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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Pohrebisko z doby bronzovej na Spiši vydáva svoje tajomstvá 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.2. V Slovenskom raji otvorili zážitkový areál 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.3. Kávovar zadarmo k predplatnému Novín Spiša 

     [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Služby] 

1.4. ZOO – preťažená Noemova archa v Tihányiovskom kaštieli 

     [bystricoviny.sk; 30/05/2017; SSM BB ; Zaradenie: Výstava] 

1.5. Májový výlet 

     [Brezno; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; Oz ; Zaradenie: KULTÚRA/OZNAMY] 

1.6. Bohatý program na Dňoch humoru 

     [Podtatranské noviny; 22/2017; 30/05/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.7. Zem na Spiši odkryla poklady 

     [Podtatranské noviny; 22/2017; 30/05/2017; s.: 3; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.8. Mládež Žatvy sa teší zo skvelého výsledku 

     [Oravské noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 29; TF ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.9. Na Inline turnaji si zahrali aj reprezentanti Slovenska 

     [Brezno; 21/2017; 30/05/2017; s.: 6; EVA ŠIPOŠOVÁ ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.10. Roky plynú, spomienky zostávajú 

     [Zvolensko-podpolianske noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 35; ANDREJ ŠTELMÁK ; Zaradenie: Z VAŠICH LISTOV] 

1.11. V sídle Správy Národného parku Slovenský raj sa môžu deti vzdelávať 

     [teraz.sk; 30/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.12. Balón s 11 pasažiermi z celého Slovenska sa zachytil o drôty: Posledné fotky pred drámou! 

     [cas.sk; 30/05/2017; kil, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

1.13. Info pre milovníkov letného relaxu: Kedy chce kúpalisko v Spišskej otvoriť brány? 

     [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Cyklopelotón pomoci: Zo Spišskej odštartoval jubilejný ročník Parasport 24 Tour 

     [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Novinka v Spišskej: V sídle Správy NP Slovenský raj sa môžu deti vzdelávať na ekodvore 

     [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. FOTO: Banskobystrické Námestie SNP obsadili v utorok paracyklisti s osobnosťami 

     [bystricoviny.sk; 30/05/2017; (tom) ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.17. Obhajoba sa podarila! 

     [nasanitra.sme.sk; 30/05/2017; Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

1.18. Vo štvrtok otvorenie výstavy ZOO – preťažená Noemova archa v Tihányiovskom kaštieli 

     [bbonline.sk; 30/05/2017; Gabriela Benčová ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.19. O miesto v tíme majstra bojuje mladík zo Spiša 

     [hokejportal.net; 30/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 
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1.20. Zaujímavé novinky v kádri ´baranov´, ktorý sa už môže pripravovať na Ligu majstrov 

     [bystricoviny.sk; 30/05/2017; (job) ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Spiš osídlili ľudia už pred 3500 rokmi 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 30/05/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.22. Florbalistky zo Spišskej Novej Vsi si pripísali ďalší úspech 

     [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.23. Výsledkový servis mládeže FK Poprad 

     [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; FK PP ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.24. Výsledkový servis mládeže FK Spišská Nová Ves 

     [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.25. Pohotovosť v lekárňach - streda 31. mája 

     [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.26. Tipy na dnes - streda 31. mája 

     [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.27. Kam za kultúrou - streda 31. mája 

     [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.28. Neprehliadnite 

     [Korzár; 124/2017; 31/05/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.29. Najrýchlejší z rýchlych 

     [Šport; 124/2017; 31/05/2017; s.: 6; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: FUTBAL] 

1.30. Bodaj by každá sezóna bola taká! 

     [Šport; 124/2017; 31/05/2017; s.: 18,19; ADAM SOLGA ; Zaradenie: BASKETBAL] 

1.31. Zaspali sme. V budúcnosti nás môžu zdolať aj Maďari 

     [Pravda; 124/2017; 31/05/2017; s.: 38,40; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

1.32. Mario Fehérváry: Zaspali sme. Môžu nás zdolať aj Maďari 

     [pravda.sk; 31/05/2017; Archív Maria Fehérváryho ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Pohrebisko z doby bronzovej na Spiši vydáva svoje tajomstvá 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545778/pohrebisko-z-doby-bronzovej-na-spisi-vydava-svoje-tajomstva.html 

 

Archeológovia doteraz odkryli trinásť hrobov. V prácach pokračujú. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovanskú osadu i pohrebisko z doby bronzovej sa doteraz podarilo odkryť archeológom v 

Spišskej Novej Vsi v lokalite IBV Pod Blaumontom. 

 

S výskumom začali ešte vlani, odkryli už niekoľko hektárov pôdy. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545778/pohrebisko-z-doby-bronzovej-na-spisi-vydava-svoje-tajomstva.html
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"Našli sme tam bronzové náušnice sedmohradského typu, ktoré nám zadatovali pohrebisko do staršej až strednej doby 

bronzovej, asi okolo roku 1800 až 1600 pred Kristom, máme tu teda viac ako 3 500 rokov staré pohrebisko," povedal 

Marián Soják z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ SAV) Nitra. 

 

Aj v tomto roku majú podľa neho archeológovia pred sebou veľa práce, výskum predchádza plánovanej individuálnej 

bytovej výstavbe. 

 

Našli aj kostry 

 

Zatiaľ sa archeológom podarilo na pohrebisku odkryť trinásť hrobov predstaviteľov otomanskej kultúry, podľa Sojáka je 

ich však podstatne viac. 

 

"Niektoré hroby obkolesuje priekopa alebo žľab, akoby chceli vymedziť okrsok zosnulého, má to nejaký kultový 

náboženský význam, nevieme, čo to presne znamená," povedal. 

 

V hroboch sa našli aj veľmi zle zachované kostry. 

 

"Sú to takzvaní skrčenci, keďže mŕtvych pochovávali skrčených, ženy na ľavom boku, mužov na pravom boku," vysvetlil 

Soják. 

 

Okrem toho archeológovia objavili aj tisícky korálikov najmä z fajansy. 

 

"Ide o vedľajší produkt pri odlievaní bronzových predmetov, z ktorého sa robili koráliky valcovitého či guľovitého tvaru. 

Objavené kostry sú nimi častokrát obsypané od hlavy po päty, čo svedčilo o tom, že museli byť odetí do látok, ktoré nimi 

boli popretkávané," uviedol archeológ. 

 

Medzi pochovanými sa nachádzali aj bojovníci, prekvapila napríklad pomerne dobre zachovalá kostra zdatného, asi 

dvojmetrového, muža, pri ktorom sa našiel aj prívesok z kla diviaka. 

 

"Žiaľ, zatiaľ všetky hroby, ktoré sme odkryli, sú vykradnuté, v dobe bronzovej to bolo bežné, že sa hroby vykrádali," dodal. 

 

Skúmajú aj mladšie objekty 

 

Archeológovia skúmajú okrem pohrebiska aj mladšie objekty. 
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"Odkryli sme tam pravdepodobne jednu takzvanú zemnicu, teda zahĺbenú spodnú časť pôvodne zrubového nadzemného 

domu, slovanského príbytku zo 7. až 8. storočia. Našli sme tam tiež v ruke robenú keramiku, typickú slovanskú, spred 

veľkomoravského horizontu," informoval Soják. 

 

Doteraz podľa jeho slov prevažovali v Spišskej Novej Vsi práve nálezy z čias Veľkej Moravy a poveľkomoravského 

obdobia, teda z 9. storočia a prvej tretiny 10. storočia, vďaka ďalším objavom z ešte staršieho obdobia archeológovia 

získali nový pohľad na osídlenie nielen Spišskej Novej Vsi, ale aj Spiša v danom období. 

 

Ako povedal, podobnú, v rukách robenú keramiku, našli archeológovia len v Spišskom Štvrtku. 

 

Pred výskumom sa tiež vedelo iba o jednej slovanskej osade na území dnešnej Spišskej Novej Vsi, nazývanej Iglov. 

 

Nachádzala sa vo východnej časti súčasného námestia. 

 

"Terajší výskum ukazuje, že slovanských osád, aj starších, predveľkomoravských, bolo v okolí mesta podstatne viac," 

uviedol Soják. 

 

Počas výskumu sa podarilo objaviť aj kamenné štiepané nástroje, čepieľku na rezanie mäsa či škrabad lo na opracovanie 

kožušín. 

 

"Máme aj miniatúrne bronzové dlátko, v troch hroboch sme našli aj po jednej nádobe, ešte ich však nemáme 

zrekonštruované, teda nepoznáme ich presný tvar," uviedol Soják k nájdeným predmetom, ktoré sa rekonštruujú v 

laboratóriách AU SAV v Nitre. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  V Slovenskom raji otvorili zážitkový areál 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545890/v-slovenskom-raji-otvorili-zazitkovy-areal.html 

 

Deti sa zahrajú na detektívov, dozvedia sa mnoho o zvieratách aj rastlinách. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Správa Národného parku Slovenský raj v utorok otvorila vo svojom areáli v Spišskej Novej Vsi 

ekodvor, tvorí ho náučný chodník nazvaný Raj v rukách človeka a zážitkový areál. 

 

Nevyužívanú plochu, ktorá v minulosti slúžila ako parkovisko, správa premenila na zelenú plochu s množstvom 

interaktívnych prvkov. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545890/v-slovenskom-raji-otvorili-zazitkovy-areal.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 5. 2017 

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

"Naším cieľom bolo vytvoriť zážitkový areál, v ktorom môžu deti praktizovať environmentálnu výchovu v prírode. Snažíme 

sa tiež propagovať to, aby sa deti zamysleli nad tým, ako bude náš Slovenský raj vyzerať v budúcnosti," povedala 

botanička Správy NP Slovenský raj Štefánia Bryndzová. 

 

Deti sa zahrajú aj na detektívov 

 

Areál je určený deťom od troch rokov, pre žiakov, študentov i širokú verejnosť, vstup do neho je bezplatný, vznikol za 

finančnej pomoci sponzorov. 

 

Ekodvor je prepojený so strediskom environmentálnej výchovy. 

 

"V interiéri strediska deti spoznávajú prírodné hodnoty a vonku sa ich snažíme naviesť na myšlienku ich ochrany," 

vysvetlila Bryndzová. 

 

V zážitkovom areáli si deti vyskúšajú rôzne ekohry, zahrajú sa napríklad na detektívov pri hľadaní stôp zvierat, ktoré sa 

nachádzajú v Slovenskom raji. K dispozícii majú aj zážitkovú tabuľu, pri ktorej určujú rôzne druhy lesných plodov, ich 

kvety či sfarbenie. 

 

Na pavúčej sieti si zase môžu vyskúšať, ako lezie pavúk. Táto časť je venovaná skôr menším deťom. 

 

Raj v rukách človeka 

 

Druhú časť ekodvora predstavuje náučný chodník Raj v rukách človeka. 

 

"Jeho zámerom bolo vyzdvihnúť vplyvy človeka na prírodu, poukázať na to prostredníctvom interaktívnych prvkov. Deti si 

vyskúšajú určité činnosti a aktivity, a tým ich dovedieme k zamysleniu sa nad ochranárskou tematikou," uviedla 

Bryndzová. 

 

Náučný chodník tvorí päť stanovíšť s rôznymi témami. 

 

Prvé poukazuje práve na vplyvy človeka na prírodu, je venované znečisťovaniu, ako aj triedeniu odpadu či recyklácii. 

 

"Deti môžu samé vidieť, ako dlho sa odpad rozkladá, a aké dôležité je triedenie odpadu a podobne," vysvetlila botanička. 

 

Druhé stanovište patrí vode a jej významu, ďalšie je venované lesu, jeho tajomstvám a biodiverzite. 

 

Jednou zo zastávok je aj rehabilitačná stanica. 
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"Tam sa deti dozvedia, ako sa ako Štátna ochrana prírody SR podieľame na záchrane živočíchov," doplnila Bryndzová. 

 

Práve z tejto stanice mali v utorok v pláne vypustiť aj sokola myšiara, ktorého sa vďaka nej podarilo zrehabilitovať. 

 

Poslednou tematikou je lúka, deti sa na tomto stanovišti dozvedia informácie o liečivých rastlinách i inváznych druhoch 

rastlín, okrem toho si vyskúšajú aj kosenie či hrabanie. 

 

Bryndzová upozornila, že na aktivity v ekodvore sa je potrebné vopred nahlásiť v Správe NP Slovenský raj. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Kávovar zadarmo k predplatnému Novín Spiša 

 [spis.korzar.sme.sk; 30/05/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Služby] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545928/kavovar-zadarmo-k-predplatnemu-novin-spisa.html 

 

Od utorka 30. mája nájdete na pultoch stánkov ďalšie číslo MY Noviny Spiša. 

 

SPIŠ. Noviny Spiša nie sú novinami, ktoré stihnete prečítať skôr ako dopijete svoju obľúbenú šálku kávy. 

 

Potrebujete ich viac. Pripravili sme teda pre vás prekvapenie. 

 

K 24 mesačnému predplatnému teraz dostanete kávovar zadarmo. 

 

V spravodajstve sa dočítate: 

 

Miliónové staničky na odpad zabezpečené proti medveďom majú svoje chybičky. 

 

Tatranci chcú aj napriek tomu ďalšie. Samospráva nedokonalosť priznáva, tvrdí, že nové budú lepšie. 

 

Medvedia rodinka sa v Tichej doline neudomácnila. 

 

Vrátila sa späť k ľuďom. Ochranári tvrdia, že ak po ruji nezmení medvedica svoje správanie, budú konať inak. 

 

Už dva roky platí na cyklistických chodníkoch zákaz vstupu so psom. 

 

Majitelia štvornohých miláčikov ho často ignorujú. Netušia, že porušenie zákazu môže prevetrať ich peňaženky. 

 

V Starej Ľubovni bolo veselo. V parku si obyvatelia počas víkendu užívali majáles. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20545928/kavovar-zadarmo-k-predplatnemu-novin-spisa.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 5. 2017 

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

Uplynulo 75 rokov odkedy zo Spišskej Novej Vsi vypravili do koncentračného tábora rodinný transport. 

 

Rozhovor, príbehy 

 

Opäť si oddýchnete aj pri stranách venovaných ľuďom, o ktorých nehodno mlčať. 

 

Rozhodca pre slovenské rekordy Igor Svítok nám porozprával o tom, že vidí veci a prežíva chvíle, ktoré sú 

neopakovateľné. 

 

Aký je život s trojičkami? Ich mamička sa priznáva, že príroda jej zabudla nadeliť tretiu ruku. 

 

Učiteľa očarili dejiny. Zbiera vojnové predmety. 

 

Pre športových gurmánov 

 

Problémy s brzdami, či odpadnuté koleso. Aká bola Rallye Tatry v Poprade? 

 

Popradskí novinári po trestných hodoch porazili basketbalistky. 

 

Prakovčania schytali doma od lídra osmičku. 

 

Spišiaci i Popradčania ostali v prázdnymi rukami. 

 

V Starej Ľubovni sa na stolnotenisovom turnaji stretli špičkoví hráči. 

 

Talenty z Popradu na turnaji v Poľsku herne znova pokročili. 

 

Pripravený je aj výsledkový servis a pozvánky na športové podujatia. 

 

Fotelka a zábava 

 

Hlavu si opäť potrápite krížovkami, pripravené sú aj horoskopy, zaujímavosti a nezabudli sme ani na stranu venovanú 

deťom, či na televízny program Fotelka. Pripravené sú aj strany MY na dovolenke a na svoje si prídu aj záhradkári. 

 

Prudko návykový týždenník 
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Týždenník MY Noviny Spiša je prudko návykový. Čítanie na celý týždeň môžete mať doma po celý rok. A kto si ho 

predplatí na dva roky, len za 50 eur, získa zadarmo osemdesiateurový špičkový kávovar Tchibo Cafissimo Pure. To už 

hej! 

 

Ponuka sa nedá kombinovať s inou zľavou a platí len do vyčerpania zásob. 

 

Takže neváhajte. Predplatné či kávovar môžete využiť aj ako darček. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  ZOO – preťažená Noemova archa v Tihányiovskom kaštieli 

 [bystricoviny.sk; 30/05/2017; SSM BB ; Zaradenie: Výstava] 

http://www.bystricoviny.sk/vystava-2/zoo-pretazena-noemova-archa-tihanyiovskom-kastieli/ 

 

Zoologická záhrada patrí v súčasnosti k najpopulárnejším kultúrnym inštitúciám na svete. Aj napriek tomu, že sa postoj 

ľudí k jej existencii počas stáročí neustále menil, i dnes sa ozývajú hlasy, ktoré vnímajú mreže skôr ako symbol väzenia a 

utrpenia, než ako jediné možné útočisko mnohých jej obyvateľov pred úplným vyhynutím. 

 

Výstava v Tihányiovskom kaštieli 

 

Viac ako 700 miliónov návštevníkov, ktoré prejdú bránami tisícky zoologických záhrad vo svete dokazuje, že tieto miesta 

nie sú len centrami vedy, či záchrany, ale predovšetkým priestorom pre neformálne vzdelávanie a relax. 

 

Na najnovšej prírodovednej výstave s názvom "ZOO – preťažená Noemova archa" sa návštevníci Tihányiovského 

kaštieľa dozvedia viac zo života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených 

živočíšnych druhov a spoznajú aj ich históriu, či skryté zákulisie. 

 

Neľahká cesta alebo letmý pohľad do minulosti 

 

Tak ako v minulosti aj dnes úroveň zoologických záhrad odráža stav kultúrneho myslenia daného národa. Chovy pôvodne 

divo žijúcich zvierat vznikali v spoločnostiach s rozvinutou kultúrou už pred tisíckami rokov. Nájdeme ich už v starovekom 

Egypte, Číne či Indii a postupne sa tento trend rozšíril do celého sveta. 

 

Do konca 19. storočia vzniklo vo veľkých mestách západnej Európy viac ako 50 zoologických záhrad. Pre porovnanie, v 

strednej Európe v tom čase existovali len dve, a to vo Viedni a v Budapešti. 

 

http://www.bystricoviny.sk/vystava-2/zoo-pretazena-noemova-archa-tihanyiovskom-kastieli/
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Na Slovensku prišli prvé plány s výstavbou zoo až po 2. svetovej vojne. Zložitý vývoj budovania zoologických záhrad na 

Slovensku zapríčinila najmä komplikovaná spoločensko-hospodárska situácia, ale aj spoločenské vnímanie týchto 

ustanovizní, ktoré u nás pôvodne neboli považované za vedecké a ani kultúrne inštitúcie. Záchrana ohrozených druhov je 

do značnej miery ovplyvnená úrovňou poznania o spôsobe života zvierat. 

 

"Mnohé živočíšne druhy žijú v nedostupných oblastiach Zeme, spôsobom života, ktorý by bol dodnes zahalený rúškom 

tajomstva nebyť ZOO," 

 

zdôrazňuje význam týchto inštitúcií autor výstavy Csaba Tóth a zároveň dodáva, že napríklad aj etológia ako vedný odbor 

skúmajúci správanie zvierat by nevznikol bez ich chovu v ľudskej starostlivosti a na základe pozorovania chovancov 

zoologických záhrad. 

 

Najstaršia, najzápadnejšia, najväčšia, ale aj najmenšia ZOO 

 

V súčasnosti na Slovensku nájdeme zoologické záhrady bez špecializácie, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu. 

Práve to robí naše ZOO aj na tak malom území akým je naša krajina – výnimočné. 

 

Najstaršou z nich je zoologická záhrada v Bojniciach. Myšlienka jej vzniku sa zrodila pred 60. rokmi, kedy boli v hradnej 

priekope Bojnického zámku chované niektoré druhy živočíchov. Dnes tu žije viac ako 450 druhov zvierat, medzi inými aj 

na Slovensku ojedinelý slon africký či zebra Hartmannova. Zoologická záhrada v Bojniciach sa stará aj o niekoľko 

ohrozených druhov, ktoré sú vzácne v celoeurópskom meradle vzácny leopard obláčkový, daniel mezopotámsky či takin 

zlatý. 

 

Košická zoologická záhrada s rozlohou 288 hektárov je najväčšou nielen na Slovensku, ale patrí k najväčším  v celej 

Európe. Popri levoch a tigroch, k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším jej obyvateľom patria tulene obyčajné a tučniaky 

jednopáse, ktoré môžu návštevníci zoologických záhrad na Slovensku obdivovať len v Košiciach. 

 

V našom hlavnom meste v Bratislave nájdeme našu najzápadnejšie položenú zoo, v ktorej len nedávno dokončili 

priestranný prírodný výbeh pre vlka, ktorý patrí v Európe medzi tie najkvalitnejšie umelo vytvorené priestory. Medzi 

exkluzívnych obyvateľov tejto zoologickej záhrady nepochybne patria nosorožce tuponosé, šimpanzy učenlivé, 

orangutany sumatrianske či pandy červené. 

 

Najmladšiu a zároveň aj najmenšiu zoo nájdeme na severovýchode Slovenska – v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla v 

roku 1989. Medzi najväčšie úspechy tejto ZOO patrí opakovaný odchov kengúr červenokrkých, surikát vlnkavých a lám 

alpaka v zajatí. 

 

Štvrtky patria v Stredoslovenskom múzeu komentovaným prehliadkam výstav 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 5. 2017 

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

Čoraz väčšej popularite sa tešia komentované prehliadky výstav s ich autorom, ktoré pripravuje Stredoslovenské 

múzeum tak v Thurzovom dome ako aj v Tihányiovskom kaštieli. 

 

"O najdôležitejších míľnikoch v histórii zoologických záhrad, o jej obyvateľoch a neľahkej ceste za záchranou ohrozených 

druhov zvierat v zoologických záhradách vo svete aj doma porozpráva autor výstavy – Csaba Tóth na komentovaných 

prehliadkach výstavy – vo štvrtok 29. 6., 27. 7., 24. 8., 28. 9. a 19. 10. 2017 o 16:00 hod.," 

 

pozýva všetkých milovníkov zvierat riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký. 

 

Výstavu ZOO – preťažená Noemova archa si môžu návštevníci Stredoslovenského múzea pozrieť v Tihányiovskom 

kaštieli od 1.júna až do 29. októbra 2017. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Sprievodné podujatia k výstave 

 

Nedeľa 25. 6. 2017 o 10:00 hod. prednáška Za oponou ZOO (ZOO Bojnice) 

 

Utorok 4. 7. 2017 o 20:15 hod. Cestovateľský utorok s Mikulášom Sliackym na tému Rwanda, gorily horské Pondelok 25. 

9. 2017 o 17:00 hod. prednáška Richarda Ulianka na tému Palmový olej vs. dažďové pralesy. 

 

Zdroj - SSM BB, Foto: Csaba Tóth a ilustračné 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Májový výlet 

 [Brezno; 21/2017; 30/05/2017; s.: 24; Oz ; Zaradenie: KULTÚRA/OZNAMY] 

 

Členovia Občianskeho združenia zdravotne postihnutých Brezno sa zúčastnili dňa 16.mája poznávacieho zájazdu do 

Markušoviec. Výstavba Markušovského kaštieľa spadá do roku 1643 a viaže sa k menu Františka Mariássyho. 

 

V 20. storočí bol upravený pre účely múzea. V kaštieli sme si prezreli veľmi peknú expozíciu historického nábytku a v 

letohrádku Dardanely, ktorý je súčasťou parku kaštieľa, zaujímavú expozíciu klávesových hudobných nástrojov. 

 

Potom sme sa presunuli do Spišskej Novej Vsi, kde bola individuálna prehliadka pamätihodností mesta a múzea. Zájazd 

bol veľmi zaujímavý a domov sme sa vrátili bohatší o pekné zážitky. 

 

(Oz) 
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Späť na obsah 

 

1.6.  Bohatý program na Dňoch humoru 

 [Podtatranské noviny; 22/2017; 30/05/2017; s.: 4; redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Tento piatok a sobotu bude v Spišskej Novej Vsi veselo, prichádzajú totiž Dni humoru na Spiši. Z piatkového "menu" 

vyberáme o 17.00 h vernisáž výstavy karikatúr Boba Perneckého a krst knihy Michala Buzu Jak vypiješ, ta šmakuje v 

kaviarni eLAra a o 18.00 h talkshow s Jozefom Banášom a skupinou AYA. V sobotu si užijete koncerty Funny Fellows, 

Janka Kulicha, Ščamby či Lojza. Od 14.00 do 23.00 h máte možnosť v parku pred Redutou ochutnať vína z 15 vinárstiev. 

Viac na www.slovenskyraj.eu. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Zem na Spiši odkryla poklady 

 [Podtatranské noviny; 22/2017; 30/05/2017; s.: 3; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Vo Vlkovciach archeológovia skúmajú už len základy zbúraného stredovekého kostola. 

 

Archeologický výskum zaniknutého kostola vo Vlkovej-Levkovciach je momentálne jednou z priorít samostatného 

vedeckého pracovníka Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Marián Sojáka. "Ani som netušil, že tohto roku 

budem robiť taký významný archeologický výskum. Momentálne skúmam zaniknutý kostol sv. Jána Krstiteľa. Bohužiaľ, 

nejde o národnú kultúrnu pamiatku, ako napríklad Šoldov v Štrbe, to znamená, že súkromný investor môže na tomto 

pozemku stavať rodinný dom, takže zrejme padne za obeť rodinnému domu," uviedol Soják. Tento kostolík pritom ešte 

pred viac ako dvoma rokmi stál - prestavaný na rodinný dom. Vtedy mohli odborníci skúmať ešte existujúcu stavbu. 

Zaniknutý kostol v Levkovciach bol podľa Sojáka malým dedinským kostolom s obdlžníkovou loďou a polkruhovou 

svätyňou. Počas výskumu sa podarilo nájsť aj dva hroby, ženy a dieťaťa. Objavila sa keramika z 13. až 15. storočia, tiež 

niekoľko mincí. 

 

V Spišskej Novej Vsi našli staršie slovanské osídlenie 

 

Vlková-Levkovce nie je jedinou lokalitou na Spiši, kde sa momentálne Marián Soják "prehrabáva". "Pokračujeme v 

odkryve v Spišskej Novej Vsi, v polohe Pod Blaumontom, kde skúmame pohrebisko zo staršej doby bronzovej, to 

znamená okolo roku 1800 až 1500 pred Kristom," povedal Soják. V tejto lokalite sa podarilo nájsť veľké množstvo 

korálikov z fajansy, miniatúrne bronzové dlátko, závesok z kla, štiepané kamenné nástroje či bronzové náušnice. "Okrem 

toho tam máme sídliskové objekty našich priamych predkov - Slovanov. Zdá sa, že nielen z obdobia Veľkomoravskej ríše, 

ale aj predveľkomoravskej. Odkryli sme jednu zemnicu a vnútri máme krásne zachovanú keramiku z ôsmeho a deviateho 
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storočia a dokonca dve jednoduché bronzové náušničky. Konečne máme na území Spišskej Novej Vsi aj niečo staršie, 

ako je veľkomoravský horizont, čiže je to veľmi vzácne archeologické nálezisko," uviedol Soják. 

 

Skúmať budú aj Markušovský hrad 

 

Tohto roku sa chystajú archeológovia aj na výskum Markušovského hradu. "Bohužiaľ, je v dosť schátralom stave. Je 

potrebné stabilizovať murivo a keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, je potrebný archeologický výskum, v podstate v 

niekoľkometrových navážkach a neviem, čo nás čaká," dodal Marián Soják. Okrem toho budú archeológovia robiť 

množstvo menších výskumov súvisiacich s investičnými akciami v celom regióne. Každá stavba môže priniesť nečakané 

objavy, ako sa stalo aj pred vyše desiatimi rokmi v Poprade-Matejovciach, kde sa našla kniežacia hrobka. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Mládež Žatvy sa teší zo skvelého výsledku 

 [Oravské noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 29; TF ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov sa prvýkrát hrali novým systémom. 

 

TRENČÍN. Začiatkom mája zaskočili starší žiaci Nižnej konkurenciu, keď získali na majstrovstvách Slovenska bronzové 

medaily. Na rovnakom fóre sa ešte krajší výsledok mladým florbalistom klubu ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín. 

 

Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiakov sa prvýkrát konali novým systémom. Kým doteraz bojovalo o titul iba 

osem družstiev, tentokrát až 24. "Nový systém je veľmi krutý," hovorí tréner dolnokubínskeho klubu Juraj Lakoštík. 

"Musíte stále vyhrávať." 

 

Dvadsaťštyri družstiev sa rozdelilo do šiestich skupín, ktoré sa odohrávali na troch palubovkách. Ďalej išiel iba víťaz a v 

ďalšej časti pavúka platilo to isté. Oravské družstvo sa cez náročný vyraďovací systém prebojovalo až do trojčlennej 

finálovej skupiny. V nej najprv zdolalo Lipany 5:4, no potom podľahlo klubu Florko Košice 1:8. "Treba športovo priznať, že 

boli lepší. Pre nás je však strieborná medaila geniálny úspech. V Trenčíne sa stretla absolútna slovenská špička, ktorá je 

rok čo rok silnejšia," povedal Juraj Lakoštík. 

 

Výsledky Dolného Kubína 

 

Skupina: Žatva DK - Tsunami Záhorská Bystrica 5:5, Žatva DK - Young Arrows Spišská Nová Ves 9:0, Žatva DK - 

Eastern Wings Michalovce 8:3, Play off: Žatva DK - Snipers Bratislava 4:3, 
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Skupina o 1. až 3. miesto: Žatva DK - Lipany 5:4, Žatva DK - Florko Košice 1:8. 

 

(TF) 

 

Foto: 

 

Hráči Dolného Kubína sa tešili zo strieborných medailí 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Na Inline turnaji si zahrali aj reprezentanti Slovenska 

 [Brezno; 21/2017; 30/05/2017; s.: 6; EVA ŠIPOŠOVÁ ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

 

Súčasťou Dní mesta 2017 bol aj 6. ročník Inline hokejového turnaja mládeže, ktorý poctil svojou návštevou tréner 

hviezdnej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Norbert Javorčík. 

 

BREZNO. 

 

Aréna Brezno nezosdlžná ani v sobotu 27. mája, kedy vonkajšie teploty atakovali hranicu 25 stupňov. Dôvodom bol už 6. 

ročník Inline hokejového turnaja mládeže, ktorý mal tento rok aj široké zastúpenie hokejových reprezentantov v rôznych 

vekových kategóriách. "Tento turnaj na kolieskových korčuliach je na Slovensku ojedinelý, teda ho v rámci zastúpenia 

klubových príslušností chalanov môžeme nazvať aj ako neoficiálne majstrovstvá Slovenska," uviedol hlavný organizátor a 

koordinátor turnaja Miroslav Giertl. Na ich hru sa navyše prišiel pozrieť aj vzácny hosť - tréner hokejovej reprezentácie do 

18 rokov Norbert Javorčík, ktorý spoločne s Drahomírom Mydlom, sekretárom SsZĽH, na konci oceňovali a dekorovali 

účastníkov turnaja. Osem tímov po vyžrebovaní nastúpilo do skupinových bojov, z ktorých vzišli štyria účastníci 

semifinále. Z bronzovej medaile sa napokon tešil tím IHC For Fun pod vedením Richarda Pončáka, ktorý zdolal 

Gumkáčov Patrika Ľuptáka. Strieborní skončili hráči kapitána Nicolasa Boška, B?lgetingar a titul šampióna si po 

dramatickom zápase, ktorý gólom v predĺžení rozhodol Filip Rybár, odniesli chlapci Yellow&Red Army s kapitánom 

Oliverom Giertlom. V súťažiach zručností si ocenenie najlepšieho brankára po nájazdoch odniesol Richard Pončák, 

najrýchlejší korčuliar sa stal Félix Petrinec a vo vedení puku po prekážkovej dráhe zvíťazil Boris Deneš. V súťaži o 

najpresnejšiu strelu napokon v dramatickom rozstrele vyhral Félix Petrinec. Za hráčov Allstars boli vyhodnotení Šimon 

Šimko - brankár, Peter Valent, Boris Deneš, René Svitana a Patrik Ľupták ako hráči v poli. V neposlednom rade treba 

spomenúť, že na podujatí hrali aj účastníci Majstrovstiev sveta do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi Miloš Fafrák, 

Martin Pospíšil a Jozef Baláž. 

 

EVA ŠIPOŠOVÁ 
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1.10.  Roky plynú, spomienky zostávajú 

 [Zvolensko-podpolianske noviny; 21/2017; 30/05/2017; s.: 35; ANDREJ ŠTELMÁK ; Zaradenie: Z VAŠICH LISTOV] 

 

Pomerne často cestujem do Zvolena. Je to iba na skok od Sliača. Zvolen po úprave námestia opeknel a má po Spišskej 

Novej Vsi najdlhšie námestie a rovné ako dlaň. Najkrajší je v máji, keď je na námestí stromová i kvetinová výzdoba v 

plnom kvete. A máj je aj najkrajším mesiacom roka. Už vtedy sa začínajú objavovať na námestí a v najrušnejších 

bočných uliciach vo výkladoch obchodov a verejných inštitúcií maturitné tablá študentov stredných škôl a odborných 

učilíšť. Je to posledný rok ich štúdií - predmaturitné obdobie. Keďže som dôchodca a mám habadej voľného času, 

neponáhľam sa hneď po vybavení mojich záležitosti domov, ale pristavujem sa pri jednotlivých tablách. Obdivujem ich. 

Všetky sú pekné. Niektoré skromné a veľmi jednoduché, iné moderné, prekypujúce pestrosťou a fantáziou. Všímam si na 

nich aj fotografie riaditeľov, ich zástupcov a ostatných profesorov alebo dielenských učiteľov, ich mená a priezviská. 

Potom zaletí môj pohľad na fotografie študentov a ich mená, či sa medzi nimi neobjavuje niekto známy zo Sliača, kde 

bývam už vyše 50 rokov. Zaletím v myšlienkach aj do minulosti a zaspomínam si na časy, keď aj ja som bol študentom a 

v predmaturitnom období bolo tablo mojej triedy vo výklade obchodu na prešovskom námestí. A vynárajú sa mi aj mená 

niektorých profesorov, ktorí nám poskytovali cenné vedomosti a pripravovali nás na budúce povolanie: na otcovsky 

starostlivého triedneho profesora (niekdajšieho riaditeľa školy) Jána Fedáka, na prísneho Michala Klemu (cvičného 

učiteľa prvákov), ktorý nám naháňal strach, keď sme mali učiť v jeho triede, na nemčinára Františka Karšaiho, ktorý nás 

trápil s gramatikou a vyžadoval od nás naspamäť odrecitovať báseň Erlkönig (Kráľ duchov) od J. W. Goetheho, na 

vynikajúceho slovenčinára Vlada Uhlára, pri ktorom sme začínali vyučovaciu hodinu spevom jeho obľúbenej piesne "Keď 

sa Jano na vojnu bral..." a museli sme spamäti vedieť starosloviensky Otčenáš (Otče náš, iže jesi na nebesich da 

svjatitsja imja tvoje...), na nervózneho Husára, ktorý nás vyučoval hre na husliach a na istej hodine prvákov nevydržal 

počúvať falošné tóny a škrípanie strún vedľa neho stojaceho žiaka, praskli mu nervy, udrel ho po ruke, takže mu vypadli 

husle a odletel z nich hmatník, na flegmatického a vždy dobre naladeného matematika Felbera, ktorý ovládal päť cudzích 

jazykov a strihal si vlasy iba štyrikrát do roka... Boli to krásne študentské roky, na ktoré sa nedá zabudnúť a takými 

zostanú aj pre tých, ktorí sú na súčasných tablách vo Zvolene a v iných mestách na Slovensku. 

 

ANDREJ ŠTELMÁK 
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1.11.  V sídle Správy Národného parku Slovenský raj sa môžu deti vzdelávať 

 [teraz.sk; 30/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-sidle-spravy-narodneho-parku-slove/34975-clanok.html 

 

Hlavným cieľom ekodvora je priblížiť základy environmentálnej výchovy praktickým štýlom, nie len prostredníctvom teórie. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-sidle-spravy-narodneho-parku-slove/34975-clanok.html
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 Spišská Nová Ves 30. mája (TASR) – Nový ekodvor, ktorý dnes slávnostne sprístupnili v sídle Správy Národného parku 

Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi, bude slúžiť najmä žiakom z miestnych materských a základných škôl. Hlavným 

cieľom ekodvora je priblížiť základy environmentálnej výchovy praktickým štýlom, nie len prostredníctvom teórie. 

 

 Ekodvor pozostáva z dvoch časti. Prvá časť je určená pre deti z materských škôl, ide o zážitkové ihrisko. "Deti si tu môžu 

v ihrisku otláčať pečiatky stôp jednotlivých zvierat, formou maľovaných obrázkov sa dozvedia, aké plody majú jednotlivé 

stromy, môžu si skočiť do diaľky a zistiť, ktoré zvieratko skočí rovnako či vyskúšať si, aký zvuk vydávajú jednotlivé druhy 

dreva stromov," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. 

 

 Druhá časť je zameraná pre deti zo základných škôl. "Ide o náučný chodník, kde sa deti oboznámia s problematikou 

životného prostredia od triedenia plastov až po problematiku inváznych druhov rastlín," priblížil Dražil. V sídle národného 

je zriadená už aj vnútorná expozícia environmentálnej výchovy. 

 

 "Takéto ekodvory je potrebné zriaďovať z jedného dôvodu. Niekedy je príroda ďaleko od miest a práve deti, ktoré žijú v 

mestách a nemajú rodičov, ktorí s nimi chodia do prírody, tak majú možnosť vidieť to, čo im nie je bežne dostupné," 

povedala pre TASR riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky Štátnej ochrany prírody SR Ľubica Balgová. Podľa nej 

podobná aktivita sa v národných parkoch zatiaľ nenachádza, ide o novinku. "Každý národný park má však nejaký spôsob, 

ako dostať prírodu k deťom," dodala. 

 

 S výstavbou ekodvora sa začalo na jar. Financovaný je zo sponzorských darov vo výške zhruba 4000 eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Balón s 11 pasažiermi z celého Slovenska sa zachytil o drôty: Posledné fotky pred 

drámou! 

 [cas.sk; 30/05/2017; kil, Novy Cas ; Zaradenie: Tip od Vás] 

https://www.cas.sk/clanok/554266/balon-s-11-pasaziermi-z-celeho-slovenska-sa-zachytil-o-droty-posledne-fotky-pred-dramou/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Zábava sa mohla skončiť veľkou tragédiou! V piatok podvečer na lúke pri Hrabušiciach (okr. Spišská Nová Ves) zachytil 

pri pristátí teplovzdušný balón káble elektrického vedenia. 

 

Následne došlo ku skratu a obal balóna začal horieť. V koši 11 pasažierov z celého Slovenska a český pilot. Medzi nimi aj 

Juraj (62) zo Slovenskej Ľupče pri Banskej Bystrici. Ten hovorí, že problémy im narobil vietor, ale pilot kritickú situáciu 

zvládol profesionálne. 

 

Fotogaléria 

https://www.cas.sk/clanok/554266/balon-s-11-pasaziermi-z-celeho-slovenska-sa-zachytil-o-droty-posledne-fotky-pred-dramou/
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fotiek v galérii 

 

Let balóna z Kežmarku do Hrabušíc zabezpečovala firma Balóny.sk, ktorá je súčasťou českej firmy Balony. Pilot Martin 

Koupa odhadol škodu za zničený balón na 20-tisíc E. Zrútený balón bol registrovaný v Česku a na lietanie na Slovensku 

nemal licenciu. 

 

Foto: 

 

Romantický výlet sa zmenil na drámu. Zdroj - archív jk 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Info pre milovníkov letného relaxu: Kedy chce kúpalisko v Spišskej otvoriť brány? 

 [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/info-pre-milovnikov-letneho-relaxu-kedy-chce-kupalisko-v-spisskej-otvorit-brany-271239 

 

 Patríte medzi milovníkov letného relaxu? Nenechajte si ujsť čerstvé informácie z kúpaliska v Spišskej Novej Vsi 

ohľadom plánovaného otvorenia. 

 

Pohľad na teplomer v ostatných dňoch dozaista potešil mnohých Novovešťanov. Vďaka slnečnému počasiu čoraz viac 

ľudí láka predstava, ako si rozbalia deku pri bazéne a schladia sa vo vode. Pre milovníkov letného relaxu prinášame 

čerstvé informácie ohľadom kúpaliska v Spišskej. Kedy má v pláne odštartovať sezónu? 

 

Prečítajte si aj 

 

"Letné kúpalisko máme v pláne otvoriť v termíne 10. júna," povedal pre náš spravodajský portál vedúci kúpaliska Jozef 

Samončík. 

 

Ako však upozornil, termín je predbežný, keďže v areáli kúpaliska prebieha rekonštrukcia strojovne. "Do tohto dátumu by 

sme chceli mať už všetko hotové," dodal vedúci kúpaliska. 

 

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

 

Foto: archívne 

 

Späť na obsah 

http://spisska.dnes24.sk/info-pre-milovnikov-letneho-relaxu-kedy-chce-kupalisko-v-spisskej-otvorit-brany-271239
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1.14.  Cyklopelotón pomoci: Zo Spišskej odštartoval jubilejný ročník Parasport 24 Tour 

 [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/mesto-plne-cyklistov-v-spisskej-odstartoval-jubilejny-rocnik-parasport-24-foto-271299 

 

 Naprieč Slovenskom sa vydali hendikepovaní cyklisti so známymi osobnosťami. Desiaty ročník charitatívneho podujatia 

odštartoval zo Spišskej za účasti hlavy štátu. 

 

Takmer 400 kilometrov, šesť dní na cestách a veľa pomoci tým, ktorí to potrebujú najviac. Aj takto by sa dalo 

charakterizovať podujatie s názvom Parasport 24 Tour. Jeho jubilejný 10. ročník odštartoval tento rok v nedeľu doobeda 

práve v našom meste. Hendikepovaní športovci spolu so známymi mediálnymi osobnosťami sa vydali naprieč celým 

Slovenskom. Predtým však, ako odštartovali sa všetci účastníci cyklopelotónu zúčastnili aj vytvorenia nového 

slovenského rekordu. 

 

Charitatívne podujatie Parasport 24 Tour prišiel do Spišskej Novej Vsi podporiť aj prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska. "Som veľmi rád, že sa môžem aspoň symbolicky zúčastniť tejto podľa mňa jednej z najúžasnejších akcií na 

podporu hendikepovaných ľudí. Všetko sú to silní ľudia, ktorí dokážu strašne veľa," vyjadrila sa hlava štátu. 

 

Prečítajte si aj 

 

Podľa slov organizátora tohto podujatia Miroslava Buľovského, za desať rokov pomohli nejednej rodine či jednotlivcovi. 

"Najkrajší pocit sú úsmevy ľudí, ktoré vidíme, keď pomôžeme. To je to najviac, čo ma dokáže potešiť," povedal. 

 

Do pedálov šliapu každý rok hendikepovaní spolu so zdravými a vzájomne si pomáhajú nielen fyzicky. Do takzvaného 

tandemu zasadol aj známy športovec a moderátor Martin Šmahel a minuloročný paralympijský víťaz – lyžiar Marek 

Kubačka. "Moje pocity z tohto podujatia sú zatiaľ veľmi dobré, som plný energie a síl, keďže sme len na začiatku. Do 

pedálov budem šliapať s Martinom a dúfam, že ma potiahne najmä v kopcoch," zasmial sa Marek. 

 

Prečítajte si aj 

 

Na pocity z počiatočnej jazdy sme sa spýtali aj Martina Šmahela. "Bicykluje sa mi fantasticky, lebo mám veľmi silného 

partnera. Určite si cestou dáme aj také lahôdky, ako sú Štrbské pleso či Donovaly," prezradil. 

 

Stálou účastníčkou tohto pelotónu je aj herečka Zuzana Vačková. "Toto podujatie je pre mňa obrovským prínosom. 

Spoznala som kamarátov, ktorí sú veľkí bojovníci, no sú zároveň aj veľmi pokorní. Osudy týchto ľudí nie sú jednoduché, 

no napriek tomu sú plní optimizmu a ten rozdávajú okolo seba, za čo im patrí veľká vďaka a rešpekt," vyjadrila sa 

herečka. 

 

http://spisska.dnes24.sk/mesto-plne-cyklistov-v-spisskej-odstartoval-jubilejny-rocnik-parasport-24-foto-271299
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Novinka v Spišskej: V sídle Správy NP Slovenský raj sa môžu deti vzdelávať na 

ekodvore 

 [spisska.dnes24.sk; 30/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-spisskej-v-sidle-spravy-np-slovensky-raj-sa-mozu-deti-vzdelavat-na-ekodvore-271329 

 

 Zážitkové ihrisko či náučný chodník. Toto a ešte viac nájdu deti v novootvorenom ekodvore v našom meste. 

 

Nový ekodvor, ktorý dnes slávnostne sprístupnili v sídle Správy Národného parku Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi, 

bude slúžiť najmä žiakom z miestnych materských a základných škôl. Hlavným cieľom ekodvora je priblížiť základy 

environmentálnej výchovy praktickým štýlom, nie len prostredníctvom teórie. 

 

Ekodvor pozostáva z dvoch časti. Prvá časť je určená pre deti z materských škôl, ide o zážitkové ihrisko. "Deti si tu môžu 

v ihrisku otláčať pečiatky stôp jednotlivých zvierat, formou maľovaných obrázkov sa dozvedia, aké plody majú jednotlivé 

stromy, môžu si skočiť do diaľky a zistiť, ktoré zvieratko skočí rovnako či vyskúšať si, aký zvuk vydávajú jednotlivé druhy 

dreva stromov," povedal riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil. 

 

Prečítajte si aj 

 

Druhá časť je zameraná pre deti zo základných škôl. "Ide o náučný chodník, kde sa deti oboznámia s problematikou 

životného prostredia od triedenia plastov až po problematiku inváznych druhov rastlín," priblížil Dražil. V sídle národného 

parku je zriadená už aj vnútorná expozícia environmentálnej výchovy. 

 

"Takéto ekodvory je potrebné zriaďovať z jedného dôvodu. Niekedy je príroda ďaleko od miest a práve deti, ktoré žijú v 

mestách a nemajú rodičov, ktorí s nimi chodia do prírody, tak majú možnosť vidieť to, čo im nie je bežne dostupné," 

povedala riaditeľka sekcie ekonomiky a prevádzky Štátnej ochrany prírody SR Ľubica Balgová. 

 

Podľa nej podobná aktivita sa v národných parkoch zatiaľ nenachádza, ide o novinku. "Každý národný park má však 

nejaký spôsob, ako dostať prírodu k deťom," dodala. S výstavbou ekodvora sa začalo na jar. Financovaný je zo 

sponzorských darov vo výške zhruba 4000 eur. 

 

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

 

Zdroj - TASR 

 

http://spisska.dnes24.sk/novinka-v-spisskej-v-sidle-spravy-np-slovensky-raj-sa-mozu-deti-vzdelavat-na-ekodvore-271329
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Späť na obsah 

 

1.16.  FOTO: Banskobystrické Námestie SNP obsadili v utorok paracyklisti s osobnosťami 

 [bystricoviny.sk; 30/05/2017; (tom) ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-banskobystricke-namestie-snp-obsadili-utorok-paracyklisti-osobnostami/ 

 

Krátko popoludní dorazil do cieľa tretej banskobystrickej etapy pelotón PARASPORT24 TOUR 201, aj s večerným 

pokračovaním tejto dobročinnej akcie na Zimnom štadióne benefičným koncertom HUDBA BEZ BARIÉR so známymi 

spevákmi a hudobníkmi. 

 

Parasport24 Tour 2017 

 

OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných 

ľudí, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. 

Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života. 

 

Svoje desiate výročie oslavuje OZ Parasport24 unikátnym spôsobom. Predseda združenia Miroslav Buľovský organizuje 

cyklistickú Parasport24 Tour naprieč Slovenskom. 28. mája odštartoval pelotón zo Spišskej Novej Vsi, aby po približne 

40 zastávkach dorazil 2. júna do Trenčianskych Teplíc. Jedinečná partia hendikepovaných športovcov a osobností tak 

spoločnými silami opäť upozorňuje na potrebu pomáhať sociálne slabým a tiež znevýhodneným športovcom. 

 

Utorková etapa končila v Európskom meste športu 2017 – Banskej Bystrici, kde sa konal večer benefičný koncert Hudba 

bez bariér 2017 s Desmod, Simou Martausovou, Martinom Harichom, Celeste Buckigham s kapelou King Shaolin, 

Katarínou Landlovou, Bekim či vystúpením Peter Bič Project a Polemic. 

 

Utorkové Námestie SNP 

 

Pelotón Parasport24 Tour okolo jednej dorazil k Motoshopu Žubor. Kde sa k nemu pripojili osobnosti z Banskej Bystrica a 

cyklisti prišli spoločne na Námestie SNP. Moderátor privítal na pódiu herečku Bibianu Ondrejkovú, ktorá pozdravila 

všetkých prítomných. Potom v cyklistickom úbore vystúpil primátor mesta Ján Nosko: 

 

"Veľmi si vážim, že Banská Bystrica je dnes etapovým mestom Parasport24 Tour. Aj keď som neabsolvoval celú etapu, je 

veľmi príjemné byť s Vami, vládne tu neskutočná spolupatričnosť a dobrá aura. Myslím si, že my. Ktorí sme mali v živote 

možno troch viac šťastia, Vám môžeme závidieť Vašu vytrvalosť a vieru v to, že čo ste si predsavzali, aj dosiahnete. Cíťte 

sa u nás ako doma." 

 

Na pódiu sa predstavil aj júnový ambasádor EMŠ 2017 – thajboxer Vladimír "Dracnula" Moravčík: 

 

http://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-banskobystricke-namestie-snp-obsadili-utorok-paracyklisti-osobnostami/
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"Nakoľko mám nový bicykel, trúfol som si len na menšiu etapu s paracyklistami. Pred mesiacom som získal svoj piaty titul 

majstra sveta vo federácii ENFUSION a otvoril vlastnú školu. Keďže rád behám a bicyklujem, podporujem aj takéto 

aktivity, ako je Parasport24 Tour." 

 

Ďalšou osobnosťou v cyklistickom úbore bola naša dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Nasťa Kuzminová: 

 

"Aj ja som absolvovala iba záver tejto etapy na bicykli, ale chcela som na vlastnej koži zažiť atmosféru tejto krásnej akcie, 

keďže som dopma. Verím, že na budúci rok pôjdem aspoň jednu celú etapu. Teraz sa pripravujem na novú biatlonovú 

sezónu, ktorá bude aj olympijská, takže mi to padlo celkom vhod byť s Vami dnes." 

 

Celý pelotón, v ktorom boli aj moderátori Ján Mečiar s Martinom Šmahelom, bystrický podporovateľ podujatia Jozef 

Švantner (SLOS) a ďalší, sa potom spoločne odfotil a nasledovala malá autogramiáda. Denná horúčava si žiadala malé 

ochladenie a občerstvenie, večer sa všetci zišli na benefičnom koncerte. 

 

Autor - (tom), Foto: Mirka Chabadová 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Obhajoba sa podarila! 

 [nasanitra.sme.sk; 30/05/2017; Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

https://nasanitra.sme.sk/c/20544641/obhajoba-sa-podarila.html 

 

Mladí basketbalisti Nitry rozhodli o ďalšom titule už pred posledným zápasom. 

 

Počas víkendu sa uskutočnilo niekoľko mládežníckych šampionátov v basketbale aj s účasťou Nitranov. Najvyššie 

ambície potvrdili starší minibasketbalisti BKM SPU Nitra pod vedením Ľubomíra Urbana, ktorí obhájili titul z minulej 

sezóny. Dva dievčenské kolektívy skončili za medailovými priečkami. 

 

STARŠÍ MINIŽIACI 

 

Šampionát sa odohral v Košiciach. 

 

Výsledky Nitry: Inter 59:56 (29:32), Šimko 25, Barina 9, Jozek 5, Urban 4, Kapustík 4, Česár 4, Aboudi 4, Erdei 2, Rumpík 

2, Žilina 61:35 (32:24), Šimko 23, Urban 10, Barina 10, Jozek 4, Erdei 4, Bachorík 4, Rumpík 4, Kapustík 2, Rim Basket 

Košice 53:49 (29:19), Šimko 26, Kapustík 10, Urban 7, Jozek 5, Barina 4, Česár 1, B. Bystrica 52:51 (27:28), Šimko 18, 

Urban 12, Jozek 10, Barina 6, Bachorík 2, Kapustík 2, Aboudi 2, Spišská N. Ves 67:33 (29:16), Šimko 21, Barina 11, 

Aboudi 11, Urban 6, Česár 6, Kapustík 4, Jozek 2, Gála 2, Bachorík 2, Rumpík 2. 

 

Poradie: 1. Nitra, 2. Inter, 3. Košice, 4. Spiš. N. Ves, 5. Žilina, 6. B. Bystrica. 

https://nasanitra.sme.sk/c/20544641/obhajoba-sa-podarila.html
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NITRA: Šimko, Urban, Barina, Jozek, Erdei, Bachorík, Rumpík, Kapustík, Česár, Aboudi, Gála, Sárkány, Majerník, 

Nemček. Tréner Ľ. Urban. 

 

Maroš Šimko sa stal MVP šampionátu a najlepším strelcom M-SR. Najlepší hráč družstva Nitry: Lukáš Barina. 

 

Ľubomír Urban, tréner: "Zvládli sme neľahkú úlohu favorita a obhajcu titulu z minuloročnej konkurencie rovnakých klubov, 

a opäť bez prehry, čo je potvrdením kvality a perspektívy spolupráce Nitry, Serede a Trnavy v našom Centre talentovanej 

mládeže NTS Nitra, ako i možnosti prilákania aj iných perspektívnych hráčov. Zápasy s Interom a Košicami mali vysokú 

športovú úroveň, zápas s B. Bystricou v koncovke potvrdil majstrovský charakter nášho družstva. Pre nováčikov nech je 

titul povzbudením do ďalšej spoločnej práce, lebo konkurencia nespí." 

 

ŽIAČKY 

 

M-SR sa uskutočnili v Košiciach. 

 

Výsledky Nitry: B. Bystrica 57:46 (27:18), Gažiová 25, Svoradová 12, Brázdilová 10, Spišská N. Ves 28:60 (9:24), T. 

Matejová 8, Gažiová 7, Svoradová 5, YA Košice 2003 37:57 (15:37), Svoradová 9, Vágaiová 7, Pjonteková 6, YA Košice 

2004 38:40 (13:16), Svoradová 24, Gažiová 14, Pjonteková 8, N. Mesto 33:52 (17:28), Svoradová 13, Gažiová 9. 

 

Poradie: 1. YA Košice 2003, 2. Nové Mesto, 3. Spišská Nová Ves, 4. YA Košice 2004, 5. Nitra, 6. B. Bystrica. 

 

Rebeka Gažiová bola v B-tíme all stars. 

 

NITRA: Vágaiová, Györfi, Brázdilová, T. Matejová, M. Matejová, Gelnárová, Pjonteková, Gažiová, Smolinská, Matejková, 

Svoradová. Tréner V. Podoba, asistent Z. Olšanská. 

 

Vladimír Podoba, tréner: "Podali sme dobré výkony na turnaji a piate miesto zodpovedá našim kvalitám. Keby sme mali 

kúsok šťastia, mohlo to byť aj o trošku lepšie. Chcem poďakovať dievčatám za celoročnú prácu a aj rodičom za ich 

podporu." 

 

STARŠIE MINIŽIAČKY 

 

Majstrovstvá SR sa konali v Piešťanoch. 

 

Výsledky Nitry: Poprad 11:71 (7:34), Zohdi 4, J. Buchová 2, H. Rybárová 2, Lopéz-Zaťková 2, Piešťany 33:89 (10:51), H. 

Rybárová 11, Zohdi 6, Soradová 4, Lopéz-Zaťková 4, YA Košice 29:47 (7:27), H. Rybárová 8, Lacová 4, Soradová 4, 
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Šamorín 32:60 (19:26), T. Rybárová 13, Soradová 4, H. Rybárová 4, CBK Ťahanovce 39:82 (19:41), Ševčovičová 10, T. 

Rybárová 8, H. Rybárová 6, Zohdi 5. 

 

Poradie: 1. CBK Ťahanovce, 2. Poprad, 3. Piešťany, 4. YA Košice, 5. Šamorín, 6. Nitra. 

 

NITRA: T. Rybárová, Lopúchová, Borzová, Huščavová, Madová, Záhradníková, Ševčovičová, Zohdi, Fusková, 

Oslancová, J. Buchová, Lacová, T. Buchová, Soradová, H. Rybárová, Lopéz-Zaťková. Najlepšia hráčka družstva: Hanka 

Rybárová. 

 

Vladimír Lajcha, tréner: "Družstvo skončilo na poslednom mieste, ale do budúcnosti to bola pre hráčky veľká škola 

basketbalu. Naše družstvo bolo na šampionáte najmladšie." 

 

Striebro pre dvojicu 

 

Nitrania Adam Šimko a Marcus Kopas získali strieborné medaily na M-SR žiakov v Žiari n/Hr. v drese Bánoviec, kam 

odišli na hosťovanie počas sezóny. 

Výsledky Bánoviec: Abovia Košice 80:39, Žilina 60:51, Žiar n/Hr. 63:54, Inter 40:52, Spiš. N. Ves 59:48. 

Poradie: 1. Inter, 2. Bánovce, 3. Žiar n/Hr., 4. Abovia Košice, 5. Žilina, 6. Spiš. N. Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Vo štvrtok otvorenie výstavy ZOO – preťažená Noemova archa v Tihányiovskom kaštieli 

 [bbonline.sk; 30/05/2017; Gabriela Benčová ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://bbonline.sk/vo-stvrtok-otvorenie-vystavy-zoo-pretazena-noemova-archa-v-tihanyiovskom-kastieli/ 

 

Na prírodovednej výstave ZOO – preťažená Noemova archa sa návštevníci Tihányiovského kaštieľa dozvedia viac zo 

života zoologických záhrad doma aj vo svete, ich význame pri záchrane ohrozených živočíšnych druhov a spoznajú aj ich 

históriu či skryté zákulisie. 

 

Tak ako v minulosti aj dnes úroveň zoologických záhrad odráža stav kultúrneho myslenia daného národa. Chovy pôvodne 

divo žijúcich zvierat vznikali v spoločnostiach s rozvinutou kultúrou už pred tisíckami rokov. Nájdeme ich už v starovekom 

Egypte, Číne či Indii a postupne sa tento trend rozšíril do celého sveta. 

 

Do konca 19. storočia vzniklo vo veľkých mestách západnej Európy viac ako 50 zoologických záhrad. Pre porovnanie, v 

strednej Európe v tom čase existovali len dve, a to vo Viedni a v Budapešti. 

 

Na Slovensku prišli prvé plány s výstavbou zoo až po 2. svetovej vojne. Zložitý vývoj budovania zoologických záhrad na 

Slovensku zapríčinila najmä komplikovaná spoločensko-hospodárska situácia, ale aj spoločenské vnímanie týchto 

ustanovizní, ktoré u nás pôvodne neboli považované za vedecké a ani kultúrne inštitúcie. 

http://bbonline.sk/vo-stvrtok-otvorenie-vystavy-zoo-pretazena-noemova-archa-v-tihanyiovskom-kastieli/
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Záchrana ohrozených druhov je do značnej miery ovplyvnená úrovňou poznania o spôsobe života zvierat. "Mnohé 

živočíšne druhy žijú v nedostupných oblastiach Zeme, spôsobom života, ktorý by bol dodnes zahalený rúškom tajomstva 

nebyť zoo," zdôrazňuje význam týchto inštitúcií autor výstavy Csaba Tóth a zároveň dodáva, že "napríklad aj etológia ako 

vedný odbor skúmajúci správanie zvierat by nevznikol bez ich chovu v ľudskej starostlivosti a na základe pozorovania 

chovancov zoologických záhrad." 

 

V súčasnosti na Slovensku nájdeme zoologické záhrady bez špecializácie, pričom každá z nich si volí vlastnú cestu. 

Práve to robí naše zoo aj na tak malom území akým je naša krajina výnimočné. 

 

Najstaršou ZOO na Slovensku je zoologická záhrada v Bojniciach. Myšlienka jej vzniku sa zrodila pred 60. rokmi, kedy 

boli v hradnej priekope Bojnického zámku chované niektoré druhy živočíchov. Dnes tu žije viac ako 450 druhov zvierat, 

medzi inými aj na Slovensku ojedinelý slon africký či zebra Hartmannova. 

 

Zoologická záhrada v Bojniciach sa stará aj o niekoľko ohrozených druhov, ktoré sú vzácne v celoeurópskom meradle 

vzácny leopard obláčkový, daniel mezopotámsky či takin zlatý. 

 

Košická zoologická záhrada s rozlohou 288 hektárov je najväčšou nielen na Slovensku, ale patrí k najväčším v celej 

Európe. Popri levoch a tigroch, k najobľúbenejším a najvyhľadávanejším jej obyvateľom patria tulene obyčajné a tučniaky 

jednopáse, ktoré môžu návštevníci zoologických záhrad na Slovensku obdivovať len v Košiciach. 

 

V našom hlavnom meste, v Bratislave, nájdeme našu najzápadnejšie položenú zoo, v ktorej len nedávno dokončili 

priestranný prírodný výbeh pre vlka, ktorý patrí v Európe medzi tie najkvalitnejšie umelo vytvorené priestory. 

 

Medzi exkluzívnych obyvateľov tejto zoologickej záhrady v Bratislave nepochybne patria nosorožce tuponosé, šimpanzy 

učenlivé, orangutany sumatrianske či pandy červené. 

 

Najmladšiu a zároveň aj najmenšiu zoo nájdeme na severovýchode Slovenska – v Spišskej Novej Vsi, ktorá vznikla v 

roku 1989. Medzi najväčšie úspechy tejto zoo patrí opakovaný odchov kengúr červenokrkých, surikát vlnkavých a lám 

alpaka v zajatí. 

 

Štvrtky patria v Stredoslovenskom múzeu komentovaným prehliadkam výstav 

 

Čoraz väčšej popularite sa tešia komentované prehliadky výstav s ich autorom, ktoré pripravuje Stredoslovenské 

múzeum tak v Thurzovom dome, ako aj v Tihányiovskom kaštieli. 

 

"O najdôležitejších míľnikoch v histórii zoologických záhrad, o jej obyvateľoch a neľahkej ceste za záchranou ohrozených 

druhov zvierat v zoologických záhradách vo svete aj doma porozpráva autor výstavy – Csaba Tóth na komentovaných 
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prehliadkach výstavy – vo štvrtok 29.6., 27.7., 24.8., 28.9. a 19.10. 2017 o 16-tej hodine," pozýva všetkých milovníkov 

zvierat riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký. 

 

Výstavu ZOO – preťažená Noemova archa si môžu návštevníci Stredoslovenského múzea pozrieť v Tihányiovskom 

kaštieli od štvrtka 1. júna až do nedele 29. októbra. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Share 

 

Fotogaléria 
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1.19.  O miesto v tíme majstra bojuje mladík zo Spiša 

 [hokejportal.net; 30/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/o-miesto-v-time-majstra-bojuje-mladik-zo-spisa/73571 

 

Káder majstra spod Urpína prechádza veľkou obmenou. Z mužstva trénera Vladimíra Országha odišli už všetci zámorskí 

hráči, ktorí sa pričinili o historický titul v najvyššej súťaži. Jason Bacashihua, Ty Wishart, Mathew Maione, Jonathan 

Carlsson, Jordan Hickmott a Brock Higgs. To sú mená, ktoré v novej sezóne neuvidíme v službách "baranov". Obranca 

Rosandič a útočník Zigo posilnili Hradec Králové, Kafka bude strieľať góly za Košice. Už skôr sa na predĺžení zmluvy s 

klubom dohodol Tomáš Surový. Novými hokejistami sú Guillaume Gélinas, Josh Brittain, Gilbert Gabor a Marek Bartánus. 

Šancu zabojovať o miesto v zostave dostal aj bývalý hráč Spišskej Novej Vsi a Michaloviec Matej Giľák, ktorý vlani v 

Budiš lige bodovo explodoval. 

 

Foto: prvaliga.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Zaujímavé novinky v kádri ´baranov´, ktorý sa už môže pripravovať na Ligu majstrov 

 [bystricoviny.sk; 30/05/2017; (job) ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://www.bystricoviny.sk/hokej/zaujimave-novinky-kadri-baranov-ktory-sa-uz-moze-pripravovat-ligu-majstrov/ 

 

V hokejovom HC ´05 Banská Bystrica sa pretrhlo vrece s viacerými novinkami. Okrem toho, že už vieme rozpis zápasov v 

Lige majstrov, zmeny sú avizované aj v samotnom kádri nášho majstrovského tímu. 

 

Liga majstrov 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/o-miesto-v-time-majstra-bojuje-mladik-zo-spisa/73571
http://www.bystricoviny.sk/hokej/zaujimave-novinky-kadri-baranov-ktory-sa-uz-moze-pripravovat-ligu-majstrov/
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Prejdime najprv na premiérovú účasť Banskobystričanov v hokejovej Lige majstrov. Začnú ju v základnej A – skupine v 

piatok 25. augusta na ľade nemeckého Wolfsburgu. Pokračovať budeme o dva dni neskôr v rakúskom Salzburgu a pred 

doma sa po prvý raz predstavíme v piatok 1. septembra. Vtedy budeme hostiť hokejistov Wolfsburgu. 

 

Atraktívne súboje s fínskym majstrom Tapparou Tampere odohrajú naši ´barani´ až v samom závere skupinovej časti. 

Konkrétne 4. októbra sa predstavia vo Fínsku a o týždeň neskôr v domácom prostredí. Banská Bystrica je jediným 

slovenským účastníkom hokejovej Ligy majstrov (LM) 2017/2018. 

 

Generálkou na túto prestížnu súťaž LM bude súboj bystrického HC ´05 s bratislavským Slovanom, ktorý aj v nasledujúcej 

sezóne má účinkovať v KHL. Zápas sa odohrá pod Urpínom v piatok 17. augusta. 

 

Zmeny v kádri 

 

Ako už viacerí z vás viete, náš klub opúšťa jeden z hrdinov majstrovskej sezóny, brankár Jason Bacashihua. S vedením 

sa totiž nedohodol na novom kontrakte a tak bude pôsobiť v Ázijskej lige v kórejskom mužstve High 1 z mesta Gangwon. 

Gólman z Ameriky pre portál hokejovysvet uviedol: 

 

"Bolo pre mňa veľmi náročné rozlúčiť sa s Banskou Bystricou. Nechcel som odísť. Chcel som zostať, ale najťažšia časť 

hrania je obchodná stránka. Ja a manažment sme nevedeli dospieť k dohode o zmluve na budúcu sezónu. Snažili sme 

sa uzavrieť kontrakt, ktorý by bol výhodný pre obe strany, ale bohužiaľ sa to nepodarilo. Napriek tomu mám z Banskej 

Bystrice dva roky úžasných spomienok. Mal som možnosť žiť v krásnom meste a stretnúť skvelých ľudí a fanúšikov. 

Ďakujem klubu, že mi dal šancu tu hrať a stať sa súčasťou takého skvelého tímu." 

 

Tento tridsaťštyriročný brankár z USA dosiahol počas dvoch rokov v drese našich ´baranov´ priemery v úspešnosti 

zákrokov v základnej časti 92,9 a 92,6 %. V play-off podával ešte lepšie výkony. Banskobystričanov doviedol k 

premiérovému majstrovskému titulu s úspešnosťou zákrokov 93,4 %. Spolu s ním odchádzajú aj ďalší legionári z 

uplynulej sezóny do lepších zahraničných klubov. Citeľnou stratou je pre nás najmä Mathew Maione. 

 

Poďme teda na aktuálne príchody. Prvým avizovaným bol obranca Guillaume Gélinas. Uvidíme ako sa mu bude u nás 

dariť po úspešnej sezóne 2016/2017 v tímoch Iowa Wild (AHL) a Quad City Mallards (ECHL). Má 23 rokov, prezentuje sa 

s nižším ťažiskom (178cm/92kg), dobrou strelou a výborným prehľadom v hre. S vedením HC ´05 iClinic Banská Bystrica 

sa dohodol na spolupráci na dva roky. 

 

Na posilnení útoku našich ´baranov´ sa podieľa Kanaďan Josh Brittain. Kontrakt podpísal na dva roky. Tento 27-ročný 

hokejista pôsobil v tímoch Allen Americans (ECHL) a Chicago Wolves (AHL). Je 196 cm vysoký a 104 kg vážiaci. Prvý 

úspech zažil už v sezóne 2007/2008 na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov, kde s tímom Kanady získal zlatú 

medailu. Následne v roku 2008 bol draftovaný v treťom kole zo 71. miesta tímom Anaheim Ducks. "Jeho fyzická zdatnosť 

a výborná korčuliarska technika je základom tvrdej hry, ktorú ako sám potvrdil, preferuje," píše oficiálny web ´baranov´. 
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Bystrickú ofenzívu posilní aj 21 ročný švédsky útočník Gilbert Gabor, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v EBEL – v tíme 

Olimpija Ljubljana s bilanciou 9 gólov a 8 asistencií. O jeho kvalitách svedčí aj sezóna 2015/2016, počas ktorej hral v tíme 

Austin Bruins v NAHL. Sezónu v tejto americkej juniorskej lige ukončil ako asistent kapitána s bilanciou 21 gólov a 37 

asistencií. "Zaujímavosťou je, že Gilbert má aj slovenské občianstvo, nakoľko jeho otec aj matka sú Slováci. Mama má 

korene v Banskej Bystrici. Aj preto mohol v sezóne 2011/2012 nastúpiť za slovenskú reprezentáciu do 17 rokov," referuje 

oficiálna internetová stránka HC ´05. 

 

V útoku sa budeme v nasledujúcej sezóne spoliehať aj na hokejové umenie Mareka Bartánusa. Ide o 39-násobného 

slovenského reprezentanta, účastníka MS v hokeji 2016 a trojnásobného majstra Slovenska. V uplynulej sezóne má v 

košickom drese bilanciu 10 gólov a 8 asistencií. V šiestich stretnutiach play-off pridal 6 gólov. Tento 30-ročný útočník 

pôsobil vo svojej kariére okrem košického tímu aj v Poprade, Liptovskom Mikuláši, Owen Sound Attack (v roku 2005 ho 

draftoval v štvrtom kole z celkového 92. miesta klub NHL – Tampa Bay Lightning), Sparte Praha a v HC Karlovy Vary. 

 

O pôsobení v našom tíme sa v súčasnosti rozhoduje aj kmeňový hráč HC Slovan Bratislava Michal Sersen. Slovenský 

reprezentačný obranca dohral sezónu práve v Banskej Bystrici, s ktorou získal majstrovský titul. Vedenie nášho klubu mu 

dalo ponuku, ale Mišo je stále pod zmluvou bratislavského tímu. Každopádne sa budeme môcť oprieť o 

slovenských´repre´ útočníkov Tomáša Surového a Dalibora Bortňáka, ktorí predĺžili s nami kontrakt. 

 

Pod Urpínom v súčasnosti trénuje dvojica mladých hráčov. Útočník Matej Giľák, ktorý získal v minulej sezóne Budiš ligy v 

dresoch Spišskej Novej Vsi a Michaloviec dokopy až 72 kanadských bodov. Druhým novicom je brankár Daniel Gibl. 

Ten minulý ročník strávil v treťoligovom švédskom celku Visby/Roma. Na konte má aj bronz z majstrovstiev sveta 

juniorov. Obaja títo hokejisti sú u nás na skúške a majú zhodne 22 rokov. 

 

Program zápasov HC ’05 Banská Bystrica v Lige majstrov: 

 

piatok 25. augusta: Grizzlys Wolfsburg – Banská Bystrica (18.00) 

 

nedeľa 27. augusta: Red Bull Salzburg – Banská Bystrica (19.30) 

 

piatok 1. septembra: Banská Bystrica – Grizzlys Wolfsburg (18.00) 

 

nedeľa 3. septembra: Banská Bystrica – Red Bull Salzburg (14.00) 

 

streda 4. októbra: Tappara Tampere – Banská Bystrica (18.00) 

 

streda 11. októbra: Banská Bystrica – Tappara Tampere (18.00) 
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Autor - (job), Foto: Mirka Chabadová (archív) 
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1.21.  Spiš osídlili ľudia už pred 3500 rokmi 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 30/05/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Stano Lažo, moderátor: "Na pozemkoch v Spišskej Novej Vsi v časti Blaumont, kde by mali už čoskoro postaviť nové 

domy, objavili archeológovia zaujímavé nálezy, ktoré priniesli nové dôkazy o tom, že ľudia osídlili Spiš už pred vyše 3500 

rokmi. Prekvapením pre nich bolo aj to, že v jednom z hrobov našli telesné pozostatky človeka s neobyčajne robustnou 

postavou. Našli aj vzácne slovanské osídlenie spred deviateho storočia." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Už prvé zisťovacie sondy a výskumy ukázali, že ide o mimoriadne bohaté osídlenie z rokov 

1600 až 1700 pred Kristom. Odkryli pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Hovorí archeológ z Archeologického ústavu 

Slovenskej akadémie vied Marián Soják." 

 

Marián Soják, archeológ z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied: "Zatiaľ máme preskúmaných štrnásť 

hrobov. Niektoré dokonca s kruhovými žľabmi. Množstvo ďalších hrobov je tam samozrejme ešte nepreskúmaných a pri 

odkrytí ďalšej plochy narazíme určite na desiatky ďalších hrobov zo staršej doby bronzovej." 

 

Jarka Hlaváčová: "Jedna kostra sa však vymykala spomedzi ostatných. Patrila pravdepodobne bojovníkovi a okrem 

dobre zachovalého chrupu mal na tú dobu neobyčajne robustnú postavu. Vtedajší ľudia mali totiž priemernú výšku 

stosedemdesiat centimetrov. Opäť archeológ Marián Soják." 

 

Marián Soják: "Hneď na prvý dojem sme vedeli, že musel to byť skutočný obor z doby bronzovej. Priložil som si aj 

stehnovú kosť k mojej. Ja mám stodeväťdesiatštyri, on mal ešte o niečo dlhšiu stehnovú kosť ako ja, ale samozrejme 

podstatne robustnejšiu." 

 

Jarka Hlaváčová: "Aj keď boli hroby vykrádané ľuďmi z vtedajšej doby, priamo pred nami sa v nich odhaľovalo množstvo 

fajansových korálikov, ktorými mali vtedajší ľudia poprešívané šatstvo, či desiatky náušníc. Veľkým prekvapením pre 

archeológov bolo nielen to, že objavili pohrebisko zo staršej doby bronzovej, ale aj to, že našli osadu našich priamych 

predkov Slovanov." 

 

Marián Soják: "Podľa ručne robenej keramiky ide o horizont siedmeho–ôsmeho storočia. Je to horizont, ktorý sme na 

Spiši takmer nemali zastúpený." 
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Jarka Hlaváčová: "Zvyšky sídliska Slovanov, ktoré boli odhalené, naznačujú, že rovnaké osady sa rozkladali na viacerých 

miestach súčasného katastra Spišskej Novej Vsi." 
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1.22.  Florbalistky zo Spišskej Novej Vsi si pripísali ďalší úspech 

 [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544172/florbalistky-zo-spisskej-novej-vsi-si-pripisali-dalsi-uspech.html 

 

Vo finálovom turnaji bojovalo osem základných škôl. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po školskej linke sa rozprúdili súťaže stredných škôl a potom i základných škôl vo florbale o 

majstra Slovenska. 

 

V dňoch 16. a 17. mája sa konali majstrovstvá Slovenska žiačok základných škôl v Liptovskom Mikuláši. 

 

Východoslovenský región reprezentovali žiačky Spišskej Novej Vsi a Starej Ľubovne. 

 

Vo finálovom turnaji bojovalo osem základných škôl Slovenska, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch. 

 

V A-skupine boli školy z Nemšovej, Kysuckého Nového Mesta, Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi. 

 

B-skupinu tvorili ZŠ Stará Ľubovňa, Stupava, Nové Zámky a Piešťany. 

 

Výsledky: 

 

A-skupina: 

 

Spišská Nová Ves – Nemšová 2:2, Kasucké Nové Mesto – Banská Bystrica 6:0, Spišská Nová Ves – Banská Bystrica 

7:0, Nemšová – Kysucké Nové Mesto 3:2, Kysucké Nové Mesto –Spišská Nová Ves 0:2,Banská Bystrica – Nemšová 

2:4. 

 

Poradie v skupine: 

 

1. Spišská Nová Ves ,2. Nemšová, 3. Kysucké Nové Mesto, 4. Banská Bystrica. 

 

B-skupina: 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544172/florbalistky-zo-spisskej-novej-vsi-si-pripisali-dalsi-uspech.html
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Stará Ľubovňa – Piešťany 1:2. Stupava – Nové Zámky 0:0, Nové Zámky – Piešťany 1:1, Stará Ľubovňa – Stupava 1:0, 

Stupava – Piešťany 1:1, Nové Zámky – Stará Ľubovňa 0:0. 

 

Poradie v skupine: 

 

1. Piešťany, 2. Stará Ľubovňa, 3. Nové Zámky, 4. Stupava. 

 

Semifinále: 

 

Spišská Nová Ves – Stará Ľubovňa 2:0 

 

Nemšová – Piešťany 4:0 

 

Zápasy o umiestnenie: 

 

O 7. miesto: 

 

Banská Bystrica – Stupava 2:1 

 

O 5. miesto: 

 

Kysucké Nové Mesto – Nové Zámky 6:0 

 

O 3. miesto: 

Stará Ľubovňa – Piešťany 1:0 

 

Finále: 

 

Spišská Nová Ves – Nemšová 0:0 (TS 2:0). 

 

Celkové poradie: 

 

1. ZŠ Spišská Nová Ves Nad Medzou, 2. ZŠ Janka Palu Nemšová, 3. ZŠ Levočská Stará Ľubovňa, 4. ZŠ Štefanika 

Piešťany, 5. ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto, 6. ZŠ Hradná Nové Zámky, 7. ZŠ Gilianova Banská Bystrica, 8. ZŠ 

kpt. Nálepku Stupava. 

 

Majsterkami Slovenska sa stali dievčatá Základnej školy Spišská Nová Ves Nad Medzou. 
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Na fotke horný rad zľava: Tomáš Sliva- tréner, Petra Vozárová, Kristína Cmorejová, Anna Bajtošová, Miroslava 

Jančárová, Kristína Pavlíková, Dominika Štelbacká, Sára Hanuščinová. 

 

Dolný rad zľava: Bibiána Smotrilová, Sára Adamcová, Mária Becková, Tamara Jančárová, Eliška Nováková, Jozef 

Veisenpacher. 

 

Tomáš Sliva po turnaji povedal: "Už vylosovanie A-skupiny naznačilo, že z tejto skupiny vzíde majster Slovenska. V tejto 

skupine sa stretli všetky favorizované družstvá. Na postup zo skupiny bolo potrebné bodovať v každom zápase. Nám sa 

to podarilo, pretože s Nemšovou sme remizovali, porazili sme Banskú Bystricu aj Kysucké Nové mesto a skupinu sme 

vyhrali. V semifinále sme porazili Starú Ľubovňu a čakalo nás finále s Nemšovou. Finále v riadnom hracom čase skončilo 

bez gólov a na nájazdy sme vyhrali 2:0. Nasledoval výbuch radosti a oslavy sa mohli začať na palubovke, aj v hľadisku, 

kde nás prišli podporiť žiaci našej školy. Potešili nás aj individuálne ocenenia. Najlepšou strelkyňou sa stala Sára 

Hanuščinová z 9.A a za najlepšiu brankárku turnaja bola vyhlásená Eliška Nováková z 9.B." 

 

Dievčatám blahoželáme ku krásnemu úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu východoslovenského regiónu, 

okresu Spišská Nová Ves a Základnej školy mesta Spišská Nová Ves. 

 

Ženskú kategóriu senioriek extraligy, dievčat stredných škôl a dievčat základných škôl vyhrala na Slovensku Spišská 

Nová Ves. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Výsledkový servis mládeže FK Poprad 

 [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; FK PP ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544965/vysledkovy-servis-mladeze-fk-poprad.html 

 

Mládežnícke súťaže pokračovali ďalšími zápoleniami. 

 

B-tím 

 

FK Prakovce – FK Poprad B 0:8 (0:4) 

 

Góly: 2x Mičko, Šuľa, Tropp, Gallovič, Ujčík, Kobel, Mihalik (vlastný gól) 

 

Tréner Mikuláš Dvorožňák: "Mužstvo od úvodných minút diktovalo priebeh zápasu. Domáci sa snažili zvýšenou 

bojovnosťou eliminovať naše herné prednosti. Vyšiel nám začiatok zápasu, keď sme zvládli prechodovú fázu a Mičko, po 

centri Gajana, otvoril skóre. Vzápätí sa pohotovou strelou presadil Lipták. Hráči kvalitnou kombináciou dostávali súpera 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544965/vysledkovy-servis-mladeze-fk-poprad.html
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pod tlak a zákonite prišli ďalšie góly. Kuriozitou zápasu bol aj gól nášho brankára Vlada Kobela, ktorý nastúpil na 

posledných 25 minút. Celkove hráči v tomto stretnutí odviedli poctivý výkon, ktorý bol podložený našou hernou kvalitou, 

takže výsledné skóre je zaslúžené." 

 

Ženy – 2 zápasy 

 

FK Poprad – TJ Lokomotíva Košice 4:1 (3:1) 

 

Góly: 2x Pajonková, Olekšáková, Potengová 

 

Tréner Slavomír Šoltýs: "Od začiatku zápasu sme hrali útočný futbal a Kočišová si svojou aktivitou už v 5. minúte 

vypýtala faul v pokutovom území. Nariadenú jedenástku úspešne zrealizovala brankárka Pajonková. Na súpera sme aj 

naďalej vyvíjali tlak a po peknej kombinácii v 14. minúte pridala Potengová druhý gól. Lokomotívu sme nepustili do 

vážnejšej príležitosti, kde zozadu veľmi dôrazne a s prehľadom hrala Sedláková. V 27. minúte sme urobili jedinú vážnu 

chybu, ktorú potrestala najlepšia hráčka hostí Wienerová. Na strane domáceho družstva strelila dôležitý gól Olekšáková, 

a tak upokojila dievčatá. Po aktívnej hre našich dievčat sme sa v druhom polčase snažili zvýšiť náskok, ale nedarilo sa 

nám to až do 80. minúty. Po ruke súpera však opäť z pokutového kopu upravila Pajonková na konečných 4:1. Dievčatám 

chcem poďakovať za dobrý výkon." 

 

ŠK Štich Humenné – FK Poprad 0:7 (0:2) 

 

Góly: 4x Kočišová, 3x Potengová 

 

Tréner Slavomír Šoltýs: "Dnešný zápas bol zápas dvoch strelkýň. Ľudka Kočišová sa konečne gólovo presadila, a to 

hneď štyrikrát. Je to pre ňu o to cennejšie, že práve v deň zápasu oslavovala svoje narodeniny. Lívia Potengová sa 

svojimi troma gólmi dostala na druhé miesto v počte strelených gólov v celej súťaži. Zápas sme od prvej minúty mali pod 

kontrolou a dievčatá hrali dobre či v obrannej, tak aj útočnej činnosti. V prvom polčase sa snažil súper držať krok, ale v 

druhom ich naše dievčatá prevalcovali a po pekných kombináciách skórovali až na konečných 0:7." 

 

U19 

 

FK Poprad – MFK Slovan Giraltovce 11:0 (3:0) 

 

Góly: 4x Abrahamovský, 3x Škyrta, 2x Apostoliuk, Kačmarčík, Jurč 

 

Tréner Ján Blaháč: "Výška skóre hovorí za všetko. Sme radi, že chlapci hrali celých 90 minút s chuťou, nasadením a 

túžbou dávať góly." 
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U17 

 

FK Poprad – MFK Slovan Giraltovce 4:0 (1:0) 

 

Góly: 2x Kožuch, Štrbka, Maliňák 

 

Tréner Anton Kočiš: "Do zápasu proti odovzdanému súperovi sme vstúpili nekoncentrovane asi v domnení, že súper sa 

porazí sám, že zápas máme dopredu vyhratý. Hrali sme bez pohybu, boli sme ležérni a nedôslední v zakončení. Bol to 

náš asi najslabší výkon." 

 

U16 

 

FK Poprad – TJ Družstevník Spišské Bystré 8:2 (3:2) 

 

Góly: 4x Kušnirák, Trojčák, Lopušek, Rákoci, Zbel 

 

Tréner Anton Kočiš: "Aj keď sme dosiahli vysoké víťazstvo, hra mužstva v prvom polčase bola veľmi rozháraná. Stredoví 

hráči vypúšťali bránenie a tým pádom hostia šli do prečíslenia a z toho sme dostali 2 góly. V druhom polčase sa prístup 

hráčov zlepšil a výsledok svedčí o prevahe, ktorú sme mali." 

 

U15 – 2 zápasy 

 

FK Poprad – MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:1) 

 

Tréner Jozef Vernarec: "Preložený zápas nadstavbovej časti v strede týždňa nám postavil do cesty súpera z Michaloviec. 

Taktickým zámerom bol dobrý aktívny vstup do zápasu s vysokým napádaním súpera už v jeho obrannej zóne. Enormné 

nasadenie a aktivita našich chlapcov zavreli súpera na svoju polovicu ihriska, kde čelili našim útočným akciám. Škoda, že 

spoločným menovateľom týchto šancí bolo ich nepremenenie. Nedokázali sme skórovať ani z vnútra pokutového územia, 

či dokonca ani z malého vápna. V týchto zakončeniach nám chýbal dôraz, možnosti riešenia, či potrebné šťastie. To sa 

od nás odklonilo v závere I. polčasu, kedy súper z ojedinelej akcie na našej polke skóroval. Tento gól nás psychicky 

vykoľajil. V polčasovej prestávke sme preskupili hráčov, prestriedali, ale znova dobrý aktívny vstup do deja II. polčasu gól 

nepriniesol. Naopak, znova sme inkasovali, a tak dosiahli neželaný výsledok 0:2. Prílišné chcenie nám zväzovalo ruky, no 

hlavne nohy." 

 

FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 1:1 (1:1) 

 

Gól: Horanský 
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Tréner Jozef Vernarec: "V sérii domácich zápasov sme nastúpili proti mužstvu zo Spišskej Novej Vsi. V pozmenenej 

zostave sme boli rozhodnutí a odhodlaní k aktívnej hre s cieľom už bodového zisku, čo sa nám v predošlom kole napriek 

dobrému výkonu nepodarilo. Stretnutie prinieslo veľmi vyrovnanú partiu, kde obe mužstva hrali kombinačný futbal. 

Napriek stálej snahe o kombináciu zápas nepriniesol veľa gólových šancí. Nám sa podarilo skórovať v 21. minúte, kedy 

sme dostali obranu hostí pod tlak a následné zaváhanie svojim dôrazom potrestal domáci Horanský. Naše vedenie a 

radosť trvalo približne minútu a pol, kedy sa hosťom po ukážkovom zakončení z dobrých 30. metrov podarilo skórovať. 

Prvý polčas sa skončil remízou, s ktorou sme sa nechceli zmieriť a v II. polčase sme to boli práve my, ktorí sme hrozili 

najviac po ŠS, ktoré naozaj volali po góle. Žiaľ, ten sa nám nepodarilo dosiahnuť a súper ku konci kúskoval hru, zdržiaval 

a evidentne zo ziskom bodu u nás bol viac spokojný ako my." 

 

U14 – 2 zápasy 

 

FK Poprad – MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0) 

 

Tréner Vladimír Rehák: "Prvý polčas bol súper zo začiatku aktívnejší, čo niektorých našich hráčov zaskočilo. Neplnili sme 

si úlohy, tak ako sme mali. Robili sme veľa individuálnych chýb, nedostávali sme sa do toľkých nebezpečných situácií ako 

posledné dva zápasy. Súper po zmene strán hneď v úvode využil našu nedôslednosť a otvoril skóre zápasu. Od tejto 

chvíle sme diktovali tempo hry, ale vždy chýbal detail k dokonalosti a k streleniu gólu. Môže nás mrzieť výkon z prvého 

polčasu, z čoho sa treba poučiť. V druhom polčase bolo na ihrisku vidieť hru, akou sme sa prezentovali v minulých 

zápasoch. Žiaľ, dnes to na výhru nestačilo." 

 

FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 0:0 

 

Tréner Vladimír Rehák: "Počas celého zápasu sa hra prelínala medzi 16-kami. Obidve mužstvá chceli strhnúť víťazstvo 

na svoju stranu. V obrane sme boli pozorní a dôslední. Dokázali sme si vytvoriť šance, ale vždy chýbal kúsok k ich 

úspešnému zakončeniu. O výsledku mohla rozhodnúť šanca z poslednej minúty, keď najskôr brankár hostí vychytal našu 

tutovku a z následnej dorážky sme trafili do brvna. Stále sa máme čo učiť a zlepšovať, takže makáme ďalej." 

 

U13 

 

FK Poprad – 1. FC Tatran Prešov 1:9 (1:3) 

 

Gól: Rodák 

 

Tréner Peter Handzuš: "Po výborných výkonoch v predošlých zápasoch nám zápas nevyšiel podľa predstáv. V 1. polčase 

bola hra vyrovnaná, aj keď súper si vytvoril viac gólových príležitostí. V 2. polčase nás prehral po všetkých stránkach a 

jasne zvíťazil. Musíme sa z toho poučiť a vyvarovať sa chýb v ďalších zápasoch." 
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U12 

 

FK Poprad – 1. FC Tatran Prešov 4:14 (1:4) 

 

Góly: 2x Justh, Orság, Voit 

 

Tréner Boris Rigo: "V dnešnom zápase proti kvalitnému súperovi z Prešova sme sa chceli Prešovčanom vyrovnať hlavne 

v kombinačnej hre so zameraním na zakončenie našich útočných akcií. V prvom polčase sme sa súperovi vyrovnali vo 

väčšine herných činností, rozdiel bol v kvalite zakončenia, preto sa súper dostal do mierneho náskoku. Chlapci sa snažili, 

ale proti lepším súperom robíme často lacné individuálne chyby, ktoré nás zložia po psychickej stránke. Aj v druhom 

polčase snahu uprieť nemôžem, ale už to bolo kŕčovité z našej strany. Ak chceme byť úspešní v takýchto zápasoch, 

musia všetci chlapci zabrať na sto percent a musíme sa vyvarovať lacných chýb. Za výkon chválim Thobiasa Justha a 

Alexa Rataja." 

 

Žiačky 

 

ŠK Štich Humenné – FK Poprad 4:1 (2:0) 

 

Gól: Házyová 

 

Tréner Slavomír Šoltýs: "Pred dnešným zápasov už bolo jasné, že domáce družstvo je víťazom prvej ligy skupiny 

Východ, k čomu im srdečne gratulujem. Dnešný zápas bol pre nás náročný, keďže sme cestovali bez našej brankárky. Do 

brány sa postavila hráčka z poľa Kamila Luštiková, ktorá riešila niektoré situácie ako skúsená brankárka, za čo ju chcem 

pochváliť. Domáci boli počas celého zápasu lepším družstvom, a tak zaslúžene zvíťazili. Bol to pre nás posledný zápas 

tejto sezóny, preto chcem poďakovať všetkým dievčatám za vzorné reprezentovanie počas celého súťažného ročníka." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Výsledkový servis mládeže FK Spišská Nová Ves 

 [spis.korzar.sme.sk; 31/05/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544961/vysledkovy-servis-mladeze-fk-spisska-nova-ves.html 

 

Mládežnícke súťaže pokračovali ďalšími zápasmi. 

 

Druhá liga dorastu Východ 

 

Starší dorast U 19 

 

FK Svit – MFK Snina 2:5 (0:1) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20544961/vysledkovy-servis-mladeze-fk-spisska-nova-ves.html
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Góly Svitu: Ilavský, Lackovič 

 

FK Spišská Nová Ves – MFK Sobrance 6:0 (5:0) 

 

Góly: Kavulič 3, Krempaský 2, Augustín 

 

Vladimír Michalko (hlavný tréner): "Stretli sme sa so súperom z dolnej polovice tabuľky a už v prvom polčase sme 

rozhodli o výsledku majstrovského zápasu. Veľmi pekný výkon Jozefa Kavuliča a Adama Krempaského. Myslím si, že 

sme vyhrali zaslúžene." 

 

MFK Sobrance – FK Svit 7:1 (2:0) 

 

Gól Svitu: Kačmarek 

 

FK Humenné – FK Spišská Nová Ves 6:1 (4:1) 

 

Gól SNV: Kavulič 

 

Vladimír Michalko (hlavný tréner): "Debakel v Humennom sme si zapríčinili sami, nie kvalitou súpera. Domáci sa dostávali 

do gólových príležitostí z brejkov a po našich individuálnych chybách v rozohrávke. Som sklamaný z tohto zápasu." 

 

Mladší dorast U 17: 

 

FK Svit – MFK Snina 0:2 (0:0) 

 

FK Spišská Nová Ves – MFK Sobrance 13:0 (3:0) 

 

Góly: Korba 3, Farkašovský 2, Sokol 2, Tomajka 2, Kruppa, Čonka, Ištvánik, Sakmár 

 

Vladimír Hudáček (hlavný tréner): "Celý zápas sa odohral na polovičke súpera. V prvom polčase sme zahodili strašne 

veľa šancí, dali sme len tri góly. V druhom polčase sa zlepšilo a potom už súper pôsobil odovzdaným dojmom . 

Zaslúžene sme vysoko vyhrali," 

 

MFK Sobrance – FK Svit 6:3 (4:1) 

 

Góly Svitu: Švajka 2, Fábry 
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FK Humenné – FK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0) 

 

Vladimír Hudáček (hlavný tréner): "Prvý polčas bol vyrovnaný, domáci strelili úvodný gól po našej hrubej chybe v obrane. 

V druhom polčase domáci pritvrdili, vyhrávali osobné súboje, naši hrali ustráchane a z toho pramenili chyby, po ktorých 

sme inkasovali. Domáci vyhrali zaslúžene, my sme za celý zápas netrafili bránku, hrali sme bez nasadenia, snahy a 

bojovnosti." 

 

Prvá liga žiakov: 

 

Starší žiaci U 15: 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Trebišov 0:2 (0:2) 

 

Jozef Čuchran (asistent trénera): "Podali sme veľmi slabý výkon, pohybom sme sa hosťom nevyrovnali a bránu hostí sme 

po celý zápas neohrozili. Mužstvu chýba kondícia a hlavne pohyb bez lopty." 

 

FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 1:1 (1:1) 

 

Góly: Horanský – Vartovník 

 

Vladimír Hudáček (hlavný tréner): "Zodpovedný kolektívny výkon, chlapci ukázali, že vedia bojovať. Boli sme vyrovnaným 

súperom, kombinačne sme boli lepší na lopte, domáci hrozili nakopávanými loptami. gól sme dostali po nasej chybe v 

obrane. Z protiútoku sme vyrovnali krásnou strelou do šibenice Vartovníkom. Bola to zaslúžená remíza." 

 

Starší žiaci U 14: 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Trebišov 0:2 (0:0) 

 

Milan Bartko (hlavný tréner): "V zápase s Trebišovom sme podali slabší výkon ako v predošlých zápasoch. Súper vyťažil 

z minima maximum a ešte mal aj jednu čistú šancu, no ich hráč netrafil z blízka prázdnu bránu. Naši chlapci si nevytvorili 

žiadnu stopercentnú šancu a zaslúžene sme prehrali. Počas celého zápasu sme mali územnú prevahu, no pri zakončení 

akcií sme zle riešili situácie a vo veľkej miere podržal Trebišov ich brankár. V domácom prostredí musia naši hráči 

podávať lepšie výkony o to viac, že sa hralo na hlavnom ihrisku, čo by mala byť pre nás výhoda." 

 

FK Poprad – FK Spišská Nová Ves 0:0 

 

Milan Bartko (hlavný tréner): " Zápas v Poprade sa skončil bez gólov hlavne vďaka skvelému výkonu nášho brankára 

Filipa Schmognera, ktorý v tomto zápase podržal mužstvo v kritických chvíľach a zneškodnil niekoľko čistých príležitostí 
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domácich hráčov. Naopak, z našej strany nevyužili sľubné gólové príležitosti hráči Mika a Revaj a niektoré ďalšie 

príležitosti sme nedokázali dotiahnuť do gólového zakončenia, aj preto sa zápas skončil nerozhodným výsledkom." 

 

Mladší žiaci U 13: 

 

1. FC Tatran Prešov – FK Spišská Nová Ves 3:1 (1:1) 

 

Gól SNV: Horváth 

 

Ján Fabián (hlavný tréner): "Dosiahli sme prijateľný výsledok. Chlapci príkladne bojovali, vypracovali si gólové šance, 

bohužiaľ ich nevyužili. Potešilo ma, že plnili moje príkazy a bojovnosťou sa vyrovnali domácemu mužstvu. Zaslúžia si 

pochvalu." 

 

FK Spišská Nová Ves – Partizán Bardejov 5:2 (1:1) 

 

Góly SNV: Hrobák, Jasečko, Farkašovský F., Farkašovský S., Mazúr 

 

Ján Fabián (hlavný tréner): "Za veľkej horúčavy chlapci podali priemerný výkon, chýbal lepší pohyb. Prejavili sa aj 

technické nedostatky, stále sa vyskytujú problémy pri premene šancí. Bola to naša zaslúžená výhra aj zásluhou 

výborných výkonov oboch brankárov." 

 

Mladší žiaci U 12: 

 

1. FC Tatran Prešov – FK Spišská Nová Ves 20:0 

 

Ján Kamenický (hlavný tréner): "Prehrali sme s vysokým rozdielom, nedali sme ani gól. Domáci nás predčili vo všetkých 

futbalových činnostiach, hrali sme bez srdiečka a bez chuti." 

 

FK Spišská Nová Ves – Partizán Bardejov 5:14 (4:4) 

 

Góly SNV: Slebodník 2, Jančík, Kunzo, Hasaj 

 

Tomáš Hrušovský (hlavný tréner): "V prvom polčase bol zápas vyrovnaný, čo potvrdilo aj skóre. V druhom polčase súper 

zlepšil hru a zaslúžene vysoko vyhral." 

 

Druhá liga ženy Východ: 

 

FK Spišská Nová Ves – Štich Humenné 3:0 (0:0) 
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Góly: Polláková, Dovalová, Kopnická 

 

FK Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice 3:1 (3:0) 

 

Góly SNV: Polláková, Bogulská, Dovalová 

 

Prvá liga žiačky U 15: 

 

FK Spišská Nová Ves – Zemplín Michalovce 2:0 (1:0) 

 

Góly: Hricová, Kočišová 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Pohotovosť v lekárňach - streda 31. mája 

 [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20544055/pohotovost-v-lekarnach-streda-31-maja.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 

https://korzar.sme.sk/c/20544055/pohotovost-v-lekarnach-streda-31-maja.html
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Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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

 

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

 

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 

 

PRIMULA, Hollého 222, 56 6522330 

 

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

 

Michalovce 

 

Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Tipy na dnes - streda 31. mája 

 [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20545111/tipy-na-dnes-streda-31-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Čítajme si 

 

PREŠOV. Čitateľský maratón odštartuje v stredu od 9.00 v pobočkách Knižnice P.O. Hviezdoslava na sídliskách Sekčov, 

Šváby, Sídlisku 3 a na Sídlisku 2. 

 

Európsky film 

 

PREŠOV. Posledný deň podujatia 7x7 prinesie v Cinemaxe tri európske filmy – Piata loď, Odkaz a Boj. Začiatok o 16.00 

hod. 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

https://korzar.sme.sk/c/20545111/tipy-na-dnes-streda-31-maja.html
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PREŠOV. Rozprávku s pesničkami prinesie DJZ v stredu o 10.00 hod. 

 

Dobrú, mami 

 

PREŠOV. Hru dvoch postáv Dobrú, mami uvedie DJZ na malej scéne v stredu o 18.30 hod. 

 

Pozorovanie večernej oblohy 

 

PREŠOV. Pozorovanie večernej oblohy ďalekohľadmi hvezdárne je pripravené na stredu od 21.30 vo Hvezdárni a 

planetáriu. 

 

Kristína 

 

PREŠOV. Speváčka Kristína vystúpi v prešovskom amfiteátri v stredu o 18.00. 

 

Literárny salón #4 

 

PREŠOV. Spisovateľku Veroniku Šikulovú vyspovedajú v stredu o 18.00 v Christanii. 

 

La Musica 

 

PREŠOV. Tragikomédiu La Musica prinesie Divadlo Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00. 

 

Zuzana Lapčíková 

 

PREŠOV. Koncert českej folkovej speváčky a cimbalistky Zuzany Lapčíkovej bude v Literárnej kaviarni Viola v stredu o 

19.00. 

 

Beseda s Gustávom Murínom 

 

SABINOV. Gustáv Murín príde besedovať do Mestskej knižnice v Sabinove v stredu o 17.00. 

 

Korzo klub 

 

SABINOV. Tvorivá dielňa pre verejnosť začne v KC Na korze v Sabinove v stredu o 15.00. 

 

O prírode v pivničke 8 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podzemných priestoroch Provinčného domu o 16.30 h. sa v Múzeu Spiša uskutoční prednáška 

z cyklu "O prírode v pivničke", ktorý vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta prírody. Téma: Poznajú medúzy 

tajomstvo nesmrteľnosti? 

 

Tatry deťom 

 

TATRY. V Tatrách od 8.30 h. odštartujú mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Pripravené sú ukážky činností 

záchranného systému a koncert Martina Haricha s kapelou. 

 

Tatranská jar v literatúre 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h. Žofia Fridrichová. Zuzana Šimová a Ivana Figová predstavia 

ako zobrazovali tatranskú jar českí a slovenskí spisovatelia v minulosti. 

 

Detský festival zábavy 

 

MICHALOVCE. V Mestskej športovej hale sa v stredu a vo štvrtok v čase od 8. do 18.00 hod. bude konať Detský festival 

zábavy, ktorý je určený všetkým deťom a ich rodičom. Hala sa premení na jedno veľké ihrisko, spoznáte zvieratká zo 

ZOO Košice a 3 Nových dinosaurov z DinoParku Košice, kúzelníka Wolfa a SrandaBanda Show, Zuzku Haasovú a jej 

divadlo HAAF. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Kam za kultúrou - streda 31. mája 

 [korzar.sme.sk; 31/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20544071/kam-za-kulturou-streda-31-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.00, 17.40, 20.10, 3D o 16.40, 19.20, Baby šéf o 16.10, 3D o 15.10, 

Kráľ Artuš o 18.20, Votrelec: Covenant o 17.20, 19.50, 21.00, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.30, 3D o 15.00, 

Strážcovia Galaxie o 17.00, 20.20, Chatrč o 17.30, Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 15.45, Cuky Luky film o 17.40, 

https://korzar.sme.sk/c/20544071/kam-za-kulturou-streda-31-maja.html
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Wonder Woman o 20.30, 3D o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.30, 

20.00, 3D o 17.30, Votrelec: Covenant o 15.20, 18.00, 20.20, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 20.10, Strážcovia galaxie 2 o 

17.40, 19.50, Bay šéf o 15.40, Chatrč o 17.10 hod., 

 

ÚSMEV - Lady Macbeth o 18.00, Úplní cudzinci o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta 3D o 17.30, Piráti Karibiku: 

Salazarova pomsta o 15.30, 20.00, Votrelec: Covenant o 15.20, 18.00, 20.20, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 20.10, 

Strážcovia Galaxie 2 o 17.40, Baby šéf o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Víly o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Doma u Hitlerovcov: Historky z 

kuchyne o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Podmorská rozprávka o 9.00, 10.30, 14.00 hod., 

 

SP. N. VES: 

 

SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda Vševeda o 9.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

Technická univerzita KTPE (Park Komenského č. 3., prízemie vľavo) - Miroslav Mojžiš: Výstava Elektrotechnika a nebo 

(do 2. 6.), 

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Motýle exotických trópov (do 30. 6.), 

 

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), Kresba a maľba pre 

pokročilých od 17.00 hod., Výstavy: Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), V mene krásy 

- zberateľstvo Vojtecha Löfflera (do 28. 5.), 
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VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Výstava: Až na kov - záchrana zbierok z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.) - (prednáška) Mýtus a pravda o Žofii 

Šerédyovej - panej Krásnej Hôrky o 16.00 hod., Sedím na vedení a je mi dobre (do 30. 6.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 

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

 

ŤAHANOVCE (pred miestnym úradom) - Háčkované graffiti (do 2. 6.), 

 

DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

 

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; Štyri generácie Schusterovcov cez 

vnútrozemie Brazílie (do 16. 6.), Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), Marek Sedlák - Z trópov Ázie k ľadovcom Islandu - 

vernisáž o 17.30 hod. (do 29. 6.); 

 

MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a 

galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky 

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Animačný expres BAB (do 30. 6.), 

 

AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) Od symbolizmu ku konštruktivizmu (do 26. 6.), Š 

 

OPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Hana Hutníková - Stopa po živote (do 26. 6.), 

 

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Plagáty Echoes - 100 rokov fínskeho dizajnu a 

architektúry (do 31. 5.), 

 

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

 

VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život 

a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA 
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(so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut 

- so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: 

 

TABAČKA KULTURFABRIK - 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.), Vedecká kaviareň o 18.00 hod., 

 

NA PERÓNE: Búvaj o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 18.00, 20.40, 3D o 16.40, Wonder Women o 20.30, 3D 

o 20.00, Baby šéf o 15.10, 15.40, Chatrč o 17.20, Votrelec: Covenant o 17.50, Kráľ Artuš o 20.30, Festival 7x7: Piata loď 

o 16.00, Odkaz vo fľaši o 18.00, Boj o 20.30 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 15.30, Deep: Dobrodružstvo pod hladinou o 15.00, Kráľ Artuš: Legenda o meči o 

20.20, Piráti Karibiku: Salazarova pomsta o 15.20, 20.50, 3D o 18.10, Strážcovia Galaxie 2 o 17.10, Votrelec: Covenant o 

17.50, Wonder Woman o 20.30 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Tanečnica o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod., MS: 

Dobrú, mami 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 
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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) MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: 

Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Biedermeier 

C+S / Traditio illusio aeternitatis est (do 18. 6.), 

 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

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; Výstava: Igor Mosný - 

Reminiscencie, HsU 2017 (do 2. 7.), A 

 

RT KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Yaro M. Kupčo - 

Putovanie Aljaškou a Yukonom, alebo ako som na Klondiku ryžoval zlato, výstava fotografií, 

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 

Ferdinanda Katonu, S 

 

PIŠSKÁ 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 

 

1.28.  Neprehliadnite 

 [Korzár; 124/2017; 31/05/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Čítajme si 
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PREŠOV. Čitateľský maratón odštartuje v stredu od 9.00 v pobočkách Knižnice P.O. Hviezdoslava na sídliskách Sekčov, 

Šváby, Sídlisku 3 a na Sídlisku 2. 

 

Európsky film 

 

PREŠOV. Posledný deň podujatia 7X7 prinesie v Cinemaxe tri európske filmy - Piata loď, Odkaz a Boj. Začiatok o 16.00 

hod. 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

 

PREŠOV. Rozprávku s pesničkami prinesie DJZ v stredu o 10.00 hod. 

 

Dobrú, mami 

 

PREŠOV. Hru dvoch postáv Dobrú, mami uvedie DJZ na malej scéne dnes o 18.30 hod. 

 

Pozorovanie oblohy 

 

PREŠOV. Pozorovanie večernej oblohy je pripravené na stredu od 21.30 vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Kristína 

 

PREŠOV. Speváčka Kristína vystúpi v prešovskom amfiteátri v stredu o 18.00. 

 

Literárny salón #4 

 

PREŠOV. Spisovateľku Veroniku Šikulovú vyspovedajú v stredu o 18.00 v Christanii. 

 

La Musica 

 

PREŠOV. Tragikomédiu La Musica prinesie Divadlo Alexandra Duchnoviča dnes o 19.00. 

 

Zuzana Lapčíková 

 

PREŠOV. Koncert českej folkovej speváčky a cimbalistky Zuzany Lapčíkovej bude v Literárnej kaviarni Viola v stredu o 

19.00. 

 

Beseda s Murínom 
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SABINOV. Gustáv Murín príde besedovať do Mestskej knižnice v Sabinove v stredu o 17.00. 

 

Korzo klub 

 

SABINOV. Tvorivá dielňa pre verejnosť začne v KC Na korze v Sabinove v stredu o 15.00. 

 

O prírode v pivničke 8 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podzemných priestoroch Provinčného domu 0 16.30 hod. sa v Múzeu Spiša uskutoční 

prednáška z cyklu "O prírode v pivničke", ktorý vám prináša aktuálne zaujímavosti zo sveta prírody. 

 

Tatry deťom 

 

TATRY. V Tatrách od 8.30 h odštartujú mestské oslavy Medzinárodného dňa detí. Pripravené sú ukážky činností 

záchranného systému a koncert Martina Haricha s kapelou. 

 

Tatranská jar v literatúre 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 hod. Žofia Fridrichová, Zuzana Šimová a Ivana Figová 

predstavia, ako zobrazovali tatranskú jar českí a slovenskí spisovatelia v minulosti. 

 

Detský festival zábavy 

 

MICHALOVCE. V Mestskej športovej hale sa v stredu a vo štvrtok v čase od 8. do 18.00 hod. bude konať Detský festival 

zábavy, ktorý je určený všetkým deťom a ich rodičom. Hala sa premení na jedno veľké ihrisko, spoznáte zvieratká zo Zoo 

Košice a 3 nových dinosaurov z DinoParku Košice, kúzelníka Wolfa a SrandaBanda Show, Zuzku Haasovú a jej divadlo 

HAAF. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Najrýchlejší z rýchlych 

 [Šport; 124/2017; 31/05/2017; s.: 6; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

V nedeľu večer sme spoznali meno víťaza nadstavbovej skupiny. Stal sa ním tím VSS Košice, ktorý zvládol dôležitý 

zápas proti Seredi. Zaujímavá však bola aj naháňačka o kráľa strelcov, ktorej víťazom sa s veľkou pravdepodobnosťou 

stane Brazílčan v službách Šamorína Peu. Ten nastrieľal v tejto sezóne spolu 23 gólov. Konkurenciu mu počas sezóny 

robili Filip Balaj z Nitry (20 gólov) a Róbert Jano z Lokomotívy (19). Na to, aký Peu je, sme sa spýtali ľudí, ktorí s ním 
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prichádzajú do kontaktu každý deň. "Je to veľmi priateľský človek, a preto je ako stvorený do kabíny. Má zmysel pre 

humor a srší z neho taká typická brazílska pohoda. Súvisí to aj s tým, že sa na trávniku cíti dobre a darí sa mu. Je to 

optimista," povedal nám kapitán šamorínskeho mužstva Vladimír Pončák. Skúsený 34-ročný stredný obranca už čo-to vo 

svojej kariére odohral, a preto sme boli zvedaví, ako vníma Peua z pohľadu obrancu. V tréningoch totiž často na seba 

narážajú v osobných súbojoch. "Je nevyspytateľný. Nemá postavu typickú pre útočníka. Má veľmi rýchlu kľučku a dokáže 

v momente zakončiť, čo už dokázal v mnohých zápasoch. V poslednom zápase vo Zvolene nastúpil so sebazaprením. 

Dvadsať minút ho na ihrisku takmer nebolo vidno a potom rozhodol zápas. Konkrétna táto akcia vyplynula z jeho hravosti. 

Súper nevie, či spraví kľučku doľava alebo doprava. Dokáže si prečítať svojho brániaceho hráča," skonštatoval skúsený 

šamorínsky stopér. Peu je vďaka svojej rýchlosti mimoriadne silný aj bez lopty, má veľmi dobrý výber miesta a vie si 

správne nabehnúť do voľného priestoru na prienikovú prihrávku. Brazílčan nie je len dobrý strelec, vďaka svojej dynamike 

veľmi často vypomáha pri vysokom pressingu a napáda rozohrávku súpera. Toto dobiedzanie vedie k tomu, že súperov 

obranca pod tlakom zaváha a príde o loptu v nebezpečnom priestore. Podľa šamorínskeho trénera Miku Lönnströma je 

však v Peuovom prípade rozhodujúca jeho povaha. "Je to skutočný profesionál. Tvrdo na sebe pracuje každý deň a stále 

sa zlepšuje. Preto v prvom rade treba vyzdvihnúť jeho prístup. Okrem toho je skvelý tímový hráč a rád pracuje pre svojich 

spoluhráčov. Vychádza to z jeho povahy, je síce skromný a kamarátsky, no pred bránou je chladnokrvný. Ak aj 

nepremení šancu, nevešia hlavu a ide ďalej. Je ťažké predpovedať, akú kariéru spraví. Každopádne som presvedčený o 

tom, že v Európe môže uspieť," myslí si fínsky kormidelník, ktorý prišiel do Šamorína počas zimnej prestávky. Na jeseň 

sme mali možnosť vidieť v drese Šamorína všestranného záložníka Luiza Fernanda. Svojimi skvelými výkonmi si získal 

miesto v "ačku" Fluminense. Je otázne, kde bude pokračovať v nasledujúcej sezóne Peterson Silvino Da Cruz, ako znie 

Peuovo občianske meno. Po úspešnej sezóne o neho rozhodne bude veľký záujem. "Má na viac ako na Šamorín, čo 

dokázal v tejto sezóne, keď sa stal naším najlepším strelcom. Musí sa určite posunúť ďalej. Čas nám ukáže, či spraví 

správny krok a budeme o ňom ešte v budúcnosti počuť," dodal na záver Vladimír Pončák. Mimochodom, Šamorín dnes 

nastúpi proti Spišskej Novej Vsi, ktorá je najslabším tímom v nadstavbe. Je tak pravdepodobné, že Peu svoje gólové 

konto ešte zveľadí. PETER JAČIANSKY 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Bodaj by každá sezóna bola taká! 

 [Šport; 124/2017; 31/05/2017; s.: 18,19; ADAM SOLGA ; Zaradenie: BASKETBAL] 

 

Kouč RICHARD ĎURIŠ pri ligovej premiére získal striebro, čaká ho juniorský šampionát 

 

Tréner Richard Ďuriš má za sebou úspešný rok. Najprv v lete priviedol reprezentáciu do 18 rokov k postupu na európsky 

šampionát, ktorý o necelé dva mesiace bude v Bratislave a Piešťanoch. Počas sezóny sa basketbalisti MBK Rieker COM-

Therm Komárno pod jeho taktovkou zmenili na povestného čierneho koňa najvyššej súťaže. Až vo finále nestačili na 

bratislavský Inter (1:4 na zápasy). Triumfovali však v nadnárodnom Alpsko-jadranskom pohári. Pre 35-ročného Richarda 

Ďuriša to bola pritom prvá odkoučovaná sezóna v najvyššej súťaži. V sezóne 2011/12 ale krátko viedol Inter v českej NBL 
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a neskôr dvakrát vyhral I. ligu s Karlovkou i Petržalkou. Od basketbalu si príliš neoddýchne ani cez leto. Už 19. júna 

štartuje s "osemnástkou" prípravu na "domáci" európsky šampionát. 

 

S odstupom desiatich dní, už ste prekonali sklamanie po finálovej prehre s Interom? spýtali sme sa Richarda Ďuriša. 

 

"Keď sa ohliadneme za všetkými skúškami, ktoré nás počas sezóny postretli, finále bolo pre nás zadosťučinením. Aj 

účinkovanie v kvázi pohárovej Európe bolo úspešné. Nie každému mladému koučovi sa podarí hneď čosi také. Za všetko 

ale môžem ďakovať hráčom. Každý z nich cítil dôveru, moju i klubu. Stále však doznieva prehra s Interom. Najviac nás 

mrzí, že doma sme nezvládli v poradí druhý zápas a nenatiahli sériu. Ale dá sa to hodnotiť ako úspech. Bodaj by každá 

sezóna bola taká!" 

 

Mrzela finálová prehra o kúsok menej či viac vzhľadom na to, že ste bývalý hráč, kapitán a krátko i kouč Interu? 

 

"Bol som nesmierne rád, že vo finále som mohol koučovať tím pred mojimi známymi a fanúšikmi. Samozrejme som chcel 

Inter zdolať. Ale myslím si, že titul je v správnych rukách." 

 

Nezostali ste celkom bez trofeje. Vyhrali ste Alpsko-jadranský pohár. Neodčerpal vám priveľa síl? 

 

"Najväčšie mínus bolo, že vo finále, ktoré sa hralo termínovo dosť neskoro, sme prišli o Sinišu Biliča. Sily sme sa snažili 

rozdeliť, možno sme trochu cítili cestovanie, ale strata kapitána bola mínus. Keď sa pozrieme, že Děčín hral finále v 

Česku, Rogaška v Slovinsku, to tiež hovorí o úrovni pohára. Aj preto si myslím, že to stálo za to. Hráči si dokázali, že na 

to majú a tiež, že naša liga nie je až tak pozadu." 

 

Ste zároveň kouč reprezentácie do 18 rokov, ktorá sa premiérovo predstaví na európskom šampionáte A-kategórie. 

Pravidelne ste sledovali adeptov. Kto z nich vás počas uplynulého ročníka najviac potešil? 

 

"Potešilo ma, že Jakub Kadáši dostal v nemeckej Jene dosť priestoru v juniorskej lige a pravidelne sa dostával aj na 

tréningy A-tímu. Obrovský progres urobili aj chalani, ktorí sú v GBA Praha, teda Dávid Javorský a Maroš Želizňák, ktorí 

nastupovali v zápasoch juniorskej Euroligy. Na Slovensku, najviac vyčnieval Matej Majerčák, ktorý bol prvým 

rozohrávačom Spišskej Novej Vsi a svoju rolu si zastal zodpovedne. Ale aj ďalší hráči mali dobrú sezónu. Verím, že 

teraz sa budú chcieť pobiť o vysnívanú dvanástku, ktorá pôjde na šampionát." 

 

Večnou témou je, či sa mladým hráčom oplatí skúsiť šťastie v cudzine. Dá sa povedať, komu sa to oplatí a komu nie? 

 

"Všetko je to skôr o tom, do akého klubu sa hráč dostane a ako sa tam pracuje s mládežou. Mohlo by sa zdať, že chalani, 

ktorí odídu do Španielska, pôjdu výkonnostne nahor. Ale videli sme, že napríklad Marek Doležaj sa vrátil zo Zaragozy už 

po roku, lebo nie všetko tam fungovalo ideálne. Ale vidím tiež, že chalanov, ktorí sú v Nemecku alebo Belgicku, sa kluby 

snažia zaraďovať aj do tréningového procesu A-tímu. Na Slovensku, tým, že liga sa hrá štvorkolovo, je to pre mladých 
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náročné, lebo priestor na trénovanie je menší. Niekedy sa ani na tréningu nedostanú do hry. Preto je dôležité, aby hrávali 

aj nejakú I. ligu, alebo juniorskú súťaž." 

 

Osemnástka sa čoskoro predstaví na vrcholnom podujatí, v nej teda za Európou ešte nezaostávame. Čosi také sa 

seniorskej reprezentácii ešte nikdy nepodarilo. Čo robiť, aby sme nestratili ďalšiu generáciu a aby bola 

konkurencieschopná aj v "dospelom" veku? 

 

"Hráčom treba vytvoriť priestor a dať im také podmienky, aby boli motivovaní zostať pri basketbale. Najčerstvejší 

negatívny jav je Samir Hebibi, ktorý nám vlani rozhodujúcou trojkou vystrelil postup do A-kategórie. Momentálne už nehrá 

basketbal. Neviem, v ktorom inom športe sa udeje niečo podobné. Musíme zapájať mladých hráčov do tréningového 

procesu. Určite by pomohlo, keby každý extraligový klub mal svoj Btím, ktorý by hrával v I. lige. Títo chalani z 

reprezentácie totiž už prekračujú úroveň juniorskej ligy. Musia sa ale kdesi naučiť vyrovnať sa s fyzickou hrou. Prvá liga 

by na to bola ideálna, ale tá je teraz na ústupe. Treba vytvárať podmienky, aby sa mladí dostávali nielen na súpisky, ale 

najmä do tréningového procesu a do zápasov." ADAM SOLGA 

 

PRÍPRAVY V PLNOM PRÚDE 

 

Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagín, reprezentačný tréner Richard Ďuriš, primátori oboch 

miest, kde sa šampionát basketbalistov do 18 rokov bude hrať a ďalší zainteresovaní na včerajšej tlačovej besede 

informovali o priebehu príprav vrcholného podujatia, na ktorom sa od 29. júla do 6. augusta zúčastní dovedna 16 

reprezentácií, zhruba 400 účastníkov a podľa predpokladov aj tisícka skautov, agentov či novinárov. Mladí Slováci pri 

svojej premiérovej účasti zabojujú o postup do štvrťfinále zo základnej D-skupiny, v ktorej postupne vyzvú Lotyšsko (29. 

júla), Francúzsko (30. júla) a Bosnu a Hercegovinu (1. augusta). 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Zaspali sme. V budúcnosti nás môžu zdolať aj Maďari 

 [Pravda; 124/2017; 31/05/2017; s.: 38,40; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Gavroň 

 

Ako otec dvoch hokejovo nadaných synov nesúhlasil s výchovou mládeže v Slovane Bratislava. S mladším Martinom, 

kapitánom reprezentačnej osemnástky na nedávnych majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov - odišiel v lete 2005 do 

hokejovej školy Svišť. Klub fungujúci na príspevkoch rodičov vychoval viacerých reprezentantov. "Na Slovensku 

vychovávame kvantitu a nie kvalitu. Veľa priemerných hráčov na úkor pár niekoľkých šikovných," vraví Mario Fehérváry 

(45). 

 

Prečo ste sa rozhodli odísť s vašimi deťmi zo slovanistíckého systému výchovy mládeže? 
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V minulosti som hrával volejbal. Bol som naučený, že ma klub vychovával pre svoje potreby a prípadne aj reprezentáciu. 

Starší syn Gabriel hrával hokej. Keď som ho priviedol do Slovana, nezdalo sa mi to už od začiatku. Vtedy do prípravky 

chodilo asi 80-100 detí. Nehovorím, že z každého má byť špičkový reprezentant, to ani nie je možné, ale aspoň 2-3 by sa 

presadiť mohli. O pár rokov sa na ľad dostal aj mladší Martin. Začal som hľadať cestičky, ako zo Slovana odísť. Nakoniec 

sa mi to aj vďaka šťastiu podarilo. 

 

Šťastiu? 

 

Na Slovane sme sa stretli viacerí podobne zmýšľajúci rodičia. Pred letom 2005, kedy škola Svišť vznikla, nás pán 

Ľubomír Lenár zo Slovana požiadal, aby sme ako rodičia prispeli 2% z daní na rozvoj klubu. Pýtali sme sa, čo z toho 

budeme mať. Lenárova odpoveď bola, že ak sa nám nepáči, môžeme odísť. Tak sme vzali nohy na plecia. 

 

To bola pre vás hlavná pohnútka odchodu? 

 

Išlo o budúcnosť našich detí. Vo Svišťoch sme chceli robiť aj veci navyše, nielen do nemoty sa opakujúci dril na ľade. Ako 

majú takéto tréningy baviť 4-5 ročné deti, keď si poriadne nezahrajú? Stačilo, ak sme ich po tréningu nechali zahrať si 

zápas a už decká videli zmysel v tom, že tvrdo pracujú. Snažili sme sa trénovať viac ako 1-2 krát do týždňa, najmenej 3-4 

razy. Od tejto metódy nás odhováralo viacero odborníkov, vraj deti zničíme. Zvykli si na to, kĺby a svaly im spevneli a 

nemali žiadne vážnejšie zranenia z pretrénovania. 

 

Čo vám ešte prekážalo na tréningoch v Slovane? 

 

So Svišťami sme sa po tréningoch na ľadovej ploche v jednom z bratislavských nákupných centier presunuli do Rosíc v 

Čechách. Tam bola omnoho vyššia intenzita, hráči dohrávali súboje, vedeli, čo je ofsajd, mali nacvičené herné systémy, 

nehrali na tretinky a nemali povinné minútové striedania. Cieľom bolo vychovať pár špičkových hráčov, ktorí si tieto veci 

osvoja a budú v konkurencii najlepší. 

 

Nemali ste strach, že odchod zo Slovana môže byť riskantný? 

 

Strach? Tešil som sa, že ideme preč. Odmalička som fanúšikom Slovana, držím mu palce. Ale výchova mládeže v tom 

čase nielen v Slovane, ale aj u väčšiny slovenských klubov je zlá. Máloktoré sa snažia vychovať vlastných hráčov. Tak 

potom vyzerá aj naša extraliga. Radšej kúpia starších legionárov, ako by investovali do odchovancov. Na viacerých 

Martinových spoluhráčoch som v 16-17 rokoch videl, že stratili motiváciu. Zistili, že v materských kluboch nedostanú 

poriadnu šancu. So Svišťami sme absolvovali aj turnaje v Maďarsku. Bol som šokovaný, koľko práce urobili. Majú nové 

haly, investovali obrovské množstvo financií do odborníkov z Kanady, Švédska či Fínska. A Slovensko? Mňa kolínske 

fiasko neprekvapilo, je to reálny odraz situácie. Dvadsať rokov sa tu nerobilo a bude trvať ešte dlhšie, kým sa do špičky 

vrátime. 
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Nemali ste, ako verejní kritici systému, problém s nominovaním chlapcov do reprezentácii? 

 

Keď mali niektorí chlapci 14-15 rokov, rozhodli sme sa vrátiť na Slovensko práve kvôli národnému tímu. Martin mal vtedy 

12 rokov, v Ružinove odohral dve a pol sezóny a potom šiel do Švédska. Aj napriek tomu, že nás viaceré kluby vedome 

sabotovali - napríklad nepozývaním Svišťov na rôzne turnaje sa nám podarilo presadiť, čoho dôkazom boli aj výkony 

chalanov na nedávnych MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

 

Pokračovanie - s. 38 

 

Dokončenie - s. 40 

 

Ako ste videli výkony osemnástky na domácom šampionáte? 

 

Ako rodičia sme cítili veľké zadosťučinenie po všetkých útrapách, ktoré sme absolvovali. Neprekvapilo ma, že Slováci v 

Poprade držali krok s favoritmi. Martin sa dlho držal, ale keď odišli všetci fanúšikovia, padli aj slzy. Aj mne bolo chlapcov 

ľúto, že vo štvrťfinále podľahli v predĺžení Rusom, ale nie som pesimista. Môžu totiž v budúcnosti pomôcť seniorskej 

reprezentácii. 

 

Cíger po nástupe do funkcie reprezentačného trénera deklaroval, že dá šancu mladým. Mohli sa medzi nimi objaviť aj 

chalani z osemnástky? 

 

Jednoznačne, bez ohľadu na to, že tam mám syna. Myslím si, že Miloš Roman, Martin Bodák či Krivošík s Ružičkom 

mohli dostať šancu aspoň v príprave. Nikomu by to neuškodilo. Koho zobrali minulý rok na MS 2016 Fíni? Tínedžerov, 

ktorí vyhrali striebro. Teraz sú Patrik Laine či Sebastian Aho lídrami svojich mužstiev v NHL. 

 

Váš syn Martin sa z Ružinova presunul do Švédska. Bol to zámer? 

 

Nechcel som, aby v mladom veku ľahko zvládal slovenské sútaže. Museli sme pred neho postaviť nejakú výzvu. Ozvalo 

sa Malmo, kde sa trénerom zapáčil. Martin so Švédmi nestíhal - boli rýchlejší, silnejší, obratnejší, takticky vyspelejší. Keď 

sme videli na tréningu najlepšieho hráča MS 2017 Wiliama Nylandera, mysleli sme si, že je z Marsu (smiech). Predvádzal 

neskutočné veci. Martin sa postupne vyšvihol, v 15-tich debutoval v SHL. Na Slovensku sa tvárime, že robíme hokej 

správne, ale sme veľmi pozadu. Je smutné, že sme sa tak prepadli. 

 

Pred touto sezónou Martin prestúpil do Oskarshamu v druhej švédskej lige. Nemalo Malmő oňho už záujem? 

 

Martin je cieľavedomý chalan. Už v mladosti si svoje životné priority rozumne usporiadal. Uvedomil si, že sa nesmie 

potĺkať na hranici juniorských a seniorských súťaží. Malmő malo podpísaných deväť obrancov a predpoklad, že by Martin 
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hrával medzi mužmi pravidelne, bol malý. Vyžiadal si ho tréner Oskarshamu a to niečo znamená. Martin chce hrať medzi 

mužmi a druhá švédska liga je veľmi rýchla. Môže sa učiť od skúsených hráčov, čo sa mu v budúcnosti zíde. 

 

Aky je podľa vas recept, aby sa slovenský hokej pozbieral z dna? 

 

Aby sa už dnes začalo pracovať a prestalo sa hašteriť. Výsledky prídu možno za 1520 rokov. Vyhovárame sa na malú 

základňu - pozrite sa na Fínov. V 70.-80. rokoch minulého storočia sa chodili učiť do Československa ako robiť hokej. Fíni 

nastavili systém a ostatné roky zbierajú v juniorských kategóriách medaily z MS. Keď nevieme vymyslieť vlastný model, 

okopírujme ho zo zahraničia a vytvorme väčšiu konkurenciu v slovenských ligách. 

 

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Mario Fehérváry: Zaspali sme. Môžu nás zdolať aj Maďari 

 [pravda.sk; 31/05/2017; Archív Maria Fehérváryho ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/431101-mario-fehervary-zaspali-sme-mozu-nas-zdolat-aj-

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

 

Vľavo Gabriel Fehérváry, v strede Martin Fehérváry a napravo otec Mario Fehérváry. Autor - Archív Maria Fehérváryho 

 

Ako otec dvoch hokejovo nadaných synov nesúhlasil s výchovou mládeže v Slovane Bratislava. S mladším Martinom - 

kapitánom reprezentačnej osemnástky na nedávnych majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov - odišiel do hokejovej 

školy Svišť. 

 

Klub fungujúci na príspevkoch desiatok rodičov vychoval viacerých reprezentantov, ktorí v Poprade neúspešne trápili 

Rusov vo štvrťfinále. "Na Slovensku vychovávame kvantitu a nie kvalitu – kopec priemerných hráčov na úkor niekoľkých 

šikovných," vraví Mario Fehérváry (45). 

 

Prečo ste sa rozhodli odísť spolu s vašimi deťmi zo slovanistického systému výchovy mládeže? 

 

V minulosti som hrával volejbal. Bol som naučený, že ma klub vychovával svojim systémom pre svoje a prípadne aj 

reprezentačné potreby. Môj starší syn Gabriel hrával hokej. Keď som ho priviedol do Slovana, nezdalo sa mi to už od 

začiatku. Pre značku, ktorá sa tvári ako slovenský veľkoklub, my prišli ich tréningy skôr ako záujmový krúžok, než 

profesionálna príprava budúcich hokejistov. Vtedy do prípravky chodilo asi 80–100 detí. Nehovorím, že z každého má byť 

špičkový reprezentant, to ani nie je možné, ale aspoň 2–3 by sa presadil mohli. Mal som pocit, že Slovan nepracoval s 

mládežou dobre. O pár rokov sa na ľad dostal aj mladší Martin a začal som hľadať cestičky, ako zo Slovana odísť. 

Nakoniec sa mi to aj vďaka šťastiu podarilo. 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/431101-mario-fehervary-zaspali-sme-mozu-nas-zdolat-aj-madari/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/431101-mario-fehervary-zaspali-sme-mozu-nas-zdolat-aj-madari/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Šťastiu? 

 

Na Slovane sme sa stretli viacerí podobne zmýšľajúci rodičia. Celé si to vzala pod taktovku Adriana Hosťovecká, ktorá 

založila hokejovú školu Svišť. Pred letom 2005, kedy škola vznikla, nás pán Ľubomír Lenár zo štruktúr Slovana požiadal, 

aby sme ako rodičia prispeli 2% z daní na rozvoj klubu. Hosťovecká sa ho opýtala, čo z toho budeme mať. Lenárova 

odpoveď bola, že ak sa nám nepáči, môžeme odísť. Tak sme vzali nohy na plecia. 

 

To bola pre vás hlavná pohnútka, prečo ste zo Slovana odišli? 

 

Nie, išlo o budúcnosť našich detí. Videli sme, že metodiky Slovenského zväzu ľadového hokeja nie sú dostačujúce na to, 

aby pripravili chlapcov na špičkovú medzinárodnú úroveň. Vo Svišťoch sme chceli robiť aj veci navyše, nielen do nemoty 

sa opakujúci dril na ľade. Na Slovane sa stále iba korčuľovalo, ale chýbala hra. Ako majú takéto tréningy baviť 4–5 ročné 

deti, keď si poriadne nezahrajú? Nezostanú tam, odídu preč. Stačilo, ak sme ich po tréningu nechali zahrať si zápas a už 

decká videli zmysel v tom, že tvrdo pracujú. Snažili sme sa trénovať viac, ako 1–2 krát do týždňa, najmenej 3–4 razy. Od 

tejto metódy nás odhováralo viacero odborníkov, vraj deti zničíme. Zvykli si na to, kĺby a svaly im spevneli a nemali 

žiadne vážnejšie zranenia z pretrénovania. 

 

Čo vám ešte prekážalo na tréningoch v Slovane? 

 

So Svišťami sme sa po tréningoch na ľadovej ploche v jednom z bratislavských nákupných centier presunuli do Rosíc v 

Čechách. Ja nie som hokejový odborník, ale na základe toho čo som za hranicami videl si myslím, že tréningom na 

Slovane chýbalo viacero vecí. V Rosiciach bola omnoho vyššia intenzita, hráči dohrávali súboje, vedeli, čo je ofsajd, mali 

nacvičené herné systémy, nehrali na tretinky a nemali povinné minútové striedania. Cieľom bolo vychovať pár špičkových 

hráčov, ktorí si tieto veci osvoja a budú v konkurencii najlepší. Na Slovensku vychovávame kvantitu a nie kvalitu – kopec 

priemerných hráčov na úkor niekoľkých šikovných. 

 

Ale niektorí hráči skrátka nikdy nedosiahnu medzinárodný level, aj keby trénovali podľa akýchkoľvek metód… 

 

O to nejde. Keď v zahraničí vidia, že hráč je excelentný strelec, nebudú ho silou mocou učiť obrane. Načo? Ak vie dávať 

góly, ťažko sa naučí excelentne brániť a naopak – ak niekto nie je v skórovaní taký dobrý, ale skôr vie odoberať puky, je 

potrebné rozvíjať jeho defenzívne schopnosti. 

 

Nemali ste strach, že odchod zo Slovana môže byť riskantný? 

 

Strach? Tešil som sa, že ideme preč. Odmalička som fanúšikom Slovana a držím im palce. Ale výchova mládeže nielen v 

Slovane ale aj u drvivej väčšiny slovenských klubov je zlá. Máloktoré sa snažia vychovať vlastných hráčov. Tak potom 

vyzerá aj naša extraliga. Radšej kúpia starších legionárov, ako by mali investovať do odchovancov. Je to jednoduchší 
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spôsob, ktorý slovenskému hokeju škodí. Na viacerých Martinových spoluhráčoch som v 16–17 rokoch videl, že vyhoreli. 

Stratili motiváciu, lebo zistili, že v materských kluboch nedostanú poriadnu šancu. 

 

Martin Feherváry tlieska slovenským divákom počas MS do 18 rokov. Autor - Peter Jesenský 

 

Spomínali ste, že Svište zapájali do tréningov aj nové prvky, ktorými ste sa odlišovali od slovenského systému výchovy 

mládeže. Aké? 

 

Škola fungovala na báze členského, ktoré platili všetci rodičia. Nebola to horibilná suma. Z roka na rok ale boli náklady na 

hokejové tréningy, krasokorčuliarsku prípravu, plávanie, atletiku, gymnastiku, povinnú regeneráciu, fyzioterapeutov či 

ligovú súťaž v Česku vyššie a vyššie. Snažili sme sa pomáhať jeden druhému, boli sme skupina bláznov. (smiech) V tom 

čase mi ochorela manželka a krátko na to som ovdovel. Ostatní za mňa zaplatili členské, kým sa moja finančná situácia 

nezlepšila. Vedeli sme, že jeden bez druhého – podobne ako naši chalani na ľade – nič nedosiahneme. 

 

Nemali ste, ako verejní kritici systému, problém zapracovať chlapcov do prvých reprezentácii? 

 

Keď mali niektorí chlapci 14–15 rokov, rozhodli sme sa vrátiť na Slovensko práve kvôli národnému tímu. Martin mal vtedy 

12 rokov, v Ružinove odohral dve a pol sezóny a potom šiel do Švédska. Myslím si, že sme suplovali štát a klub. Aj 

napriek tomu, že nás viaceré kluby vedome sabotovali – napríklad Svište nepozívali na rôzne turnaje medzi extraligovými 

tímami – sa nám to podarilo, čoho dôkazom boli aj výkony chalanov na MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

 

Ako by ste zhodnotili výkony osemnástok na domácom šampionáte? 

 

Ako rodičia sme cítili veľké zadosťučinenie po všetkých útrapách, ktoré sme v minulosti absolvovali. Neprekvapilo ma, že 

Slováci v Poprade držali krok s favoritmi. Martin sa dlho držal, ale keď odišli všetci fanúšikovia, padli aj slzy. Aj mne bolo 

chlapcov ľúto, ale nie som pesimista. Môžu totiž v budúcnosti pomôcť seniorskej reprezentácii, ktorá je v biednej situácii. 

 

Očakávali ste takýto úpadok seniorskej reprezentácie? 

 

Keď sme pred 15 rokmi vyhrali zlato na MS, vyhlásil som, že raz vypadneme z A-kategórie, lebo sme prestali pracovať a 

vychovávať. Okolie si myslelo, že som zbláznil. Videli ste, ako to dopadlo v Kolíne, neboli sme od toho ďaleko. So 

Svišťami sme absolvovali aj turnaje v Maďarsku. Bol som šokovaný, koľko práce okolo hokeja urobili. Majú nové haly, 

investovali obrovské množstvo financií do odborníkov z Kanady, Švédska či Fínska. O chvíľu nás budú pravidelne 

zdolávať aj na svetových fórach. A Slovensko? Pre mňa kolínske fiasko nie je prekvapenie, ale reálny odraz situácie. 

Dvadsať rokov je to tu na hovno, úplne sme zaspali. Nič sa tu nerobilo a bude trvať ešte dlhšie, kým sa do špičky vrátime. 

Pár hráčov z NHL by v Kolíne veľa nezmenilo. Faktom je, že reprezentačný tréner Cíger nemal veľmi z čoho vyberať. Ak 

nepočítam chlapcov zo zlatej generácie, ktorí stále hrajú. Nemáme veľa hráčov, ktorí spĺňajú kritéria najlepších svetových 

líg. 
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Na poste šéfa SZĽH je už viac ako rok Martin Kohút, ktorý chce začať reformáciu v slovenskom hokeji. Ako ho vnímate? 

 

Na začiatku som mu veril, mal som o ňom dobré referencie. Žiaľ, po tom všetkom čo odznelo od Cígera, Kohúta a 

ďalších, ktorí vidia do vnútra slovenského hokeja mi je jasné, že sa Kohút vie hýbať v intrigách a je v nich ako doma. 

Cíger je hokejista, rovnako zmýšľa aj hovorí. Zo zimáku si pamätám, že mal priamy ťah na bránu a nešpekuluje ani v 

živote. Vždy sa vyhýbal zákulisným hrám a nevidím dôvod, prečo by ich hral ako reprezentačný tréner. Žiaľ, doplatil na to. 

 

Cíger po nástupe do funkcie reprezentačného trénera deklaroval, že dá šancu mladým hráčom. Mohli sa medzi nimi 

objaviť aj chalani z osemnástky? 

 

Jednoznačne, bez ohľadu na to, že tam mám syna. Myslím si, že Miloš Roman, Martin Bodák či Krivošík s Ružičkom 

mohli dostať šancu aspoň v prípravných dueloch. Nikomu by to neuškodilo. Žiadna generačná výmena nenastala. 

Namiesto toho sme v Kolíne mali podľa vekového priemeru jedno z najstarších mužstiev na šampionáte. Koho zobrali 

minulý rok na MS 2016 Fíni? Tínedžerov, ktorí im vyhrali striebro. Teraz sú Patrik Laine či Sebastian Aho lídrami svojich 

mužstiev v NHL. 

 

Spomínali ste, že sa váš syn Martin z Ružinova presunul do Švédska. Bol to zámer? 

 

Nechcel som aby aby v mladom veku ľahko zvládal slovenské súťaže. Museli sme pred neho postaviť nejakú výzvu. 

Ozvalo sa Malmö, kde sa trénerom zapáčil a nechali si ho. Pokiaľ človek neuvidí, neuverí, ako katastrofálne na tom 

slovenský hokej je. Martin so Švédmi nestíhal – boli rýchlejší, silnejší, obratnejší, takticky vyspelejší. Keď sme videli na 

tréningu najlepšieho hráča MS 2017 Wiliama Nylandera, mysleli sme si, že je z Marsu (smiech) Predvádzal neskutočné 

veci. Martin sa postupne vyšvihol, v 15-tich debutoval v SHL. Na Slovensku sa tvárime, že robíme hokej správne, ale sme 

veľmi pozadu. Vo výchove mládež sme na úrovni Bulharska či Rumunska. Je smutné, že sme sa tak prepadli. 

 

Martin Fehérváry. Autor - www.malmoredhawks.com 

 

Pred touto sezónou Martin prestúpil do Oskarshamu v druhej švédskej lige. Nemalo Malmö oňho už záujem? 

 

Martin je cieľavedomý chalan. Už v mladosti si svoje životné priority rozumne usporiadal. Uvedomil si, že sa nesmie 

potĺkať na hranici juniorských a seniorských súťaží. Malmö malo podpísaných 9 obrancov a predpoklad, že by Martin 

hrával medzi mužmi pravidelne, bol malý. Vyžiadal si ho tréner Oskarshamu a to niečo znamená. Martin chce hrať medzi 

mužmi a druhá švédska liga je veľmi rýchla. Môže sa učiť od skúsených hráčov, čo sa mu v budúcnosti zíde. Práve preto 

sa mi nepáči projekt hokejovej dvadsiatky. 

 

Čo vám na nej prekáža? 
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Je podľa mňa hlúpe zavrieť 30 chalanov, ďaleko rozumnejšie by bolo zapracovávať ich do klubov. Môžu sa tam učiť od 

starších. Skvelým príkladom je Michal Ivan. Vo Zvolene sa za dva roky z neho stal špičkový obranca, lebo hrával s 

mužmi. Som presvedčený, že ako členovi projektu dvadsiatky by sa mu neporadilo dostať sa na takú hernú úroveň, akú 

momentálne má. 

 

Aký je podľa vás recept, aby sa slovenský hokej pozbieral z dna? 

 

Aby sa už dnes začalo pracovať a prestalo sa hašteriť. Výsledky prídu možno za 15–20 rokov. Vyhovárame sa na malú 

základňu – pozrite sa na Fínov. V 70–80 rokoch minulého storočia sa chodili učiť do Československa, ako robiť hokej. 

Fíni nastavili systém a ostatné roky zbierajú v juniorských kategóriách medaily z MS. Keď nevieme vymyslieť vlastný 

model, okopírujme ho zo zahraničia a vytvorme väčšiu konkurenciu v slovenských ligách. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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