

valčeky, farby, potom tenšie spreje s rôznymi tryskami. Ak aj to bolo hrubé, mali sme tenké fixky, grafiti fixy, s nimi sa 

robili detaily, so štetcami zase šablónky, čo sa dalo, rukami-nohami, to sme využili." 

 

V ktorých maľbách teda návštevníci nájdu práve vás? 

 

"Musím skromne podotknúť, že tie najkrajšie sú odo mňa. Ale nie, vtipkujem. Šašo je náš s tými kartami, drak, hrad, kniha 

a to je asi všetko. Najťažšie bolo urobiť toho šaša. To pozadie. A potom aj tá horná miestnosť bola ťažká. Ostatné veci 

maľovali tí, ktorí so mnou spolupracovali, ale návrhy som tiež robil ja. Všetko je teda moje, len niekde som jednoducho 

použil cudzie ruky a páčilo sa mi to." Počula som, že ste tomu venovali veľmi veľa času, kým to dostalo výslednú podobu, 

dokonca sa ku mne dostala správa, že v priestoroch galérie ste aj prespávali? "Ja som mal výhodu, pretože som chodil 

domov. Nemal som to ďaleko. Ale ostatní dvaja chalani, jeden je z Handlovej, druhý je z Košíc, tak oni domov nechodili, 

bývali priamo v Tricklandii." 

 

Nechytali ste zo seba občas aj nejakú tu ponorkovú chorobu, predsa len nonstop spolu? 

 

"Áno, to boli hádky, ponorka. Vyzeralo to ako v reality show, nabudúce by sme tam mali dať aj kamery a máme aj grafiti 

reality show. Každý z nás umelcov mal iný životný štýl. Jeden má rád niečo tak, druhý zase inak a toto bolo konfliktné. Ja 

som našťastie o desiatej večer odchádzal, ale potom sa na mňa chalani hnevali, že som im sľúbil, že tam budem s nimi a 

nebol som. A potom prišli časy ku koncu. Viete, ako fungujú umelci. Stále majú času a času a potom už ten čas nebol. 

Prichádzala panika. Asi dva týždne pred koncom sme tam začali pobehovať no a vtedy už nastali aj nočné služby, 

manželka prišla z práce, ja som tam ostal a tak ďalej. Prespal som tam už aj ja. Už som bol nútený. Spoločne sme si 

varili. Bol to krásny čas, už sa teším, keď otvoria ďalšie miestnosti a verím, že môj rukopis sa tam tiež podpíše." 

 

Spomínate si aj veselé príhody? Spomenuli ste mi, že majiteľ bol občas z vás už aj zúfalý? Prečo? 

 

"Majovu trpezlivosť obdivujem. Ja som napríklad maľbu šaša prerábal asi na trikrát. Úsmevných situácií bolo veľmi veľa. 

Všetkých som najradšej strašil. Stále večer som odchádzal domov, a potom keď som sa vracal, tak som ich strašil. Raz 

som ich tak vydesil, že náš umelecký maliar už chcel na mňa pomaly zaútočiť. Potom už zistili, že to robím ja a už to 

nebolo ono. Ani zvuky, výkriky nepomohli. Boli sme veselá partia." 

 

Do Tricklandie sa hneď po otvorení začali hrnúť davy turistov. Aký je to pocit, keď sa vaše maľby zverejňovali skoro v 

každom médiu, keď ich ľudia obdivovali? 

 

"Je to milé, ale nejako to neprežívam. Normálka. A druhá vec je, že ešte by som si to predstavoval lepšie, bol som 

sklamaný zo svojho výkonu. Nevidieť tam tie chyby?" 

 

Okom laika určite nie, prezraďte, kde ste zakopli? 
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"Napríklad, niektoré maľby mali byť iné. Veža pri tom drakovi sa nepodarila. Musel som ju opravovať. Draka sme 

prerábali na trikrát, stále sme niečo vylepšovali. Hrad mal inú podobu asi desaťkrát. Bola požiadavka, že to má byť 

Bojnický zámok. Navrhol som ho na počítači a keď sme ho nasvietili na miesto, kde mal byť, vôbec to nevyzeralo dobre. 

Prerábali sme to. Pomenili sme to. S Ďoďom, ktorý so mnou pracoval, sme už boli zúfalí. Boli sme ako starý manželský 

pár. Hádali sme sa stále, na každej vežičke, okne. On mal inú predstavu, ja inú. Potom sme sa dohodli, že sa to tak nedá 

robiť." 

 

Takže dá sa povedať, že veľa bolo aj o experimentovaní? 

 

"Nemali sme veľmi skúsenosti s priestorom, takže áno, experimentovali sme. Vedeli sme, že to nejako funguje na 

fotkách, ale nevedeli sme, ako to spraviť. Ďalší kolega dostal nápad, že vymyslí vzorec. Umelci a matematika, to vôbec 

nejde dokopy. Chcel vymyslieť vzorec na guľu v rohu, neviem prečo práve toto. Tak som sa ho opýtal, či je v pohode, že 

nič také predsa neexistuje. A on začal: "X a Y sa rovná," no nevypočítal to. Nedá sa to, veď každý roh je iný. 

Experimentovali sme s uhlom, s pohľadom, so vzdialenosťou. Hrad nakoniec vznikol, našli sme na to systém, ale ako 

sme toto robili vám neprezradím. Tajomstvo šéfkuchára." 

 

Tak skúste aspoň vysvetliť, ako je to možné, že maľby v Tricklandii dokážu doslova oklamať mozog. Ako je možné, že 

ľudia sa naraz ocitnú priamo v maľbách? 

 

"V tomto je uhol pohľadu. Jednoducho, stále sme to maľovali z nejakého pohľadu a tú maľbu sme prispôsobili bodu, v 

ktorom vy pred maľbou stojíte. A potom, keď sa pri tom odfotíte, jednoducho to vyzerá tak, akoby ste boli toho súčasťou. 

To je asi celý fígeľ. Jednoducho, keď sa v priestore pozriete ďalej dozadu, tak sa vám obraz zbieha a tu sa tá maľba 

zbieha k vám. Máte pocit, že ste tam. Takto nejako to funguje." 

 

Bola to teda poriadne drina, ale ten čas strávený tam asi neľutujete? 

 

"Určite nie. Som vďačný a hrdý na to, že som toho mohol byť súčasťou." 

 

JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Som vďačný a hrdý na to, že som toho mohol byť súčasťou. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Spišská Belá bola najväčším mestom regiónu severne od Kežmarku 

 [Noviny Spiša; 47/2016; 29/11/2016; s.: 19; MIROSLAV ŠTEVÍK ; Zaradenie: SERIÁL] 
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V súčasnosti Spišskú Belú radíme medzi menšie mestá. Ovplyvňuje to najmä skutočnosť, že neplní významnejšiu rolu z 

hľadiska administratívneho usporiadania regiónu. Akú pozíciu ale zohrávalo mesto v uplynulých storočiach? 

 

SPIŠSKÁ BELÁ. Mesto neďaleko Kežmarku malo v minulosti oveľa významnejšiu funkciu, ako by sa zdalo na prvý 

pohľad. Spišská Belá bola dlho najväčším mestom Spiša v jeho severnej časti. Ako a kedy sa ním stala? 

 

Prvé písomné doloženia sídiel nám dokladajú iba ich zaznamenanie v písomných prameňoch. Z uvedeného dôvodu nie 

je primerané hovoriť o mnohých spišských obciach a mestách, že majú za sebou sedemstoročnú históriu, keďže sú 

zaznamenané v 13. storočí. Život v našom regióne pulzoval aj pred 13. storočím, hoci písomných správ z toho obdobia 

niet. Nesporne uvedené konštatovanie platí aj o Spišskej Belej. 

 

Tatry chránili 

 

Vyvinula sa v Popradskej kotline už vo včasnostredovekom období. Archeologické nálezy svedčia o tom, že jadro 

slovanského osídlenia na hornom Spiši ležalo v priestore od okolia Popradu po okolie Spišskej Belej. Záujem Slovanov 

usadiť sa pod Tatrami mal viacero dôvodov. Najmenšie veľhory sveta chránili spomínanú oblasť od severu, a teda 

vzhľadom na nadmorskú výšku tu vládli relatívne priaznivé klimatické pomery. Ďalším faktorom bola bonita pôdy, ktorá 

najlepšie hodnoty na hornom Spiši dosahuje práve v okolí Spišskej Belej. Kotlinou preteká väčší vodný tok – rieka 

Poprad, popri ktorom stáročia viedla dôležitá spojnica smerom k Baltickému moru. Všetky tieto faktory ovplyvnili 

rozhodnutie Slovanov založiť v blízkosti spomínanej rieky a cesty svoje sídla. 

 

Maďarskí strážcovia hraníc 

 

Najbližším susedom Spišskej Belej bol Kežmarok, starobylé trhové miesto, kde sa od 11. alebo 12. storočia trhovalo 

počas pondelkov. Najneskôr v 12. storočí sa medzi Kežmarkom a Spišskou Belou usadili maďarskí strážcovia hraníc. Tak 

vznikli Strážky. Do vývinu národnostných pomerov v regióne výrazne zasiahli Nemci, a to najmä v rokoch po tatárskom 

vpáde, v polovici 13. storočia. Saskí osadníci prichádzali na Spiš s prísľubom, že tu budú môcť využívať viaceré výsady. 

Sídla, ktoré sa v predchádzajúcom období riadili zvykovým právom nadobudli prostredníctvom uhorského kráľa Bela IV. 

novú právnu pozíciu. Aby sa celý proces zjednodušil, Sasi, ktorí sa usadili na území niektorých sídiel (viac ako 

dvadsiatich) centrálnej časti regiónu, získali výsadné postavenie ako celok. Nechýbala vtedy medzi nimi ani Spišská Belá. 

 

V 13. storočí mestský charakter 

 

Tak ako to bolo obvyklé aj v iných sídlach regiónu, ktoré osídlili Nemci, prevzali od Slovákov ich pomenovania, prípadne 

im dávali alternatívne názvy. Pokiaľ ide o Spišskú Belú, dominoval po stáročia jej pôvodný názov, ktorý bol odvodený od 

pomenovania vodného toku. Niekedy sa zapisoval v podobe Beel, ale prevažovala forma Bela. Sídlo už počas 13. 

storočia začalo nadobúdať mestský charakter. Keď sa v 14. storočí stabilizoval mestský zväz na počet 24, Spišská Belá 

sa v ňom radila medzi najvýznamnejšie. Tento zväz ale začas čakali zmeny. 
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Ľubovňa, Hniezdne i Podolínec zdieľali osudy 

 

Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský dal poľskému kráľovi do zálohu 16 miest, a tak sa po roku 1412 rozdelil pôvodný 

mestský zväz s 24 členmi na dve časti. 13 miest zo spomínanej komunity a mestečká Stará Ľubovňa, Hniezdne a 

Podolínec zdieľali ďalšie stáročia spoločné osudy v rámci Spišského starostovstva, ktoré spravovali poľskí starostovia z 

hradov v Podolínci a Starej Ľubovni. Z hospodárskeho hľadiska bol záloh 16 spišským mestám na prospech. Privilégiá im 

udeľovali uhorskí i poľskí králi. Spišská Belá sa vďaka tomu postupne stala konkurentom podstatne väčšieho Kežmarku, 

ktorý nebol súčasťou spišského zálohu. Kežmarčania sa museli od istého času zmieriť so skutočnosťou, že v susednej 

Spišskej Belej sa konávalo viac výročných trhov ako v ich kráľovskom meste. 

 

Víno, tabak, železo 

 

Ešte v polovici 19. storočia sa v Spišskej Belej usporadúvalo ročne 7 jarmokov. Viac ich mal na Spiši už len Podolínec 

(8). Výhody plynúce z privilégií panovníkov oboch kráľovstiev využívali Spišskobeľania pre obchodné aktivity, pričom 

prekvital najmä obchod s vínom, tabakom a železom. A popredné postavenie si mesto udržalo aj po skončení spišského 

zálohu. Od roku 1774 do roku 1876 bolo súčasťou Provincie XVI spišských miest, ktorej sídlom sa stala Spišská Nová 

Ves. V roku 1777 bola Spišská Belá počtom obyvateľov piatym najväčším mestom provincie (2 319 obyvateľov). Z 

národnostného hľadiska v nej prevažovali Nemci, z náboženského evanjelici. Druhou najpočetnejšou národnosťou v 

meste boli Slováci. Aj v tomto období sa Spišská Belá vyznačovala hojne navštevovanými týždennými a výročnými trhmi. 

 

Pestovali ľan, venovali sa tkáčstvu 

 

Tunajšie obyvateľstvo pestovalo vo veľkom ľan a venovalo sa tkáčstvu. Po stáročia bola Spišská Belá známa taktiež 

výrobou borovičky, ktorú poznali spotrebitelia ďaleko za hranicami nielen samotného Spiša, ale i Uhorska. Z tunajších 

remesiel vynikali najmä kožušníci, medikováči a obuvníci. V rámci spomínanej provincie sa Spišská Belá radila k jej trom 

najremeselníckejším mestám. 

 

Viaceré pamätihodnosti 

 

O niekdajšej sláve mesta dnes svedčia jeho viaceré vzácne pamätihodnosti, medzi ktorými vyniká gotický Kostol sv. 

Antona pustovníka s renesančnou zvonicou v jeho susedstve. V minulosti viedla hlavná cesta približne v priestore, kde v 

súčasnosti prechádzajú vlaky. Akiste by nejeden Spišskobeľan privítal, ak by to bolo aj dnes. Je na škodu veci, že 

historické centrum pretínajú veľmi frekventované komunikácie. Ak by sa tento problém podarilo v budúcnosti vyriešiť, bolo 

by to na prospech nielen tunajších obyvateľov, ale i návštevníkov tohto vzácneho historického mesta Spiša. 

 

MIROSLAV ŠTEVÍK 
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Kežmarčania sa museli od istého času zmieriť so skutočnosťou, že v susednej Spišskej Belej sa konávalo viac výročných 

trhov ako v ich kráľovskom meste. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Neprehliadnite akcie na týždeň 

 [Prešovské noviny; 47/2016; 29/11/2016; s.: 19; LEA HEILOVÁ MARIO HUDÁK ; Zaradenie: SERVIS] 

 

Čo prinesú akcie v regióne počas nasledujúcich dní? 

 

UTOROK 29. 11. 

 

Vianočné trhy 2016 

 

PREŠOV. Vianočné trhy na pešej zóne budú otvorené aj v utorok v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. Stánky s 

občerstvením budú k dispozícii až do 22.00 hod. Trhy budú v centre mesta až do 23. decembra. Súčasťou trhov je aj 

klzisko, ktoré bude v prevádzke v čase od 13.00 hod. do 20.00 hod. 

 

Ekotopfilm 

 

PREŠOV. Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm, ktorého hlavnou témou je "Trvalo udržateľný rozvoj", 

mieri v rámci tour po Slovensku aj do Prešova. V Kine Scala uvidíte v utorok o 17.00 hod. film Ulin, o 17.25 hod. film 

Mikropôrod a o hodinu neskôr bude diskusia. O 19.15 hod. sa bude premietať film Ako sa zrodil prales, o 20.15 hod. film 

Špinavé zlato a o 20.50 hod. film Jedovaté podozrenie – Ethoxyquina jeho stopy. Vstup na všetky filmy je zadarmo. 

Okrem filmových dokumentov a sprievodného programu vo forme prednášky sa v doobedňajších hodinách koná pre 

žiakov základných a stredných škôl Junior festival, kde hravou formou načerpajú nové vedomosti. 

 

Ženba 

 

PREŠOV. Na Malej scéne Divadla Jonáša Záborského vás v utorok o 18.30 hod. čaká vtipný príbeh, komické situácie a 

groteskný úškľab – jednoducho pohodový divadelný večer v spoločnosti nedokonalo roztomilých postáv. 

 

Od ambient, minimalizmu k jazzovej hudbe 

 

PREŠOV. Literárna kaviareň Viola pozýva na recitál Jána Kopčáka a Andyho Beleja. V utorok o 19.00 hod. 

 

Kino Pocity 
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PREŠOV. V Kaviarni Libresso Books & Coffee sa v utorok o 19.00 hod bude premietať film Zväčšenina. 

 

Potulky svetom 

 

PREŠOV. Cestovateľský večer, na ktorom sa dozviete ako cestovať za pár eur krížom-krážom nielen po Európe. Martin 

Lipinský príde do Wave Clubu v utorok o 19.00 hod. 

 

Drevorezby Miloslava Sočku 

 

PREŠOV. Slovenské národné múzeum – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove v spolupráci s občianskym združením 

Dreams and goals vás pozývajú na vernisáž výstavy Drevorezby Miloslava Sočku. Podujatie sa uskutoční v priestoroch 

múzea v utorok o 16.00 hod. 

 

Zara Kromková číta 

 

PREŠOV. Rodová čitáreň občianskeho združenia MyMamy bude v utorok o 19.00 hod. v Christianii. Tentokrát sa 

predstaví Zara Kromková, predstaviteľka Transfúzie, neziskového združenia pre podporu trans ľudí. 

 

STREDA 30. 11. 

 

Vianočné trhy 2016 

 

PREŠOV. Vianočné trhy na pešej zóne budú otvorené aj v stredu v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. Stánky s 

občerstvením budú k dispozícii až do 22.00 hod. Súčasťou trhov je aj klzisko, ktoré bude v prevádzke v čase od 13.00 

hod. do 20.00 hod. Svet očami prešovských turistov PREŠOV. Ďalšou témou prešovských turistov bude Keňa. 

Porozprávať o nej príde v stredu o 17.00 hod. na Mestský úrad lektor Rudolf Košč. 

 

Ekotopfilm 

 

PREŠOV. V rámci medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm budú v stredu od 17.00 hod. premietať v 

Kine Scala tieto filmy: Púštna ruža (17.00 hod.), Baobaby medzi súšou a morom (17.35 hod.), od 18.35 hod. bude 

prebiehať diskusia a o 19.25 hod. premietnu film Snežné opice. O hodinu neskôr príde na rad Žijeme pod vodou a o 

20.40 hod. uvidíte film ľudské telo: Mikroskopické safari. 

 

Psie srdce 
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PREŠOV. Pes, ktorý šteká, nehryzie. Ale čo pes, ktorý rozpráva, spieva internacionálu a číta Engelsove spisy? 

Dramatizácia jednej z najtemnejších kníh 20. storočia, ktorá pre svoju odvážnu optiku mohla vyjsť až 47 rokov po smrti 

autora. V DJZ v stredu o 18.30 hod. 

 

Science Café _08 

 

PREŠOV. Prednáška na tému "Nemyslím ... teda nie som." Sa uskutoční v kaviarni Libresso Books & Coffee v stredu o 

18.30 hod. Prednášať bude Iveta Kovalčíková. 

 

Okresný špitál alebo plukovníková žena 

 

PREŠOV. Hra významného súčasného bulharského autora Christa Bojčeva "Okresný špitál" mapuje spoločenské pomery 

na vzorke ľudí nachádzajúcich sa v nemocnici. Scény zo šťastného života bláznov na psychiatrii. Na Veľkej scéne v 

Divadle Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. 

 

Hory a mesto 

 

PREŠOV. V rámci festivalu Hory a mesto budú v stredu od 19.00 hod. v kaviarni Lanového centra Outdoorpark premietať 

outdoorové filmy: Unreal a film Rýchlo a naľahko. 

 

Od Tatier k Aralu 

 

PREŠOV. Video, slide show a rozprávanie banskobystrického cestovateľa Mareka Slobodníka z cesty k Aralskému 

jazeru na Jawách Pionier bude v Christianii v stredu o 19.00 hod. Vernisáž: "Súkromný priestor" PREŠOV. Literárna 

kaviareň Viola pozýva v stredu o 19.00 hod. na vernisáž výstavy Ivany Pančákovej. 

 

Výstava: Vianočný salón 

 

PREŠOV. Galéria Átrium a autori vás pozývajú v stredu o 17.30 hod. na otvorenie výstavy Vianočný salón. 

 

Joga 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Pod vedením učiteľky Lucie Pauli sa v telocvični starej školy uskutoční v stredu o 17.00 hod. cvičenie 

jogy. Potrebná je karimatka a športové oblečenie. 

 

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom 
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LIPANY. Mestská knižnica v Lipanoch pozýva všetkých knižných nadšencov na príjemné besedovanie s autorom 

Jozefom Banášom. V priestoroch mestskej galérie sa v stredu o 14.00 hod. okrem predstavenia novej knihy dozviete aj 

mnohé iné zaujímavosti zo života tohto slovenského autora. 

 

ŠTVRTOK 1. 12. 

 

Vianočné trhy 2016 

 

PREŠOV. Vianočné trhy na pešej zóne budú otvorené aj vo štvrtok v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. Stánky s 

občerstvením budú k dispozícii až do 22.00 hod. Súčasťou trhov je aj klzisko, ktoré bude v prevádzke v čase od 13.00 

hod. do 20.00 hod. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou: ABBA 

 

PREŠOV. Najznámejšie hity populárnej švédskej popovej skupiny 70.rokov minulého storočia pod umelou hviezdnou 

oblohou planetária vo štvrtok v čase od 18.00 hod do 19.00 hod. Program vhodný pre stredoškolákov a dospelých. 

 

Diskusia o migrácii a utečencoch 

 

PREŠOV. Kaviareň Viola v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry organizuje diskusiu o migrácii, utečencoch 

a o tom, ako môžeme spolu žiť v čoraz rozmanitejšom svete. V diskusii vystúpia Addy Akrama, poslanec mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi – Inda s britským pasom, Reza Sičani utečenec z Iránu, ktorý už roky žije v 

Košiciach a sociologička Elena G. Kriglerová, ktorá sa integrácii migrantov venuje ako výskumníčka. Vo štvrtok v Kaviarni 

Viola o 18.00 hod. 

 

Revízor 

 

PREŠOV. Stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora a azda len spŕška úplatkov 

dokáže tieto vody opäť upokojiť. Najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa v Historickej budove DJZ vo štvrtok o 

18.30 hod. Studený dotyk strateného rána PREŠOV. Štátna vedecká knižnica v Prešove, dokumentačnoinformačné 

centrum rómskej kultúry vás pozývajú na kultúrne podujatie spojené s uvedením básnickej zbierky Romana Goroľa 

"Studený dotyk strateného rána". Vo Wave Clube vo štvrtok o 18.00 hod. Vystúpia: Duo Farsa a Barbora Botošová. 

 

Tvorivá dielňa 

 

PREŠOV. Útvar osvetovej činnosti v Divadle Jonáša Záborského vás vo štvrtok o 16.00 hod. pozýva na tvorivé dielne. 

Témou bude papierové slávnostné prestieranie. 
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Deň otvorených dverí na Gymnáziu 

 

BARDEJOV. Vo štvrtok 1. decembra od 8.00 hod. sa na Gymnáziu Leonarda Stöckela uskutoční Deň otvorených dverí 

bilingválneho štúdia pre školy okresu Bardejov, Svidník a Stará Ľubovňa. 

 

Perinbaba 

 

BARDEJOV. Vo štvrtok o 10.00 hod. a o 17.00 hod. predstavia v bardejovskej športovej hale učitelia a žiaci Súkromnej 

základnej umeleckej školy Dlhý rad 30, Bardejov program Perinbaba. 

 

PIATOK 2. 12. 

 

Vianočné trhy 2016 

 

PREŠOV. Vianočné trhy na pešej zóne budú otvorené aj v piatok v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. Stánky s 

občerstvením budú k dispozícii až do 22.00 hod. Súčasťou trhov je aj klzisko, ktoré bude v prevádzke v čase od 13.00 

hod. do 20.00 hod. 

 

Ľubo Virág 

 

PREŠOV. Koncert speváka Ľuba Virága, držiteľa piatich zlatých platní, speváka oceňovaného doma i v zahraničí a 

umelca, ktorý je médiami označovaný ako slovenský Bocelli a Pavarotti. Na koncerte budete počuť klasiku, tanečnú hubu, 

rómske piesne a evergreeny. Koncert sa uskutoční v piatok o 18.00 hod. v Kine Scala. 

 

Sisa Fehér a Ferero Rocher 

 

PREŠOV. Oscilácia medzi jazzom, bluesom a alternatívou, autorské texty, tvorba plná napätia a emócií, energický prejav 

doplnený zamatovým hlasom speváčky Sisy Fehér. V Christianii v piatok o 20.30 hod. 

 

Vianočné komunitné trhy 

 

BARDEJOV. V piatok od 12.00 hod. do 18.00 hod. sa na bardejovskom Radničnom námestí uskutočnia Vianočné 

komunitné trhy Komunitnej nadácie v Bardejove. Už prvý decembrový víkend sa môžete na námestí stretnúť so svojimi 

obľúbenými, ale aj novými predajcami, ktorých krásnymi a chutnými výrobkami môžete potešiť nielen seba, ale aj svojich 

blízkych. 

 

Metalový koncert – From the six 
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BARDEJOV. V piatok od 21.00 hod. bude v Rock Cafe Bardejov metalový koncert košickej kapely From the six. Zahrá aj 

vranovská rock-bluesová skupina Black Dog. 

 

Star winter party 

 

BARDEJOV. V piatok od 21.00 hod. bude v bardejovskom klube U pirátov (Republic Hotel Club) Star winter party, hrá DJ 

Magi. 

 

Aj muži majú svoje dni 

 

SVIDNÍK. V piatok o 19.00 hod. sa bude vo svidníckom Dome kultúry hrať divadelné predstavenie – Aj muži majú svoje 

dni. Komédia je zábavným pohľadom do sveta mužov, ktorí sa skrývajú pred svojimi ženami, ktoré trávia všetok voľný čas 

v obchodných centrách. Hrajú: Branislav Deák, Ján Jackuliak, Gregor Hološka, Milan Bahul. 

 

SOBOTA 3. 12. 

 

Vianočné trhy 2016 

 

PREŠOV. Vianočné trhy na pešej zóne budú otvorené aj v sobotu v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. Stánky s 

občerstvením budú k dispozícii až do 22.00 hod. Súčasťou trhov je aj klzisko, ktoré bude v prevádzke v čase od 13.00 

hod. do 20.00 hod. 

 

Mikulášska burza 

 

PREŠOV. Aj vy máte plnú skriňu vecí, ktoré už nenosíte? Máte lyžiarsku výstroj? Oblečenie na zimu pre deti a 

dospelých? Chcete predať, kúpiť, vymeniť? Príďte na "Mikulášsku burzu" v sobotu v čase od 10.00 hod. do 18.00 hod. do 

PKO – Kultúrneho strediska Šváby. 

 

Ariadnina čelenka 

 

PREŠOV. Rozprávka v planetáriu pre najmenších školákov, spracovaná podľa gréckej báje o súhvezdí Severná koruna. 

V prešovskej Hvezdárni a planetáriu v sobotu o 11.00 hod. 

 

Handmade trhy 

 

PREŠOV. Predvianočné handmade trhy na poschodí v Čukoláde, ktorých cieľom je podpora a prezentácia šikovných 

kreatívcov. Môžete sa tešiť na zápisníky, diáre, výrobky z dreva, háčkované a šité hračky, šperky a bižutériu rôzneho 
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druhu, kvetinové vecičky, keramiku a veľa ďalších zaujímavých drobností, ktoré budú jedinečné.. v čokoládovni Čukoláda 

v sobotu od 14.00 hod. do 20.00 hod. 

 

Vianočné komunitné trhy 

 

BARDEJOV. V sobotu od 9.00 hod. do 15.00 hod. sa na bardejovskom Radničnom námestí uskutočnia Vianočné 

komunitné trhy Komunitnej nadácie v Bardejove. 

 

Angels of Glory in Bardejov 3 

 

BARDEJOV. V sobotu od 18.00 hod. sa v bardejovskej športovej hale uskutoční Gala večer Majstrov bojových umení – 

Angels of Glory in Bardejov 3. Na kutlúrno-športovej akcii sa predvedú zápasníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska a 

Portugalska. V štýloch kickboxu, boxu a thajského boxu. 

 

Classic disco party 

 

BARDEJOV. V sobotu od 21.00 hod. bude v bardejovskom klube U pirátov (Republic Hotel Club) Classic disco party, hrá 

Slavo DJ. 

 

NEDEĽA 4. 12. 

 

Vianoce s Emmou Drobnou PREŠOV. Mikulášsky program v ZOC MAX bude nabitý vystúpeniami na čele s obľúbenou 

speváčkou Emmou Drobnou, svoje gymnastické a baletné vystúpenie predvedie klub modernej gymnastiky LASER-

DELTA, potešiť vás prídu aj detičky zo ZUŠ ELBA a z centra voľného času EBONY. Nebude chýbať dvojica Anjelik a 

Čert, ktorá sa postará o zábavu a príchod Mikuláša! Okrem toho v Maxe odštartujú aj charitatívnu akciu Stromček prianí, 

ktorá potrvá až do 18. Decembra. Cieľom bude tento rok vyčariť úsmev na tvári dôchodcov zo zariadenia pre seniorov 

NÁRUČ na Veselej ulici v Prešove. Podujatie sa uskutoční v ZOC Max v nedeľu o 15.00 hod. 

 

Budulínček – Mikulášske predstavenie 

 

PREŠOV. Rozprávka o chlapčekovi, ktorý nepočúval, o babke a dedkovi, ktorí počuli veľmi zle, a o líške, ktorá počula až 

príliš dobre... Pôvabné originálne spracovanie klasickej českej rozprávky na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v 

nedeľu o 16.00 hod . Vhodné pre deti od 6 rokov. Ani spolu, ani bez sebe PREŠOV. V Parku kultúry a oddychu uvidíte v 

nedeľu o 19.00 hod. v predstavení "Ani spolu, ani bez sebe" Janu Paulovú a Davida Suchařípu. 

 

Stretnutie s Mikulášom 
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VEĽKÝ ŠARIŠ. V nedeľu o 15.00 hod. príde na Námestie sv. Jakuba vo Veľkom Šariši Mikuláš. V programe vystúpia deti 

zo ZŠ, MŠ a ZUŠ Veľký Šariš. K dispozícii budú aj stánky s občerstvením. 

 

Mikulášska nádielka 

 

SABINOV. Mikulášska nádielka pre verejnosť bude v Kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove v nedeľu o 

16.00 hod. 

 

Čaro hliny a dreva: Tomáš Mihok 

 

BARDEJOV. V nedeľu od 15.00 hod. sa v galérii Hornošarišského osvetového strediska uskutoční vianočná výstava 

ľudového tvorcu Tomáša Mihoka z obce Kurima. 

 

Otvorenie dielne remesiel 

 

BARDEJOV. V nedeľu o 15.30 hod. sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku uskutoční slávnostné otvorenie 

zrekonštruovanej dielne remesiel, ktorú ako prvú v regióne otvorili pred 20-timi rokmi. Predvedie sa keramikár, tkáčka, 

paličkárky a čipkárky, budú aj ukážky maľby na sklo, pletenie košíkov z prútia, výroba ozdôb z drôtu, maľovanie sviečok a 

pečenie a zdobenie medovníkov. Ukážky budú doplnené o predaj ľudovoumeleckých výrobkov. 

 

PONDELOK 5. 12. 

 

Nemá kocúr večne hody 

 

PREŠOV. Chudobná vdova má na vydaj dcéru, o ktorú sa uchádzajú hneď dvaja ženísi. Atraktívny, ale insolventný 

mladík a zároveň jeho bohatý, ale starý strýko. Každý z nich má teda celkom iné prednosti a nie je jednoduché vybrať si. 

Predstavenie odohrajú herci Divadla Jonáša Záborského v Historickej budove v pondelok o 18.30 hod. 

 

Confessions of an eco-terrorist 

 

PREŠOV. Kaviareň Libresso Books & Coffee pozýva na podujatie Confessions of an eco-terrorist, ktoré sa uskutoční v 

priestoroch kaviarne v pondelok o 19.00 hod. 

 

Seniorský Mikuláš 

 

LIPANY. Seniorov z Lipian čaká v pondelok o 14.00 hod v Mestskej galérii mikulášske posedenie pri šálke teplého 

bylinkového čaju s milým programom detí zo ZUŠ Lipany. Nebude chýbať ani sladká odmena. 
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Rozsvietenie jedličky 

 

SABINOV. V pondelok o 16.30 hod. bude v Sabinove sprievod detí a sv. Mikuláša do parku Námestia slobody pri kostole, 

kde spoločne rozsvietia jedličku a vianočnú výzdobu v meste. V programe vystúpi Máša, Woody a Mikuláš – divadlo 

Astores Rožňava. 

 

Mikuláš v Bardejove 

 

BARDEJOV. V pondelok od 10.00 hod. do 17.30 hod. sa na bardejovskom Radničnom námestí uskutoční celodenný 

program Mikuláš príde do mesta Bardejov. Pripravené sú detské animačné podujatia, rozdávanie darčekov, príchod 

Mikuláša, rozsvietenie vianočnej výzdoby a stromčeka i mikulášsky ohňostroj. 

 

Výstava fotografií – Incredible India 

 

BARDEJOV. V pondelok o 16.00 hod. sa v galérii Okresnej knižnice Dávida Gutgesela uskutoční vernisáž k výstave 

fotografií Milana Kuruca – Incredible India. Výstava je pripomienkou na ničivé zemetrasenie v Nepále. Súčasťou výstavy 

je prednáška autora fotografií ktorá bude nasledovať po vernisáži o 17.00 hod. 

 

Výber z tvorby 

 

SVIDNÍK. Do pondelka bude v Podduklianskom osvetovom stredisku výstava výtvarníkov Kataríny Grusovej a Jozefa 

Horkavého pod názvom Výber z tvorby. 

 

Stretnutie s Mikulášom 

 

SVIDNÍK. V pondelok od 15.30 hod. sa na svidníckej pešej zóne uskutoční akcia Stretnutie s Mikulášom a slávnostné 

rozsvietenie stromčeka, ktoré organizuje Centrum voľného času Svidník a Mesto Svidník. 

 

LEA HEILOVÁ MARIO HUDÁK 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Spišská sa stane opäť dejiskom pokusu o slovenský rekord: V pláne ho má riaditeľ! 

 [spisska.dnes24.sk; 29/11/2016; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-sa-stane-opat-dejiskom-pokusu-o-slovensky-rekord-v-plane-ho-ma-riaditel-256893 

 

 Spišská Nová Ves sa neraz stala dejiskom, kde sa pokúšali mladší či starší o slovenský rekord v rôznych oblastiach. 

Ani predvianočné obdobie nebude výnimkou. 

 

http://spisska.dnes24.sk/spisska-sa-stane-opat-dejiskom-pokusu-o-slovensky-rekord-v-plane-ho-ma-riaditel-256893
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Po rekorde o najdlhšiu kresbu na chodníku, najväčšej mozaike z cestovín, najdlhšej obloženej bagete, behu na vysokých 

topánkach a iných rekordoch, ktoré prebiehali v našom meste, prichádza čas na pokus o ďalší slovenský rekord. 

 

Prečítajte si aj 

 

Len koncom septembra sa žiaci základných a materských škôl v Spišskej Novej Vsi stali hlavnými účastníkmi 

ustanovujúceho slovenského rekordu v pití mlieka. Vtedy takmer 5000 detí v rovnakom čase vypilo 1 242 litrov mlieka. 

 

Ďalší pokus o slovenský rekord v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční 5. decembra 2016 o 16.00 hod. v Dufarte na Letnej 

ulici. 

 

O nový slovenský rekord v počte svietiacich samorastových drevených svietnikov sa pokúsi riaditeľ n. o. Domovina 

Hodkovce a bývalý dlhoročný poslanec spiškonovoveského mestského zastupiteľstva Juraj Beňa. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  O2 rozšírilo pokrytie LTE o nových 7 miest a obcí 

 [techbox.dennikn.sk; 29/11/2016; Imrich Maťo ; Zaradenie: Novinka] 

http://techbox.dennikn.sk/o2-rozsirilo-pokrytie-lte-novych-7-miest-a-obci/ 

 

Po týždni máme opäť k dispozícii najnovšie informácie o stave pokrytia siete LTE operátora O2. 

 

Ten v uplynulých dňoch potešil obyvateľov siedmych miest a obcí, v ktorých najnovšie pribudla sieť rýchleho internetu 

LTE. Pri pohľade na sumár predošlého týždňa sa ukazuje, že od septembra t.r., teda počas druhej fázy budovania LTE 

siete, operátor pokryl už 184 lokalít. 

 

Asi netreba pripomínať, že O2 si predsavzalo dosiahnuť do konca roka 2016 percento pokrytia signálom LTE na úrovni 

66 %. No a z týždňa na týždeň sa tomu stále viac približuje. 

 

Aj predošlý piatok v duchu aktivity "O2 nasvecuje mestá na modro" operátor na znak rozširovania LTE siete osvetlil jednu 

z vybraných pamätihodností. Tento raz sa tej cti dostalo Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Spišské divadlo, Spišská Nová Ves, 25. 11. 2016ZDROJ | O2 

http://techbox.dennikn.sk/o2-rozsirilo-pokrytie-lte-novych-7-miest-a-obci/
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No a kto je najnovšie "v klube LTE"? 

 

Horný Hričov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Stará Ľubovňa, Svederník, Štúrovo a Žarnovica. 

 

Okrem toho pokrylo O2 signálom LTE aj úsek diaľnice D1 pri Svederníku a Hornom Hričove a úsek rýchlostnej cesty R1 

pri Žarnovici. 

 

Zdroj O2 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Parádny darček: Roklinu Kyseľ si môžete nielen prejsť, ale už aj prelistovať 

 [pluska.sk; 29/11/2016; TASR, dp ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/roklina-kysel-ako-ju-nepoznate-musite-vidiet.html 

 

V rámci podujatia Dvorné dialógy 38 predstavia v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi v stredu 30. novembra 

novú publikáciu Kyseľ v Slovenskom raji. 

 

Roklinu Kyseľ zvečnili v publikácii. 

 

Autor - Matej Kalina 

 

Autormi knihy sú Ján Petrík, Tomáš Dražil, Vladimír Olejník, Marián Soják, Peter Olekšák a Gita Jančová. Publikáciu 

vydala Správa národného parku Slovenský raj pri príležitosti znovusprístupnenia rokliny Kyseľ, ktorá bola 40 rokov 

uzavretá.  

 

Dôsledky požiaru 

 

"V roku 2016 sa naplnilo smutné výročie veľkého požiaru v tiesňave Kyseľ, ktorý znemožnil na dlhých 40 rokov návštevu 

tohto klenotu Slovenského raja. Dnes, keď sa prírodné pomery po rokoch stabilizovali, snažia sa všetci zúčastnení o 

návrat turistov do Kyseľa," uviedla Eva Čarnogurská z Múzea Spiša. Podľa jej slov je publikácia svedectvom pre 

nasledujúce generácie, hlavne milovníkov turistiky, prírody a obdivovateľov krás Slovenského raja. 

 

Liaheň zanietencov 

 

http://www.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/roklina-kysel-ako-ju-nepoznate-musite-vidiet.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 11. 2016 

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

"Na Spiši a priamo v meste Spišská Nová Ves vyrástla celá plejáda úspešných turistov, horolezcov a športovcov. A 

práve pre nich sňali autori z pliec batohy a vzali do rúk perá," povedala. Cyklus Dvorné dialógy organizuje Múzeum Spiša 

a každý mesiac prináša pre širokú verejnosť diskusie s osobnosťami z oblasti vedy, kultúry a umenia. Dialógy prebiehajú 

pod vedením historika Múzea Spiša Miroslava Števíka. 

 

Autor - TASR, dp 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  O2 horlivo pracuje na rozširovaní svojej 4G siete: Doplnil ju o ďalších 7 miest a obcí! 

 [androidportal.zoznam.sk; 29/11/2016; Tlačová správa ; Zaradenie: AndroidPortal.sk] 

http://androidportal.zoznam.sk/2016/11/o2-rozsirovani-4g-siete-doplnil-7-miest-obci/ 

 

O2 na znak pokrytia 4G sieťou Spišskej Novej Vsi nasvietil budovu Spišského divadla 

 

O2 v rámci svojej druhej fázy výstavby vlastnej 4G LTE siete prinieslo 4G signál do ďalších 7 lokalít na Slovensku. V 

druhej fáze pokrývania pribudlo ku krajským mestám, pokrytým ešte minulý rok, už 168 nových lokalít. Operátor sa tak 

úspešne blíži k plánu pokryť do konca roka minimálne 66 % populácie Slovenska. 

 

O2 spustilo 4G LTE sieť v 7 nových lokalitách 

 

K doteraz pokrytým lokalitám pribudlo minulý týždeň 7 nových miest a obcí, v ktorých budú môcť zákazníci surfovať v 4G 

sieti. Konkrétne ide o mestá a obce a ich okolie: Ružomberok, Horný Hričov, Žarnovica, Stará Ľubovňa, Rimavská 

Sobota, Štúrovo a Svederník. Okrem toho pokrylo O2 signálom 4G aj úsek diaľnice D1 pri Svederníku a Hornom Hričove 

a úsek rýchlostnej cesty R1 pri Žarnovici. 

 

Druhá fáza rozširovania 4G LTE v plnom prúde 

 

Po minulom roku, kedy O2 pokrylo signálom 4G LTE všetky krajské mestá, v druhej polovici tohto roka odštartoval 

operátor druhú fázu rozširovania siete. "V druhej fáze sa zameriavame na rovnomerné pokrývanie územia celého 

Slovenska, tak aby signál LTE malo k dispozícii v čo najkratšom čase nielen čo najviac zákazníkov, ale aby si ho užili 

rovnako ľudia žijúci na západe, východe, či strede Slovenska," uviedol Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2. 

 

O2 nasvecuje mestá na modro 

 

Spúšťanie 4G LTE siete v jednotlivých mestách sa O2 rozhodlo ozvláštniť špeciálnou aktivitou – modrým nasvietením 

najvýznamnejších pamätihodností vo vybraných mestách: "So spustením 4G signálu sme sa rozhodli symbolicky vysvietiť 

na modro aj jednotlivé dominanty vybraných miest, kde už zákazníci môžu využívať najrýchlejší 4G LTE internet od O2," 

uviedla Tereza Molnár, hovorkyňa O2. 

http://androidportal.zoznam.sk/2016/11/o2-rozsirovani-4g-siete-doplnil-7-miest-obci/
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Tretí novembrový piatok sa tak po zotmení vysvietilo na modro Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. V najbližších 

týždňoch bude O2 v aktivite pokračovať a nasvieti každý piatok jeden z miestnych monumentov v celkovo 25 mestách po 

celom Slovensku. Nasvietenie monumentu je vždy spojené s promoakciou za účasti hostesiek – O2 Anjelov a možnosťou 

získať zadarmo dáta navyše. 

 

Čo získajú zákazníci so 4G LTE signálom? 

 

Zákazníci so signálom 4G budú mať k dispozícii rýchly internet dosahujúci teoretickú maximálnu rýchlosť sťahovania 73 

Mbps a reálne rýchlosti od 25 Mbps pri sťahovaní a od 15 Mbps pri odosielaní dát. Na to, aby mohli zákazníci O2 

využívať možnosti 4G internetu si nemusia nič aktivovať, ani platiť ďalšie poplatky navyše. V prípade, že niektorí 

zákazníci majú staršiu SIM kartu nepodporujúcu 4G, bezplatne si ju môžu vymeniť v ktorejkoľvek predajni O2. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  O2: LTE sieť je dostupná v ďalších siedmich mestách a obciach 

 [fony.sk; 29/11/2016; Lenka Ivančíková ; Zaradenie: Fony.sk] 

http://www.fony.sk/clanky/11893-o2-lte-siet-je-dostupna-v-dalsich-siedmich-mestach-a-obciach 

 

O2 vo svojom pravidelnom týždennom reporte informovalo o nových lokalitách, v ktorých sa môžu zákazníci pripojiť do 

LTE siete a surfovať s teoretickou maximálnou rýchlosťou sťahovania 73 Mbps. Reálne rýchlosti sú od 25 Mbps pri 

sťahovaní a od 15 Mbps pri odosielaní dát.  

 

K doteraz pokrytým lokalitám pribudlo minulý týždeň sedem nových miest a obcí: Ružomberok, Horný Hričov, Žarnovica, 

Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Štúrovo a Svederník. Okrem toho pokrylo O2 signálom 4G aj úsek diaľnice D1 pri 

Svederníku a Hornom Hričove a úsek rýchlostnej cesty R1 pri Žarnovici. 

 

Po minulom roku, kedy O2 pokrylo 4G signálom všetky krajské mestá, odštartoval operátor v druhej polovici tohto roka 

druhú fázu rozširovania siete. O2 sa už blíži k plánu pokryť do konca roka až 66 % populácie Slovenska. 

 

Spúšťanie 4G siete v jednotlivých mestách sa O2 rozhodlo ozvláštniť špeciálnou aktivitou – modrým nasvietením 

najvýznamnejších pamätihodností vo vybraných mestách. Štvrtý novembrový piatok sa tak po zotmení vysvietilo na 

modro Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Nasvietenie monumentu je vždy spojené s promoakciou za účasti 

hostesiek - O2 Anjelov a možnosťou získať zadarmo dáta navyše.  

 

Zdroj - tlačová správa 

 

-END 

 

http://www.fony.sk/clanky/11893-o2-lte-siet-je-dostupna-v-dalsich-siedmich-mestach-a-obciach
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Späť na obsah 

 

1.25.  Hypernova končí aj v Avione. Sieť zostane osekaná takmer na kosť 

 [etrend.sk; 29/11/2016; Marek Legéň ; Zaradenie: eTREND/firmy] 

http://www.etrend.sk/firmy/hypernova-konci-aj-v-avione-siet-zostane-osekana-takmer-na-kost.html 

 

Z pôvodne dvoch desiatok Hypernov bude od januára fungovať už len päť, postupne sa majú zmeniť na nové Terno 

 

Zdroj - Maňo Štrauch 

 

Sieť predajní Hypernova sa onedlho opäť zmenší. S koncom roka odzvoní dvom prevádzkam v obchodných centrách - v 

bratislavskom Avione a košickom Atrium Optima. V portfóliu prevádzkovateľa, ktorým je skupina Terno, tak zostane už 

len pätica Hypernov. Pôvodne ich na Slovensku fungovalo vyše dvadsať. 

 

Zoštíhľovanie siete veľkoplošných Hypernov sa začalo vlani ešte pod taktovkou predchádzajúcich majiteľov okolo Michala 

Holíka. Manažér blízky finančnej skupine J&T ju prevzal od holandského Aholdu v roku 2014, no s redukciou stratového 

reťazca dlho váhal. 

 

Začiatkom tohto roka sa celá kapitálovo podvýživená rodina obchodných reťazcov okolo Terna (Terno, Moja Samoška, 

Hypernova) presťahovala do portfólia spoločnosti Sandberg Capital, ktorú kontroluje bývalý partner J&T Martin Fedor. 

 

Súčasný vlastník mal v pláne Hypernovy zmenšiť a zatraktívniť pre zákazníkov. Po dvoch kolách početnejšej redukcie 

siete, ktorá prebehla vlani a začiatkom tohto roka, mu zostala "na krku" deviatka predajní, z toho iba tri vo vlastných 

priestoroch (Pezinok, Poprad a Prešov). 

 

V prípade zvyšných sa rokovalo o nových podmienkach nájomných zmlúv. V lete Terno zatvorilo neperspektívnu 

Hypernovu v Trenčíne a skončila tiež predajňa v Liptovskom Mikuláši. 

 

V Bratislave a Košiciach z pohľadu Terna nedošlo k uspokojivým dohodám a tak Hypernova v týchto mestách končí. Na 

lukratívne miesto v bratislavskom Avione si brúsi zuby Kaufland, ktorý v predstihu požiadal o stavebné povolenie. Istý flek 

ale zatiaľ nemá. 

 

"O prevádzkovaní hypermarketu v Avione aktuálne prebiehajú rokovania," hovorí Andrea Aujeská, riaditeľka najväčšieho 

bratislavského nákupného centra. Ak by Kaufland nahradil Hypernovu v Avione, nebola by to prvá takáto výmena. Do 

prestavbe priestorov po Hypernove sa prosperujúci nemecký reťazec pustil v Prievidzi, kde už jednu predajňu 

prevádzkuje. 

 

http://www.etrend.sk/firmy/hypernova-konci-aj-v-avione-siet-zostane-osekana-takmer-na-kost.html
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Okrem Hypernov, ktoré sa nachádzajú vo vlastných budovách prevádzkovateľa, zostávajú na trhu už len dve predajne. V 

Nitre a Považskej Bystrici. Podľa informácií Denníka N by začiatkom budúceho roka mala "padnúť" aj nitrianska 

Hypernova. 

 

Skupina Terno tvrdí, že pätica Hypernov, ktoré zostanú fungovať od januára, sa postupne rebranduje a remodeluje na 

nové Terno. K samotnej zmene obchodných priestorov má dôjsť v budúcom roku. 

 

V pezinskej, popradskej a prešovskej Hypernove už podľa Terna došlo k zefektívneniu predajných plôch tak, aby odrážali 

súčasné trendy nakupovania. 

 

"Dnešný spotrebiteľ uprednostňuje čerstvé a kvalitné potraviny, pre ktorých predaj postačuje menšia plocha, než tomu 

bolo v minulosti, keď v hypermarketoch bolo bežné nakupovať nielen potraviny, ale aj spotrebnú elektroniku či hračky," 

uvádza v tlačovej správe skupina Terno. 

 

Zatvorené obchody Hypernova boli situované v samostatných budovách alebo nákupných centrách. Niektoré si už našli 

nové využitie. Uvoľnené priestory v Leviciach, Nových Zámkoch a Ružomberku sa po modro-žltom reťazci premaľovali na 

zeleno. 

 

Obsadil ich slovenský hobbymarket Hobbi, ktorý vlastní František Csivre. Lokality veľmi dobre pozná, pretože v minulosti 

šéfoval slovenskému Aholdu, čo bol pôvodný prevádzkovateľ Hypernov od roku 2001. 

 

Ako sa vytráca Hypernova 

 

rok 2012 – Humenné, Komárno (prevádzku predajne prevzalo Tesco)jún 2015 – Bardejov, Spišská Nová Ves, 

Michalovce, Rimavská Sobota, Zvolen, Nové Zámky, Levicejanuár 2016 – Prievidza, Ružomberok, Dunajská Streda, 

Lučenecjún 2016 – Trenčínaugust 2016 – Liptovský Mikulášdecember 2016 – Bratislava, Košice 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Novoveské florbalistky nadeľovali 

 [korzar.sme.sk; 30/11/2016; tk ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20395428/spis.korzar.sme.sk/novoveske-florbalistky-nadelovali.html 

 

 Extraliga žien pokračovala v Spišskej Novej Vsi dvomi zápasmi. 

 

Ilustračná foto.(Zdroj - TASR) 

 

SP. NOVÁ VES. Extraliga žien vo florbale pokračovala v Spišskej Novej Vsi dvomi majstrovskými zápasmi. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20395428/spis.korzar.sme.sk/novoveske-florbalistky-nadelovali.html
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Ženy sa stretli s družstvami Nitry a Bratislavy. V družstve žien Kométy Spišská Nová Ves nastúpili nové hráčky, ktoré 

posilnili kolektív. 

 

Možno konštatovať, že nové dievčatá zapadli do kolektívu Kométy a svojím výkonom pomohli k zisku bodov do tabuľky. 

 

Hlavné je, že sa káder Kométy doplnil a posilnil v ťažkých bojoch o body. 

 

EXTRALIGA ŽENY 

 

FbK Kométa Sp. N. Ves – ŠK Slávia Nitra 16:0 (4:0, 7:0, 5:0) 

 

Góly: P. Hudáková, K. Hudáková, Adamcová po 3, Marcinková, K. Grossová po 2, V. Grossová, Hlebová, Kocúrová. 

 

FbK Kométa Sp. N. Ves – VŠK Lafranconi UK 12:7 (6:4, 2:0, 4:3) 

 

Góly SNV: P. Hudáková 4, K. Grossová 3, K. Hudáková 2, Hlebová, Adamcová, Bajtošová. 

 

Norbert Gross (asistent trénera SNV): "Zápas s Nitrou bol jednoznačnou záležitosťou našich dievčat. Naše hráčky si 

zastrieľali, nové hráčky dali prvé extraligové góly, Adamcová dala tri góly. V zápase s Bratislavou sme dostali veľa gólov, 

ale výhra nám neušla. Vyhrali sme i po slabšom výkone, dievčatá skončili v sobotu zápas s Nitrou o desiatej večer a v 

nedeľu začínali zápas s Bratislavou o deviatej ráno." 

 

Sára Adamcová (hráčka SNV): "Myslím si, že proti Nitre sme zahrali veľmi dobre. Zo začiatku to nebolo také dobré ako 

hovorí výsledok. Prvá tretina v druhom zápase s Bratislavou nám nevyšla tak, ako sme si to želali. V prestávke sme si 

povedali, ako budeme hrať v druhej tretine, plnili sme to a vyzeralo to lepšie. Mňa potešili prvé góly v extralige, určite ma 

to povzbudí. Musím však na sebe pracovať a zbierať skúsenosti z našich vzorov v kolektíve Kométy. Som rada, že som 

mojimi gólmi prispela k víťazstvám." 

 

1. LIGA MUŽI 

 

FBK Púchov – FbC YA Sp. N. Ves 8:8 (3:5, 4:3, 1:0) 

 

Góly SNV: Hanzely, Vadovský po 2, Koščo, Bendík, Bučák, Heizer. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  V derby nepochodili 

 [korzar.sme.sk; 30/11/2016; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Spravodajstvo] 
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http://s.sme.sk/r-rss/20394806/dolnyzemplin.korzar.sme.sk/v-derby-nepochodili.html 

 

 Florbalistky Michaloviec podľahli Prešovu, hoci ešte po prvej tretine vyhrávali. 

 

Ilustračná foto.(Zdroj - TASR) 

 

MICHALOVCE. Prvýkrát v tejto sezóne sa na domácej pôde predstavili extraligové florbalistky Eastern Wings Michalovce. 

V Mestskej športovej hale privítali vo východniarskom derby Prešovčanky. 

 

Favorizované hostky vďaka excelentnej druhej tretine, v ktorej nastrieľali päť gólov, triumfovali na Zemplíne presvedčivo 

8:3. 

 

Michalovčanky sa počas najbližšieho víkendu znovu predstavia doma, keď najprv v sobotu budú hostiť ambicióznu 

Spišskú Novú Ves a o deň neskôr poslednú Banskú Bystricu. 

 

Zverenkám trénera Dáriusa Siheľského patrí aktuálne v tabuľke šiesta priečka so ziskom siedmich bodov. 

 

Michalovce – Prešov 3:8 (2:1, 0:5, 1:2) 

 

Góly: 11. a 12. Dzurinová, 52. Komlodyová – 11. Floreková, 21., 32., 34. a 60. Semančíková, 25. a 34. Lupačová, 58. 

Kvasková. 

 

EASTERN WINGS: Kandriková – Filipová, Kiššáková, Dzurinová, Galová, Škodiová, Kuchariková, Chudinová, 

Komlodyová, Petrová, Paulovčáková, Vršková. 

 

Tabuľka 

 

1. Pruské 8 8 0 0 0 69:25 24 

 

2. Nemšová 8 7 0 0 1 60:29 21 

 

3. Sp. Nová Ves 7 5 0 0 2 79:30 15 

 

4. Prešov 7 5 0 0 2 54:42 15 

 

5. Tvrdošín 7 3 0 0 4 33:51 9 

 

6. Michalovce 7 2 0 1 4 30:44 7 
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7. Nitra 7 2 0 0 5 24:63 6 

 

8. Lafranconi BA 7 1 1 0 5 33:42 5 

 

9. Kys. N. Mesto 7 1 1 0 5 32:50 5 

 

10. B. Bystrica 7 0 0 1 6 19:57 1 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Pohotovosť v lekárňach - streda 30. novembra 

 [korzar.sme.sk; 30/11/2016; red. ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20395216/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-novembra.html 

 

 Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

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 

 

Lekáreň KAPPA, ul. Akad. Pavlova 

 

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

 

http://s.sme.sk/r-rss/20395216/korzar.sme.sk/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-novembra.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 11. 2016 

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

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, Spišská Nová Ves, tel. 0901961073 

 

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

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

BENU, Levočská 4 +421 4323569 

 

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

 

Poprad 

 

EKO Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14 

 

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

 

Humenné 
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Harmónia, Ul. 1. mája 2045 

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Trebišov 

 

ALOSA, Berehovská 3950/30, +421 056/6685815 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

MEDIPHARM, Nám. Osloboditeľov 1005/18, 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Soňa Vnenčáková bola tri sekundy od zlata 

 [korzar.sme.sk; 30/11/2016; db ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://s.sme.sk/r-rss/20394652/spis.korzar.sme.sk/sona-vnencakova-bola-tri-sekundy-od-zlata.html 

 

 Dejiskom posledného slovenského atletického šampionátu sa stal Šamorín. 

 

Strieborná. Soňa Vnenčáková.(Zdroj - adb) 

 

SVIT. Dejiskom posledného slovenského atletického šampionátu v roku 2016 bol nový športový komplex v Šamoríne cca 

35 km od Bratislavy. 

 

Sobota 19. november, 12 individuálnych kategórií, 375 bežcov od mladšieho žiactva až po dospelých. 

http://s.sme.sk/r-rss/20394652/spis.korzar.sme.sk/sona-vnencakova-bola-tri-sekundy-od-zlata.html
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Regionálna atletika spod Tatier a zo Spiša mala veľmi skromné, iba trojčlenné zastúpenie. 

 

Ženy 

 

Horúcim želiezkom v ohni bola Sviťanka Soňa Vnenčáková. 22-ročnú vysokoškoláčku študujúcu a trénujúcu v Brne pod 

vedením Jiřího Šmitáka funkcionári Slovenského atletického zväzu (SAZ) vzhľadom na jej doterajšie výsledky postavili do 

úlohy hlavnej favoritky v kategórii žien vytrvalkýň na 8 000 m. 

 

Žiadna zo Sloveniek nenastupovala na štart s takou vynikajúcou vizitkou za posledné obdobie. 

 

Rok 2016 jej doteraz priniesol štvrtú priečku z majstrovstiev sveta v behu do vrchu, dva tituly slovenskej šampiónky (v 

behu na 5000 m na dráhe a v cestnom behu na 10 000 m), striebro z MSR v polmaratóne a bronz zo slovenského 

šampionátu v behu na 10 000 m na dráhe. 

 

Samotná mladá športovkyňa však bola opatrnejšia: "Počas letných prázdnin som sa venovala iba tréningom a bežeckým 

súťažiam, na štart som mohla nastúpiť s čistou hlavou. Trochu sa obávam, ako sa na mojej bežeckej forme odrazí vysoká 

škola a opätovné plnenie študijných povinností." 

 

V druhej polovici októbra sa zúčastnila 10-denného reprezentačného sústredenia na Štrbskom Plese, po ktorom okrem 

bežeckých tréningov tvrdo zaberala i na vysokej škole. 

 

Štartovná listina behu žien na 8 000 m pôvodne obsahovala 23 mien, neskôr sa zoznam zúžil na rovnú dvadsiatku. 

Pretekárky čakali štyri dvojkilometrové okruhy. Po prvom sa na čele držala sedmička, po druhom pätica a po treťom 

trojica bežkýň. 

 

Rozhodovalo sa v záverečnom finiši. Ten najrýchlejšie zvládla Lucia Janečková, Novozámčanka v drese bratislavského 

klubu. Sviťanka Vnenčáková zaostala o tri sekundy. Bronz brala Petra Fašungová z Banskej Bystrice, európska 

medailistka v duatlone. 

 

Muži 

 

V kategórii mužov – vytrvalcov na 10 000 m nastúpil na štart Emil Henček zo Spišskej Novej Vsi. Pred dvoma dňami 

ešte bežal vo Ferčekovciach, teraz hosťoval v tíme TJ Obalservis Košice. 

 

Obsadil 25. priečku spomedzi štyroch desiatok súťažiacich. 

 

Starší žiaci 
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A do tretice – zastúpenie na šampionáte mala i Levoča. V kategórii starších žiakov (nar. 2001 – 2002) na 2 800 m obsadil 

Kristián Saluga 6. priečku v početnej 25-člennej konkurencii. 

 

Od stupňa víťazov ho delilo 18 sekúnd. 

 

Z výsledkov: Ženy – vytrvalkyne (8 km): 1. Lucia Janečková – Maratón SC Bratislava – 30:17 min., 2. Soňa Vnenčáková 

– AO Svit – 30:20 min., 3. Petra Fašungová – VŠC Dukla B. Bystrica – 30:28 min., muži – vytrvalci (10 km): 1. Peter 

Ďurec – AK ŠK UMB B. Bystrica – 31:43 min., 25. Emil Henček – Sp. N. Ves / Obalservis Košice – 38:23 min., st. žiaci (2 

800 m): 1. Karol Dráfi – Atletický klub N. Zámky – 10:28 min., 2. Damián Česnek – ŠKP Žilina – 10:34 min., 3. Ľubomír 

Kubiš – AK Spartak Dubnica n/V – 10:34 min., 6. Kristián Saluga – AK Slovan Levoča – 10:52 min. 

 

Kvalifikácia na európsky šampionát v krose 

 

Tento slovenský šampionát bol zároveň posledným dielom kvalifikácie na majstrovstvá Európy v krose, ktoré sa budú 

konať v Taliansku v decembrovom termíne. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa klasické krosy pravidelne nebehajú, 

SAZ sa rozhodol zorganizovať tri kvalifikačné súťaže. 

 

Na prvej z nich (v Dudinciach 23. októbra) Soňa Vnenčáková dostala od SAZ voľnú kartu a štartovať nemusela. V tom 

čase trénovala na Štrbskom Plese. 

 

Druhý kvalifikačný diel 29. októbra vyhrala. 

 

Miestenka na ME jej teda neujde, pretože SAZ chce vyslať tri ženy, ktoré budú súťažiť ako jednotlivkyne i v rámci 

družstva. 

 

Otázkou je už iba to, či sa vytvorí klasické reprezentačné družstvo žien, či ženský tím do 23 rokov. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Kam za kultúrou - streda 30. novembra 

 [korzar.sme.sk; 30/11/2016; red. ; Zaradenie: Tipy na dnes] 

http://s.sme.sk/r-rss/20395226/korzar.sme.sk/kam-za-kulturou-streda-30-novembra.html 

 

 Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 
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KOŠICE: CINEMAX - Bociany o 15.20, Fantastické zvery a ich výskyt o 15.00, 17.50, 20.40, 3D o 17.20, 20.10, Trollovia 

o 15.10, 16.20, 3D o 16.00, Nočné zvieratá o 18.20, 20.50, Vtedy v raji o 18.10, 21.00, Prvý kontakt o 16.10, 20.20, 

Doctor Strange o 17.10, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu o 19.50, Inferno o 15.30, Snowden o 18.00, Finále o 18.30, 

Účtovník o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Nočné zvieratá o 20.30, Fantastické zvery a ich výskyt o 15.50, 

17.15, 20.00, 3D o 17.30, Prvý kontakt o 18.20, Snowden o 20.20, Doctor Strange o 18.10, Trollovia o 15.40, Bezva 

ženská na krku o 16.20, 19.45, Dievča vo vlaku o 15.15 hod., ÚSMEV - Prvý kontakt o 17.30, Sieranevada o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Nočné zvieratá o 20.30, Fantastické zvery a ich výskyt o 15.50, 

20.00, 3D o 17.30, Prvý kontakt o 18.20, Snowden o 20.20, Doctor Strange o 18.10, Trollovia o 15.40, Bezva ženská na 

krku o 16.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Labutie jazero o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Moje baby o 19.00 

hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Šašovinky o 10.30 a 14.00 hod., THÁLIA - Ako slepci v bani o 10.00 hod., SP. 

N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - ŠTÚDIO SD - Karol o 19.00 hod. 

 

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), Výstava: Rituály/Rituelen - spoločná výstava 

absolventov pražskej AVU (do 4. 12.), Kresba a maľba pre pokročilých 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.), Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej migrácie (do 30. 4.), Ivo Andrić - Spisovateľ a/alebo diplomat (do 

20. 2.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára Františka Jozefa I. (do 30. 4.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 

17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - 

(PO)OHLIADNUTIE - výstava venovaná pamiatke fotografa Mariána Šangalu (do 31. 1. 2017), 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; NOVA PO NOVE (do 31. 12.), 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.), 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 
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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: GALÉRIA BANÍCKEHO MÚZEA (Nám. baníkov 

25, po – pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA v Rožňave (do 26. 1.), TREBIŠOV: (výmenník oproti Daňovému úradu) Mladé kone 

2016 (do 8. 12.) 

 

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) ESCALATOR DŽEM - to nie je med 

lízať! o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Fantastické zvery a ich výskyt o 17.30, 20.10, 3D o 15.20, 20.40, Účtovník o 18.00, Trollovia o 

15.30, 3D o 16.00, Doctor Strange o 16.30, Finále o 19.00, Nočné zvieratá o 21.00, Vtedy v raji o 18.10, Prvý kontakt o 

20.20, Bociany o 15.40, Snowden o 17.40, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - 

Fantastické zvery a ich výskyt 3D o 17.30, Fantastické zvery a ich výskyt o 15.30, 20.30, Finále o 16.00, Hacksaw Ridge: 

Zrodenie hrdinu o 20.50, Nočné zvieratá o 20.40, Prvý kontakt o 18.10, Trollovia o 15.20, Vtedy v raji o 18.20 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Červený pavúk o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

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

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

(Hlavná 51 - medziposchodie) - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, (Hlavná 

53): Ján Krlička / Insitná tvorba (do 8. 1.), (Hlavná 53 - Suterén): Sochárstvo 20. storočia zo zbierok Šarišskej galérie (do 

8. 1.), (Hlavná 51 a 53, prízemie) Anjel spieva blues (do 8. 1.); ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, 
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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, 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, 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.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Brezovská pletená čipka (do 28. 2.), 

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 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  KOŠIČAN ROKA 2016: Komunálne dianie - osobnosť 

 [Košice Dnes; 229/2016; 30/11/2016; s.: 16; Redakcia ; Zaradenie: ANKETA] 

 

Predstavujeme vám osobnosti nominované v kategórii komunálne dianie 

 

Edukácia a športový aktivizmus. Pomoc chudobným a ľuďom bez domova. Ekologické otázky a udržateľnosť miestneho 

rozvoja. Boj za práva obyvateľov a občianska iniciatíva. Všetky tieto témy rezonovali v roku 2016 v komunálnom dianí 

nášho mesta. Za všetkými týmito témami stáli konkrétni ľudia, ktorým osud Košíc nie je ľahostajný. Rozhodnite o tom, 

ktorý z nich si zaslúži postúpiť do 2. kola ankety KOŠIČAN ROKA.  

 

TOMÁŠ GÁLL 

 

Spoluzakladateľ projektu Active life Tomáš Gáll je v Košiciach aktívny v oblasti budovania a rozvoja športovej komunity, 

organizovania športových podujatí pre verejnosť a edukácie aj nešportovcov. Organizuje pravidelné tréningové behy v 

meste, ale aj v okolí. Súčasťou iniciatívy Active life sú aj charitatívne behy. V roku 2016 to boli napríklad MAX RUN, 

Spoznaj behom Košice – Barca či Pull Up Day 2016. Aktivity združenia sa stretávajú s pozitívnymi ohlasmi u košickej 

verejnosti. Gáll je zároveň nezávislým poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Stal sa najmladším kandidátom 

na starostu mestskej časti Košice – KVP.  

 

ŠTEFAN SZABÓ 

 

Štefan Szabó je zakladateľom o.z. SOSNA. Dlhodobo sa iniciuje o ochranu životného prostredia. Zaslúžil sa o mnohé 

projekty environmentálnej výchovy detí. Venuje sa najmä programom miestneho udržateľného rozvoja, ekologickým 

stavbám, obnoviteľným zdrojom energie, pestovaniu bez chémie a "mäkkému" turizmu. Zároveň je programovým 
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riaditeľom festivalu Iné cesty. Programy Ekocentra SOSNA sú zamerané na environmentálnu výchovu a vzdelávanie v 

Košiciach a okolí. V roku 2016 rozbehla SOSNA, okrem iného, ojedinelý projekt pre deti Ide sa do lesa. Do projektu sa 

zapojili školy z Košíc a Spišskej Novej Vsi. 

 

PETER GOMBITA 

 

Rímskokatolícky farár, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život a aktívny bežec Peter Gombita sa 

dlhodobo zapája do starostlivosti o ľudí bez domova. V roku 2016 zároveň absolvoval 1 550 kilometrov dlhý beh z Košíc 

do Vatikánu s myšlienkou pomôcť chudobným. Rozhodol sa tak upozorniť na problémy chudoby a podporiť aktívnym 

behom práve ľudí bez domova. Z peňazí, ktoré sa mu prostredníctvom darcovskej SMS alebo milodarmi podarilo 

vyzbierať, podporil cestu ľudí bez domova do Ríma. Neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život založil Gombita v 

Bernátovciach pri Košiciach s cieľom pomáhať ľuďom bez peňazí, bez domova, priateľov a často aj bez rodiny. 

 

HENRICH BURDIgA 

 

Henrich Burdiga sa v roku 2016 zviditeľnil ako aktivista a líder najväčšieho prejavu občianskeho aktivizmu v Košiciach od 

roku 1989. Stál pri vzniku iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent. Opakované protesty súviseli so zavedením zón plateného 

parkovania v širšom centre mesta, za ktorým stojí súkromná spoločnosť EEI. Iniciatíve Nezaplatím EEI ani cent na čele s 

Burdigom sa podarilo zorganizovať najväčší protest v histórii Košíc pred budovou magistrátu, na ktorý prišlo vyše 2000 

ľudí. Je jedným z hlavných signatárov petície za zmenu schválenej koncepcie parkovania v Košiciach. V novembri podali 

aktivisti na Magistrát mesta Košice petíciu so 17-tisíc podpismi. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Na Levice po dvoch výhrach čakajú derby zápasy 

 [sme.sk; 30/11/2016; Ivan Porubský ; Zaradenie: Šport] 

http://s.sme.sk/r-rss/20394415/naselevice.sme.sk/na-levice-po-dvoch-vyhrach-cakaju-derby-zapasy.html 

 

 Levice dokázali v stredu ako prvý tím v sezóne zvíťaziť vo Svite. Následne si doma po povinnej jazde poradili so 

Spišiakmi. 

 

Patrioti doma nedali žiadnu šancu na odpor basketbalistom zo Spišskej. Hosťom na cestu nabalili prehru o 28 

bodov.(Zdroj - Lukáš Droppan) 

 

12. kolo 

 

BK Iskra Svit – BK Levickí Patrioti 75:84 (18:28, 16:17, 20:19, 21:20) 

 

http://s.sme.sk/r-rss/20394415/naselevice.sme.sk/na-levice-po-dvoch-vyhrach-cakaju-derby-zapasy.html
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Svit: Jankovič 23, Singletary 16, Šoutvin 13, Fleming 9, Bachan 8 (Belavý 4, Gonzalez 2, Findura a Sarna 0). Levice: 

Nofflet 19, Summers 16, Djurič 14, Keely 8, Musil 5 (Josipovič 11, Krajčovič 6, Djokič 5, Klár a Vojtek 0). TH: 17/10 – 

11/8, Fauly: 16 – 18, Trojky: 9 – 8, Rozhodovali: Brziak, Karniš, Matejčík 

 

Povedali po zápase: 

 

Michal Madzin (tréner Svitu): "Bol to veľmi ťažký zápas počas celého priebehu. Levice prišli dobre pripravené a veľmi 

motivované. Začali s takou energiou, ktorá nás prekvapila. Úvod udal tón celému zápasu. Stratili sme trochu 

sebavedomie, ktoré sme mali v predošlých súbojoch. Bojovali sme do konca, súper vyhral zaslúžene. Nový hráč prišiel 

dnes ráno, takže bolo náhodné čakať, čo nám ukáže. Verím, že bude posila, ukazuje dobré veci." 

 

Saša Jankovič (hráč Svitu): "Zápas sme stratili v prvej štvrtine, kedy sme dovolili súperovi dostať sa do tempa. Dnes nám 

to jednoducho nešlo, Levice boli lepšie. Musíme dať hlavy hore, čaká nás teraz šnúra zápasov vonku u veľkých favoritov. 

Máme nového rozohrávača, s ktorým sa musíme zohrať. Je to kvalitný hráč a ja verím, že nám pomôže. Teraz nás čaká 

majster z Prievidze, kde sa vyhráva veľmi ťažko. Skúsime tam prekvapiť." 

 

Ladislav Lutovský (asistent trénera Levíc): "Sme spokojní. Venovali sme tomuto zápasu veľkú pozornosť i prípravu. 

Vedeli sme, že Svit je na domácej pôde veľmi nebezpečný. Majú priemer okolo 90 strelených bodov na zápas, preto bolo 

cieľom ubrániť ich na 70. V útoku sme boli trpezliví, mali sme prevahu pod košom. Sústredili sme sa hlavne na úvod, aby 

domáci ľahko neskórovali. Nechceli sme dopustiť, aby sa Svit dostal do laufu. Chalani si plnili svoje povinnosti, čo bol 

základ úspechu." 

 

Šimon Krajčovič (hráč Levíc): "Vedeli sme, že to bude náročný zápas, že domáci ešte neprehrali. Nechceli sme dopustiť, 

aby sa Svit chytil hlavne spoza trojkového oblúka. Od začiatku sme diktovali tempo, darilo sa nám využívať rýchle 

protiútoky. Súper nás potom trochu zastavil zónovou obranou, ale aj na to sme našli recept. Nedopustili sme žiadnu 

drámu, čo bolo dôležité, lebo vďaka publiku sa domáci mohli chytiť. Sme spokojní, vyšiel nám plán, s ktorým sme tu 

prišli." 

 

Ostatné výsledky 12. kola: Karlovka – Nitra 92:65, Košice – Inter BA 68:76 pp., SNV – Lučenec 77:81. 

 

13. kolo 

 

BK Levickí Patrioti – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:67 (35:12, 23:25, 20:11, 17:19) 

 

Levičania mali v 13. kole za súpera ktorý ešte neokúsil chuť víťazstva. Rovnako tomu bolo aj po zápase s Patriotmi. 

Domáci mali fantastický vstup do zápasu, keď na začiatku tretej minúty viedli už 9:0. V rovnakom tempe pokračovali aj 

naďalej a v 7. minúte po dvoch bodoch Djuriča viedli už 22:3. Domáci do svojho súpera naďalej búšili a na konci periódy 

svietilo na tabule 35:12. Štrnástimi bodmi sa prezentoval Žarko Djurič, ktorý sa napokon z 23 bodmi stal najlepším 
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strelcom zápasu. V druhej períóde sa konečne prebrali aj hostia, ale ani to nestačilo na nezastaviteľných domácich. 

Polčas sa skončil víťazstvom Levíc v pomere 58:37. Priebeh hry sa nezmenil ani v druhom polčase. Levičania síce na 

stovku napokon nedosiahli, ale aj tak teší vysoké víťazstvo 95:67. V stredu na Patriotov čaká výjazd do Komárna a 

následne v sobotu ďalšie derby proti Nitre. Komárno v súčastnosti nedisponuje až tak silným mužstvom, ako tomu v 

minulej sezóne, ale aj tak to bude mimoriadne náročný zápas. 

 

Levice: Djurič 23, Nofflet 13, Keely 10, Musil 6, Summers 3 (Djokič 14, Krajčovič 11, Josipovič 8, Vojtek 6, Bendík, Klár a 

Marchyn 0). Spišská Nová Ves: Henry 20, Šolevič 10, Juríček a Marshall po 8, Hovaňák 6 (Lenárt a Osvald po 6, 

Krajňák 3). TH: 23/19 – 19/16, Fauly: 22 – 20, Trojky: 8 – 7, Rozhodovali: Pipíška, Holländer, Turček. 

 

Povedali po zápase: 

 

Teo Hojč (tréner Levíc): "Nezmenili sme toho veľa oproti súbojom, keď sme nemali ideálne úvodné minúty zápasov, 

možno sme teraz našli ideálnu základnú zostavu. Je to však hlavne o hlavách hráčov, ako sa dokážu sústrediť na vstup 

do zápasu. Sami vidia, že sa im potom hrá podstatne lepšie, keď majú taký vstup do stretnutia, ako sme predviedli 

posledné tri zápasy. Chcel som dnes zapojiť všetkých hráčov, nie je v sezóne veľa takých zápasov, kde je na to 

príležitosť, aby hrali všetci toľko minút ako dnes." 

 

Matúš Marchyn (hráč Levíc): "Opäť sme dnes mali dobrý vstup do zápasu a potom sa nám hrá podstatne lepšie, ako v 

súbojoch keď sme čakali na to, čo spraví náš súper. Do zápasu sme išli s jednoznačným cieľom vyhrať, chceli sme 

potvrdiť víťazstvá v Handlovej a Svite, čo sa nám aj podarilo a teraz sa už sústredíme na dôležitý súboj v Komárne." 

 

Dávid Demečko (tréner Spišskej Novej Vsi): "Prakticky prvé dve minúty rozhodli celý zápas. Doma sme sa dokázali 

lepšie etablovať aj s novými hráčmi, dnes to však bolo veľmi zlé. Za chvíľu bolo po zápase, musíme sa dať dokopy, lebo 

už nám veľa času nezostáva. Doma sme s Levičanmi odohrali dobrý zápas, dnes sme to však vôbec nezvládli." 

 

Tomáš Osvald (hráč Spišskej Novej Vsi): "Úvod prvej štvrtiny bola katastrofa z našej strany. Domáci sa chytili, boli v 

laufe a ťažko sa dali zastaviť. V druhej desaťminútovke sme ten nápor predsa len trochu zastavili. Po prestávke sme len 

chvíľu dokázali plniť to, čo sme si povedali v šatni. Posledná desaťminútovka sa len dohrávala. Gratulujem Levičanom k 

víťazstvu." 

 

Ostatné výsledky 13. kolo: Inter BA – Handlová 86:81, Košice – Karlovka 93:81, Lučenec – Komárno 87:69, Prievidza – 

Svit 98:65. 

 

1.Inter 12 10 2 1100:947 22 

 

2.Košice 12 9 3 1067:915 21 
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3.Levice 12 9 3 1054:903 21 

 

4.Svit 13 7 6 1102:1137 20 

 

5.Lučenec 12 6 6 1000:1004 18 

 

6.Prievidza 10 7 3 877:743 17 

 

7.Komárno 10 6 4 846:784 16 

 

8.Karlovka 12 4 8 907:979 16 

 

9.Handlová 11 4 7 891:943 15 

 

10.Nitra 12 2 10 827:1082 14 

 

11.Spiš. N. Ves 12 0 12 809:1043 12 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


