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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Policajti sa chystajú na cesty Košického kraja 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/07/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

1.2. Fats Jazz Band sa v auguste predstaví v štyroch slovenských mestách 

     [pravda.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

1.3. KVÍZ: Uhádnete, ako sa kedysi volali dediny v okolí Spišskej? 

     [spisska.dnes24.sk; 25/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

     [24hod.sk; 25/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.5. Ako nás šokovala poisťovňa 

     [dennikn.sk; 25/07/2017; Ľudmila Kolesárová ; Zaradenie: Blogy] 

1.6. ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

     [teraz.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.7. ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

     [dobrenoviny.sk; 25/07/2017; TASR ] 

1.8. Reformácia a protireformácia na území súčasného Tatranského seniorátu 

     [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 6,7; Zuzana KOLLÁROVÁ ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.9. O putovnom živote v "uhorke" 

     [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 4; Zuzana STRAKOVÁ ; Zaradenie: Kultúra] 

1.10. Hlasujte za Brezno a posuňte ho z tretej priečky na ešte vyššiu 

     [Brezno; 29/2017; 25/07/2017; s.: 7; MD ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.11. Hviezdy, deka a film. Top letné premietania 

     [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 1,7; Zuzana STRAKOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.12. DÔLEŽITÝM JE PREŇ DOBUDOVANIE CENTRA A DOKONČENIE KALVÁRIE 

     [Noviny Stredného Považia; 29/2017; 25/07/2017; s.: 13; MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA ; Zaradenie: INZERCIA] 

1.13. Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

     [dobrenoviny.sk; 25/07/2017; TASR ] 

1.14. Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

     [teraz.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.15. Vyberte si už teraz: Takýto program je v Spišskej pripravený počas Dní mesta 

     [spisska.dnes24.sk; 25/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Košický samosprávny kraj: Počas leta sú v školách robotníci 

     [parlamentnelisty.sk; 25/07/2017; vef ; Zaradenie: Politika] 

1.17. Organizácia Košice Región Turizmus podporila projekty v cestovnom ruchu 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.18. Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

     [24hod.sk; 25/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.19. Nagyölveden Duhony József a kispadon 

     [ujszo.com; 25/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: hírportál] 
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1.20. Slovensko hostí majstrovstvá Európy, na ktorých bude zároveň nováčikom 

     [sport.sme.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

1.21. Bratislava a Piešťany privítajú basketbalové ME do 18 rokov, Slováci budú v pozícii nováčika 

     [webnoviny.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportOstatné športy] 

1.22. Košice Región Turizmus aj v roku 2017 podporuje rozvojové projekty v cestovnom ruchu 

     [vucke.sk; 25/07/2017; Košice Región Turizmus ] 

1.23. Vyhecuje ich hip-hop i ľudovka. Trénerský DJ túži po basketbalovom ošiali 

     [pravda.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.24. Takto to vyzerá, keď filmovanie Slovenska dronom prekazia holuby alebo turisti z Kanady 

     [startitup.sk; 25/07/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

1.25. Chlpaté, huňaté či šupinaté. Vydajte sa na výlet za zvieratami 

     [plus.sme.sk; 25/07/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Sme Plus / Plus] 

1.26. Košice Región Turizmus podporila projekty v cestovnom ruchu 

     [Korzár; 171/2017; 26/07/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.27. Hip-hop i ľudovka. Basketbalový DJ túži po ošiali 

     [Pravda; 171/2017; 26/07/2017; s.: 37; Michal Mašľany ; Zaradenie: Šport] 

1.28. Medzi starými pánmi si prvenstvo vybojovali hráči Noweho Saczu 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/07/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.29. Vladislav Zvara: Účinkovanie na východe bolo pre mňa najcennejšie 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/07/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.30. Tipy na dnes - streda 26. júla 

     [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.31. Pohotovosť v lekárňach - streda 26. júla 

     [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.32. Kam za kultúrou - streda 26. júla 

     [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.33. Braxatorisová nezaostávala v tvorbe za svojimi slávnymi príbuznými 

     [teraz.sk; 26/07/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Policajti sa chystajú na cesty Košického kraja 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/07/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20611160/policajti-sa-chystaju-na-cesty-kosickeho-kraja.html 

 

V pláne majú okresy Spišská Nová Ves, Košice - okolie a Michalovce. 

 

KOŠICE. Polícia sa tento týždeň opäť chystá na cesty Košického kraja. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20611160/policajti-sa-chystaju-na-cesty-kosickeho-kraja.html
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Ako nás informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, v najbližších dňoch sa uskutočnia policajné kontroly 

objektívnej zodpovednosti v obmedzenej miere. 

 

"Kontroly zamerané na dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel budú policajti v Košickom kraji vykonávať v 

utorok na území okresu Spišská Nová Ves, v piatok v okrese Košice - okolie a v okrese Michalovce," informuje 

Mésarová. 

 

Vodičov upozorňuje, aby dodržiavali predpisy, pretože možno nebudú zastavení priamo na ceste po porušení zákona, ale 

zásielka im príde domov. 

 

"Jazdite bezpečne a nezabúdajte, ak budete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, pokutu nedostanete," dodala 

Mésarová. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Fats Jazz Band sa v auguste predstaví v štyroch slovenských mestách 

 [pravda.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Kultúra] 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/436362-fats-jazz-band-sa-v-auguste-predstavi-v-styroch-slovenskych-

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

 

Orchester Fats Jazz Band. Autor - Archív FJB 

 

Kapela sa zastaví 13. augusta v Trenčianskych Tepliciach, 18. augusta v Modre na festivale Hudba Modre, 25. augusta v 

Spišskej Novej Vsi na Dňoch mesta a 31. augusta v Komárne na Nádvorí Európy. 

 

Na všetky koncerty okrem prvého menovaného je vstup voľný. Vystúpenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu 

umenia ako súčasť projektu Nebojte sa jazzu. 

 

Fats Jazz Band je deväťčlenný swingový orchester, ktorý oživuje tradíciu džezu a swingu 20. až 40. rokov minulého 

storočia. Založil ho klavirista a saxofonista Ladislav Fančovič a okrem neho v ňom pôsobia aj Michal Matejka (gitara), 

Ľubomír Kamenský (trúbka, kornet), Patrik Fičor (bicie), Branislav Belorid (trombón), Pavol Kušík (kontrabas), Pavol 

Hoďa (klarinet, saxofón), Jana Dekánková (spev) a Matúš Uhliarik (spev, klavír). V roku 2012 vydali debutovú štúdiovku s 

názvom …In Fats Waller's Rhytm…, pri tvorbe ktorej sa inšpirovali autentickými nahrávkami amerického klaviristu a 

skladateľa Thomasa "Fats" Wallera z rokov 1928 až 1943. Na konte majú aj albumy Twenty-four Hours a Day (2014) a 

That Old Feeling (2016). V máji zverejnili videoklip k piesni Rhythm Is Our Business. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  KVÍZ: Uhádnete, ako sa kedysi volali dediny v okolí Spišskej? 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/436362-fats-jazz-band-sa-v-auguste-predstavi-v-styroch-slovenskych-mestach/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/436362-fats-jazz-band-sa-v-auguste-predstavi-v-styroch-slovenskych-mestach/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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 [spisska.dnes24.sk; 25/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kviz-uhadnete-ako-sa-kedysi-volali-dediny-v-okoli-spisskej-275437 

 

 Nie vždy sa volali dediny tak, ako ich poznáme dnes. A platí to aj pre obce z okresu Spišská. Niekdajšie mená niektorých 

by ste možno ani nikdy netipovali... 

 

Markušovce, Betlanovce, Danišovce, Rudňany či Smižany… Takto znejú súčasné názvy niektorých obcí nachádzajúcich 

sa v Spišskonovoveskom okrese. No pomenovania mnohých dedín sa formovali množstvo rokov a boli nezriedka 

ovplyvnené aj inými jazykmi. Kedysi tak zneli inak, než je tomu v dnešných dňoch. 

 

Uhádli by ste, ako sa kedysi volali obce ležiace v okrese Spišská Nová Ves? Otestuje sa v našom špeciálnom kvíze, 

ktorý vás môže zabaviť aj pobaviť. Postupne sa vám zobrazí 10 niekdajších názvov dedín z nášho okresu a ku každému 

máte tri možnosti, ktoré predstavujú súčasné názvy dedín. Vždy k jednej z nich patrí pôvodný názov z otázky. 

 

Avšak pozor, na každú otázku máte len 10 sekúnd. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, koľko pôvodných 

názvov ste označili správne. Môžete ho kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete 

jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom. Tak poďte do toho :). Keď sa 

zaregistrujete, vaše meno môže figurovať i na stránke v rebríčku najlepších. 

 

Hrajte tu: Niektoré z nich vás dostanú: Trafíte správne niekdajšie mená dedín pri Spišskej? 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

 [24hod.sk; 25/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/me18-bratislava-a-piestany-budu-po-prvy-raz-hostit-europsku-spicku-cl525954.html 

 

Na snímke Richard Ďuriš. 

 

Bratislava 25. júla (TASR) – Od 29. júla do 6. augusta čaká na slovenskú basketbalovú reprezentáciu do 18 rokov 

premiérová účasť na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša 

uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov, s ktorou absolvujú boje v D-skupine ME. Tie sa 

uskutočnia v Bratislave a Piešťanoch. 

 

http://spisska.dnes24.sk/kviz-uhadnete-ako-sa-kedysi-volali-dediny-v-okoli-spisskej-275437
http://www.24hod.sk/me18-bratislava-a-piestany-budu-po-prvy-raz-hostit-europsku-spicku-cl525954.html
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Ďuriš zúžil v pondelok nomináciu na blížiaci sa šampionát na trinásť hráčov. "Po predchádzajúcich prípravných zápasoch 

v Česku vypadli z nominácie Jozef Huljak a Dominik Havel, pretože boli na pozíciu rozohrávača. Tam sme sa rozhodli pre 

Martina Danieliča ako druhého rozohrávača, lebo jeho výkonnosť bola približne na ich úrovni, ale je o rok mladší. Stále 

platí, že ak sú hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, tak aj s výhľadom do budúcnosti berieme mladšieho," uviedol 

reprezentačný tréner. 

 

Podľa jeho slov je Litva ideálna generálka na stretnutia skupinovej fázy. Pobaltská krajina patrí medzi basketbalové 

veľmoci na "starom kontinente" vo všetkých vekových kategóriách, a aj na európskom šampionáte do 18 rokov budú 

mladí Litovci útočiť na medailu. "Zápas proti Litve, ktorý bude pre nás posledným zo série prípravných duelov, nám môže 

nastaviť zrkadlo našej výkonnosti. Je to mužstvo, u ktorého sa predpokladá účasť v najlepšej štvorke celého turnaja. 

Každý zápas na šampionáte musí byť pre našich hráčov obrovská skúsenosť a musí im dodať sebavedomie, keďže majú 

možnosť konkurovať tým najlepším zo svojej kategórie," povedal Ďuriš. 

 

Organizátori majú pred sebou záverečné prípravy. "Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku v tejto 

vekovej kategórii, z čoho sa tešíme. Do príchodov prvých tímov zostáva už len pár hodín a verím, že nielen hráči, ale aj 

skauti, fanúšikovia a hostia sa budú u nás cítiť naozaj dobre. Všetko je pripravené, aby sa začali prvé súboje," povedal 

prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin. 

 

Podľa riaditeľa turnaja Martina Struhára sa podujatie momentálne dolaďuje pred ostrým štartom: "S prípravami finišujeme 

tak, aby sme sa nachystali na príchod prvých delegácií, aby sa úspešne otvoril celý turnaj, a aby sa účastníci cítili u nás 

čo najkomfortnejšie. Čo sa týka vstupeniek, zvolili sme jednoduchú taktiku. Deti a mládež do 15 rokov majú vstup 

zdarma, pre ostatných sú pripravené jednodňové vstupenky v cene 5 eur." 

 

program zápasov SR v D-skupine majstrovstiev Európy basketbalistov do 18 rokov: 

 

29. júla o 18.00 h, Slovensko – Lotyšsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

30. júla o 18.00 h, Slovensko – Francúzsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

1. augusta o 18.00 h, Slovensko – Bosna a Hercegovina (HANT aréna, Bratislava) 

 

širšia nominácia SR 18 na ME: 

 

Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (Iskra Svit), Dominik Kubala, 

Branislav Mátych (obaja IMC Slovakia Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka 

(CBA Gran Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka Bratislava), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK 

Levickí Patrioti), Matej Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza) 
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Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Ako nás šokovala poisťovňa 

 [dennikn.sk; 25/07/2017; Ľudmila Kolesárová ; Zaradenie: Blogy] 

https://dennikn.sk/blog/ako-nas-sokovala-poistovna/?ref=rss 

 

Toto mohol byť pôvodne blog o tom, ako si už nikdy nekúpim topánky v John Garfield. Viete, lebo ja som posledná, ktorá 

by chcela vymýšľať. Ale keď sa mi raz topánky rozlepia, raz roztrhnú a niečo, čo by následne malo fungovať, čiže 

reklamácia, je zrazu neúčinné – to má vie nahnevať. Sú problémy, ktoré by mal obchodný vzťah vedie vyriešiť, lebo má 

úctu k zákazníkovi. Ale toto u nás nie je úplná samozrejmosť. Na druhej strane sa mi stalo niečo podstatné hodnejšie 

mojej klávesnice a rozpísania sa. Začalo to, bohužiaľ, tragicky. 

 

Moja mamka má osemdesiat rokov. Človek silný, ktorý si nájde aj napriek veľkým úskaliam života, radosť zo života. Pre 

ňu sa tou radosťou stalo cestovanie. Nízkorozpočtové, každoročné, k moru. Vedela v októbri za 300 EUR ísť busom hoc 

aj do Grécka a tam si dva týždne máčať nohy v mori. Toto leto sa však, na moje počiatočné zhrozenie, rozhodla ísť po 

prvý raz letecky a to na Cyprus. Zhrozenie som vymenila za radosť a uznanie tézy, že človek by mal naplno žiť, kým žije. 

Zárukou bezpečia mal byť jej milovaný o veľa rokov mladší brat s manželkou. Že oni na ňu dajú pozor. Mamka si všetko 

pobalila a trénovala chodenie po tráve ako simuláciu chodenia v piesku. Týždeň pred odletom však jej brat, môj skvelý 

strýko, skolaboval a skončil v nemocnici. Situácia nečakaná vyústila do môjho tiež nečakaného presvedčenia, že by aj tak 

mala na dovolenku ísť. Všetko som prezistila, kto ju komu odovzdá a kto ju zase vyzdvihne. Bohužiaľ dva dni pred 

odletom sa stav jej brata, ktorého vychovala, keďže mamka jej umrela, ako pätnásťročnej, zhoršil. Lekári povedali, že 

bohužiaľ už mu nevedia pomôcť. Bol to pre nás šok. Samozrejme sa rozhodla na dovolenku nenastúpiť. 

 

Prvé dni dovolenky sme ho v slzách pochovali. 

 

Sedela smutne v záhrade na lavičke. Namiesto toho, aby dobila baterky a kochala sa plážou, mala na sebe čierne tričko 

a plakala. Človek mieni, príroda mení. Bolo mi jej veľmi ľúto. 

 

Zájazd stál 724,6 EUR. Bolo nám jasné, že mamka prišla aj o peniaze, no prvé dni nám to bolo jedno. Ozvala sa však 

láskavá pani z cestovnej kancelárie, aby sme skúsili napísať do poisťovne. Veď možno vrátia aspoň sto eur, aj to je 

niečo. I tak sme napísali. Skepsa, že na vrátenie peňazí nemáme nárok a že aj keby sme mali, vieme ako veci fungujú, 

prevládala. 

 

Dnes stará pani stála so slzami na tvári a papierom v ruke vo dverách. Poisťovňa jej napísala list, že situáciu prešetrila, 

vyjadrili úprimnú sústrasť a vracajú jej sumu v plne výške tj. vrátane poistného, ktoré vlastne mojej mamke zabezpečilo 

na staré kolena vieru, že veci vedia aj fungovať. Možno by to malo byť vždy samozrejmé, ale nie je. O to som šťastnejšia, 

že keď ju príroda sklamala, ľudia jej ukázali, že oni vedia postupovať fér. 

https://dennikn.sk/blog/ako-nas-sokovala-poistovna/?ref=rss
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Ďakujem veľmi CK Cestujte s nami v Spišskej Novej Vsi a EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNI za to, že stratu v 

rodine nesprevádazala aj strata viery v ľudí. 

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom. 

 

Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

 [teraz.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-me18-slovaci-premierovo-pre/272113-clanok.html 

 

Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov. 

 

Na snímke Richard Ďuriš. Foto: TASR - Andrej Galica 

 

Bratislava 25. júla (TASR) – Od 29. júla do 6. augusta čaká na slovenskú basketbalovú reprezentáciu do 18 rokov 

premiérová účasť na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša 

uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov, s ktorou absolvujú boje v D-skupine ME. Tie sa 

uskutočnia v Bratislave a Piešťanoch. 

 

Ďuriš zúžil v pondelok nomináciu na blížiaci sa šampionát na trinásť hráčov. "Po predchádzajúcich prípravných zápasoch 

v Česku vypadli z nominácie Jozef Huljak a Dominik Havel, pretože boli na pozíciu rozohrávača. Tam sme sa rozhodli pre 

Martina Danieliča ako druhého rozohrávača, lebo jeho výkonnosť bola približne na ich úrovni, ale je o rok mladší. Stále 

platí, že ak sú hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, tak aj s výhľadom do budúcnosti berieme mladšieho," uviedol 

reprezentačný tréner. 

 

Podľa jeho slov je Litva ideálna generálka na stretnutia skupinovej fázy. Pobaltská krajina patrí medzi basketbalové 

veľmoci na "starom kontinente" vo všetkých vekových kategóriách, a aj na európskom šampionáte do 18 rokov budú 

mladí Litovci útočiť na medailu. "Zápas proti Litve, ktorý bude pre nás posledným zo série prípravných duelov, nám môže 

nastaviť zrkadlo našej výkonnosti. Je to mužstvo, u ktorého sa predpokladá účasť v najlepšej štvorke celého turnaja. 

Každý zápas na šampionáte musí byť pre našich hráčov obrovská skúsenosť a musí im dodať sebavedomie, keďže majú 

možnosť konkurovať tým najlepším zo svojej kategórie," povedal Ďuriš. 

 

Jedným z ťahúňov tímu by mal byť aj hráč nemeckej Jeny Jakub Kadáši. Podľa neho má slovenský tím dostatočnú 

kvalitu, aby niečo na európskom šampionáte ukázal. "Nechcem nejako konkretizovať mená chalanov, aby sa niekto 

neurazil. Myslím si však, že tu máme mnoho talentov, ktorí pôsobili minulý ročník už v najvyššej súťaži. Niektorí hrali v 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-me18-slovaci-premierovo-pre/272113-clanok.html
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zahraničí, pôjdu dokonca na školy v USA. Každý jeden z chalanov má svoju kvalitu a určite to preukážeme na 

šampionáte," vyjadril sa Kadáši. 

 

Organizátori majú pred sebou záverečné prípravy. "Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku v tejto 

vekovej kategórii, z čoho sa tešíme. Do príchodov prvých tímov zostáva už len pár hodín a verím, že nielen hráči, ale aj 

skauti, fanúšikovia a hostia sa budú u nás cítiť naozaj dobre. Všetko je pripravené, aby sa začali prvé súboje," povedal 

prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin. 

 

Podľa riaditeľa turnaja Martina Struhára sa podujatie momentálne dolaďuje pred ostrým štartom: "S prípravami finišujeme 

tak, aby sme sa nachystali na príchod prvých delegácií, aby sa úspešne otvoril celý turnaj, a aby sa účastníci cítili u nás 

čo najkomfortnejšie. Čo sa týka vstupeniek, zvolili sme jednoduchú taktiku. Deti a mládež do 15 rokov majú vstup 

zdarma, pre ostatných sú pripravené jednodňové vstupenky v cene 5 eur." 

 

program zápasov SR v D-skupine majstrovstiev Európy basketbalistov do 18 rokov: 

 

29. júla o 18.00 h, Slovensko – Lotyšsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

30. júla o 18.00 h, Slovensko – Francúzsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

1. augusta o 18.00 h, Slovensko – Bosna a Hercegovina (HANT aréna, Bratislava) 

 

širšia nominácia SR 18 na ME: 

 

Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (Iskra Svit), Dominik Kubala, 

Branislav Mátych (obaja IMC Slovakia Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka 

(CBA Gran Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka Bratislava), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK 

Levickí Patrioti), Matej Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  ME18: Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku 

 [dobrenoviny.sk; 25/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106611/me18-bratislava-a-piestany-budu-po-prvy-raz-hostit-europsku-spicku 

 

Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov. 

 

Na snímke Richard Ďuriš. — Foto: TASR - Andrej Galica 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106611/me18-bratislava-a-piestany-budu-po-prvy-raz-hostit-europsku-spicku
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Bratislava 25. júla (TASR) – Od 29. júla do 6. augusta čaká na slovenskú basketbalovú reprezentáciu do 18 rokov 

premiérová účasť na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie. Realizačný tím okolo trénera Richarda Ďuriša 

uzatvorí po stredajšej generálke proti Litve finálnu dvanástku hráčov, s ktorou absolvujú boje v D-skupine ME. Tie sa 

uskutočnia v Bratislave a Piešťanoch. 

 

Ďuriš zúžil v pondelok nomináciu na blížiaci sa šampionát na trinásť hráčov. "Po predchádzajúcich prípravných zápasoch 

v Česku vypadli z nominácie Jozef Huljak a Dominik Havel, pretože boli na pozíciu rozohrávača. Tam sme sa rozhodli pre 

Martina Danieliča ako druhého rozohrávača, lebo jeho výkonnosť bola približne na ich úrovni, ale je o rok mladší. Stále 

platí, že ak sú hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, tak aj s výhľadom do budúcnosti berieme mladšieho," uviedol 

reprezentačný tréner. 

 

Podľa jeho slov je Litva ideálna generálka na stretnutia skupinovej fázy. Pobaltská krajina patrí medzi basketbalové 

veľmoci na "starom kontinente" vo všetkých vekových kategóriách, a aj na európskom šampionáte do 18 rokov budú 

mladí Litovci útočiť na medailu. "Zápas proti Litve, ktorý bude pre nás posledným zo série prípravných duelov, nám môže 

nastaviť zrkadlo našej výkonnosti. Je to mužstvo, u ktorého sa predpokladá účasť v najlepšej štvorke celého turnaja. 

Každý zápas na šampionáte musí byť pre našich hráčov obrovská skúsenosť a musí im dodať sebavedomie, keďže majú 

možnosť konkurovať tým najlepším zo svojej kategórie," povedal Ďuriš. 

 

Organizátori majú pred sebou záverečné prípravy. "Bratislava a Piešťany budú po prvý raz hostiť európsku špičku v tejto 

vekovej kategórii, z čoho sa tešíme. Do príchodov prvých tímov zostáva už len pár hodín a verím, že nielen hráči, ale aj 

skauti, fanúšikovia a hostia sa budú u nás cítiť naozaj dobre. Všetko je pripravené, aby sa začali prvé súboje," povedal 

prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin. 

 

Podľa riaditeľa turnaja Martina Struhára sa podujatie momentálne dolaďuje pred ostrým štartom: "S prípravami finišujeme 

tak, aby sme sa nachystali na príchod prvých delegácií, aby sa úspešne otvoril celý turnaj, a aby sa účastníci cítili u nás 

čo najkomfortnejšie. Čo sa týka vstupeniek, zvolili sme jednoduchú taktiku. Deti a mládež do 15 rokov majú vstup 

zdarma, pre ostatných sú pripravené jednodňové vstupenky v cene 5 eur." 

 

29. júla o 18.00 h, Slovensko – Lotyšsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

30. júla o 18.00 h, Slovensko – Francúzsko (HANT aréna, Bratislava) 

 

1. augusta o 18.00 h, Slovensko – Bosna a Hercegovina (HANT aréna, Bratislava) 

 

Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (Iskra Svit), Dominik Kubala, 

Branislav Mátych (obaja IMC Slovakia Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka 

(CBA Gran Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka Bratislava), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK 

Levickí Patrioti), Matej Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza) 
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1.8.  Reformácia a protireformácia na území súčasného Tatranského seniorátu 

 [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 6,7; Zuzana KOLLÁROVÁ ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Šírenie reformácie a boj protestantov za náboženskú slobodu (1517 - 1647) 

 

Správy o Lutherovom vystúpení proti predávaniu odpustkov dominikánskym mníchom Jánom Tetzelom 31. októbra 1517, 

keď pripevnil na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti odpustkom a ďalším cirkevným prehreškom, sa 

dostali na Slovensko okamžite. V Bardejove bolo 95 výpovedí známych už v roku 1517. Reformácia sa rozšírila najskôr v 

nemeckom prostredí, kam patril aj Spiš. Pôdu pre reformáciu pripravili husitské a neskôr bratrícke vojská, ktoré pôsobili 

na Spiši v 15. storočí. Šírenie reformačných myšlienok podporil na Spiši rozšírený obchod s nemeckými mestami, no aj 

študenti, ktorí študovali napr. vo Wittenbergu. Počiatky reformácie môžeme na Spiši spojiť aj s Poľskom, kde pôsobili - 

okrem iných - zakladatelia protestantizmu Juraj Leudischer a Ondrej Fischer. 

 

Na vnútorný cirkevný život v Uhorsku mala veľký vplyv bitka pri Moháči (1526). Na bojisku padol kráľ Ľudovít II. a aj šesť 

biskupov. Biskupstvá ostali neobsadené a v cirkevnej správe nastali zmätky. Celé Uhorsko malo po bitke pri Moháči len 

troch vysvätených biskupov. 

 

Evanjelická cirkev na Spiši mala zvláštne postavenie v rámci celého Uhorska. Prevažne nemecký Spiš sa stal jednou z 

kolísok evanjelického náboženstva. 

 

V ideovej oblasti dominovali na Spiši kráľovské mestá Levoča a Kežmarok. Z Augburského vyznania vychádzalo 

vierovyznanie piatich miest (Košice, Levoča, Bardejov, Prešov a Sabinov) - Confessio Christianae doctrinae quinque 

regiarum liberarumque civitatum in Hungaria superiore, Cassovie, Leutschoviae, Bartphae, Epperiessini, ac Cibinii 

(známe ako Confessio Pentapolitana), zostavené v roku 1549 v Bardejove Leonardom Stöckelom. K reformácii sa veľmi 

rýchlo pridali aj obyvatelia 13 spišských zálohovaných miest - Spišská Nová Ves, Ľubica, Spišské Podhradie, Spišské 

Vlachy, Vrbov, Ruskinovce, Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami, Spišská Belá a Tvarožná. K 

nim patrili aj tri kráľovské mestá Podolínec, Stará Ľubovňa a Hniezdne a Ľubovniansky hrad s poddanskými obcami, 

rovnako ako Podolínsky hrad s poddanskými obcami. Všetky sa nachádzali v poľskom zálohu v rokoch 1412 - 1772, čo 

malo vplyv aj na ďalší vývoj náboženskej situácie na tomto území. Prechod zálohovaných miest na evanjelické 

náboženstvo však nebol jednoduchým procesom. Práve v tomto období tu "zápasili" nielen dve ideové línie, ktoré vo 

svojom počiatku neboli ešte také vyhrotené a odlišné, ale práve v tejto oblasti sa stretávali dva štátne a 

finančnohospodárske záujmy - uhorský a poľský. Najstarší záznam o šírení reformačných myšlienok na Spiši pochádza z 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 7. 2017 

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

roku 1520, keď v Ľubici učiteľ Tomáš Preissner prečítal na kazateľnici 95 Lutherových výpovedí a v roku 1521 zaslal 

svoje spisy štiavnickému farárovi Gregorovi. 

 

Za prvých evanjelických kňazov - okrem ľubického - považujeme nasledujúcich: V Strážach pôsobil jeden zo zakladateľov 

evanjelickej cirkvi Juraj Leudischer (1527 a 1542). Ako prvý evanjelický farár sa tu však uvádza Servác Botzdorfer (1566). 

V Tvarožnej bol prvým kňazom Ondrej (Andreas) v roku 1543, vo Vrbove senior Laurentius Buchwald z Nisy v Sliezsku v 

rokoch 1545 - 1565, v Poprade senior Anton Topercer (1545 - 1565). V Spišskej Sobote bol prvým evanjelickým kňazom 

Anton Philadelphus (1552), v Matejovciach Sixtus de Bothizy (1543), vo Veľkej Juraj Filker (Stephany) (1552). V Ľubici od 

roku 1542 a v Spišskej Novej Vsi (1548 - 1555) pôsobil opäť Juraj Leudischer (Leutschau), v Spišských Vlachoch 

Thomas do roku 1549, v Spišskom Podhradí Ondrej Fischer (Vischer) v roku 1534 a v Ruskinovciach Baltazár Mattiasch 

v roku 1547. 

 

pokračovanie na str. 7 

 

dokončenie zo 6. strany 

 

V Spišskej Belej kázal odchovanec krakovskej akadémie v rokoch 1545 - 1557 (1558?) Vavrinec (Laurentius) Serpilius 

Quendel. V Spišskom Podhradí pôsobil Poliak doktor teológie Damian Graff (1547) a potom pastor Matej, syn Antona 

(1551). 

 

Počas účinkovania spišského starostu kalvína Jána Maciejowskieho došlo k prechodu kostolov a fár z katolíckych do 

evanjelických rúk. Takto sa stalo v Hniezdnom, Chmeľnici, Novej Ľubovni, Nižných a Vyšných Ružbachoch. Nie je úplne 

jasné, či kráľovské mestá Podolínec a Stará Ľubovňa ostali v rukách katolíkov. 

 

Do prevzatia starostovstva Maciejowskými boli luteránski kňazi prenasledovaní a šikanovaní. Potom sa situácia zmenila. 

Boli prevzaté práva a dôchodky katolíckych kňazov, majetok fár a školy. Protestné listy cisára Maximiliána II. a Rudolfa 

II., ktorí sa na katolícku stranu priklonili aj z politickej vypočítavosti, nebrali poľskí starostovia vážne. 

 

Najstaršou samosprávnou evanjelickou cirkevnou organizáciou sa v Uhorsku stalo Bratstvo 24 kráľovských farárov, ktoré 

sa evanjelickým stalo v roku 1544. Bratstvo, ktorého vznik siahal do 13. storočia, sa spočiatku bránilo novinkám. Bratstvá 

vydávali svoje zákony (artikuly, články), ktoré boli záväzné pre všetkých členov. Neskôr sa ustálil názov seniorát a 

predstaveným bol senior. Bratstvo 24 spišských miest s väčšinou nemeckých osadníkov malo vedúce postavenie medzi 

ostatnými spišskými bratstvami. Zbory v bratstve sa viackrát menili. Bruckner na základe Matriculy Molleriany uviedol 

nasledovné obce: Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Levoča, Harichovce, Iliašovce, Spišský 

Štvrtok, Hrabušice, Švábovce, Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Mlynica, Veľká Lomnica, Huncovce, Žákovce, Vrbov, 

Tvarožná, Ruskinovce, Ľubica, Spišská Belá, Odorín, Bystrany a Kurimany. 
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Daniel Veselý uvažoval, že k prechodu bratstva na evanjelické náboženstvo prispeli okrem iného aj informácie zo silne 

prokatolíckeho Poľska, keď sa "rozchýrilo, že aj poľský následník trónu Žigmund II. August je prívržencom evanjelickej 

viery a po smrti otca ju urobí vládnucim náboženstvom vo svojom kráľovstve. Vtedy sa aj evanjelici v 13 spišských 

mestách verejne prejavili". Počas pre evanjelikov nepriaznivého pôsobenia spišského prepošta a veľkovaradínskeho 

biskupa Gregora Bornemisu z iniciatívy Melanchtonovho žiaka Laurentiusa Serpilia Quendela v roku 1569 zostavili Cyriak 

Obsopaeus Koch a Valentín Megander-Gross (Grossman) vierovyznanie Spišského mestského seniorátu - Confessio 

fidei christianae parochum XXIV regalium ecclesiarum in Scepusio. Bolo prečítané 26. októbra 1569 na kongregácii 

Bratstva a podpísané všetkými farármi Spišského mestského seniorátu. Vychádzalo z Confessio Pentapolitana a 

Confessio Heptapolitana (Montana - vierovyznanie siedmich banských miest: Banskej Štiavnice, Banskej Bystrice, 

Kremnice, Banskej Belej, Pukanca, Ľubietovej a Novej Bane). Obsahovalo 20 článkov zhodných s Confessio 

Pentapolitana. 

 

Zuzana KOLLÁROVÁ, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Poprad (pokračovanie nabudúce) 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  O putovnom živote v "uhorke" 

 [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 4; Zuzana STRAKOVÁ ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Premietač a šofér v jednom rozpráva, aké je prežiť leto v retro autobuse Bažant Kinematografu. 

 

Autobus Škoda RTO a s ním letné kino sa už blížia aj do Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Popradu. Tento rok cestujú 

filmové autobusy po Slovensku už pätnásty raz. Jedna zo stálic organizačného tímu, Stanislav Šagát, popisuje čas 

prežitý v retro autobuse známom aj pod prezývkou "uhorka". 

 

Aká je vaša funkcia v projekte Bažant Kinematograf? 

 

* Ťažko pomenovať nejakú funkciu. Začínal som ako pomocník, potom som už aj premietal, teraz som jednak premietač, 

ale aj šofér. Zaúčam aj nových kolegov. V podstate som človek, ktorý má nahradiť šéfku Kinematografu v teréne. 

 

Ako ste sa k tejto práci na začiatku dostali? 

 

* Navrhol mi to môj dlhoročný kamarát. Narýchlo sa vtedy v auguste zháňal záskok do Bardejova. A odvtedy sa to so 

mnou "ťahá" až doteraz. Týždňový záskok z roku 2009 sa premenil na trvalú prácu. V súčasnosti som už vlastne archívny 

artikel. 

 

A ako to vyzerá s posádkou autobusu, zvykne byť stála? 
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* To je veľmi individuálne. V dnešnej dobe sa nájde len málo ľudí, ktorí dokážu žiť bez komfortu, na ktorý sú zvyknutí. 

Majú nastavenú latku, pod ktorú nepôjdu - nebudú spať v cudzej posteli ale len doma, chcú jesť varenú stravu a podobne. 

Partia vydrží zhruba jeden rok, potom napríklad naši vysokoškoláci dokončia štúdium, zamestnajú sa a musíme zháňať 

nových ľudí. Ja som napríklad prestal podnikať a začal som pracovať na železnici ako rušňovodič, preto sa už nemôžem 

na projekte podieľať celé dva mesiace. Ak len šoférujem autobus, viem si v práci dohodnúť služby tak, aby som to stíhal. 

Na august si ale musím vziať dovolenku, aby som mohol aj premietať. Takže vlastne celá moja dovolenka, počas ktorej 

by som mohol vylihovať pri mori, padne na Kinematograf. 

 

Aká je teda vaša motivácia vzdať sa relaxu na pláži a venovať sa namiesto toho filmovému projektu? 

 

* Nad tým som premýšľal už veľakrát, ja beriem Bažant Kinematograf skôr ako oddych. Kto zo Slovenska alebo možno aj 

zo zahraničia môže povedať, že svoju dovolenku strávi v 29 až 33 mestách? Spoznávam pritom svoju krajinu, zarobím si 

aj odpremietam filmy. Keď vidím spokojných ľudí, ako odchádzajú z predstavenia, ako čerpajú nový kultúrny rozmer, a 

keď sa počasie vydarí, tak sa mi to zdá lepšie využitý čas ako na dovolenke. Keď sú spokojní diváci, sme spokojní aj my. 

Niekedy sa objaví nejaký škaredý extrém, napríklad ak prší veľmi dlho, do autobusu začne zatekať. Predsa len je to starý 

stroj, a potom sa už z tej prenosnej postele na kolieskach vytratí akékoľvek pohodlie. Sú dobré aj horšie dni, tie treba 

prekonať. Obvykle nám ale počasie vyjde v ústrety, keď som chodieval pracovať na celé dva mesiace, škaredé počasie 

bolo maximálne počas piatich až šiestich dní. 

 

Program je veľmi nabitý, premieta sa každý večer. Máte na to dosť síl? 

 

* To závisí vždy od toho, ako je človek naučený žiť. Prvý deň v mestách je, samozrejme, namáhavý, určitý čas zaberie 

stavba konštrukcie, obzvlášť v horúcom počasí. Podobné je to aj posledný deň, kedy sa konštrukcia balí. Ale tie tri dni, 

počas ktorých sme na jednom mieste, sa snažíme cez deň využiť, pozrieme si mesto a blízke okolie. Láka nás napríklad 

turistika v Slovenskom raji a kúpaliská. Určite nerobíme túto prácu kvôli peniazom. Ak by si to niekto spočítal, mohol by 

povedať, že je to málo vzhľadom na to, v akých podmienkach sa pracuje. Stravu si zabezpečujeme sami, buď si varíme 

alebo zájdeme do reštaurácie. Autobus nemá sociálne zariadenie, takže nemôžete za 20 krokov zájsť do kúpeľne, ako 

keby ste boli doma. Po tejto stránke sa o nás stará vždy mesto, v ktorom premietame. Pracujeme naozaj celých 30 dní, 

nemáme voľné víkendy, takže si neodbehneme domov ani neplánujeme niekoľkodňový vlastný program. Ale ja si myslím, 

že je to kompromis, človek si aj zarobí, aj spozná nové miesta, takže je to zaujímavé. Nedá sa to robiť len pre peniaze, 

človek tým musí žiť. 

 

Ako to vyzerá v interiéri retro autobusu? 

 

* Záleží na posádke a na tom, ako sa stotožní s autobusovým životom. My s bratom sa v ňom cítime ako doma, máme tu 

koberce, každý deň poumývame dlážku. My dvaja vždy prespávame v autobuse. Hotely sú zabezpečené asi v piatich 

mestách, ale tam sa naozaj chodíme len osprchovať alebo na toaletu. Svoje veci si rozložíme vždy v autobuse bez 
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ohľadu na to, či je štyridsať stupňov, desať stupňov, či prší alebo sneží. Už aj to sa nám totiž prihodilo, pred pár rokmi 

nám počas prvých septembrových dní v Malackách snežilo. 

 

S akými väčšími problémami ste sa už stretli? 

 

* Technických problémov sa udeje pomerne dosť. Samozrejme, aj autobus sa pokazí, už má na to vek, myslím, že budúci 

rok to bude už 55 rokov od jeho zapísania do technického preukazu. Raz nás musela odťahová služba ťahať spred hotela 

Branisko až do Bardejova, aby sme boli schopní premietať načas. A stalo sa už aj to, že nám ktosi začal búchať na 

autobus o druhej ráno a dožadoval sa piva Bažant, ktoré my, samozrejme, nemáme, pretože sme len kinoautobus. 

 

Čo vás v práci naopak teší? 

 

* Samozrejme, keď niekto po skončení zaklope na dvere autobusu a príde poďakovať za to, že sme navštívili jeho mesto. 

Takí diváci sa nájdu aj v Poprade aj v iných mestách. Presne takéto milé veci povzbudia človeka v práci natoľko, že ak by 

na ďalší deň bolo škaredé počasie a prišli by len dvaja diváci, aj tak by sme premietali radi, hlavne, aby aj títo dvaja diváci 

boli spokojní. Pre mňa je srdcové mesto Spišská Nová Ves, vždy sa na ňu teším. Je tam príjemný pán riaditeľ kultúry, 

ktorý nás vždy čaká - ešte len prídeme s autobusom a on tam už je. Keby sme niečo potrebovali, je nonstop na telefóne. 

Je ochotný nás zaviezť svojím súkromným autom, keď chceme ísť do aquaparku, Slovenského raja alebo na kúpalisko 

do Vrbova. A každý večer ďakuje do mikrofónu za to, že sme im odpremietali film. 

 

Ak by ste si chceli "uhorku" obzrieť na vlastné oči a posedieť si po zotmení pri filme, Bažant Kinematograf nájdete v 

Kežmarku na Hlavnom námestí od 28. do 31. júla. Autobus potom odparkuje v Spišskej Novej Vsi, kde na Radničnom 

námestí premieta od prvého do piateho augusta. Pokračovať bude do Popradu, kde sa na Námestí sv. Egídia zdrží od 

šiesteho do deviateho augusta. Všetky premietania sa začnú o 21.00 h a uvidíte filmy Teória tigra, Sedem zhavranelých 

bratov, Učiteľka, Baba z ľadu a Obecná škola. 

 

Zuzana STRAKOVÁ 

 

---- 

 

Foto: Retro autobus Bažant Kinematograf premieta už 15 rokov. Snímka: www.kinematograf.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Hlasujte za Brezno a posuňte ho z tretej priečky na ešte vyššiu 

 [Brezno; 29/2017; 25/07/2017; s.: 7; MD ; Zaradenie: Spravodajstvo] 
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V súťaži internetového portálu Slovakregion O naj mesto a obec Slovenska si Brezno v priebežnom poradí drží tretie 

miesto. Neváhajte a hlasujte za naše mesto. 

 

BREZNO. Hlasovať za svoje mesto je možné maximálne jedenkrát za hodinu,v priebehu jednej hodiny však možno 

zahlasovať za viacero miest. Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá, ale aj 

obce Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion. sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. 

 

V súťaži, ktorá začala v apríli tohto roku a potrvá do konca októbra, dovedna bojuje 140 miest. 

 

Výsledky budú zverejnené 6. novembra o 12.00. V deň uzávierky novín bola na prvom m ieste Spišská Nová Ves, na 

druhom Bardejov a zatiaľ krásna tretia priečka patrí Breznu. Neváhajte a hlasujte za naše mesto. 

 

(MD) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Hviezdy, deka a film. Top letné premietania 

 [Podtatranské noviny; 30/2017; 25/07/2017; s.: 1,7; Zuzana STRAKOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

PODTATRANSKÝ REGIÓN 

 

Letné kino si okrem Bažant Kinematografu vychutnáte aj počas ďalších "outdoorových" premietaní pod Tatrami. Do konca 

augusta uvidíte na Námestí sv. Egídia v rámci Popradského kultúrneho leta komédie, životopisný film aj drámu. V 

najbližšom termíne, 29. júla o 21.00 h, premietnu americkú komédiu Ako byť single. V Spišskej Novej Vsi uvidíte pred 

Redutou v rámci Kultúrneho leta ešte tri komédie, prvú z nich s názvom Všetko alebo nič si pozriete v sobotu 29. júla o 

21.15 h. 

 

Kronerová nielen na plátne 

 

Posledný júlový deň síce z hlavného námestia v Kežmarku odíde Bažant Kinematograf, ale hneď ďalší deň sa v meste 

začne Letné kino na hradnom nádvorí. To znamená jedenásť večerov a jedenásť filmov pod holým nebom. Prvého 

augusta otvorí podujatie úspešný francúzskobritský film Aj dvaja sú rodina. Rolu otca stvárni Omar Sy známy aj z 

komediálnej drámy Nedotknuteľní, v ktorej zažiaril v úlohe netradičného ošetrovateľa imobilného depresívneho milionára. 

V piatok 11. augusta film Baba z ľadu osobne uvedie herečka Zuzana Kronerová, ktorá vo filme stvárňuje hlavnú postavu 

Hany. Ovdovelá šesťdesiatnička Hana začína po stretnutí s otužilcom Broňom meniť svoj stereotypný život. 

 

pokračovanie na str. 7 
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dokončenie z 1. strany 

 

Tento príbeh nesie posolstvo, že život môžete vziať do vlastných rúk v akomkoľvek veku. 

 

Divák do každého počasia 

 

Pre tých, ktorých láka spojenie filmu s prírodou, sú tu premietania v mestskom parku v Tatranskej Lomnici. 

"Organizujeme už tretí ročník Tatranského letného kina. Minulý rok sme fungovali na jazierku v Tatranskej Lomnici, teraz 

sme zmenili miesto, premietanie je na novom mieste ideálne, veľké plátno sa môže postaviť v blízkosti altánku, a tým 

pádom je chránené proti vetru, čo je v našich tatranských podmienkach rozhodujúce. To sme minulý rok na jazierku 

nemali. Teraz je to z technického hľadiska bezproblémová záležitosť, máme lavice na sedenie pre divákov a, 

samozrejme, k letnému kinu sa aj čapuje pivo, tak ako to má byť," vysvetľuje Ján Bendík, vedúci oddelenia kultúry a 

športu. Zdôrazňuje, že sa v tomto roku vrhli na tú najnovšiu tvorbu, premietajú sa len niekoľko mesiacov staré filmy. 

Bendík dodáva, že návštevníci tohtoročného tatranského kina pod holým nebom sú odhodlaní diváci skutočne za 

každého počasia: "Počas prvých dvoch premietaní, ktoré sme mali, nám počasie, bohužiaľ, ktovieako neprialo, v jednom 

prípade poprchávalo, v druhom prípade pršalo viac a bola zima, ale ľudia prišli s dekami, v pršiplášťoch a s dáždnikmi. Aj 

v takomto počasí tu teda prvý aj druhýkrát bolo približne sto ľudí." 

 

V kúpeľoch aj v kláštore 

 

V Červenom Kláštore sa premietania pod holým nebom uskutočňujú hneď na dvoch miestach. Tohtoročnou novinkou je 

letné kino v amfiteátri kúpeľov Smerdžonka. Poskytnúť návštevníkom chce hlavne oddych, prináša teda komédie, 

rodinné, animované aj romantické filmy. Vladimír Šmída, manažér kúpeľov, popisuje: "Vybudovali sme amfiteáter 

primárne na veľké podujatia, ale chceli sme mu nájsť využitie aj mimo nich. Využívame aj peknú scenériu Pieninského 

národného parku." V prípade zlého počasia sa premietanie uskutoční v zastrešenej kolonáde alebo v kongresovej sále. 

Hneď neďaleko, v Kláštore kartuziánov, nájdete ďalšie letné kino. Cieľom kláštorného kina je, aby si každý typ diváka 

mohol prísť na svoje, zastúpené sú preto rôzne žánre. Divák sa tu stretne aj s vážnejšími témami, napríklad v dokumente 

Kauza Cervanová režiséra Roberta Kirchhoffa. Ani pri týchto podujatiach nemusíte prispôsobovať svoje plány počasiu, 

pripravené je aj premietanie pod strechou. 

 

Z nostalgie za amfiteátrom 

 

To, že je letné kino v našom regióne skutočne obľúbené, ukazuje aj skutočnosť, že sa organizuje nielen v rámci 

rozsiahlejších kultúrnych podujatí. Vo Švábovciach je letné kino pre obyvateľov v predvečer dňa obce už tradičným 

sprievodným programom. Starosta Ján Mlynár vysvetľuje, že premietanie vzniklo nielen zo snahy oživiť deň obce novým 

programom, ale aj z nostalgie: "Je to aj naša spomienka na časy, kedy sme chodili na filmové festivaly do Tatier do 

amfiteátra v Starom Smokovci. Všetci na to radi spomíname, tak si to aj z toho dôvodu chceme priblížiť." 
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Zuzana STRAKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  DÔLEŽITÝM JE PREŇ DOBUDOVANIE CENTRA A DOKONČENIE KALVÁRIE 

 [Noviny Stredného Považia; 29/2017; 25/07/2017; s.: 13; MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA ; Zaradenie: INZERCIA] 

 

MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA INFORMUJE 

 

Mesto investuje do všetkých oblastí 

 

Je za nami polovica roka 2017. O tom, akých bolo prvých šesť mesiacov z pohľadu života mesta, o úspechoch, ale aj 

problémoch a plánoch sme sa porozprávali s primátorom Karolom Janasom. 

 

* Skúste na začiatok vo všeobecnosti zhodnotiť úvodné mesiace roka 2017. Čo mestu priniesli? 

 

- Hodnotenia sú z môjho pohľadu rozporuplné. Veľa sa podarilo, no nájdu sa aj také veci, ktoré neboli práve 

najšťastnejšie. Je však ešte predčasné to uzatvárať, sme len v polovici roka. No ak to zoberiem postupne, hneď úvodné 

mesiace boli náročné, nakoľko nás potrápila tuhá zima. Som však rád, že čo sa týka údržby mestských komunikácií, tak 

sme ju zvládli bez väčších problémov. Hneď po skončení zimy sme začali s prvými investíciami do rekonštrukcie 

chodníkov, komunikácií, parkovísk, detských ihrísk a športovísk. Teší ma aj to, že z mesta pomaly začínajú miznúť jeho 

jazvy. Minulý rok to bola kongresová hala a tento sa začalo s prestavbou bývalého generálneho riaditeľstva Považských 

strojární v centre - budovy Diamonu. Investor prisľúbil, že stavba by do konca roka mala byť hotová. 

 

* Čo považujete za negatívum? 

 

- Najväčším problémom prvej polovice roka je určite kosenie. Netreba pred tým zatvárať oči a tváriť sa, že je všetko v 

poriadku. Na sídlisku Rozkvet sa nám to skutočne vyvŕbilo do absurdných rozmerov, ktoré sa nedajú nijakým spôsobom 

ospravedlniť. Mestské športové kluby v tomto prípade zlyhali. Nás ako mesto nemôže zaujímať to, či si časť kosenia 

vysúťažili cez externú firmu, nakoľko naň nemajú kapacity, dokonca ani to, či je zle postavený zákon o verejnom 

obstarávaní, ktorý ich nútil vybrať spoločnosť s najnižšou ponukou. My od nich požadujeme, aby bolo pokosené včas a 

kvalitne. Aj kosenie však treba rozdeliť na dve časti. Tie časti mesta, ktoré kosí MŠK, sú bez výhrad. No Rozkvet, ktorý 

kosí externá firma, je jeden veľký problém. Sťažujú sa obyvatelia, poslanci, sám som si to bol pozrieť, a aj ja som 

nespokojný. Preto sme sa dohodli, že kosenie tohto sídliska sa bude súťažiť vždy len na jeden rok, aby sa MŠK vedeli s 

prípadnou nekvalitnou firmou rozlúčiť. Zároveň sme im nariadili dať do súťažných podmienok prísne sankcie za prípadné 

nedostatky v kvalite. Celý proces výberu externej firmy bude pod prísnou kontrolou mesta. 

 

* Ako situáciu riešite? 
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- Keď vznikol tento problém, zvolali sme krízový štáb, kde boli zástupcovia odboru údržby a MŠK. Niečo sme vyriešili 

vďaka dobrým kontaktom na Trenčianskom samosprávnom kraji, odkiaľ sa nám podarilo získať techniku. S tou sme 

pokosili aspoň okolo ciest, a tým pádom sprehľadnili križovatky na Rozkvete. Taktiež sme prikročili k jednoznačnému 

rozhodnutiu, že s externou spoločnosťou sa rozlúčime. Do budúcna treba nastaviť iný spôsob kosby, a aj upraviť 

harmonogram. Mestské športové kluby si posilnia kapacitu tak, aby vedeli kosiť aj SNP, Zakvašov, Hliny, no a Rozkvet, 

ktorý tvorí tretinu plôch z celého mesta, bude kosiť externá firma, takže sa bude súťažiť samostatne. Rozhodli sme sa, že 

centrum sa bude kosiť osemkrát do roka a sídliská, vrátane Rozkvetu, štyrikrát ročne. Keď sme pred 7 rokmi nastúpili na 

mesto, kosilo sa trikrát centrum a dvakrát sídliská. My to chceme zintenzívniť, lebo obyvatelia oprávnene požadujú 

kvalitu. Zároveň budeme tlačiť na MŠK, aby pri ďalších kosbách prísnejšie dozerali na kvalitu prevedených prác. 

 

* Nekomplikujú situáciu aj súkromné pozemky? 

 

- Tak to je ďalší problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Nie málo pozemkov v meste je súkromných, na Rozkvete je 

to väčšina okolo kaplnky, na Lánoch je to časť popri Domanižanke, v Strojárenskej štvrti časť Parku I. Krasku, ale aj 

pozemky okolo bývalého národného frontu a mnoho ďalších. Majiteľov každý rok vyzývame, aby si ich pokosili, no 

bezvýsledne, pričom pokutovať ich je oprávnený iba okresný úrad. Ľudia, samozrejme, nevedia, že ide o súkromné 

pozemky, a tak ich rozhorčí, ak je tam vysoká tráva, sťažujú sa na mesto, takže v konečnom dôsledku ich kosíme my. Je 

to však nesystémové a do budúcna sa s tým musíme nejako vysporiadať. 

 

* To, čo si občania všímajú najviac a čo považujú za základné služby mesta, je odhŕňanie snehu a už spomínané 

kosenie. Patrí k nim však aj verejné osvetlenie. Už dlhšiu dobu sa hovorí o potrebe jeho rekonštrukcie, v akom to je 

štádiu? 

 

- V súčasnosti je pripravený projekt, pričom pracujeme na výbere verejného obstarávateľa, ktorý by mal mať skúsenosti s 

takouto, nie malou zákazkou. Predpokladám, že v lete začneme s obstarávaním, veríme, že ak prebehne bez námietok či 

väčších problémov, začneme na jeseň s prípravnými prácami. 

 

* Rekonštrukcia verejného osvetlenia je vcelku náročná investícia, ako ju chce mesto financovať? 

 

- Nechceme vymýšľať už vymyslené. Skúsenosti s rekonštrukciou verejného osvetlenia majú viaceré mestá a my s nimi 

komunikujeme. V Púchove, Handlovej a Spišskej Novej Vsi to riešili cez koncesnú zmluvu. Podobne plánujeme 

postupovať aj my. Mesto zadá koncesiu a víťazná firma urobí celú rekonštrukciu vo vlastnej réžii. Vďaka kompletnej 

modernizácii dôjde k výrazným úsporám na nákladoch, z čoho sa vlastne následne spláca koncesia. Mesto to takmer 

nepocíti. 

 

* Odkedy ste nastúpili do funkcie, razíte ideu, aby sa každý rok investovalo do dlhé roky zanedbávanej infraštruktúry. Ani 

tento rok nie je výnimkou? 
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- Určite nie, prvú etapu tohtoročných rekonštrukcií už máme za sebou. Som rád, že aj v mestskom zastupiteľstve panuje 

zhoda v tom, že investujeme všade, neuprednostňujeme žiadnu mestskú časť. Peniaze delíme rovnomerne podľa 

veľkosti danej časti mesta, pričom prihliadame na požiadavky výborov. Urobili sa cesty, parkoviská, chodníky, budujeme 

športoviská. V lete plánujeme postaviť nové multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Slovenských partizánov. Je to 

jediná škola, ktorá nemá vonkajšie športovisko, podobné by malo pribudnúť aj v Podvaží, v Zakvašove sa zas môžu tešiť 

na nový workout. 

 

Významnou a nemalou investíciou do športu je tento rok dozaista rekonštrukcia ľadovej plochy na zimnom štadióne. K 

tejto zásadnej rekonštrukcii sme pristúpili z viacerých dôvodov. Jednak Slovenský zväz ľadového hokeja tlačil na všetky 

kluby v I. a II. lige, aby mali upravené rozmery hracej plochy. Takže, ak by sme sa do toho nepustili, je možné, že by sa 

hokej v Považskej Bystrici na tejto úrovni už nemohol hrať. Ďalším dôvodom je to, že sme mali dlhoročné požiadavky z 

okresného úradu z odboru civilnej ochrany, ktorý upozorňoval na množstvo čpavku v systéme chladenia. Táto 

technológia sa vymenila pred dvomi rokmi a bolo nám jasné, že bude potrebná aj výmena trubiek a rozvodov, ktoré 

pochádzali zo 70. rokov. Taktiež bol problém v tom, že na ľadovej ploche bol výškový rozdiel medzi jednou a druhou 

stranou takmer 20 cm. Toto všetko bolo dôvodom pre to, aby sme sa do rekonštrukcie pustili. Dnes je už v plnom prúde. 

Zničený betónový podklad je spravený, zaizolovaný, naťahané sú nové trúbky a čoskoro sa bude dávať finálna vrstva. Tá 

sa následne vyleští, aby sa tu v lete mohol hrať in line hokej a štadión tak bude mať celoročné využitie. Okrem toho tu 

investujeme aj do spŕch a sociálnych zariadení, ktoré boli taktiež v katastrofálnom stave. 

 

* Okrem zimného štadióna by mala ísť investícia aj do futbalového štadióna. Čo presne ho čaká tento rok? 

 

- Futbalový štadión bol postavený na hlinených násypoch. Je z konca šesťdesiatych rokov a výrazné investície odvtedy 

nezažil. V súčasnosti riešime časť tribúny, ktorú je potrebné zastabilizovať. Po dohode so statikmi sme sa dohodli, že 

urobíme betónové pilóny a do budúcna podbetónujeme celú spodnú časť, aby sa zastabilizovala. 

 

* Minulý rok bolo najvýraznejšou investíciou dobudovanie centrálnej mestskej zóny pri Hypernove. Aj z pohľadu 

obyvateľov to bolo hodnotené veľmi pozitívne. Kedy bude radnica pokračovať s chýbajúcou časťou? 

 

- Máme v pláne budovať ju ďalej. Tento rok sme obnovili časť chodníkov a verím, že do konca leta začneme s výsadbou 

nových stromov. Pôvodne už mala byť hotová, no arboretisti nám odporučili, že vhodnejšia bude jeseň. Tým tu vznikne 

mestský park a na budúci rok by sme dokončili chýbajúcu časť smerom k cintorínu. Na ňu by sme nadviazali Kalváriou, 

kde taktiež finišujú práce na obnove zastavení a do jesene by mali byť hotové. 

 

* Významnou investíciou tohto roka je určite aj výstavba chýbajúcej kanalizácie v Dolnom Moštenci. Čakalo sa na ňu 

dlho, sprevádzali ju viaceré peripetie... 
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- Išlo vlastne o to, že mesto sa uchádzalo o eurofondy a bol problém s tým, či má, alebo nemá oprávnenie žiadať ich. 

Podmienkou bolo, že žiadateľ musel byť odkanalizovaný na menej ako 80 percent a po dokončení sa toto percento 

muselo zvýšiť na viac ako 80 percent. Avšak Považská Bystrica už v tom čase bola odkanalizovaná na 92 percent, takže 

mesto nikdy nebolo oprávneným žiadateľom o eurofondy. Preto sme sa dohodli s Považskou vodárenskou spoločnosťou, 

že združíme finančné prostriedky a spoločne začneme s výstavbou chýbajúcej kanalizácie. Tento rok sme začali v 

Dolnom Moštenci, kde už bol v minulosti urobený hlavný zberač a teraz sa dorábajú bočné vetvy. Na budúci rok by sme 

chceli plynule prejsť do Horného Moštenca, a potom by sme prikročili k Považskej Teplej. Tam však bude treba 

vybudovať hlavnú aj vedľajšie vetvy. 

 

* Dlhodobo sa mesto snaží o odpredaj vojenskej správy. Pôvodne sa do nej mal presťahovať okresný súd, no doteraz sa 

tak nestalo. V čom je problém? 

 

- V tomto prípade sme narazili na skutočne zvláštnu situáciu. O budovu bývalej vojenskej správy mal dlhé roky záujem 

okresný súd. Každý rok nás bombardovali, že ju chcú a my sme im ju boli ochotní odpredať. Problém bol v tom, že im 

ministerstvo financií nevyčlenilo prostriedky, no my sme čakali a budova postupne chátrala. Minulý rok ministerstvo 

konečne vyčlenilo prostriedky na kúpu tejto budovy, a naraz nám z okresného súdu z nám neznámych dôvodov oznámili, 

že o ňu už záujem nemajú. Záujem ale malo ministerstvo spravodlivosti, takže sme opätovne čakali na výsledok rokovaní 

medzi ministerstvom a súdom. V súčasnosti máme definitívne stanovisko z okresného súdu, že budova vojenskej správy 

im nevyhovuje. Mrzí nás to, lebo sme ju mohli predať oveľa skôr a v lepšom stave. Za tie roky schátrala a ubudlo jej na 

hodnote. Rozhodli sme sa, že ju ponúkneme na odpredaj a verím, že budova opätovne ožije. V súčasnosti je na ňu 

vyhlásená od 14. júna verejná súťaž, ktorá bude ukončená začiatkom augusta. 

 

* Ožívať vo veľkom začína aj kultúrny život v meste, minulý rok sa pri vynovenej fontáne uskutočnilo v rámci kultúrneho 

leta viacero vystúpení. Považskobystričanov potešili známe kapely nielen na minuloročných, ale aj tohtoročných Dňoch 

mesta, jarmok osviežil Čechomor. Plánujete v tomto trende pokračovať? 

 

- Určite áno, sú tu letné prázdniny a v rámci nich práve v zrekonštruovanej centrálnej mestskej zóne ponúkneme bohatú 

nádielku rôznorodých žánrov hudby. Nebude chýbať divadlo, stand up commedy či podujatia pre deti. Každý víkend sa 

môžu obyvatelia tešiť na niečo zaujímavé. No a jarmok tentoraz zavŕši česká kapela Chinaski, takže verím, že týmto 

výberom zase potešíme. Taktiež máme v pláne vo veľkom popracovať aj na vianočných trhoch. Musia prejsť zásadnou 

premenou jednak z hľadiska dĺžky trvania, a aj z hľadiska toho, čo ponúkajú. Na vianočné trhy nepatria čínski a 

vietnamskí obchodníci, ako to tu bolo doteraz. Vianočné trhy musia byť plné vianočnej atmosféry, hudby, medoviny, 

remeselníkov, dobrého jedla... Ľudia sa na nich môžu zastaviť, porozprávať sa s priateľmi, zohriať sa pri dobrej medovine 

či vianočnom punči a potešiť sa drobnosťami od ľudových remeselníkov. 

 

* Aké sú vaše výzvy do konca roka, čo by ste chceli ešte stihnúť zrealizovať? 
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- Chceme pokračovať v tom, čo sme začali už pred rokmi a čo nám veľmi dobre funguje, a to sú hlavne opravy mestskej 

infraštruktúry. V lete sa budeme venovať školám a športoviskám a na jeseň sa opäť pustíme do opráv ciest a chodníkov. 

Väčšie akcie, ktoré by sme chceli dokončiť, sa týkajú centrálnej mestskej zóny, ktorá je srdcom mesta. Je pre nás 

dôležité, aby sa tu ľudia stretávali a našli si sem cestu, no a posledným cieľom je dokončenie obnovy Kalvárie. Je to 

miesto, ktoré patrí všetkým Považskobystričanom. Jej stav bol katastrofálny, a preto sme sa pustili do jej obnovy. Verím, 

že sa stane pýchou Považskej Bystrice. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

 [dobrenoviny.sk; 25/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106631/kosice-region-turizmus-podporila-16-projektov-v-cestovnom-ruchu 

 

Medzi podporenými projektmi sú napríklad prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické 

výlety po dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici. 

 

Ilustračné foto — Foto: wikipedia 

 

Košice 25. júla (TASR) – Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o 

finančnú podporu na svoje projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140.000 eur bolo podporených 

16 projektov, ktoré organizácia Košice Región Turizmus považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu. TASR o 

tom dnes informoval Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. 

 

Podporu mohli záujemcovia získať v rámci troch rôznych finančných mechanizmov. Jedným z nich bola výzva 

Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice Región 

Turizmus. 

 

"Finančná podpora na jeden projekt bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ 

o podporu. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu pre danú 

lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

 

"Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po 

dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni 

oblohy na Spiši," priblížila Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie pieskovej pláže na Zemplínskej 

šírave. Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom mieste splavu Hornádu na Hrabušickom 

mýte. 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus rozdelil 42.590 eur, zrealizované by mali byť najneskôr 

koncom októbra. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106631/kosice-region-turizmus-podporila-16-projektov-v-cestovnom-ruchu
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Ďalších takmer 100.000 eur išlo na podporu projektov v rámci nových nástrojov finančnej podpory programu KSK Terra 

Incognita – TOP výlety a TOP lokality. 

 

"Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou 

bicyklov," uviedla Vargová Jurková. Ďalšími podporenými projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, 

balíček zážitkových produktov Thesaurus v Spišských Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne 

Jozef v Gelnici. 

 

Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok 

svetového dedičstva UNESCO. Medzi podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, 

vybudovanie náučného chodníka Gombasecký kultúrny okruh v troch jazykoch, vybudovanie parkoviska a 

návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí alebo vybudovanie nového značenia v 

obci k drevenému Chrámu Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

 [teraz.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.teraz.sk/ekonomika/organizacia-kosice-region-turizmus-po/272170-clanok.html 

 

Medzi podporenými projektmi sú napríklad prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické 

výlety po dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici. 

 

Foto: TASR/AP 

 

Košice 25. júla (TASR) – Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o 

finančnú podporu na svoje projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140.000 eur bolo podporených 

16 projektov, ktoré organizácia Košice Región Turizmus považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu. TASR o 

tom dnes informoval Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. 

 

Podporu mohli záujemcovia získať v rámci troch rôznych finančných mechanizmov. Jedným z nich bola výzva 

Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice Región 

Turizmus. 

 

http://www.teraz.sk/ekonomika/organizacia-kosice-region-turizmus-po/272170-clanok.html
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"Finančná podpora na jeden projekt bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ 

o podporu. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu pre danú 

lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

 

"Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po 

dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni 

oblohy na Spiši," priblížila Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie pieskovej pláže na Zemplínskej 

šírave. Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom mieste splavu Hornádu na Hrabušickom 

mýte. 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus rozdelil 42.590 eur, zrealizované by mali byť najneskôr 

koncom októbra. 

 

Ďalších takmer 100.000 eur išlo na podporu projektov v rámci nových nástrojov finančnej podpory programu KSK Terra 

Incognita – TOP výlety a TOP lokality. 

 

"Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou 

bicyklov," uviedla Vargová Jurková. Ďalšími podporenými projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, 

balíček zážitkových produktov Thesaurus v Spišských Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne 

Jozef v Gelnici. 

 

Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok 

svetového dedičstva UNESCO. Medzi podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, 

vybudovanie náučného chodníka Gombasecký kultúrny okruh v troch jazykoch, vybudovanie parkoviska a 

návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí alebo vybudovanie nového značenia v 

obci k drevenému Chrámu Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Vyberte si už teraz: Takýto program je v Spišskej pripravený počas Dní mesta 

 [spisska.dnes24.sk; 25/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/vyberte-si-uz-teraz-takyto-program-je-v-spisskej-pripraveny-cez-dni-mesta-275631 

 

 Presne o mesiac bude centrum Spišskej patriť 22. ročníku trhu ľudových remesiel a tradičnej akcii Dni mesta. Tešiť sa 

môžeme aj na bohatý kultúrny program. 

 

Koncom augusta si v našom meste prídu na svoje milovníci ľudových remesiel. Spišská Nová Ves organizuje 22. ročník 

trhu ľudových remesiel, ktorý je každoročne spojený s tradičnou akciou Dni mesta. Ani tento rok nebude chýbať počas 

http://spisska.dnes24.sk/vyberte-si-uz-teraz-takyto-program-je-v-spisskej-pripraveny-cez-dni-mesta-275631
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dvoch dní, okrem tradičných majstrov, ktorí priblížia prostredníctvom stánkov svoje umenie, tiež bohatý kultúrny program 

či rôzne sprievodné podujatia. 

 

Tento rok podujatie ozvláštni netradične aj 3. ročník charitatívnej akcie OZ Venus na podporu žien s rakovinou prsníka – 

Ružový pochod a oslavy zakončia v nedeľu jazdecké preteky o pohár primátora mesta Cena Spiša. Tie sa budú konať v 

jazdeckom areáli Ferčekovce. Prinášame vám kompletný program. 

 

Prečítajte si aj 

 

25. augusta – piatok 

 

- 9:30 – Cassanova: Sprievod spoločnosti veselých šermiarov z Banskej Bystrice 

- 10:00 – Divadlo Babadlo: O malom nervóznom prasiatku, rozprávka pre deti 

- 11:00 – Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice 

- 12:00 – Cassanova: Janičiarska jednotka, najobávanejšia a najelitnejšia jednotka Osmanského sultána 

- 13:00 – Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Kukulíkovi , rozprávka pre deti 

- 14:00 – Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice 

- 14:30 – Cassanova: Pytačky – v turnaji sa pokúsi prefíkaný taliansky zvodca, strohý nemecký dôstojník, večne opitý 

donský kozácky ataman i nepriateľský turecký aga získať krásnu devu 

- 15:00 – Quarteto Joinville , Mix brazílskej klasickej a tradičnej hudby v podaní hudobníkov Daniele Haak, Germano 

Haak, Guilherme Bächtold a Isabel Mendes z brazílskeho partnerského mesta Joinville 

- 16:00 – Čím jasnejší plameň, tým temnejší tieň vrhá , Divadelné predstavenie o revolučných rokoch 1848/49 a požiari 

spišskonovoveskej veže v podaní Divadla teatrálnej skratky 

- 16:40 – Ružový pochod – 3. ročník charitatívnej akcie OZ Venus na podporu žien s rakovinou prsníka 

- 18:00 – Old School Brothers Tanečná show víťazov Slovensko má talent 

- 19:30 – Večer pri Dunaji , koncert špičkového swingového orchestra FATS JAZZ BAND, v ktorom zaznejú známe 

slovenské a české piesne medzivojnového obdobia doplnený najlepšími americkými a swingovými šlágrami obdobia 

rokov 1920 – 1947 

- 21:00 – Kristína, koncert populárnej speváčky s kapelou 

 

Sprievodné akcie: 

 

- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku 

- Cassanova, spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice 

- Historická kuchyňa a tábor 

- Opičia dráha pre deti 

- Cetka Helen – všetko vie, všade bola, všetkých pozná 

- Sokoliarska skupina sv. Bavona: Ukážky dravcov 
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- Gotika na dotyk: tematická prehliadka mesta v spolupráci s Múzeom Spiša, tvorivé dielne v GUS, večerný výstup do 

kostolnej veže 

 

Prečítajte si aj 

 

26. augusta – sobota 

 

- 9:00 – Divadlo Babadlo: Palculienka 

- Rozprávka pre deti 

- 10:00 – Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice 

- 11:00 – Cassanova: Pytačky, v turnaji sa pokúsi prefíkaný taliansky zvodca, strohý nemecký dôstojník, večne opitý 

donský kozácky ataman i nepriateľský turecký aga získať krásnu devu 

- 11:30 – Divadlo Babadlo: Ezopove bájky, rozprávka pre deti 

- 12:30 – Cassanova: Anteprima Fortuna: Kordy, dýky, šable, meče, tesáky aj partizána a šidlo v rukách skúseného 

šermiarskeho majstra, šermiarov či markytánok 

- 13:00 – Bábkové divadlo spod Spišského hradu: O Kukulíkovi, rozprávka pre deti 

- 14:00 – Cassanova: Piráti Vystúpenie s kulisou dobovej pirátskej lode, potetovaných pirátov a rinčiacich chladných 

zbraní, množstvo súbojov, zvratov i výstrel z dela 

- 15:00 – Quarteto Joinville: Mix brazílskej klasickej a tradičnej hudby v podaní hudobníkov Daniele Haak, Germano 

Haak, Guilherme Bächtold a Isabel Mendes z brazílskeho partnerského mesta Joinville 

- 16:00 – Vystúpenie Sokoliarskej skupiny sv. Bavona z Banskej Štiavnice 

- 16:30 – Slovak tango, koncert mladých hudobníkov zameraný na interpretáciu slovenskej populárnej 

- piesne 30. až 50. rokov 20. storočia 

- 17:30 Historický sprievod za zvuku bubnov a poľníc, vlajúcich zástav a spevu, Jago – skupina historického šermu 

Spišská Nová Ves 

- Cassanova – spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice, Sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej Štiavnice 

- 18:00 – Čím jasnejší plameň, tým temnejší tieň vrhá, divadelné predstavenie o revolučných rokoch 1848/49 a požiari 

spišskonovoveskej veže v podaní Divadla teatrálnej skratky 

- 18:40 – Exhibičné vystúpenia Skupiny historického šermu JAGO 

- 19:30 – Old School Brothers, tanečná show víťazov Slovensko má talent 

- 21:00 – Beáta Dubasová, koncert populárnej speváčky s kapelou 

 

Sprievodné akcie: 

 

- Bábkové divadlo spod Spišského hradu: Bábky v parku 

- Cassanova, spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice 

- Historická kuchyňa a tábor 

- Opičia dráha pre deti 
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- Klaun kaukliar Filip Hajduk – 9:30, 11:00, 15:00, 16:30 

- Cetka Helen – všetko vie, všade bola, všetkých pozná 

- Sokoliarska skupina sv. Bavona: Ukážky dravcov 

 

27. augusta – nedeľa 

 

- 10.00 Cena Spiša – jazdecký areál Ferčekovce 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Košický samosprávny kraj: Počas leta sú v školách robotníci 

 [parlamentnelisty.sk; 25/07/2017; vef ; Zaradenie: Politika] 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Kosicky-samospravny-kraj-Pocas-leta-su-v-skolach-robotnici-290905 

 

Na štrnástich stredných školách a školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja aj 

tento rok počas letných prázdnin pracujú robotníci. Opravujú strechy, sociálne zariadenia, kuchyne aj fasády. Celkovo sa 

na obnovu použije 933 870 eur z rozpočtu regionálnej samosprávy. 

 

Foto: SITA 

Popis: Škola, trieda, ilustračné foto 

 

Najvyššia čiastka peňazí – až 139 020 eur – je plánovaná na rekonštrukciu priestorov kuchyne na školskom internáte na 

Považskej ulici. Tam sa od roku 1970 nerealizovali väčšie opravy. Počas prázdnin na internáte opravia rozvody vody a 

kanalizácie, elektroinštaláciu ako aj steny a podlahy. Aj ďalší internát – Antona Garbana na Werferovej ulici – prejde 

rozsiahlou rekonštrukciou sociálnych zariadení a elektroinštalácie v jeho ubytovacej časti. Za 60 tisíc eur opravia aj 

priestory školského internátu na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Ostrovského ulici. Tam sú nevyhnutné opravy na 

toaletách, opravy podláh, omietok a maľby. 

 

Strechy budú opravovať na Gymnáziu na Alejovej ulici a na Obchodnej akadémii na Polárnej v Košiciach, na SOŠ v 

Sobranciach opravia strechu na školských dielňach a v telocvični, rovnako ako aj na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) 

na Komenského ulici v Košiciach. Strešná krytina je popraskaná a pri daždi strechy pretekajú a poškodzujú omietky na 

budove. 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Kosicky-samospravny-kraj-Pocas-leta-su-v-skolach-robotnici-290905
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Nové okná a elektroinštaláciu budú mať v telocvični na Gymnáziu v Moldave nad Bodvou. Fasádu budovy školy opravia 

na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a na gymnáziu v Sobranciach. Nevyhovujúci stav elektrického vedenia je aj 

na dvoch košických školách – na SPŠ dopravnej a na gymnáziu na Poštovej ulici. Náklady na rozsiahlu opravu 

elektroinštalácie sú 80 tisíc resp. až 83 900 eur. Aj elokované pracovisko SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku vo 

Viničkách dostane nový šat – v škole vymenia okná, opravia sociálne zariadenia , rozvody vody a kanalizácie a nová 

bude aj podlaha. 

 

--> autor: vef 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Organizácia Košice Región Turizmus podporila projekty v cestovnom ruchu 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/07/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20611651/organizacia-kosice-region-turizmus-podporila-projekty-v-cestovnom-ruchu.html 

 

Celkovou sumou takmer 140-tisíc podporili 16 projektov, 

 

KOŠICE. Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o finančnú podporu na 

svoje projekty v oblasti cestovného ruchu. 

 

Celkovou sumou takmer 140-tisíc eur bolo podporených 16 projektov, ktoré organizácia Košice Región Turizmus 

považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu. 

 

Informoval o tom Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. 

 

Tri mechanizmy 

 

Podporu mohli záujemcovia získať v rámci troch rôznych finančných mechanizmov. 

 

Jedným z nich bola výzva Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila 

organizácia Košice Región Turizmus. 

 

"Finančná podpora na jeden projekt bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ 

o podporu. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu pre danú 

lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

 

"Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po 

dolnom Zemplíne - Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20611651/organizacia-kosice-region-turizmus-podporila-projekty-v-cestovnom-ruchu.html
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oblohy na Spiši," priblížila Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie pieskovej pláže na Zemplínskej 

šírave. 

 

Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom mieste splavu Hornádu na Hrabušickom mýte. 

 

Do konca októbra 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus rozdelil 42 590 eur, zrealizované by mali byť najneskôr 

koncom októbra. 

 

Ďalších takmer 100-tisíc eur išlo na podporu projektov v rámci nových nástrojov finančnej podpory programu KSK Terra 

Incognita - TOP výlety a TOP lokality. 

 

"Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou 

bicyklov," uviedla Vargová Jurková. 

 

Ďalšími podporenými projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, balíček zážitkových produktov 

Thesaurus v Spišských Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne Jozef v Gelnici. 

 

Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok 

svetového dedičstva UNESCO. 

 

Medzi podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, vybudovanie náučného chodníka 

Gombasecký kultúrny okruh v troch jazykoch, vybudovanie parkoviska a návštevníckeho centra pri Mauzóleu 

Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí alebo vybudovanie nového značenia v obci k drevenému Chrámu Prenesenia 

ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Košice Región Turizmus podporila 16 projektov v cestovnom ruchu 

 [24hod.sk; 25/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.24hod.sk/kosice-region-turizmus-podporila-16-projektov-v-cestovnom-ruchu-cl526021.html 

 

Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o finančnú podporu na svoje 

projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140.000 eur bolo ... 

 

Košice 25. júla (TASR) – Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o 

finančnú podporu na svoje projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140.000 eur bolo podporených 

http://www.24hod.sk/kosice-region-turizmus-podporila-16-projektov-v-cestovnom-ruchu-cl526021.html
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16 projektov, ktoré organizácia Košice Región Turizmus považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu. TASR o 

tom dnes informoval Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. 

 

Podporu mohli záujemcovia získať v rámci troch rôznych finančných mechanizmov. Jedným z nich bola výzva 

Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice Región 

Turizmus. 

 

"Finančná podpora na jeden projekt bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ 

o podporu. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu pre danú 

lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

 

"Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po 

dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni 

oblohy na Spiši," priblížila Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie pieskovej pláže na Zemplínskej 

šírave. Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom mieste splavu Hornádu na Hrabušickom 

mýte. 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus rozdelil 42.590 eur, zrealizované by mali byť najneskôr 

koncom októbra. 

 

Ďalších takmer 100.000 eur išlo na podporu projektov v rámci nových nástrojov finančnej podpory programu KSK Terra 

Incognita – TOP výlety a TOP lokality. 

 

"Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou 

bicyklov," uviedla Vargová Jurková. Ďalšími podporenými projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, 

balíček zážitkových produktov Thesaurus v Spišských Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne 

Jozef v Gelnici. 

 

Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok 

svetového dedičstva UNESCO. Medzi podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, 

vybudovanie náučného chodníka Gombasecký kultúrny okruh v troch jazykoch, vybudovanie parkoviska a 

návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí alebo vybudovanie nového značenia v 

obci k drevenému Chrámu Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 
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1.19.  Nagyölveden Duhony József a kispadon 

 [ujszo.com; 25/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: hírportál] 

http://ujszo.com/online/sport/2017/07/25/nagyolveden-duhony-jozsef-a-kispadon 

 

Nagyölved |  

 

Duhony József személyében új edzővel főpróbázott a nagyölvedi focicsapat a nyugat-szlovákiai III. liga rajtja előtt. Mi a 

helyzet a Lévai járás élklubjában? 

 

A nagyölvediek (sötét szerelésben) az érsekújvári FKM elleni mérkőzésenPeter Bódi felvétele 

 

A 2015/2016-os évadban szinte az egész játékoskeret kicserélődött, hiszen összesen tizenhárman fordítottak hátat az 

alig ezerhatszáz lelket számláló község alakulatának. Mégis nyolcadikként végeztek a III. ligában. A legutóbbi évadban 

ugyan két hellyel lejjebb csúsztak a táblázaton, ám a játékosok, a vezetők és a szurkolók így is elégedettek voltak. 

"Tudtuk, hogy a pontokat nem adják ingyen, keményen meg kell dolgozni értük. A sérülések tavasszal igencsak 

megtizedelték a gárdát, akadtak olyan meccsek is, hogy a cserepadon a tartalék kapuson kívül csupán egy 

mezőnyjátékos ült. Még a nyolcvan perces hétközi edzéseket is kénytelen voltam megkurtítani, hogy elkerüljük az újabb 

sérüléseket. Már a szezon végén jártunk, amikor mindenki felépült. A nehézségek ellenére a tizedik hely elfogadható 

számomra" – minősítette az elmúlt időszak történéseit Igor Kasana edző. 

 

A nagyölvediek roppant sikeres ősszel dicsekedhettek. A Slovnaft Cup mérkőzései során két vállra fektették az 

érsekújváriakat, majd a Senica és a Spišská Nová Ves legyőzését követően a nyolcaddöntőbe kerültek. Aztán a 

pozsonyi Slovan következett, amellyel játékosságban ugyan felvették a versenyt, gólt azonban csak a fővárosiak 

szereztek. "A játékosnak sok mindent fel kell áldozni a csapatért. Néhány labdarúgóban sajnos csalódtunk. Nálunk 

nincsenek ugyan olyan feltételek, mint a negyvenhétezer lakosú Privigyén, ám nincs okunk a szégyenkezésre. 

Ígéreteinket rendre betartottuk, holott néhányan azt akarták megmagyarázni, hogy nem lehet megoldani a nehézségeket. 

Huszonhét pont idegenből és mindössze huszonnégy odahaza, nem éppen hízelgő valóság. Nincs támadósorunk, ezért 

a gólarányunk – 50:51 – is negatív volt" – mondta kritikusan az évadról Urbán Ferenc klubmenedzser. A vezetők szerint 

mindenkinek saját magával kell foglalkoznia, és a maximumot kell nyújtania. Jövőre ugyanis tizenhatra csökken a létszám 

a nyugat-szlovákiai III. ligában. A nyári alapozást július 5-én kezdték, a Kozárovce, valamint az NB II-es Győri ETO és a 

Dorogi FC elleni előkészületi meccseket már maguk mögött tudhatják. A mérleg egy győzelem és két vereség. A bajnoki 

rajt főpróbája Kmeťovón volt, ahol az V. ligás helyi csapatot 5:1-re lépték le a Slovnaft Cup első fordulójában. A keretből 

csupán Lukáš Flídr és Marek Belanský távozott, az új szerzemények között Jakub Švirik (Kalná n/Hr.), Tóth Tamás (V. 

Meder), Križan Bálint (DAC) és Filip Vígľaš (Senica) neve található. "Tizenöt év után távozik a kispadról Igor Kasana. Az 

edző megtette a magáét, igazán szívügyének tekintette az általa irányított csapatot, amelyben egykor játékosként is 

hosszú időt húzott le. Úgy látjuk azonban, hogy frissítésre van szükség, a jövőben az eddig Garamkálnán tevékenykedő 

Duhony József látja el az edzői teendőket" – árulta el lapunknak a klubmenedzser. 

 

http://ujszo.com/online/sport/2017/07/25/nagyolveden-duhony-jozsef-a-kispadon
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Érdekesség, hogy Duhony helyét Kasana veszi át a IV. ligás garamkálnaiaknál. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Slovensko hostí majstrovstvá Európy, na ktorých bude zároveň nováčikom 

 [sport.sme.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Basketbal] 

https://sport.sme.sk/c/20611580/slovensko-hosti-majstrovstva-europy-v-basketbale-u18.html 

 

Slovenskí mladíci majú náročnú skupinu. 

 

BRATISLAVA. Slovenskí basketbalisti do 18 rokov finišujú s prípravou na domáci európsky šampionát tejto vekovej 

kategórie, ktorý sa bude od 29. júla do 6. augusta hrať v bratislavskej Hant aréne a piešťanskej Diplomat aréne. 

 

Posledná previerka pred ostrým štartom čaká zverencov Richarda Ďuriša v stredu od 18:00 v Hant aréne. 

 

Konečná zostava nie je uzavretá 

 

"Zápas proti Litve nám môže nastaviť zrkadlo našej výkonnosti. Je to mužstvo, ktoré sa predikuje na účasť v najlepšej 

štvorke celého turnaja. Litovčania sú finalisti z minuloročného šampionátu," povedal v utorok Ďuriš. 

 

"Verím, že od zápasov v Turecku sme sa zlepšili v útoku aj v obrane. Každé stretnutie na šampionáte musí byť pre 

našich hráčov obrovská skúsenosť a musí im dodať sebavedomie, keďže majú možnosť konkurovať tým najlepším zo 

svojej kategórie," pokračoval. 

 

Zo záverečnej nominácie vypadli dvaja hráči. Realizačný tím však ešte konečnú zostavu uzavretú nemá. "Od minulého 

štvrtka to vyzerá, že by sa k nám napokon mohol pripojiť Jakub Mokráň. Po utorkovom večernom tréningu by už malo byť 

všetko jasné," ozrejmil Ďuriš. 

 

"Ak by bol zdravotný stav Mokráňa dostatočne dobrý, zrejme by sme mu pod košom dali prednosť pred Tomášom 

Pavelkom. Po predchádzajúcich prípravných zápasoch v Česku vypadli z nominácie Jozef Huljak a Dominik Havel a to z 

dôvodu, že boli na pozíciu rozohrávača," priznal. 

 

"Tam sme sa rozhodli pre Martina Danieliča ako druhého rozohrávača, pretože mal rovnakú výkonnosť ako oni, ale je o 

rok mladší. Stále platí, že ak sú hráči na rovnakej výkonnostnej úrovni, tak aj s výhľadom do budúcnosti berieme toho 

mladšieho," doplnil Ďuriš. 

 

Veria, že fanúšikovia prídu 

 

https://sport.sme.sk/c/20611580/slovensko-hosti-majstrovstva-europy-v-basketbale-u18.html
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Na Slovensko čaká v základnej D-skupine silná konkurencia. Postupne sa stretne s Lotyšskom, obhajcom titulu z 

minulého roka Francúzskom a na záver s Bosnou a Hercegovinou. 

 

"Hráči vedia, čo si minulý rok vybojovali. Sme na takomto podujatí prvýkrát, budeme v pozícii nováčika a berieme to ako 

veľkú školu," dodal Ďuriš. 

 

Odhodlaný je aj kapitán slovenského výberu do 18 rokov Jakub Kadáši. "V kabíne necítiť napätie, skôr sme všetci zdravo 

namotivovaní. Dáme do toho maximum. Verím, že nás fanúšikovia prídu podporiť v hojnom počte." 

 

Na palubovku musia nalepiť špeciálne nálepky 

 

Z organizátorského hľadiska sú slovenské mestá pripravené, ale niektoré veci sa ešte musia doladiť. 

 

"V pondelok sme privítali prvého účastníka zo Španielska, ktorý odohrá svoje zápasy v Piešťanoch. V priebehu týždňa 

postupe pricestujú ďalšie výpravy. Našou úlohou je prepraviť ich z Viedne na Slovensko," vysvetlil šéf organizačného 

výboru Martin Struhár. 

 

"Jeden z posledných detailov, ktorý dolaďujeme, je palubovka v bratislavskej Hant aréne. Potrebujeme na ňu nalepiť 

špeciálne nálepky podľa požiadaviek z Medzinárodnej basketbalovej federácie," dodal. 

 

Optimisticky je naladený prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin. "Som presvedčený, že hráči 

dajú do zápasov všetko. Ak budú hrať na sto precent, prídu aj výsledky a ocenia to aj fanúšikovia." 

 

Predbežná nominácia SR "18": 

 

Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (BK Iskra Svit), Dominik Kubala, 

Branislav Mátych (obaja ICM Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka (CBA Gran 

Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK Levickí Patrioti), Matej 

Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza) 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Bratislava a Piešťany privítajú basketbalové ME do 18 rokov, Slováci budú v pozícii 

nováčika 

 [webnoviny.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportOstatné športy] 

https://www.webnoviny.sk/bratislava-a-piestany-privitaju-basketbalove-me-do-18-rokov-slovaci-budu-v-pozicii-novacika/ 

 

https://www.webnoviny.sk/bratislava-a-piestany-privitaju-basketbalove-me-do-18-rokov-slovaci-budu-v-pozicii-novacika/
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Zľava: Tréner A-tímu SR Ivan Rudež a kouč slovenskej osemnástky Richard Ďuriš počas spoločnej tlačovej konferencie 

seniorskej mužskej reprezentácie basketbalistov a výberu do 18 rokov. Bratislava, 25. júl 2017. 

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) – Slovenskí basketbalisti do 18 rokov finišujú s prípravou na domáci európsky 

šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa bude od 29. júla do 6. augusta hrať v bratislavskej Hant aréne a piešťanskej 

Diplomat aréne. 

 

Posledná previerka pred ostrým štartom čaká zverencov Richarda Ďuriša v stredu od 18.00 h v Hant aréne. "Zápas proti 

Litve nám môže nastaviť zrkadlo našej výkonnosti. Je to mužstvo, ktoré sa predikuje na účasť v najlepšej štvorke celého 

turnaja. Litovčania sú finalisti z minuloročného šampionátu. Verím, že od zápasov v Turecku sme sa zlepšili v útoku aj v 

obrane. Každé stretnutie na šampionáte musí byť pre našich hráčov obrovská skúsenosť a musí im dodať sebavedomie, 

keďže majú možnosť konkurovať tým najlepším zo svojej kategórie," povedal v utorok Ďuriš 

 

Zo záverečnej nominácie vypadli dvaja hráči. Realizačný tím však ešte konečnú zostavu uzavretú nemá. "Od minulého 

štvrtka to vyzerá, že by sa k nám napokon mohol pripojiť Jakub Mokráň. Po utorkovom večernom tréningu by už malo byť 

všetko jasné. Ak by bol zdravotný stav Mokráňa dostatočne dobrý, zrejme by sme mu pod košom dali prednosť pred 

Tomášom Pavelkom. Po predchádzajúcich prípravných zápasoch v Česku vypadli z nominácie Jozef Huljak a Dom inik 

Havel a to z dôvodu, že boli na pozíciu rozohrávača. Tam sme sa rozhodli pre Martina Danieliča ako druhého 

rozohrávača, pretože mal rovnakú výkonnosť ako oni, ale je o rok mladší. Stále platí, že ak sú hráči na rovnakej 

výkonnostnej úrovni, tak aj s výhľadom do budúcnosti berieme toho mladšieho," ozrejmil ďalej Ďuriš. 

 

Na Slovensko čaká v základnej D-skupine silná konkurencia. Postupne sa stretne s Lotyšskom, obhajcom titulu z 

minulého roka Francúzskom a na záver s Bosnou a Hercegovinou. "Hráči vedia, čo si minulý rok vybojovali. Sme na 

takomto podujatí prvýkrát, budeme v pozícii nováčika a berieme to ako veľkú školu," dodal Ďuriš. Odhodlaný je aj kapitán 

slovenského výberu do 18 rokov Jakub Kadáši. "V kabíne necítiť napätie, skôr sme všetci zdravo namotivovaní. Dáme do 

toho maximum. Verím, že nás fanúšikovia prídu podporiť v hojnom počte." 

 

Z organizátorského hľadiska sú slovenské mestá pripravené, ale niektoré veci sa ešte musia doladiť. "V pondelok sme 

privítali prvého účastníka zo Španielska, ktorý odohrá svoje zápasy v Piešťanoch. V priebehu týždňa postupe pricestujú 

ďalšie výpravy. Našou úlohou je prepraviť ich z Viedne na Slovensko. Jeden z posledných detailov, ktorý dolaďujeme, je 

palubovka v bratislavskej Hant aréne. Potrebujeme na ňu nalepiť špeciálne nálepky podľa požiadaviek z Medzinárodnej 

basketbalovej federácie," vysvetlil šéf organizačného výboru Martin Struhár. 

 

Optimisticky je naladený prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA). "Som presvedčený, že hráči dajú do 

zápasov všetko. Ak budú hrať na sto precent, prídu aj výsledky a ocenia to aj fanúšikovia." 

 

Maroš Želizňák, Dávid Javorský, Milan Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Martin Bizub (BK Iskra Svit), Dominik Kubala, 

Branislav Mátych (obaja ICM Považská Bystrica), Jakub Kadáši (Science City Viedeň/Rak.), Tomáš Pavelka (CBA Gran 
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Canaria/Šp.), Juraj Páleník (MBK Karlovka), Alex Ondruš (BK Inter Bratislava), Martin Danielič (BK Levickí Patrioti), Matej 

Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves), Jakub Mokráň (MBA Prievidza) 

 

Sobota 29. júla: Slovensko – Lotyšsko (Hant aréna, Bratislava, 18.00 h) Nedeľa 30. júla: Slovensko – Francúzsko (Hant 

aréna, Bratislava, 18. 00 h) Pondelok 1. augusta: Slovensko – Bosna a Hercegovina (Hant aréna, Bratislava, 18.00 h) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Košice Región Turizmus aj v roku 2017 podporuje rozvojové projekty v cestovnom 

ruchu 

 [vucke.sk; 25/07/2017; Košice Región Turizmus ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/kosice-region-turizmus-aj-roku-2017-podporuje-rozvojove-projekty-

cestovnom-ruchu.html 

 

Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o finančnú podporu na svoje 

projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140-tisíc eur bolo podporených 16 projektov, ktoré 

organizácia Košice Región Turizmus považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu v destinácii. 

 

Aktéri v cestovnom ruchu pôsobiaci v Košickom kraji sa mohli uchádzať o finančnú podporu na svoje projekty v rámci 

troch rôznych finančných mechanizmov. Jedným z nich bola výzva Grantového programu podpory tvorby ponuky a 

produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice Región Turizmus. "Finančná podpora na jeden projekt 

bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Financovanie v pomere 

50:50 pre nás znamená rovnakú mieru zodpovednosti oboch strán a predpokladá intenzívnu spoluprácu a snahu o 

kvalitný výsledok. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu pre 

danú lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 

Jurková. 

 

Výška minimálneho príspevku na jeden projekt sa, v porovnaní s minulým rokom, zvýšila o 5 000 eur až 10 000 eur. 

"Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po 

dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni 

oblohy na Spiši," priblížila L. Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie – verejnosti dobre známej – 

pieskovej pláže pri Hoteli Glamour na Šírave. Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom 

mieste splavu Hornádu na Hrabušickom mýte. V tomto prípade ide o nadviazanie na už rozbehnutú spoluprácu 

organizácie so Správou Národného parku Slovenský raj pri vodáckej aktivite, ktorá spolu s ferratou Kyseľ predstavuje 

vyhľadávané atraktivity pre pokročilejších turistov a návštevníkov Slovenského raja. 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus napokon rozdelil 42 590 eur, hotové by mali byť najneskôr 

koncom októbra. 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/kosice-region-turizmus-aj-roku-2017-podporuje-rozvojove-projekty-cestovnom-ruchu.html
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/cestovny-ruch/aktuality/kosice-region-turizmus-aj-roku-2017-podporuje-rozvojove-projekty-cestovnom-ruchu.html
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TOP výlety a TOP lokality 

 

Ďalších takmer 100-tisíc eur putovalo na podporu projektov v rámci úplne nových nástrojov finančnej podpory programu 

KSK Terra Incognita – TOP výlety a TOP lokality. TOP výlety poskytli aktérom v cestovnom ruchu možnosť získania 

príspevku na projekty súvisiace so zvýšením kvality služieb pre turistov na troch tematických cestách (Gotická, Vínna, 

Železná). "Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a 

požičovňou bicyklov. Penzión sa nachádza na trase Tokajskej vínnej cesty a často ho navštevujú aj turisti zo zahraničia. 

Súčasťou depa bude dokonca aj nabíjačka pre elektrobicykle," uviedla L. Vargová Jurková. Ďalšími podporenými 

projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, balíček zážitkových produktov Thesaurus v Spišských 

Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne Jozef, ktorá je vysunutou expozíciou Baníckeho múzea v 

Gelnici. 

 

Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok 

Svetového dedičstva UNESCO. Medzi podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, 

vybudovanie náučného chodníka Gombasecký kultúrny okruh v troch jazykoch alebo vybudovanie parkoviska a 

návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí. Veľkou pýchou východného Slovenska 

sú aj drevené kostolíky, pri ktorých ale návštevníci často skončili pri obhliadke kostola zvonka. "Je jasné, že tieto 

zachované stavby môžu byť lákadlom nielen pre domácich turistov, preto sme sa zamerali na čo najrýchlejšiu nápravu 

stavu. V spolupráci s obcou Ruská Bystrá sme cez TOP lokality podporili lepšiu orientáciu ku kostolu cez nové značenie v 

obci, osadenie stojana na bicykle, a – čo je najdôležitejšie – zabezpečenie prístupnosti kostola v letnej turistickej sezóne 

vrátane sprievodcu. Tento posun považujeme za zásadný aj v kontexte budúcoročného desiateho výročia od zapísania 

Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO," doplnila riaditeľka Košice Región Turizmus. Vynovenia a nových priestorov sa dočká aj pýcha sobraneckého 

regiónu – Gitarové múzeum v Sobranciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe. 

 

Autor/zdroj: Košice Región Turizmus 

Zverejnil: Bc. Katarína Jantošovičová 

Vytvorené: 25.07.2017 13:00 

Upravené: 25.07.2017 13:09  
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1.23.  Vyhecuje ich hip-hop i ľudovka. Trénerský DJ túži po basketbalovom ošiali 

 [pravda.sk; 25/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436446-vyhecuje-ich-hip-hop-i-ludovka-trenersky-dj-tuzi-po-basketbalovom-

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

https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436446-vyhecuje-ich-hip-hop-i-ludovka-trenersky-dj-tuzi-po-basketbalovom-osiali/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436446-vyhecuje-ich-hip-hop-i-ludovka-trenersky-dj-tuzi-po-basketbalovom-osiali/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Kouč slovenskej basketbalovej osemnástky Richard Ďuriš. Autor - SITA, Ľudovít Vaniher 

 

Vo svojom strede nemajú hviezdy. Spoliehajú sa na tímový basketbal a sľubujú, že zo seba vydajú všetko. 

 

Pre slovenských reprezentantov do 18 rokov bude domáci európsky šampionát tejto vekovej kategórie (29. júla až 6. 

augusta) veľkou školou a šancou nazbierať cenné skúsenosti. 

 

Je to vôbec po prvý raz v ére samostatnosti, čo sa slovenská chlapčenská reprezentácia predstaví v A-kategórii ME. 

Postup medzi elitu si zverenci Richarda Ďuriša vybojovali vlani v Skopje. 

 

V základnej D-skupine si v bratislavskej Hant aréne mladí Slováci postupne zmerajú sily s Lotyšskom (29. júla o 18.00), 

Bosnou a Hercegovinou (30. júla o 18.00) a Francúzskom (1. augusta o 18.00). Následne sa v osemfinálovom stretnutí 

rozhodne, či sa predstavia vo štvrťfinále alebo budú bojovať o udržanie sa medzi elitou. 

 

"Naše hlavné želanie je vytvoriť v Bratislave basketbalový ošiaľ, ktorý by sme zúročili vo štvrtom zápase. Každé víťazstvo 

nám dáva šancu na prijateľnejšieho súpera v boji o prvú osmičku. Táto generácia chlapcov zdolala pred dvoma rokmi na 

šampionáte do 16 rokov Slovincov, takže proti nim by sme mohli mať psychickú výhodu. Práve Slovinsko a Fínsko by 

mohli byť pre nás najschodnejší súperi pre osemfinále. Cieľom je vyhnúť sa Litve, ktorá patrí medzi najväčších favoritov 

na turnaji," vysvetľuje Ďuriš. 

 

Hoci jeho zverenci patria medzi outsiderov šampionátu, verí, že nie sú bez šance. 

 

"Musia veriť tomu, že môžu hrať s každým súperom a basketbalová Európa nám nie je až taká vzdialená, ako si na 

Slovensku myslíme. Vlani v príprave sme zdolali aj Chorvátov… Tí chlapci, ktorí to zažili, tomu veria. Niektorí hrajú v 

zahraničí a ich sebavedomie je inde ako tomu bolo u predošlých generácií," vysvetľuje úspešný mladý tréner. 

 

V tíme nemá osobnosti ako boli pred rokom Ihring s Doležajom. Nositeľmi kvality by podľa neho mali byť najmä Matej 

Majerčák, ktorý hral pravidelne SBL za Spišskú Novú Ves, pivot Maroš Želizňák, strelci Alex Ondruš s Dávidom 

Javorským a kapitán Jakub Kádaši. 

 

"Dôležité je, že každý v tíme sa cíti dôležitý, chce čo najviac pomôcť a vie, aká je jeho úloha," tvrdí Ďuriš. Zverencom sa 

snaží pomôcť nielen trénerskými radami, ale ich na zápasy správne naladiť. Aj preto sa netradične ujal úlohy diskdžokeja 

v šatni. 

 

"Už vlani veľa urobila slovenská aj anglická hudba, ktorú sme použili. Chalanom pomáha odbúrať stres a naladiť ich na 

jednu vlnu. Okrem toho sa chlapcom snažím vysvetliť, že ich cieľom nemôže byť len konečný výsledok. Každý zo seba 

musí v prvom rade odovzdať maximum. Keď vyhráte a nedáte zo seba všetko, nemôžete byť spokojný. Opačne – ak 
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prehráte, ale vy ste odviedli maximum a súper bol jednoducho lepší, musíte to prijať. Snažíme sa takto odstrániť stres z 

výsledkov a tlak z domáceho prostredia," naznačuje Ďuriš. 

 

Ktoré pesničky púšťa hráčom tesne pred zápasmi? 

 

"Gro je slovenská tvorba. Naša hlavná hymna je pieseň, ktorú naspieval folklórny súbor Kozákovci pre slovenských 

futbalistov. Okrem toho hrá prím hit od Lúzy – Aby si niečo dokázal, tak musíš proste makať. Ostatné pesničky pridávame 

podľa situácie a nálady," dodáva so smiechom Ďuriš. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Takto to vyzerá, keď filmovanie Slovenska dronom prekazia holuby alebo turisti z 

Kanady 

 [startitup.sk; 25/07/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/takto-vyzera-ked-filmovanie-slovenska-dronom-prekazia-holuby-alebo-turisti-z-kanady/ 

 

Človek sa na niektoré nečakané udalosti jednoducho nepripraví, potom vznikajú videá ako tieto. 

 

Drony vybavené špičkovou kamerou či fotoaparátom sú veľmi obľúbené a na Slovensku ich podľa odhadov odborníkov 

môže byť viac ako tisíc. Väčšina z nich by mala byť podľa zákona registrovaná, Dopravný úrad však vie len o pár 

desiatkach kusov. 

 

Mal si niekedy chuť len tak sa preletieť nad krajinou bez toho, aby si hneď nasadal do lietadla? Záujem o pohľad na svet 

z vtáčej perspektívy je čoraz väčší. Našťastie na najznámejšie turistické lokality na Slovensku, ale aj vo svete, sa už 

môžeš pozrieť z vtáčej perspektívy, a to aj z pohodlia domova. Stačí pár klikov a drony s kamerami ťa vezmú na cestu 

okolo sveta. 

 

Podobnú službu ti ponúka aj TravelByDrone.com, na ktorom ti stačí vybrať oblasť, nad ktorou by si sa rád preletel. 

Najhustejšie sú zmapované lokality na starom kontinente, ale stovky záberov z pohľadu dronov si môžeš vychutnať aj v 

Severnej či Južnej Amerike. 

 

Zo Slovenska je k dispozícii 9 videí. Väčšina z nich si pritom vzala na mušku hrady a zámky, no nechýba ani pohľad na 

miznúci Starý most v Bratislave, či centrum Michaloviec. 

 

https://www.startitup.sk/takto-vyzera-ked-filmovanie-slovenska-dronom-prekazia-holuby-alebo-turisti-z-kanady/
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Lietanie s dronom však nie je pre každého. Predsa len pilotovanie drona nie je to isté ako ovládať autíčko na diaľkové 

ovládanie. Niekedy však nevíjde všetko ani skúseným pilotom. Ukážkovým príkladom je mladý rodák zo Spišskej Novej 

Vsi, ktorý sa na Youtube pochválil zaujímavým videom zachytávajúcim krásy Spiša z vtáčej perspektívy. 

 

Miro Artim natočil video z najkrajšieho mesta Slovenska pre rok 2016 – zo Spišskej Novej Vsi. Fascinujúci pohľad na 

najväčšie šošovkovité námestie Slovenska spolu s najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (s výškou 87 metrov) dopĺňa 

pohľad na Vysoké Tatry. V tom sa však stane niečo nečakané. To čo sa udialo, nepredpokladal ani samotný autor. Let 

jeho drona znemožnil let kŕdľa holubov. 

 

Zaujímavý zážitok zažili aj turisti kochajúci sa výhľadom z UFA, ktorí sa dočkali nečakaného prekvapenia v podobe drona 

s GOPro kamerou. Zatiaľ, čo si návštevníci z Kanady fotili Bratislavu, z druhej strany rieky k nim priletel dron, ktorý nebyť 

drôteného zábradlia narazí aj do nich. 

 

"Po tom, ako nás dron takmer zranil, rozhodli sme sa, že kamera bude naša. Keď sme ju doma v Kanade zapojili do 

počítača a pozreli si posledné video na pamäťovej karte nemohli sme uveriť vlastným očiam," píše sa na Youtube turistov 

z Kanady 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Chlpaté, huňaté či šupinaté. Vydajte sa na výlet za zvieratami 

 [plus.sme.sk; 25/07/2017; Boris Vanya ; Zaradenie: Sme Plus / Plus] 

https://plus.sme.sk/c/20611718/chlpate-hunate-ci-supinate-vydajte-sa-na-vylet-za-zvieratami.html 

 

K tradičným zoologickým záhradám pribudli na Slovensku v posledných rokoch aj menšie zveroparky, zverince či 

kontaktná zoo. 

 

Zvieratá nás fascinujú už tisícky rokov, o čom svedčia nástenné maľby v jaskyniach. Čo nás na nich tak láka? Prečo sa s 

nimi tak radi stretávame? 

 

Nie je to len príjemný výlet s rodinou či priateľmi, alebo možnosť ukázať deťom skutočnú podobu ich rozprávkových 

hrdinov. V dnešnom uponáhľanom svete ponúkajú zoologické záhrady či zvieracie parky oázu pokoja, kde majú ľudia 

šancu preskúmať nové obzory alebo rozšíriť si svoje vlastné. 

 

Milovníci zvierat - detskí i dospelí - si na Slovensku majú z čoho vyberať. K piatim tradičným zoologickým záhradám v 

Bojniciach, Bratislave, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Stropkove pribudli v posledných rokoch aj menšie zveroparky, 

zverince či kontaktná zoo. 

 

Vlky majú nový domov 

 

https://plus.sme.sk/c/20611718/chlpate-hunate-ci-supinate-vydajte-sa-na-vylet-za-zvieratami.html
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Najstaršia slovenská zoo v Bojniciach víta návštevníkov už 62. sezónu. Od júla už pod novým názvom Národná 

zoologická záhrada Bojnice. "Novým druhom v našej zoo je zobákorožec vrásčitý, máme nové tigrie ryby a ďalšie dva 

druhy pribudli do našej kolekcie papagájov," vysvetlila Simona Kubičková. 

 

Lákadlom pre návštevníkov sú dve pandy červené - Chong Mao a Huo Hu, bojnická zoo ako jediná na Slovensku chová 

slony africké, obľúbená je aj motýlia záhrada. V auguste si v Bojniciach zopakujú Noc netopierov plnú zaujímavostí zo 

života týchto tvorov. Minulý rok prišlo do bojnickej zoo viac než 360-tisíc návštevníkov. 

 

Obľúbeným miestom rodinných výletov je aj zoologická záhrada v hlavnom meste. Bratislavskú zoo založili v roku 1960 a 

je domovom približne 170 druhov zvierat. Nedávno tu pribudol novovybudovaný výbeh pre vlky eurázijské. Návštevníci 

môžu obdivovať aj niekoľko tohtoročných prírastkov. 

 

"Ešte vo februári sa narodilo mláďatko gibona zlatolíceho, surikatia rodinka sa rozrástla o šesť nových malých členov a v 

júni sa po dvoch jarných prírastkoch narodilo ďalšie mláďa lemura kata. Pribudli nám aj mladé kozičky holandské, labute 

hrbozobé, lamy krotké, jelene kanadské, rysy kanadské a veľa ďalších zvieratiek," uviedla Michaela Ferenčuchová. 

 

Aj cez prázdniny ponúkajú návštevníkom zoo víkendové komentované kŕmenia, deti majú každý deň možnosť povoziť sa 

na koňoch. 

 

Snežný leopard, klokany i losy 

 

Minulý rok otvoril brány Malkia parku pri Orechovej Potôni. "Pre návštevníkov sú najzaujímavejšie šelmy. Nájdete tu levy, 

tigre, pumy, gepardy, ale našou najvzácnejšou šelmou je leopard snežný, naša Hima. Rovnako veľkej obľube sa tešia aj 

naše medvedice, ktoré si u nás veľmi dobre nažívajú po nie veľmi pekne strávených dvadsiatich rokoch v cirkuse. V 

kontaktných výbehoch si možno pohladkať kozy, ovce, ťavu, zajačiky, klokany či mary stepné," prezrádza Lucia 

Poláková. 

 

Súčasťou parku je i mobilné akvárium so štyrmi rôznymi druhmi žralokov. "Majiteľ, od ktorého sme ich získali, ich 

zachránil pri Mexickom zálive v roku 2010 pri ropnej katastrofe," dodáva Poláková. 

 

Do parku sa cez prázdniny vedia prepraviť aj návštevníci bez auta. V júli a v auguste premáva od štvrtka do nedele zo 

železničnej stanice v Orechovej Potôni do Malkia parku minibus, rozpis jázd je na webovej stránke parku. 

 

Viac než 40 druhov zvierat zo šiestich kontinentov chovajú na Ranči pod Babicou v Bojnej pri Topoľčanoch. Pri vstupe 

ponúkajú balíčky na kŕmenie, z ktorých môžete ponúknuť klokany, lamy, ba aj dikobraza. 
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"V tejto sezóne pribudli dravce - sovy a výry, máme aj nové lemury. Ešte stále sa dá odfotiť s našimi troma tigrami, ktoré 

povyrástli a majú rok. Ak neprší, každý deň vozíme deti na poníkoch," hovorí Katarína Chudá. Ďalším lákadlom areálu je 

rybačka v dvoch rybníkoch. Ulovené ryby si po odkúpení môžu návštevníci priamo na ranči pripraviť na konzumáciu. 

 

Losy mokraďové sú najväčšou pýchou zveroparku v Revišťskom Podzámčí pri Žarnovici, kde možno spoznávať viac než 

dvadsať druhov lesnej, poľnej zveri, ale aj niektoré druhy cudzokrajných a domácich zvierat. 

 

"Pred tristo rokmi losy na našom území vyhubili, odvtedy sa na Slovensku objavujú len jedince migrujúce z Poľska," 

vysvetľuje Romana Zubajová. "Minulý rok sa nám vo zveroparku narodilo prvé mláďa losa, ale, žiaľ, po sto osemdesiatich 

dňoch uhynulo," dodáva. Okrem pestrého zverinca sú atrakciou areálu rybolov v potoku či streľba z praku. Vrcholom 

prázdninového programu budú Zveroparkové slávnosti 12. a 13. augusta s bohatým programom. 

 

Pohlaďte si medveďa 

 

Čoraz väčšej obľube sa teší ZOOKONTAKT v Liptovskom Mikuláši, kde môžu návštevníci zvieratá nielen obdivovať, ale 

sa ich aj dotknúť a pohladiť. 

 

"Stavili sme na ľudský prístup. A nemyslím tým len kontakt so zvieratami, ale aj komunikáciu s návštevníkmi. Namiesto 

informačných tabúľ uprednostňujeme dialóg. Nabádame ľudí, aby sa pýtali na všetko, čo ich zaujíma," vysvetľuje Peter 

Kompiš. 

 

Kontaktná zoo na Liptove je otvorená piatu sezónu. "Na prvom mieste je u nás bezpečnosť návštevníkov, v tesnom 

závese je to komfort našich zvierat a až potom spokojnosť ľudí. Verím, že túto hierarchiu všetci akceptujú. Občas sa 

nájdu aj negatívne reakcie na zoo, ale tých je minimum, čo je pre nás povzbudením do ďalšej práce," dodáva Kompiš. 

 

Novinkou kontaktnej zoo je motýlia záhrada, ktorá sa nachádza v krytej hale, takže jej prehliadka sa dá absolvovať v 

pohode aj v nepriaznivom počasí. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Košice Región Turizmus podporila projekty v cestovnom ruchu 

 [Korzár; 171/2017; 26/07/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Celkovou sumou takmer 140-tisíc podporili 16 projektov. 

 

KOŠICE. Samosprávy, podnikatelia a iné subjekty v Košickom kraji mohli aj v tomto roku žiadať o finančnú podporu na 

svoje projekty v oblasti cestovného ruchu. Celkovou sumou takmer 140-tisíc eur bolo podporených 16 projektov, ktoré 
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organizácia Košice Región Turizmus považuje za prínos v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Informoval o tom Viktor 

Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. 

 

Tri mechanizmy 

 

Podporu mohli záujemcovia získať v rámci troch rôznych finančných mechanizmov. Jedným z nich bola výzva 

Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice Región 

Turizmus. "Finančná podpora na jeden projekt bola aj v tomto roku pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje 

aj žiadateľ o podporu. Z nášho pohľadu je mimoriadne dôležité, aby tieto projekty prinášali nadčasovú pridanú hodnotu 

pre danú lokalitu a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 

Jurková. "Medzi podporenými projektmi sú prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické 

výlety po dolnom Zemplíne – Špacirki po okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v 

Požičovni oblohy na Spiši," priblížila Vargová Jurková s tým, že podporené bolo aj vybudovanie pieskovej pláže na 

Zemplínskej šírave. Šiestym podporeným projektom bolo zriadenie zázemia v nástupnom mieste splavu Hornádu na 

Hrabušickom mýte. 

 

Do konca októbra 

 

Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice Región Turizmus rozdelil 42 590 eur, zrealizované by mali byť najneskôr 

koncom októbra. Ďalších takmer 100-tisíc eur išlo na podporu projektov v rámci nových nástrojov finančnej podpory 

programu KSK Terra Incognita – TOP výlety a TOP lokality. "Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua 

Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou bicyklov," uviedla Vargová Jurková. Ďalšími podporenými 

projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, balíček zážitkových produktov Thesaurus v Spišských 

Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia štôlne Jozef v Gelnici. Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj 

infraštruktúry a služieb pre návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Medzi 

podporenými projektmi sú obnova Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, vybudovanie náučného chodníka Gombasecký 

kultúrny okruh v troch jazykoch, vybudovanie parkoviska a návštevníckeho centra pri Mauzóleu Andrássyovcov v 

Krásnohorskom Podhradí alebo vybudovanie nového značenia v obci k drevenému Chrámu Prenesenia ostatkov svätého 

Mikuláša v Ruskej Bystrej. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Hip-hop i ľudovka. Basketbalový DJ túži po ošiali 

 [Pravda; 171/2017; 26/07/2017; s.: 37; Michal Mašľany ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Mašľany Bratislava 
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Vo svojom strede nemajú hviezdy. Spoliehajú sa na tímový basketbal a sľubujú, že zo seba vydajú všetko. Pre 

slovenských reprezentantov do 18 rokov bude domáci európsky šampionát tejto vekovej kategórie (29. júla až 6. augusta) 

veľkou školou a šancou nazbierať cenné skúsenosti. Je to vôbec po prvý raz v ére samostatnosti, čo sa slovenská 

chlapčenská reprezentácia predstaví v A-kategórii ME. Postup medzi elitu si zverenci Richarda Ďuriša vybojovali vlani v 

Skopje. V základnej D~skupine si v bratislavskej Hant aréne mladí Slováci postupne zmerajú sily s Lotyšskom (29. júla o 

18.00), Bosnou a Hercegovinou (30. júla o 18.00) a Francúzskom (1. augusta o 18.00). Následne sa v osemfinálovom 

stretnutí rozhodne, či sa predstavia vo štvrťfinále alebo budú bojovať o udržanie sa medzi elitou. "Naše hlavné želanie je 

vytvoriť v Bratislave basketbalový ošiaľ, ktorý by sme zúročili vo štvrtom zápase. Každé víťazstvo nám dáva šancu na 

prijateľnejšieho súpera v boji o prvú osmičku. Táto generácia chlapcov zdolala pred dvoma rokmi na šampionáte do 16 

rokov Slovincov, takže proti nim by sme mohli mať psychickú výhodu. Práve Slovinsko a Fínsko by mohli byť pre nás 

najschodnejší súperi pre osemfinále. Cieľom je vyhnúť sa Litve, ktorá patrí medzi najväčších favoritov na turnaji," 

vysvetľuje Ďuriš. Hoci jeho zverenci patria medzi outsiderov šampionátu, verí, že nie sú bez šance. "Musia veriť tomu, že 

môžu hrať s každým súperom a basketbalová Európa nám nie je až taká vzdialená, ako si na Slovensku myslíme. Vlani v 

príprave sme zdolali aj Chorvátov... Tí chlapci, ktorí to zažili, tomu veria. Niektorí hrajú v zahraničí a ich sebavedomie je 

inde ako tomu bolo u predošlých generácií," vysvetľuje úspešný mladý tréner. V tíme nemá osobnosti ako boli pred rokom 

Ihring s Doležajom. Nositeľmi kvality by podľa neho mali byť najmä Matej Majerčák, ktorý hral pravidelne SBL za Spišskú 

Novú Ves, pivot Maroš Želizňák, strelci Alex Ondruš s Dávidom Javorským a kapitán Jakub Kádaši. "Dôležité je, že 

každý v tíme sa cíti dôležitý, chce čo najviac pomôcť a vie, aká je jeho úloha," tvrdí Ďuriš. Zverencom sa snaží pomôcť 

nielen trénerskymi radami, ale ich na zápasy správne naladiť. Aj preto sa netradične ujal úlohy diskdžokeja v šatni. "Už 

vlani veľa urobila slovenská aj anglická hudba, ktorú sme použili. Chalanom pomáha odbúrať stres a naladiť ich na jednu 

vlnu. Okrem toho sa chlapcom snažím vysvetliť, že ich cieľom nemôže byť len konečný výsledok. Každý zo seba musí v 

prvom rade odovzdať maximum. Keď vyhráte a nedáte zo seba všetko, nemôžete byť spokojný. Opačne - ak prehraté, 

ale vy ste odviedli maximum a súper bol jednoducho lepší, musíte to prijať. Snažíme sa takto odstrániť stres z výsledkov 

a tlak z domáceho prostredia," naznačuje Ďuriš. Ktoré pesničky púšťa hráčom tesne pred zápasmi? "Gro je slovenská 

tvorba. Naša hlavná hymna je pieseň, ktorú naspieval folklórny súbor Kozákovci pre slovenských futbalistov. Okrem toho 

hrá prím hit od Luzy - Aby si niečo dokázal, tak musíš proste makať. Ostatné pesničky pridávame podľa situácie a 

nálady," dodáva so smiechom Ďuriš. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Medzi starými pánmi si prvenstvo vybojovali hráči Noweho Saczu 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/07/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20609909/medzi-starymi-panmi-si-prvenstvo-vybojovali-hraci-noweho-saczu.html 

 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil Memoriál Alexandra Nagya. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Minulý víkend sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil už 7. ročník populárneho Memoriálu Alexandra 

Nagya. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20609909/medzi-starymi-panmi-si-prvenstvo-vybojovali-hraci-noweho-saczu.html
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Zišli sa na ňom, tak ako po iné roky, štyri kvalitné kolektívy, ktorých káder bol zložený hlavne z veľmi známych 

slovenských veteránov, ktorí boli počas svojej hráčskej kariéry pravidelne stredobodom pozornosti futbalovej verejnosti a 

najskalnejších fanúšikov tohto nesmierne príťažlivého kolektívneho športu. 

 

V jednotlivých meraniach síl svoje hráčske umenie preukázali v maximálnej miere a všetci dokázali odovzdať maximum 

svojich síl. Každé stretnutie sa pritom vo veľkej miere vyznačovalo napínavým priebehom s nepretržitou túžbou o 

predvedenie čo najkvalitnejšieho výkonu každého veterána. 

 

Prítomní priaznivci dávajú prednosť zhliadnutiu duelov týchto pamätných a historických futbalistov, ktorí robili v minulosti 

veľkú radosť slovenskému futbalu. Na tomto podujatí sa naplno presvedčili, že i keď ich fyzická sila nesmierne upadla, 

tento obľúbený šport sa stal po ich hráčskej kariére srdcovou záležitosťou. Dokáže im robiť veľkú radosť nielen do týchto 

chvíľ, ale určite sa mu budú na plné obrátky venovať aj v blízkej budúcnosti. 

 

Najväčšie potešenie pre prítomných divákov boli samotné merania síl, ktoré sa vyznačovali z obidvoch strán senzačnou 

hrou. Tá naplnila všetky predpoklady a ukázala úroveň futbalu, akú si mohli pamäť iba vekovo najstarší fanúšikovia, ktorí 

sa dokázali tejto hre úplne oddať a to nielen na zápasoch ihrisku, ale aj niekde inde. Bohaté množstvo bývalých priorít 

klubového a slovenského futbalu potvrdilo počas predvedených meraní síl, že futbalu sa museli venovať niekedy až 15 

hodín denne a to nielen v práci, ale i mimo nej. Popritom počas ich mládežníckeho rastu sa z nich stávali vynikajúce 

talenty, ktorým sa po dovŕšení 17-19 rokov naskytla výhodná príležitosť vyskúšať si to v majstrovskom zápase v 

seniorskom tíme a niektorí z nich aj nevedeli dočkať tejto najkrajšej chvíle v ich doterajšom futbalovom živote. 

 

Celý priebeh tohto podujatia sa od samého začiatku niesol vo výbornej spoločenskej atmosfére aj vďaka tomu, že viacero 

hráčskych vytrvalcov sa už veľmi dlhú dobu, takmer od účinkovania v seniorskom futbale, veľmi dobre pozná a na svoje 

historické úspechy a najkrajšie zážitky všetci až doteraz vôbec nezabúdajú. 

 

Veľký bonus a pozitívum pre toto prominentné futbalové podujatie bola aj účasť primátora mesta Spišská Nová Ves Jána 

Volného a 70-ročnej manželky nebohej futbalovej hviezdy v Spišskej Novej Vsi Vlasty Nagyovej. Alexander Nagy bol 

nielen reprezentant ČSSR, ale i skúsený tréner v našom štáte. Všetci fanúšikovia futbalu v tomto meste si ho aj zásluhou 

týchto osobných úspechov neustále vážia a nezabúdajú naňho. 

 

Mužstvá odohrali dve stretnutia v dĺžke 40 minút. Víťazi hrali o zisk putovného pohára a porazené kolektívy o bronz. V 

nich sa senzačne najviac darilo futbalovo skúsenému tímu našich severných susedov z poľského Noweho Saczu, ktorý 

najprv v súboji s michalovskými veteránmi suverénne dominoval a v rozhodujúcom meraní síl si po tuhom boji poradil, i 

keď tesne, s hostiteľmi zo Spišskej Novej Vsi. Tá sa preto musela uspokojiť len z konečnou druhou priečkou. Mali z nej 

však taktiež nesmiernu radosť. 
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Obhajca vlaňajšieho prvenstva z Popradu musel kvôli úzkemu kádru nastúpiť do turnaja vo veľmi oklieštenej zostave, čo 

sa napokon odrazilo aj v samotných dueloch, v ktorých nestačil nielen na domácich Spišiakov, ale ani v boji aspoň o 

dosiahnutie 3. priečky proti súperovi z Michaloviec. 

 

Na záver memoriálu vyhlásili organizátori aj dvojicu najlepších jednotlivcov. Vecnú cenu pre najkvalitnejšieho hráča si 

odniesol Ján Frohlich z Noweho Saczu a najlepším brankárom sa stal P. Regenda z Michaloviec. Tak ako v predošlých 

rokoch, aj tentoraz sa potvrdilo, že tento mimoriadne obľúbený memoriál má nielen stúpajúcu tendenciu, ale z roka na rok 

jeho celková úroveň kráča čoraz rýchlejšie nahor, čo je neskutočná motivácia aj pre uskutočnenie tohto futbalového 

podujatia aj v budúcom roku. 

 

Výsledky: 

Sp. Nová Ves – Poprad 2:1 (1:0), góly: Sopkovič, Bartko – Steiner 

 

SP. N. VES: Jochman – Zvara, Ľ. Ontko, M. Ontko, Sopkovič – Švaňa, J.Zajac, Nováček, Dunčko – Biľak, F. Kunzo, 

striedali: Bartko, Bičák, Iľaš, Tarbaj 

 

POPRAD: Brezina – Bocko, Gánovský, Škabla, M. Macko – Vandraško, Steiner, Polák, J. Tarbaj – Záhoranský, P. Zajac 

 

Nowy Sacz – Michalovce 4:0 (3:0), góly: Bania 2, Aleksander, Vandyfer 

 

MICHALOVCE: Regenda – Bakajsa, Tavares, Jozef Varga, Seman – Ľ. Hlivák st., Andrejov, Štepita, Kaňuch – Peržo, 

Jakub, striedal: Ľ. Hlivák ml. 

 

súboj o 3. miesto: Michalovce – Poprad 3:2 (3:2), góly: J. Varga (11 m), Štepita, Hlivák ml. – Steiner, Macko 

 

finále: Sp. N. Ves – Nowy Sacz 0:2 (0:1), góly: Liber, Aleksander. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Vladislav Zvara: Účinkovanie na východe bolo pre mňa najcennejšie 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/07/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20608982/vladislav-zvara-ucinkovanie-na-vychode-bolo-pre-mna-najcennejsie.html 

 

Zahral si aj vo futbalovej reprezentácii. 

 

Vladislav Zvara sa stal v minulosti na slovenskom východe legendárnym hráčom. V takom Prešove majú spišského 

rodáka stále v živej pamäti. Zahral si aj vo futbalovej reprezentácii. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20608982/vladislav-zvara-ucinkovanie-na-vychode-bolo-pre-mna-najcennejsie.html
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Jedna z najväčších futbalových hviezd, ktorá už viac než pred 30 rokmi patrila k obľúbeným hráčom v bývalom 

Československu, je aj odchovanec Spišskej Novej Vsi Vladislav Zvara. Počas svojej veľmi pestrej kariéry, najmä u nás 

na východnom Slovensku, dokázal získať mnoho futbalových úspechov počas účinkovania v Tatrane Prešov a 1. FC 

Košice. Pre všetkých skalných fanúšikov sa nielen v týchto dvoch najvýznamnejších kluboch na východe, ale i v 

reprezentácii, stal taktiež prioritným a obľúbeným hráčom, ktorý vo vtedajších časoch vyčnieval v silnej konkurencii tímov. 

 

Vďaka svojim hráčskym skúsenostiam zaujal futbalovú verejnosť natoľko, že po tridsiatke sa dokázal až štyrikrát dostať 

medzi jedenástku najlepších futbalistov Slovenska a tri razy obhájil najcennejší triumf, keď sa stal najlepším futbalistom 

Slovenska. V nasledujúcom dialógu sme sa s týmto v súčasnosti už 45-ročným futbalovým veteránom pozhovárali nielen 

o jeho niekdajšej hráčskej kariére, ale aj osobnom pohľade na súčasný vývoj tejto kolektívnej hry hlavne u nás na 

východnom Slovensku. 

 

Futbalová verejnosť vás dlhé roky pozná ako jedného z najvýznamnejších hráčov na východnom Slovensku. Svoju 

futbalovú kariéru ste začali takmer päťročným pôsobením v Tatrane Prešov, kde ste patrili k pilierom. Odtiaľ ste prestúpili 

do neďalekého 1. FC Košice a tam ste zažili jednu z najkrajších etáp vašej futbalovej kariéry. Ako v súčasnosti spomínate 

na toto skvelé futbalové obdobie, ktoré vám určite prinieslo mnoho radosti a príjemných zážitkov? 

 

"Nepochybne tieto účinkovania na začiatku mojej profesionálnej kariéry považujem za srdcovú záležitosť. Vo vtedajšom 

období, keď som prakticky hrával v československej lige, mal pre mňa práve futbal nesmiernu hodnotu aj vďaka tomu, že 

som pôsobil v súdržnej partii tímu, ktorému sa, či už herne alebo výkonnostne, výborne darilo. Navyše sme spoločne 

dokázali nielen na domácej, ale i zahraničnej scéne získať veľké množstvo cenných úspechov. V súčasnosti sú to pre 

mňa senzačné spomienky, na ktoré určite v budúcnosti nedokážem zabudnúť. Inak to nebolo ani v neďalekých Košiciach, 

kde sa mi podarilo načerpať ešte ďalšie potrebné skúsenosti. Popri vynikajúcich a známych hráčoch, ktorí boli neustále 

stredobodom záujmu futbalovej verejnosti na čele s fanúšikmi tohto klubu, som sa dokázal herne odraziť ešte viac nahor. 

Pre moje napredovanie vo futbale to bol v mojich 30 rokoch neskutočne pozitívny jav, ktorý mi napomohol vložiť omnoho 

väčšiu silu a motiváciu do môjho napredovania v hráčskej kariére." 

 

Všetci dlhodobo najskalnejší priaznivci futbalu, pre ktorých je táto najobľúbenejšia kolektívna hra stredobodom 

pozornosti, veľmi dobre vedia, že práve tento šport bol v bývalom Československu obrovsky populárna hra. Tá 

nepretržite priťahovala na štadióny nespočetné množstvo verných fanúšikov a aj v jednotlivých kluboch vládol oveľa väčší 

interes o rozvoj tejto hry. V súčasnosti je všetko celkom iné, akoby "kožená" klesla na úplné dno. V čom vidíte vy 

najväčšie problémy a nedostatky? 

 

"Musím potvrdiť, že v minulosti, počas môjho účinkovania na futbalovej scéne, mala futbalová liga v Československu 

úplne inú úroveň ako dnes. Vyplýva to aj z toho, že vtedajší hráči nehrávali v zahraničných ligách v takom vysokom počte 

ako v súčasnosti. Futbalové prestupy sa uskutočňovali najmä medzi slovenskými a českými klubmi. Dokonale to 

naplňovalo aj potrebnú úroveň a malo to i svoje čaro, keď hráč zo Slovenska dostal výhodnú ponuku a mohol prestúpiť do 

omnoho populárnejšieho klubu, či už doma na Slovensku alebo v Čechách. Majstrovské stretnutia sa navyše vyznačovali 
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vysokou kvalitou i herným nábojom a zároveň boli veľkým stredobodom záujmu fanúšikov. Tí popritom prejavovali 

nesmiernu náklonnosť svojim tímom a hráčom, čo jasne potvrdzovala aj senzačná atmosféra počas majstrovských 

duelov. Táto etapa vývoja tohto kolektívneho šport je v dnešnej dobe dozaista veľmi vzácna história, na ktorú 

obdivovatelia a milovníci futbalu určite budú spomínať čo najdlhšie. V dnešnej dobe, keď sa už síce takejto spoločnej ligy 

takmer nikdy nedočkáme a futbalové pravidlá UEFA sú úplne iné, terajší fanúšikovia, ktorí spoločnú ligu ešte zažili, by ju 

s jej senzačnou úrovňou zaiste veľmi radi uvítali." 

 

Čo vy osobne považujete za hlavný odrazový mostík k tomu, že sa vám tak výborne a pomerne rýchlo darilo vo vlastnej 

kariére stúpať nahor? 

 

"V mojich začiatkoch v Spišskej Novej Vsi som kládol veľký dôraz na môj dôkladný rozvoj a napredovanie. Počas 

pôsobenia v mládežníckych družstvách som ešte absolútne nevedel, akým smerom sa vo futbale vydám. V sedemnástich 

rokoch som sa ale dokázal prebojovať do môjho prvého A mužstva, k teraz už nebohému trénerovi Alexandrovi Nagyovi, 

u ktorého som sa mnohému dôležitému, čo budem v tejto hre do budúcna potrebovať, priučil. Po období v FK Spišská 

Nová Ves nasledoval môj herný vzostup, ktorý sa postupne preukázal na východe Slovenska v Tatrane Prešov a 1. FC 

Košice. Keďže som už pociťoval pri účinkovaní v A tímoch väčšiu hernú a psychickú tiaž, neustále som sa musel držať 

mojich cieľov a pravidiel, ktoré som si určil pre moje ďalšie bezproblémové a čo najlepšie napredovanie. Zároveň to bol 

pre mňa aj veľký vzostup a musel som pristupovať k tréningovým a zápasovým povinnostiam omnoho zodpovednejšie. 

Takýto prístup k futbalu postupne naberal dostatočné kontúry k tomu, aby som mohol vyskúšať si zahrať aj niekde inde, 

čo sa mi neskôr aj dokonale podarilo naplniť." 

 

Vieme veľmi dobre, že v súčasnosti celkový život a úroveň okolo slovenského futbalu viditeľne strácajú na intenzite. 

Hlavne nedostatok finančných prostriedkov, ktoré by dokázali napomôcť ďalšiemu rozvoju tejto kolektívnej hry, spôsobuje 

vo väčšine klubov v našom kraji neskutočný úpadok. Ten je badateľný nielen v nižších súťažiach, ale aj profesionálnych a 

niekedy i najpopulárnejších kluboch Tatran Prešov a VSS Košice. Čo považujete osobne za najväčšie problémy tohto 

veľmi nepriaznivého stavu "koženej" na východnom Slovensku? 

 

"Za najmarkantnejší dôvod považujem hlavne ekonomické problémy a s nimi spojený čoraz nižší záujem o ďalší rozvoj 

futbalu a o prácu v jednotlivých FK. Treba si naplno uvedomiť, že v dnešnej, pre niekoho i veľmi náročnej dobe sa ani 

tento šport bez nesmierne potrebných financií ďalej nedokáže pohnúť. Tie sú veľmi nevyhnutné, či už pre futbalový rast a 

výchovu začiatočníkov, materiálne zabezpečenie, cestovanie na zápasy, na odmeny trénerov a hráčov v profesionálnych 

kluboch. Čo sa týka nielen mňa, ale aj bývalých hráčov, môžeme v súčasnosti iba pevne veriť, že celková situácia, najmä 

v tomto kraji a v najmä v našich najväčších mestách Košice a Prešov, sa čím skôr obráti k lepšiemu a znova sa dočkáme 

toho, že nielen kluby v nižších regionálnych ligách, ale aj kluby Tatran Prešov a VSS Košice sa znova objavia na 

futbalovej mape, na ktorú patria tak, ako to bolo v minulosti. Momentálne môžeme len skonštatovať, že minulosť so 

súčasnosťou nemôžme vôbec porovnávať, pričom pre rozvoj a ďalšiu existenciu klubov nám chýbajú najmä sponzori a 

futbal je úplne na inom mieste, než kam patrí. Čo sa však týka mňa, ja som predsa len optimista a dúfam, že sa to obráti 
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k lepšiemu. V súčasnosti je to badať aj na postupnej výstavbe a obnove futbalových štadiónov, ktorú považujem za jednu 

z hlavných ciest nového pokroku futbalu na Slovensku." 

 

Istá skutočnosť hráčskej kariéry každého futbalistu je, že raz bude musieť síce zavesiť svoje kopačky na klinec, ale pri 

tomto športe, ktorý bude preňho vždy srdcovou záležitosťou, predsa len zostane. Akou cestou ste sa po ukončení svojho 

profesionálneho hráčskeho života vydali vy? 

 

"Som presvedčený, že v terajšej dobe už mnoho bývalých hráčov nemá pri tomto športe akési veľké uplatnenie a venujú 

sa jednoznačne iným veciam a práci, ktorá ich dokáže napĺňať omnoho viac ako futbal. Nepochybujem ale o tom, že ak 

by úroveň tejto hry opäť stúpla, určite by sa k nej prinavrátili nielen terajší veteráni, ale pridali by sa aj ostatní odborníci, 

ktorí pri futbale v minulosti pôsobili. Čo sa týka mňa, ja sa v súčasnosti futbalu trénersky a manažérsky nevenujem tak, 

ako to bolo v minulosti, ale nepochybne ho mám neskutočne rád, pretože je a ostane u mňa ako najobľúbenejší šport. 

Neraz si ho dokážem aj s prejaveným srdcom a láskou zahrať so svojimi spoluhráčmi a rovesníkmi, keď sa k tomu 

naskytne príležitosť. Vôbec však nevylučujem, že ak sa naskytne pre mňa výhodná možnosť, k futbalovej práci sa aj 

vrátim. No či sa to uskutoční, ukáže až budúcnosť." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Tipy na dnes - streda 26. júla 

 [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20609922/tipy-na-dnes-streda-26-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Rozhovory v kabinete 

 

PREŠOV. Osviežujúci program pre horúce hlavy si môžete o 20.00 h. vychutnať vo Wave. Pripravená je letná škola 

kultúry pod vedením pedagógov. 

 

Čaj o piatej u Rákociho 

 

PREŠOV. V Krajskom múzeu od 9.00 h. je pripravená Výstava realizovaná pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej 

zmienky o Prešove. 

 

s názvom Čaj o piatej u Rákociho: Prešov- čo zostalo zapísané v listinách. 

 

Romantické soirée 

 

PREŠOV. V ortodoxnej synagóge o 19.00 h. sa predstaví v rámci Atris festivalu komornej hudby trojica umelcov. 

https://korzar.sme.sk/c/20609922/tipy-na-dnes-streda-26-jula.html
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Dva huslisti: Jana Karšková, Igor Karška a klaviristka Dagmar Duždová. 

 

V ich podaní zaznejú poetické i vrcholne virtuózne skladby Rachmaninova, Šostakoviča, Ysaea a Moszkowského. 

 

M. Koterski: Nenávidím 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V divadle Kontra o 19.30 h. si môžete pozrieť komédiu, ktorá získala na Kremnických Gagoch 

Cenu Stana Radiča "Objav roka." 

 

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám. Uletene zábavná jazda o našej nie 

veľmi zábavnej každodennosti. 

 

Letné kino 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Na amfiteátri v stredisku Hôrka o 21.15 hod. premietnu thriller Hra o všetko. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Pohotovosť v lekárňach - streda 26. júla 

 [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20610458/pohotovost-v-lekarnach-streda-26-jula.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; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

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. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20610458/pohotovost-v-lekarnach-streda-26-jula.html
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Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Galenos, Stropkov 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, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Benu - Tesco, Revúca 

 

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 

 

Adria, v Poliklinike nemocnice 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Dr. Max, Dlhé hony 1 

 

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

 

Humenné 

 

Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Snina 

 

NÁDEJ, Sládkovičova 300 

 

Trebišov 

 

ALOSA, Berehovská 3950/30 +421 056/6685815 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kam za kultúrou - streda 26. júla 

 [korzar.sme.sk; 26/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20610451/kam-za-kulturou-streda-26-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Ja, zloduch 3 o 13.10, 15.10, 16.00, 17.50, 3D o 13.40, Valerián a mesto tisícich planét o 15.30, 

19.50, 3D o 14.10, 17.00, Dunkirk o 17.20, 18.20, 19.40, 20.50, Bocian Riško o 13.00, 13.50, 15.50, Láska stojí za všetko 

o 18.10, Ako sa stať zlatokopom o 20.20, Vojna o planétu opíc o 17.40, 3D o 20.00, Transformers: Posledný rytier o 

14.40, Spider-man: Návrat domov o 13.30, 20.40, Autá 3 o 16.10, Pobrežná hliadka o 18.30, 47 metrov o 21.00 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Dunkirk o 18.00, 20.20, Valerián a mesto tisícich planét o 20.30, 3D o 17.45, Bocian Riško 

o 14.50, Vojna o planétu opíc o 20.10, Ako sa stať zlatokopom o 18.20, 20.40, Láska stojí za všetko o 16.30, 18.50, 

Spider-man: Návrat domov o 16.20, Ja, zloduch 3 o 13.00, 14.10, 16.00, Transformers: Posledný rytier o 13.30, Špina o 

16.10, Autá 3 o 14.00 hod., ÚSMEV - Valerián a mesto tisícich planét o 16.30, Špina o 19.00, Dunkirk o 20.45 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Bocian Riško o 14.50, Dunkirk o 18.00, 20.20, Valerián a mesto 

tisícich planét o 20.30, 3D o 17.45, Ako sa stať zlatokopom o 18.20, Láska stojí za všetko o 16.30, Vojna o planétu opíc o 

20.10, Ja, zloduch 3 o 13.00, 14.10, 16.00, Špina o 16.10, Autá 3 o 14.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Výstava: Za 

https://korzar.sme.sk/c/20610451/kam-za-kulturou-streda-26-jula.html
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prahom nového veku 2000 - 2017 Od Starej krásy po nové umenie (do 3. 9.), Kresba a maľba pre pokročilých a 

začiatočníkov od 17.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, 

Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.), 

(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; KATOVA BAŠTA 

(Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky v Košiciach (do 6. 9.), 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; Keď sa povie 

Poledniak (do 30. 9.), 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, ŠTÁTNA 

VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 70 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach - 

Knižnica včera a dnes (do 31. 8.), 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; Orbis Pictus /Rozhovory o umení o 17.00 hod., 

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNY DOM: Provinčný dom 

v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - 

vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM 

BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK 

DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: GALÉRIA 

KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič (do 13. 8.), MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Majstrovstvá sveta 

v TabQuize #3 o 20.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ja, zloduch 3 o 13.20, 17.30, 3D o 15.00, Valerián a mesto tisícich planét o 15.30, 17.00, 19.50, 

3D o 14.10, Dunkirk o 18.20, 20.50, Bocian Riško o 13.00, 14.00, 16.00, Láska stojí za všetko o 13.10, 18.00, Ako sa stať 
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zlatokopom o 20.10, Vojna o planétu opíc o 15.20, 3D o 19.40, Špina o 18.30, Spider-man: Návrat domov o 20.30 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Bocian Riško o 15.40, Dunkirk o 18.30, 21.00, Valerián a mesto tisícich planét o 18.00, 3D o 

15.30, Ako sa stať zlatokopom o 20.50, Ja, zloduch 3 o 15.50, Láska stojí za všetko o 17.50, Vojna o planétu opíc o 

20.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - Personal shopper o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie (do 10. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ 

VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vojtech Erdélyi/Paríž v Užhorode (do 10. 9.); ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. 

(ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) 

- Alexander Hricov - Výber z tvorby (do 15. 8.), RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci 

Európy (do 5. 11.), Prešov - Čo zostalo zapísané v listinách o 17.00 hod., 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, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág - Výstup na Zelené pleso 

(do 20. 9.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Výstava: 

Od genetiky po epigenetiku - Otcovia a synovia HOMMAGE á Jozef Jankovič (do 27. 8.), ART KLUB TG - Longhitano 

Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo 

zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 (do 10. 9.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA 

KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. 

M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. 

Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SVIDNÍK: MÚZEUM 

UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), 

VYŠNÉ RUŽBACHY: GRAND HOTEL STRAND - 3 333 km po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely (do 3. 9.), 

BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM: Dominika Paczkowská - Štyri ročné obdobia (do 22. 8.) 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Braxatorisová nezaostávala v tvorbe za svojimi slávnymi príbuznými 

 [teraz.sk; 26/07/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/braxatorisova-nezaostavala-v-tvorbe-za/36095-clanok.html 

 

Alexandra Braxatorisová mala slávnych predkov.  

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/braxatorisova-nezaostavala-v-tvorbe-za/36095-clanok.html
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 Senica/Bratislava 26. júla (TASR) - Alexandra Braxatorisová mala slávnych predkov. Dcéra slovenského právnika a 

literáta Pavla Braxatorisa, vnučka prozaika Martina Braxatorisa-Sládkoviča a pravnučka štúrovského básnika Andreja 

Sládkoviča sa stala známou dramaturgičkou. V tvorbe za svojimi príbuznými nezaostávala. Preložila vyše 35 operných 

libriet. O jej literárnom talente svedčia aj jej preklady romancí a piesní ruských skladateľov. V stredu 26. júla si kultúrna  

verejnosť pripomenie 80 rokov od jej narodenia. 

 

 Alexandra Braxatorisová sa narodila 26. júla 1937 v Senici. 

 

 Štúdium divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave absolvovala v roku 1960. Od začiatku 

60. rokov 20. storočia pôsobila ako dramaturgička v Krajskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Popri dramaturgii sa 

podieľala aj na autorskej a prekladateľskej činnosti. 

 

 Práci v Slovenskom národnom divadle v Bratislave sa venovala od roku 1977. Ako spoluautorka sa podpísala pod libreto 

opery Martin a Slnko od Tibora Freša (SND 1975) a opery Majster Pavol od Bartolomeja Urbanca uvedeného v Divadle 

Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici (1980). Prekladala množstvo operných libriet, okrem iných Dido a Aeneas, 

Xerxes, Lohengrin, Katarína Izmajlovová, Osud zhýralca, Othello. 

 

 V spolupráci s Jelou Krčméryovou preložila libretá opier napríklad Salome, Elektra, Bohéma, Aida alebo Čarovná flauta. 

Prekladala aj piesne ruských skladateľov. 

 

 Braxatorisová do slovenčiny preložila libretá operných diel z viacerých jazykov, napríklad z nemčiny: Friedrich von 

Flotow: Marta (SND, 1964), Paul Hindemith: Cardillac (SND, 1964), Georg Friedrich Händel: Xerxes (SND, 1969), 

Richard Wagner: Lohengrin (SND, 1976); z taliančiny Gian Carlo Menotti: Konzul (SND, 1966), Gaetano Donizetti: Luc ia 

di Lammermoor (ŠD Košice, 1968), Giacomo Puccini: Dievča zo západu (ŠD Košice, 1969), Giuseppe Verdi: Otello (ŠD 

Košice, 1972; DJGT Banská Bystrica, 1974), Ruggiero Leoncavallo: Komedianti (SND, 1984) a ďalšie. 

 

 V autorkinej pôvodnej tvorbe vyšla v roku 1962 dramatizácia románu 1962 Rok života. Dielo bolo odvysielané v 

Slovenskom rozhlase. Jej filmový medailón Mária Hubová zaradila v roku 1971 do programu Československá televízia 

(ČSTV). 

 

 Pre ČSTV Alexandra Braxatorisová pripravila libreto opery Petra Corneliusa Barbier z Bagdadu (1974), texty operiet 

Jacqua Offenbacha Banditi (Les Brigand, 1974) a Carla Millöckera Gasparone (Bratislava, 1963). V roku 1984 operetu 

inscenovalo Divadlo J. G. Tajovského v Banskej Bystrici.  

 

 Úspešná dramaturgička zomrela po dlhej a ťažkej chorobe v Bratislave 17. januára 2012 vo veku 74 rokov. Slovenská 

kultúra tak nenávratne prišla o špičkového teoretika a umelca. 

 

Späť na obsah 
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