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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Zákon o duálnom vzdelávaní je nevyhnutné novelizovať 

     [Obecné noviny; 29/2017,30/2017; 25/07/2017; s.: 3; r ; Zaradenie: AKTUALITY] 

1.2. Hľadáte si prácu alebo uvažujete nad zmenou? V Spišskej hľadajú nových ľudí 

     [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.3. Úspech zvolenského volejbalu na Spiši: Eleková druhá, Nemec tretí 

     [myzvolen.sme.sk; 26/07/2017; Stanislav Černák ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

1.4. HK Spišská Nová Ves bude farmou Popradu 

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

1.5. Toto ešte v Spišskej nikdy nebolo: Budeme môcť stretnúť živé sochy da Vinciho aj Steva Jobsa! 

     [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Druhý ročník Ritro futbal festu ovládla Žilina 

     [Noviny Poprad; 29/2017; 26/07/2017; s.: 10; mav ; Zaradenie: POPRAD] 

1.7. Kultúrny kalendár na august 2017 

     [Noviny Poprad; 29/2017; 26/07/2017; s.: 8; red ; Zaradenie: POPRAD] 

1.8. Walter Morgenbesser: Za svoje slzy sa nehanbím 

     [domov.sme.sk; 26/07/2017; Hynek Moravec ; Zaradenie: Domov] 

1.9. Spolu organizovali MS do 18 rokov. Poprad a Spišská Nová Ves budú spolupracovať 

     [sport.sme.sk; 26/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

1.10. Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

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

1.11. Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

     [dobrenoviny.sk; 26/07/2017; TASR ] 

1.12. Poprad s rezervou: HK Spišská Nová Ves bude farmou kamzíkov 

     [poprad.dnes24.sk; 26/07/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.13. Hokejové kluby sa dohodli na vymieňaní hráčov 

     [ta3.com; 26/07/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

1.14. Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

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

1.15. Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

     [dobrenoviny.sk; 26/07/2017; TASR ] 

1.16. Dlhoročný fotograf sa vydal do jednej z tiesňav raja: Nafotil zábery ako z rozprávky 

     [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.17. Nablýskané otvorenie vynoveného štadióna: Do Žiaru zamieria futbalové legendy! 

     [ziar.dnes24.sk; 26/07/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

1.18. Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

     [24hod.sk; 26/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.19. HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

     [hokejportal.net; 26/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 
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1.20. HK Poprad bude mať farmu v Spišskej Novej Vsi a pripravuje prestížny hokejový turnaj 

     [netky.sk; 26/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.21. Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

     [24hod.sk; 26/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.22. Dopravné policajné hliadky na Slovensku dňa 26.07.2017 

     [benzin.sk; 26/07/2017; dmi ; Zaradenie: Správy] 

1.23. Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Zaspal za volantom 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 26/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.24. Nehoda po mikrospánku 

     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 26/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.25. VTC Pezinok na úvod sezóny proti nováčikovi z Nového Mesta 

     [Pezinské ECHO; 15/2017; 27/07/2017; s.: 6; SVF.SK ; Zaradenie: šport] 

1.26. Stručne 

     [Nový Čas; 172/2017; 27/07/2017; s.: 28; Redakcia ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.27. Tréner a štyri hráčky z Kométy idú do Ostravy 

     [spis.korzar.sme.sk; 27/07/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.28. Tipy na dnes - štvrtok 27. júla 

     [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.29. Vzdali boj s reťazcami a budujú si vlastnú sieť (Potravinári, ktorí kŕmia Slovensko) 

     [aktuality.sk; 27/07/2017; Martin Odkladal ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.30. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 27. júla 

     [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.31. Kam za kultúrou - štvrtok 27. júla 

     [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.32. Spišská Nová Ves bude farmou Popradu 

     [Korzár; 172/2017; 27/07/2017; s.: 13; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.33. Pracujem na psychike. Zabojujem o NHL 

     [Pravda; 172/2017; 27/07/2017; s.: 36; Michal Mastený ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Zákon o duálnom vzdelávaní je nevyhnutné novelizovať 

 [Obecné noviny; 29/2017,30/2017; 25/07/2017; s.: 3; r ; Zaradenie: AKTUALITY] 

 

V Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia Perspektívy celoživotného vzdelávania, ktorá hodnotila výsledky 

unikátneho dvojročného projektu Slovak Austrian German Alliance for Vocational Education and Training. (SAGA for 

VET). 
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Projekt sa uskutočňoval v rámci programu Európskej únie Erasmus+ a zapojili sa doň slovenské štátne vzdelávacie 

inštitúcie, súkromné spoločnosti, pôsobiace v oblasti vzdelávania a rekvalifikácie, akademická obec ako aj vzdelávacie 

inštitúcie a spoločnosti z Nemecka a Rakúska. Už niekolko rokov sa na Slovensku hovorí o nepriaznivej situácii na trhu 

práce, ktorá vyplýva predovšetkým z nedostatku odborne pripravenej pracovnej sily. Projekt sa preto zaoberal novými 

akreditovanými programami na Slovensku, úspešnými príkladmi v Nemecku a Rakúsku, osobitne pri uskutočňovaní 

systému duálneho vzdelávania a zároveň mal ambíciu vypracovať odporúčania pre štátne inštitúcie i súkromné 

spoločnosti, ktoré sa na Slovensku venujú problematike celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie nezamestnaných. V 

rámci projektu SAGA for VET sa uskutočnila pilotná rekvalifikácia 89 uchádzačov o zamestnanie, a to v šiestich 

profesiách, konkrétne zámočník, pracovník vo vodárenstve, pracovník veľkoobchodu, pracovník maloobchodu, 

sadrokartonista a strojný zámočník. Do projektu sa počas dvoch rokov zapojilo 5 úradov práce (Michalovce, Trebišov, 

Čadca, Zvolen a Spišská Nová Ves). Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga 

Nachtmannová vo svojom vystúpení informovala, že ministerstvo pripravuje novelizáciu zákona o celoživotnom 

vzdelávaní, ktorá by mala reagovať na najnovšie trendy. V rámci duálneho vzdelávania vyzdvihla tiež nevyhnutnosť 

priameho prepojenia škôl so zamestnávateľmi. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián 

Valentovič, ktorý je zároveň aj podpredsedom Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu hovoril vzhľadom na 

požiadavky trhu práce o potrebe transformácie stredného odborného školstva. Informoval tiež, že v najbližšom čase sa 

rozbehne 30 až 50 rekvalifikačných kurzov v reálnych podmienkach, čiže v spolupráci so zamestnávateľmi. Zdôraznil aj 

nevyhnutnosť presadzovať koncepciu Priemysel 4.0, čiže reagovať na postupnú informatizáciu v spoločnosti a viac ako 

komunikačné alebo manažérske zručnosti zdokonaľovať predovšetkým odbornú prípravu. Člen Prezídia Asociácie 

zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta hovoril o zefektívnení celoživotného vzdelávania, vyzdvihol pritom 

potrebu legislatívnych zmien, a osobitne sa venoval nevyhnutnosti novelizácie zákona o duálnom vzdelávaní. Vyzval tiež 

na výraznejšiu orientáciu na technicky zamerané rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných. Najmä pre kritickú skupinu 

dlhodobo nezamestnaných by navrhoval dlhodobé kurzy. Bernhard Beckmann, predseda dozornej rady nemeckého 

vzdelávacieho koncernu Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG), ktorý na Slovensku pôsobí už 12 

rokov v oblasti súkromných stredných odborných škôl, ocenil prínos projektu SAGA for VET, ktorý umožňuje - aj napriek 

rozdielnym legislatívnym podmienkam v Nemecku, Rakúsku a na Slovensku - efektívne preberanie vzájomných 

skúseností pri skvalitňovaní celoživotného vzdelávania a uskutočňovaní rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných. 

 

(r) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Hľadáte si prácu alebo uvažujete nad zmenou? V Spišskej hľadajú nových ľudí 

 [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hladate-si-pracu-alebo-uvazujete-nad-zmenou-v-spisskej-hladaju-novych-ludi-275672 

 

 Mesto v Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na tri voľné pracovné miesta. Jedná sa o tieto pozície... 

 

http://spisska.dnes24.sk/hladate-si-pracu-alebo-uvazujete-nad-zmenou-v-spisskej-hladaju-novych-ludi-275672
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Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na plný pracovný úväzok na tri pracovné pozície v Komunitnom 

centre. Konkrétne ide o pracovné miesto odborného garanta, odborného pracovníka a jedno pracovné miesto pracovníka. 

 

"Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne 

alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu mestského úradu," informujú kompetentní s tým, že je potrebné 

označiť obálku "Výberové konanie NP KC – NEOTVÁRAŤ". 

 

Prečítajte si aj 

 

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem, môžu sa však uchádzať aj o viacero 

pozícií. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. augusta 2017 do konca pracovnej doby. 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. septembra 2017 o 8:30 v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Prečítajte si aj 

 

K žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza) 

je potrebné priložiť: 

 

- podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát) 

- kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnych skúškach), 

- potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok) – 

platí pre pozície odborný garant KC a odborný pracovník KC 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Uchádzač môže predložiť aj odporúčania, alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od 

organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, no nie je to povinné. Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza zároveň 

o viacero pracovných pozícií, nemusí zasielať požadované doklady osobitne pre každú pozíciu. Uchádzať vo svojej 

žiadosti zreteľne uvedie, o ktoré pozície má záujem a požadované doklady k žiadosti zašle len v jednom vyhotovení. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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Späť na obsah 

 

1.3.  Úspech zvolenského volejbalu na Spiši: Eleková druhá, Nemec tretí 

 [myzvolen.sme.sk; 26/07/2017; Stanislav Černák ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

https://myzvolen.sme.sk/c/20612259/uspech-zvolenskeho-volejbalu-na-spisi-elekova-druha-nemec-treti.html 

 

V štvrtom kole série majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale sa výrazne darilo zvolenským hráčom. 

 

Séria majstrovstiev Slovenska pokračovala štvrtým kolom v Spišskej Novej Vsi. Opäť zaznamenal výraznejšiu stopu aj 

zvolenský volejbal. Eva Eleková spolu so starou známou partnerkou Sisi Poszmikovou (hrávala s ňou snežný volejbal), 

skončili na vynikajúcom druhom mieste. Nad ich sily boli len majsterky Slovenska Ľubica Šipošová a Lucia Behúňová. 

"So Sisi sa nám hralo dobre, zápasy v pavúku sme zvládli v pohode a spoločne aj so semifinále ich vyhrali 2:0. Finále už 

bolo jednoznačne v prospech našich súperiek, v ich prospech určite rozhodli väčšie skúsenosti, aj zohratosť, keďže spolu 

hrajú už roky. S druhým miestom som však spokojná a verím, že toto umiestnenie zopakujeme aj v ďalšom kole v 

Košiciach," povedala o priebehu turnaja strieborná Eleková. 

 

Darilo sa aj ďalšiemu Zvolenčanovi, Ľubošovi Nemcovi (mimochodom, priateľovi Evy Elekovej), ktorý spoločne s 

Michalom Kollárom skončili na celkovom treťom mieste. Nad ich sily boli na Spišy len dva ukrajinské páry. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  HK Spišská Nová Ves bude farmou Popradu 

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

https://spis.korzar.sme.sk/c/20612332/hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradu.html 

 

Obe strany považujú dohodu za prospešnú pre rozvoj hokeja. 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. 

 

Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská Nová Ves stáva farmou extraligistu. 

 

Švagerko: Výhodná zmluva pre obe strany 

 

Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

 

"Táto zmluva umožňuje to, že si budeme vzájomne pomáhať. Týka sa to výmeny hráčov v rámci juniorského a 

seniorského tímu," objasnil Švagerko. 

 

https://myzvolen.sme.sk/c/20612259/uspech-zvolenskeho-volejbalu-na-spisi-elekova-druha-nemec-treti.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20612332/hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradu.html
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Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany. 

 

"Naše A-mužstvo má isté ciele, ktoré sú skromné, napríklad dostať sa do play off, či dotiahnuť do hľadiska čo najviac 

divákov," doplnil. 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. 

 

"My budeme mať z tejto zmluvy len výhody. Chceme hrať dobrý hokej a nehrať to, na čo nemáme," uviedol Volný. 

 

Bondra: Som hrdý na popradský hokej 

 

Spoluprácu medzi klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. 

 

"Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej 

vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a 

rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport 

Ligu," povedal Bondra. 

 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. 

 

Zvýši sa konkurencia medzi hráčmi 

 

Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami kvalitných hokejistov. 

 

"Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a nemajú ešte na to, aby hrali 

extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. 

 

Podľa Klaudiusa Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", 

počet juniorov je neobmedzený. 

 

Osvedčená spolupráca 
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Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. 

 

V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. 

 

Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol šampionát pod Tatrami rekordnú divácku 

účasť. 

 

Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou existovala aj v roku 2011. 

 

Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským klubom a súčasne bola v tom 

čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do prvoligového tímu. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Toto ešte v Spišskej nikdy nebolo: Budeme môcť stretnúť živé sochy da Vinciho aj Steva 

Jobsa! 

 [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/toto-este-v-spisskej-nikdy-nebolo-budeme-moct-stretnut-zive-sochy-da-vinciho-aj-steva-jobsa-275673 

 

 Na rôznych miestach v centre mesta budeme môcť stretnúť desiatky živých sôch osobností. Spišská sa stane prvým 

mestom v SR, kde sa uskutoční Festival živých sôch. 

 

Koniec prázdnin ukončí naše mesto veľkolepo s parádnou novinkou. Aj keď festivalov je počas letného obdobia dosť, 

takýto v našom meste ešte nikdy nebol a nielen u nás. 

 

Spišská Nová Ves bude prvým mestom na Slovensku, kde sa uskutoční Festival živých sôch. Dvojdňové podujatie sa 

bude konať v posledné prázdninové dni 1. – 2. septembra 2017. 

 

Prečítajte si aj 

 

Na rôznych miestach v centre nášho mesta tak budete môcť stretnúť desiatky živých sôch osobností, akými sú napríklad 

Coco Channel, Henry Ford, Leonardo da Vinci alebo Steve Jobs, ktoré zmenia kolorit námestia a pripravia pre domácich i 

návštevníkov nezabudnuteľný umelecký zážitok. 

 

http://spisska.dnes24.sk/toto-este-v-spisskej-nikdy-nebolo-budeme-moct-stretnut-zive-sochy-da-vinciho-aj-steva-jobsa-275673
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Hlavným organizátorom a umeleckým riaditeľom festivalu je podľa informácií webovej stránky mesta rodák zo Spišskej 

Novej Vsi Radovan Michalov, ktorý je autorom známej umeleckej skupiny Big Names. Záštitu nad festivalom prebral 

osobne primátor Ján Volný. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Druhý ročník Ritro futbal festu ovládla Žilina 

 [Noviny Poprad; 29/2017; 26/07/2017; s.: 10; mav ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Koniec uplynulého týždňa patril v Poprade futbalu. Na štadióne vo Veľkej sa uskutočnil 2. ročník medzinárodného 

futbalového festivalu Ritro futbal fest 2017 za účasti desiatich tímov zo Slovenska a Ukrajiny. 

 

Po úspešnom 1. ročníku sa organizátori z FK Poprad rozhodli v načatej tradícii pokračovať a urobili dobre. Úroveň opäť 

stúpla a futbalové nádeje do 13 rokov si počas troch dní užívali množstvo futbalovej i nefutbalovej zábavy. "Chceme sa 

stále zlepšovať a posúvať dopredu. Účasť bola oproti minulému roku kvalitnejšia a v tomto trende chceme pokračovať. Aj 

naši chlapci predviedli v konfrontácii prevažne ligových tímov úžasné výkony. Vieme kde sa nachádzame a vidíme u 

našich mladých hráčov posun vpred," uviedol prezident FK Poprad Roman Dvorčák. Chlapci z Popradu si zmerali sily s 

takými značkami ako AS Trenčín, MŠK Žilina, MFK Zemplín Michalovce, ŽP Šport Podbrezová, Futbalová škola Mareka 

Hamšíka Jupie Banská Bystrica, MFK Ružomberok, či FC Spartak Trnava, ale aj so susedmi z FK Noves Spišská Nová 

Ves a ukrajinským zástupcom FS SJFSOOR Užhorod. Po pomalšom rozbehu vybojovali zverenci trénera Borisa Riga 

piate miesto, čím vylepšili svoju pozíciu spred roka o dve priečky. "Všetko bolo super, od počasia, cez súperov, až po 

samotný program festivalu. Bolo to šité na mieru týmto deťom, takže klobúk dole pred vedením nášho klubu. Výsledky 

neboli veľmi dôležité, ale teší nás každý posun vpred nášho družstva," hodnotil tréner FK Poprad U13 B. Rigo. "Tento 

ročník bol naozaj výborne zorganizovaný a súperi boli na veľmi vysokej úrovni. Odohrali sme super zápasy i keď na 

začiatku nám to veľmi nešlo. Potom sme sa rozbehli a začali sme vyhrávať," povedal kapitán FK Poprad U13 Daniel 

Ďurčo. "Bola to zábava, našli sme si v ostatných tímoch veľa nových kamarátov," pridal sa jeho spoluhráč Sebastián 

Kuraj. 

 

Okrem futbalu sa mohli účastníci tešiť aj na zaujímavý a pestrý sprievodný program. Veľkolepý otvárací ceremoniál na 

Námestí sv. Egídia spestrili svojou účasťou aj bývalí reprezentanti Stanislav Šesták, Kamil Kopúnek a Martin Jakubko. 

Nechýbali súťaže zručností, či spoločná opekačka, kino pod holým nebom a záverečné kúpanie v popradskom 

aquaparku. V samotnom turnaji dominovala Žilina, ktorá vystriedala na tróne festivalu AS Trenčín. 
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(mav) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Kultúrny kalendár na august 2017 

 [Noviny Poprad; 29/2017; 26/07/2017; s.: 8; red ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Tatranská galéria v Poprade Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 

 

VÝSTAVY 

 

Do 27. augusta 

 

Od genetiky po epigenetiku - OTCOVIA A SYNOVIA HOMMAGE Jozef Jankovič 

 

Výstava Od genetiky po epigenetiku obsahuje diela vybraných umelcov z troch európskych krajín, aby ukázala v čo 

najväčšej miere širokú škálu nápadov a prostriedkov artikulácie - Jozef Jankovič a Patrik Kovačovský (SR), Jan 

Berdyszak a Marcin Berdyszak (Poľsko), Veso Sovilj a Mladen Miljanovič (Bosna a Hercegovina), výstavu z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Od 31. augusta 

 

Lukáš Pažitka - Krajiny 

 

31. augusta o 17. hod. - vernisáž výstavy. 

 

STÁLA EXPOZÍCIA 

 

Odkryté hodnoty app 

 

Vynovená stála expozícia diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje tvorbu takmer 80-tich autorov. 

 

ART KLUB 

 

Celý august 
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Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku - výstava fotografií predstavujúcich prácu polície. VILA FLÓRA, STARÝ 

SMOKOVEC 

 

Celý august 

 

Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 Výstava fotografií z prvovýstupu čsl. expedície na Tirič West I., 7 487 m n. m. 

 

Stála expozícia 

 

Tatry v umení zo zbierok TG 

 

TVORIVÉ DIELNE 

 

tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a stálej expozícii. 

 

KONCERTY 

 

31. august o 17. hod. - Vladimír Merta - český pesničkár 

 

- koncert významného českého pesničkára. 

 

Viac na www.tatragaleria.sk 

 

---- 

 

Podtatranské múzeum v Poprade Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu 

 

Od 2. augusta do 30. augusta 

 

Tajomné záhrady - Eliška Bednárová 4. augusta o 16. hod. - vernisáž výstavy. 

 

Celý august 

 

S knihou ma baví svet - 2. ročník 

 

Výstava výtvarných prác žiakov základných škôl. Oddelenie umenia Spišská Sobota 

 

Celý august 
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Stretnutie 

 

Miloslav Turzák, Tomáš Turzák, Lukáš Turzák, Martin Valko 1. augusta o 17. hod. - vernisáž výstavy. 

 

Otváracie hodiny Podtatranskej knižnice počas augusta: pobočky na Podtatranskej ul. č. 1, Sobotské nám. č. 24 a na 

sídlisku Juh vo Výkriku - pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 17. hod., streda, sobota a nedeľa zatvorené. 

 

Pobočka na sídlisku Juh na Rastislavovej ul. - pondelok a štvrtok od 9. do 17. hod., utorok, streda, piatok, sobota a 

nedeľa zatvorené. 

 

Zmena programu vyhradená! 

 

---- 

 

Podtatranská knižnica Poprad Podtatranská ul. č. 1 

 

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v auguste zatvorené. Otvorená bude len 

expozícia v Spišskej Sobote pondelok až piatok od 10. do 18. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 18. hod. 

 

Expozície múzea 

 

Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty. 

 

"LEGOVANIE" v múzeu - netradičná výstava exponátov vytvorených z dánskej stavebnice LEGO, prezentuje svetové i 

domáce architektonické dominanty. 

 

Projekt Micro Panoráma Poprad - možnosť rozhodnúť, ktoré architektonické dominanty mesta Poprad sa zrealizujú z 

LEGA. 

 

Aj my sme LEGANDARIUM! - do múzea pozýva neandertálkyňa AGA. 

 

LETNÁ ČITÁREŇ 2017 

 

9. august od 17. do 20. hod. 

 

Múzeum otvorené ... 
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(130. výročie otvorenia Karpatského múzea v Poprade) - prednášajúci Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová - Podtatranské 

múzeum v Poprade. 23. august od 17. do 20. hod. 

 

Poprad vo svetle novších archeologických nálezov - prednášajúci PhDr. Marián Soják, PhD., Archeologické ústav SAV 

Nitra, pracovisko Spišská Nová Ves. Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka na OÚ v Gánovciach. 

 

Zmena programu vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Walter Morgenbesser: Za svoje slzy sa nehanbím 

 [domov.sme.sk; 26/07/2017; Hynek Moravec ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20612228/walter-morgenbesser-za-svoje-slzy-sa-nehanbim.html 

 

Ako chlapec slúžil dôstojníkovi wehrmachtu, v lágri spoznal budúceho režiséra Juraja Herza. 

 

Walter Morgenbesser sa narodil 14. 12.1930 v židovskej rodine v Spišskej Novej Vsi. Jeho otec bol relatívne úspešný 

dámsky krajčír, ale keďže musel podporovať štúdium svojich starších synov, rodina sa neustále potácala na hranici 

chudoby. Walter bol najmladší spomedzi siedmich bratov. 

 

Walter Morgenbesser spolu so súrodencami vyrastal v prenajatom byte v priestoroch rímskokatolíckej farnosti. Farárom 

bol opát ThDr. František Rolný, Walter na neho spomína iba v dobrom. Rodina si uňho mohla v najhorších časoch 

schovať cennosti, otec Rolný im ich po vojne bez problémov vydal. 

 

Walterov najstarší brat Samuel vyštudoval lekársku fakultu v Prahe, vďaka čomu sa neskôr aj na Waltera ako maloletého 

vzťahovala hospodárska výnimka - do roku 1944 bol ochránený pred transportmi. Počas vojny slúžil Samuel v nemocnici 

v Humennom, bohužiaľ, zahynul za pohnutých okolností - spáchal samovraždu - krátko pred prechodom frontu v roku 

1944. 

 

V službe u dôstojníka wehrmachtu 

 

Walter Morgenbesser bol živé, nezbedné dieťa, ktoré škola nebavila. Nijako mu neprekážalo, že postupom vojnových 

rokov sa školská dochádzka pre židovské deti čoraz viac utlmovala. Navyše, nehodlal počúvať žiadne autority, najmä nie 

tie, ktoré mu nariaďovali, kedy a kam môže a má chodiť a kedy musí mať na sebe židovskú hviezdu. 

 

Hoci Spišská Nová Ves bola malomesto, Walter si trúfal chodiť po nej bez hviezdy. Bol árijského vzhľadu, vedel výborne 

po nemecky, vďaka pobytu na katolíckej fare sa dobre vyznal v katolíckych sviatkoch a liturgii. Mohol sa tak celkom 

jednoducho vydávať za nemeckého chlapca. 

 

https://domov.sme.sk/c/20612228/walter-morgenbesser-za-svoje-slzy-sa-nehanbim.html
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Pri jeho obvyklých potulkách po Spišskej Novej Vsi si ho raz všimol nemecký dôstojník wehrmachtu Max Seidl. Ten si 

ho obľúbil a Walter mu za jedlo z dôstojníckej kuchyne a niekoľko drobných začal slúžiť. Tento neformálny vzťah trval 

niekoľko týždňov či azda mesiacov. 

 

Max Seidl prišiel pri nálete v Hannoveri v severnom Nemecku o rodinu a možno chcel chlapca adoptovať v presvedčení, 

že je spišský Nemec. Vtedy to začalo byť neúnosné a jedného dňa si dôstojník Seidl všimol, že malý Walter plače. Po 

otázke, prečo plače, mu Walter povedal pravdu. 

 

- Vyber teraz revolver a vystreľ na mňa. 

- Prečo chceš, aby som ťa zastrelil? 

- Pretože som vám klamal. 

- V čom si mi klamal? 

- Doteraz si nevedel, tak vám poviem pravdu. Som Žid! 

- Jude ist kein Mensch? (Vari Žid nie je človek?) 

 

Max Seidl ho neprezradil, bol to však koniec ich stretnutí. 

 

Na Slovensko prichádzali ďalší nemeckí vojaci. V čase Slovenského národného povstania prestali platiť všetky výnimky, 

Slovensko obsadilo nemecké vojsko a začala sa nová vlna deportácií. 

 

Do transportu musela na jeseň roku 1944 aj rodina Morgenbesserovcov. Z Prešova odišli v dobytčom vagóne do 

Osvienčimu. V Osvienčime Walter naposledy videl svoju matku. On sám bol s otcom poslaný do Ravensbrücku a neskôr, 

po evakuácii Ravensbrücku, do Sachsenhausenu. 

 

V Ravensbrücku bol na baraku v "kinderbloku", kde bola asi polovica židovských a polovica rómskych detí. Cigánske deti 

boli kastrované a po tejto operácii dostávali špeciálny prídel chleba. Walter Morgenbesser spomína, že tiež chcel byť 

kastrovaný, pre ten prídel chleba. 

 

V Sachsenhausene s Jurajom Herzom 

 

V januári 1945 ich z Ravensbrücku vlakom odsunuli. Po čase z neho vystúpili, aby ďalšie kilometre došli pešo – až do 

Sachsenhausenu. Po tomto únavnom pochode Walterovi v prvý deň na baraku ukradli chlieb. 

 

"Bol tam kápo Ukrajinec: potvora, vrah. Keď jeden väzeň druhému ukradol chlieb, podľa ‚zákona nasledovala smrť. 

Uprostred noci sa zobudili dvaja muži a začali kričať: ‚Ukradli mi chlieb, ukradli mi chlieb. Ja som mal chlieb priviazaný na  

špagáte, keby ho niekto potiahol, tak sa zobudím. Zobudil som sa, no môj chlieb tam ešte bol. Znovu som zaspal a keď 

som sa potom prebudil, zostal len špagát, vrecko s chlebom zmizlo. Dostal som hysterický záchvat. Chlieb bol všetko, čo 

som mal. Bez chleba nemáš nič." 
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Za to, že si ho dovolil pre takú hlúposť zobudiť, kápo Waltera udrel železnou tyčou tak, že ešte pri nástupe nemohol stáť 

rovno. Pri nástupe dostal ďalšiu ranu, aby sa vyrovnal. Aj taká bola "cena života". 

 

Počas oslobodenia bol Walter na baraku s neskorším filmovým režisérom Jurajom Herzom. Walter Morgenbesser 

spomína na to, ako spolu museli pochodovať a ako sa delili o prídely potravín. Juraj Herz bol oveľa väčší "musulman" 

(podvyživený väzeň koncentračného tábora, pozn. red.) ako on sám - spoločnosť Waltera a jeho otca mu možno 

zachránila život. 

 

Vojak aj šofér diplomatov 

 

Po rôznych peripetiách v Poľsku sa Walter vrátil s otcom do Spišskej Novej Vsi, kde sa stretol s ďalšími tromi bratmi, 

ktorí prežili. Matka zahynula, rovnako tak ďalší dvaja bratia. 

 

Všetci preživší odišli postupne do Izraela, Walter ako všetci ostatní slúžil v armáde. Prešiel si azda všetkými vojnovými 

konfliktmi až do jomkipurskej vojny v roku 1973. Slúžil najmä na egyptskom fronte, jeden čas dokonca v jednotke pod 

velením neskoršieho premiéra Ariela Šarona. V čase mieru sa celý svoj život pohyboval v prostredí áut a stavebných 

strojov, či už ako vodič alebo mechanik. 

 

Na sklonku aktívneho života stihol ešte pracovať ako vodič na vtedajšom znovuotvorenom veľvyslanectve 

Československa v Tel Avive. Keď veľvyslanectvo ČSFR hľadalo vodiča so znalosťou češtiny alebo slovenčiny, Walter 

Morgenbesser sa prihlásil. Zo začiatku mal niekedy problém dorozumieť sa s vtedajším veľvyslancom, Čechom Milošom 

Pojarom. Občas to vyriešili kompromisom, poradili sa po nemecky. Neskôr si na veľvyslancovu češtinu zvykol. 

 

Walter začal tiež cestovať na rodné Slovensko, kde pri jednej z návštev stretol v Spišskej Novej Vsi stredoškolskú 

profesorku dejepisu a miestnu patriotku Ruženu Kormošovú, ktorá v roku 2007 napísala a pripravila na vydanie knihu o 

jeho ceste životom, nazvanú Cena života. "Stále, keď si spomínam na tie veci, tak musím plakať. To je moje šťastie, že 

viem plakať. Ja sa za to nehanbím. To je moje šťastie, tým si odľahčím." 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Spolu organizovali MS do 18 rokov. Poprad a Spišská Nová Ves budú spolupracovať 

 [sport.sme.sk; 26/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

https://sport.sme.sk/c/20612508/hokej-poprad-a-spisska-nova-ves-budu-spolupracovat.html 

 

Pri podpise dohody bol aj legendárny Peter Bondra. 

 

https://sport.sme.sk/c/20612508/hokej-poprad-a-spisska-nova-ves-budu-spolupracovat.html
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POPRAD. Tipsportligový hokejový klub HK Poprad a prvoligový tím HK Spišská Nová Ves v stredu predpoludním 

podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Zmluva znie na jeden rok. Bude sa týkať výmeny hráčov v juniorských aj 

seniorských tímoch. 

 

Popradskú stranu na stredajšom slávnostnom podpise dohody reprezentovali primátor mesta Jozef Švagerko, tréner 

klubu Marcel Ozimák a ambasádor klubu Peter Bondra, za Spišiakov boli prítomní primátor Ján Volný, kouč A-tímu Jozef 

Škrak a zástupca klubu Klaudius Zekucia. 

 

Mestá Poprad a Spišská Nová Ves spolupracovali v oblasti hokeja aj v minulosti. V sezóne 2011/2012 pod Vysokými 

Tatrami pôsobil v nadnárodnej KHL klub HC Lev Poprad a kooperoval so slovenským prvoligistom, prevažne na Spiši 

hrával svoje domáce zápasy aj juniorský tím Tatranskí vlci. 

 

V ročníku 2016/2017 obe mestá organizovali úspešné majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

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

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hk-spisska-nova-ves-bude-fa/272308-clanok.html 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. 

 

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko Foto: TASR - Oliver Ondráš 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská 

Nová Ves stáva farmou extraligistu. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

 

"Táto zmluva umožňuje to, že si budeme vzájomne pomáhať. Týka sa to výmeny hráčov v rámci juniorského a 

seniorského tímu," objasnil Švagerko. Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany. "Naše A-mužstvo má isté 

ciele, ktoré sú skromné, napríklad dostať sa do play off, či dotiahnuť do hľadiska čo najviac divákov," doplnil. 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. "My budeme 

mať z tejto zmluvy len výhody. Chceme hrať dobrý hokej a nehrať to, na čo nemáme," uviedol Volný. Spoluprácu medzi 

klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim 

k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, 

že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť 

mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hk-spisska-nova-ves-bude-fa/272308-clanok.html
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"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je 

neobmedzený. 

 

Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 

majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol 

šampionát pod Tatrami rekordnú divácku účasť. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou 

existovala aj v roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským 

klubom a súčasne bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do 

prvoligového tímu. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

 [dobrenoviny.sk; 26/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106696/tipsport-liga-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. 

 

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko — Foto: TASR - Oliver Ondráš 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská 

Nová Ves stáva farmou extraligistu. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

 

"Táto zmluva umožňuje to, že si budeme vzájomne pomáhať. Týka sa to výmeny hráčov v rámci juniorského a 

seniorského tímu," objasnil Švagerko. Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany. "Naše A-mužstvo má isté 

ciele, ktoré sú skromné, napríklad dostať sa do play off, či dotiahnuť do hľadiska čo najviac divákov," doplnil. 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. "My budeme 

mať z tejto zmluvy len výhody. Chceme hrať dobrý hokej a nehrať to, na čo nemáme," uviedol Volný. Spoluprácu medzi 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106696/tipsport-liga-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov
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klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim 

k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, 

že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť 

mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je 

neobmedzený. 

 

Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 

majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol 

šampionát pod Tatrami rekordnú divácku účasť. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou 

existovala aj v roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským 

klubom a súčasne bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do 

prvoligového tímu. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Poprad s rezervou: HK Spišská Nová Ves bude farmou kamzíkov 

 [poprad.dnes24.sk; 26/07/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/poprad-s-rezervou-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov-275742 

 

 Niekdajší hokejoví rivali si tľapli a budú spolupracovať. HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

využívať služby HK Spišská Nová Ves. 

 

Jedna spolupráca, dvaja víťazi 

 

Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská Nová Ves stáva farmou extraligistu. Podľa 

zmluvy si kluby pomáhať pri výmene hráčov v rámci juniorského a seniorského tímu. Spoluprácu medzi klubmi víta aj 

http://poprad.dnes24.sk/poprad-s-rezervou-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov-275742
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ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim k 

minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, že 

sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť 

mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Na Spiši to nie je novinka 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu kamzíkov, počet juniorov je 

neobmedzený. 

 

Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 

majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou existovala aj v 

roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským klubom a súčasne 

bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do prvoligového tímu. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Hokejové kluby sa dohodli na vymieňaní hráčov 

 [ta3.com; 26/07/2017; TA3 ; Zaradenie: Šport] 

http://www.ta3.com/clanok/1109789/hokejove-kluby-sa-dohodli-na-vymienani-hracov.html 

 

Dva podtatranské hokejové kluby sa pustili do vzájomnej spolupráce. Prvoligová Spišská Nová Ves bude farmou 

extraligového Popradu. Obe strany uzavreli zmluvu, na základe ktorej si môžu vymieňať hráčov nielen v rámci 

seniorského ale aj juniorského tímu. 

 

Späť na obsah 

http://www.ta3.com/clanok/1109789/hokejove-kluby-sa-dohodli-na-vymienani-hracov.html
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1.14.  Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

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

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-poprad-odohra-pripravu-v-dre/272321-clanok.html 

 

Dresy sú okrem tradičnej bielej a modrej farby, ktorá je spojená s klubovými farbami, doplnené aj o zlatú. 

 

Na snímke zľava tréner HK Poprad Marcel Ozimák, ambasádor HK Poprad Peter Bondra, primátor mesta Poprad Jozef 

Švagerko, primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný, predseda Výkonného výboru HK Spišská Nová Ves Klaudius 

Zekucia a tréner Hk Spišská Nová Ves Jozef Škrak počas tlačovej konferencie k podpisu dohody o spolupráci medzi 

klubmi v Poprade 26. júla 2017. Foto: TASR/Simona Ivančáková 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Šesť účastníkov z piatich krajín sa predstaví na jubilejnom 70. ročníku prestížneho hokejového 

turnaja o Tatranský pohár v Poprade. Domáci klub HK Poprad bude hrať v dresoch, ktorých nosným prvkom je logo 

pripomínajúce 70. ročník najstaršieho turnaja v ľadovom hokeji na Slovensku a zároveň druhého najstaršieho turnaja v 

Európe. 

 

V týchto dresoch odohrajú "kamzíci" aj prípravné zápasy, vrátane Vyšehrad Cup-u. Informoval o tom počas stredajšej 

tlačovej konferencie v Poprade prezident tamojšieho tipsportligistu Ľudovít Jurinyi. "Jubilejnému 70. ročníku by sa patrilo 

dať nejakú noblesu a špeciálny význam. Preto sme sa dohodli na špeciálnej kolekcii. Symbolicky by sme v nich chceli 

odohrať kompletnú prípravu," poznamenal Jurinyi. 

 

Dresy sú okrem tradičnej bielej a modrej farby, ktorá je spojená s klubovými farbami, doplnené aj o zlatú. "Už vlani sme 

mali zakomponovanú zlatú farbu v dresoch počas Tatranského pohára. Zlatá farba evokuje výnimočnosť," vysvetlil 

prezident HK Poprad. Dresy pôjdu po prípravnej časti na konci augusta do dražby. Podľa Jurinyiho ešte presne nevedia, 

kde výťažok z predaja dresov darujú. 

 

Počas konania Tatranského pohára, ktorý sa pod Tatrami odohrá od 17. do 20. augusta, sa uskutoční aj odborná 

konferencia venovaná histórii a významu tohto turnaja. Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. augusta v konferenčnej 

miestnosti Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu (NTC SFZ). 

 

Na Tatranskom pohári sa okrem domáceho tímu HK Poprad predstavia aj HC Košice, francúzske družstvo Les Aigles de 

Nice, maďarský klub Dunaújváros, bieloruský Junosť Minsk a nemecký druholigový klub EHC Bayreuth Tigers. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

 [dobrenoviny.sk; 26/07/2017; TASR ] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-poprad-odohra-pripravu-v-dre/272321-clanok.html
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http://www.dobrenoviny.sk/c/106704/poprad-odohra-pripravu-v-dresoch-s-logom-70-rocnika-tatranskeho-pohara 

 

Dresy sú okrem tradičnej bielej a modrej farby, ktorá je spojená s klubovými farbami, doplnené aj o zlatú. 

 

Na snímke zľava tréner HK Poprad Marcel Ozimák, ambasádor HK Poprad Peter Bondra, primátor mesta Poprad Jozef 

Švagerko, primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný, predseda Výkonného výboru HK Spišská Nová Ves Klaudius 

Zekucia a tréner Hk Spišská Nová Ves Jozef Škrak počas tlačovej konferencie k podpisu dohody o spolupráci medzi 

klubmi v Poprade 26. júla 2017. — Foto: TASR/Simona Ivančáková 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Šesť účastníkov z piatich krajín sa predstaví na jubilejnom 70. ročníku prestížneho hokejového 

turnaja o Tatranský pohár v Poprade. Domáci klub HK Poprad bude hrať v dresoch, ktorých nosným prvkom je logo 

pripomínajúce 70. ročník najstaršieho turnaja v ľadovom hokeji na Slovensku a zároveň druhého najstaršieho turnaja v 

Európe. 

 

V týchto dresoch odohrajú "kamzíci" aj prípravné zápasy, vrátane Vyšehrad Cup-u. Informoval o tom počas stredajšej 

tlačovej konferencie v Poprade prezident tamojšieho tipsportligistu Ľudovít Jurinyi. "Jubilejnému 70. ročníku by sa patrilo 

dať nejakú noblesu a špeciálny význam. Preto sme sa dohodli na špeciálnej kolekcii. Symbolicky by sme v nich chceli 

odohrať kompletnú prípravu," poznamenal Jurinyi. 

 

Dresy sú okrem tradičnej bielej a modrej farby, ktorá je spojená s klubovými farbami, doplnené aj o zlatú. "Už vlani sme 

mali zakomponovanú zlatú farbu v dresoch počas Tatranského pohára. Zlatá farba evokuje výnimočnosť," vysvetlil 

prezident HK Poprad. Dresy pôjdu po prípravnej časti na konci augusta do dražby. Podľa Jurinyiho ešte presne nevedia, 

kde výťažok z predaja dresov darujú. 

 

Počas konania Tatranského pohára, ktorý sa pod Tatrami odohrá od 17. do 20. augusta, sa uskutoční aj odborná 

konferencia venovaná histórii a významu tohto turnaja. Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. augusta v konferenčnej 

miestnosti Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu (NTC SFZ). 

 

Na Tatranskom pohári sa okrem domáceho tímu HK Poprad predstavia aj HC Košice, francúzske družstvo Les Aigles de 

Nice, maďarský klub Dunaújváros, bieloruský Junosť Minsk a nemecký druholigový klub EHC Bayreuth Tigers. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Dlhoročný fotograf sa vydal do jednej z tiesňav raja: Nafotil zábery ako z rozprávky 

 [spisska.dnes24.sk; 26/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dlhorocny-fotograf-sa-vydal-do-jednej-z-tiesnav-raja-nafotil-zabery-ako-z-rozpravky-275674 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106704/poprad-odohra-pripravu-v-dresoch-s-logom-70-rocnika-tatranskeho-pohara
http://spisska.dnes24.sk/dlhorocny-fotograf-sa-vydal-do-jednej-z-tiesnav-raja-nafotil-zabery-ako-z-rozpravky-275674
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 To treba vidieť. Ostrieľaný fotograf nafotil čarovné zábery prekrásnej prírody, ktorú máme na skok od mesta. Miestami 

budete mať pocit, že ste v rozprávke. 

 

To, že zo Spišskej Novej Vsi to máme len na skok do lona prekrásnej prírody sme vám už priblížili aj na našom portáli 

niekoľkokrát. Slovenský raj je známy svojim naozaj krásnym prostredím, ktoré dokáže doslova dostať nejedného turistu. 

 

Rokliny, tiesňavy, povestný Tomášovský výhľad či vodopády lákajú do národného parku každý rok množstvo turistov. 

Podmanivá, miestami drsná príroda, vábi však aj nejedného fotografa. 

 

Prečítajte si aj 

 

Najatraktívnejšou a najnáročnejšou trasou je výstup najdlhšou tiesňavou Slovenského raja – Veľký Sokol. Fascinujúci 

terén prechádzajúci cez viacero vodopádov a kaskád, ktoré sú súčasťou A zóny s najprísnejším stupňom územnej 

ochrany, patrí medzi najnavštevovanejšie. 

 

Práve z tejto časti vám prinášame zábery od dlhoročného fotografa a zároveň vedúceho odboru ochrany krajiny Správy 

NP Slovenský raj, Petra Olekšáka, ktorý tiesňavu pri ščítavaní turistov zachytil svojím objektívom. Pokochať sa tak 

môžete pohľadom na malý vodopád, veľký vodopád a miestami priam rozprávkovú Rothovu roklinu. 

 

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

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Nablýskané otvorenie vynoveného štadióna: Do Žiaru zamieria futbalové legendy! 

 [ziar.dnes24.sk; 26/07/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

http://ziar.dnes24.sk/nablyskane-otvorenie-vynoveneho-stadiona-do-ziaru-zamieria-futbalove-legendy-275751 

 

 Mesto predstaví po dlhých mesiacoch vynovený štadión verejnosti. A pozvalo si k tomu skutočné futbalové esá, ale 

napríklad aj Daru Rolins. 

 

Spartakiádny štadión v žiarskom Parku Štefana Moysesa sa ešte minulý rok začal meniť na moderné športovisko. Stalo 

sa tak vďaka injekcii zo štátneho rozpočtu. V programe na obnovu futbalových štadiónov bol Žiar nad Hronom 

náhradníkom a dotáciu od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) získal po tom, čo ju odmietlo mesto Dolný Kubín. 

 

http://ziar.dnes24.sk/nablyskane-otvorenie-vynoveneho-stadiona-do-ziaru-zamieria-futbalove-legendy-275751
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Rozsiahla rekonštrukcia trvala mesiace a posledné práce prebiehajú práve v týchto dňoch. Termín predstavenia 

vynoveného štadióna radnica niekoľkokrát presunula, definitívne sa nakoniec slávnostné otvorenie uskutoční v sobotu 12. 

augusta. 

 

Prečítajte si aj 

 

Program začne o 16:30 a potrvá do večerných hodín. Ako potvrdil vedúci Kancelárie primátora mesta Martin Baláž, 

program začne exhibičným zápasom medzi bývalými hráčmi žiarskeho klubu a bývalými reprezentantmi Slovenska a 

Československa. Do Žiaru teda zavítajú také legendy ako Szilárd Németh, Samuel Slovák, Miloš Glonek, Ján Švehlík, 

Ladislav Petráš či Štefan Maixner. 

 

Slávnostné otvorenie sľubuje aj atrakcie pre deti, občerstvenie a kultúrny program, ktorého hlavnou hviezdou má byť 

speváčka Dara Rolins. Večer si nový trávnik vyskúšajú futbalisti z FK Pohronie a postavia sa na ňom súperovi zo 

Spišskej Novej Vsi. Hracia plocha bude osvetlená štyrmi 37 metrov vysokými stožiarmi. Novovybudované žlté tribúny, 

ktoré lemujú trávnik z dvoch strán, majú kapacitu 2 300 ľudí. 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Tipsport Liga: HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

 [24hod.sk; 26/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/tipsport-liga-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov-cl526172.html 

 

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská 

Nová Ves stáva farmou extraligistu. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

 

"Táto zmluva umožňuje to, že si budeme vzájomne pomáhať. Týka sa to výmeny hráčov v rámci juniorského a 

seniorského tímu," objasnil Švagerko. Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany. "Naše A-mužstvo má isté 

ciele, ktoré sú skromné, napríklad dostať sa do play off, či dotiahnuť do hľadiska čo najviac divákov," doplnil. 

 

Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. "My budeme 

mať z tejto zmluvy len výhody. Chceme hrať dobrý hokej a nehrať to, na čo nemáme," uviedol Volný. Spoluprácu medzi 

klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim 

http://www.24hod.sk/tipsport-liga-hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov-cl526172.html
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k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, 

že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť 

mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je 

neobmedzený. 

 

Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 

majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol 

šampionát pod Tatrami rekordnú divácku účasť. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou 

existovala aj v roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským 

klubom a súčasne bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do 

prvoligového tímu. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  HK Spišská Nová Ves bude farmou popradských kamzíkov 

 [hokejportal.net; 26/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov/74133 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 

spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská 

Nová Ves stáva farmou extraligistu. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. 

"Táto zmluva umožňuje to, že si budeme vzájomne pomáhať. Týka sa to výmeny hráčov v rámci juniorského a 

seniorského tímu," objasnil Švagerko. Podľa neho by mala byť zmluva výhodná pre obe strany. "Naše A-mužstvo má isté 

ciele, ktoré sú skromné, napríklad dostať sa do play off, či dotiahnuť do hľadiska čo najviac divákov," doplnil. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hk-spisska-nova-ves-bude-farmou-popradskych-kamzikov/74133
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Podľa slov primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného chcú v metropole Spiša hrať dobrý prvoligový hokej. "My budeme 

mať z tejto zmluvy len výhody. Chceme hrať dobrý hokej a nehrať to, na čo nemáme," uviedol Volný. Spoluprácu medzi 

klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec pre oba kluby. Keď sa vrátim 

k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, tak je to pozitívne. Som rád, 

že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto spoluprácou. Môže to prospieť 

mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka, boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. 

 

Hráči budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. 

Zmluvu medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je 

neobmedzený. 

 

Medzi klubmi existovala spolupráca už aj v minulosti. V apríli tohto roku sa v Poprade a v Spišskej Novej Vsi uskutočnili 

majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov. Podľa Švagerka išlo medzi mestami o vynikajúcu spoluprácu, čím dosiahol 

šampionát pod Tatrami rekordnú divácku účasť. Podobná spolupráca medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou 

existovala aj v roku 2011. Vtedy účastník KHL HC LEV Poprad uzavrel dohodu o spolupráci so spišskonovoveským 

klubom a súčasne bola v tom čase uzatvorená aj zmluva o prechode hráčov zo slovenského zástupcu v KHL do 

prvoligového tímu. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  HK Poprad bude mať farmu v Spišskej Novej Vsi a pripravuje prestížny hokejový turnaj 

 [netky.sk; 26/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/hk-poprad-bude-mat-farmu-v-spisskej-novej-vsi-a-pripravuje-prestizny-hokejovy-turnaj 

 

POPRAD - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad a prvoligový tím HK Spišská Nová Ves v stredu predpoludním 

podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. 

 

Zmluva znie na jeden rok. Bude sa týkať výmeny hráčov v juniorských aj seniorských tímoch. Popradskú stranu na 

stredajšom slávnostnom podpise dohody reprezentovali primátor mesta Jozef Švagerko, tréner "kamzíkov" Marcel 

Ozimák a ambasádor klubu Peter Bondra, za Spišiakov boli prítomní primátor Ján Volný, kouč A-tímu Jozef Škrak a 

zástupca klubu Klaudius Zekucia. 

http://www.netky.sk/clanok/hk-poprad-bude-mat-farmu-v-spisskej-novej-vsi-a-pripravuje-prestizny-hokejovy-turnaj
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Mestá Poprad a Spišská Nová Ves spolupracovali v oblasti hokeja aj v minulosti. V sezóne 2011/2012 pod Vysokými 

Tatrami pôsobil v nadnárodnej KHL klub HC Lev Poprad a kooperoval so slovenským prvoligistom, prevažne na Spiši 

hrával svoje domáce zápasy aj juniorský tím Tatranskí vlci. V ročníku 2016/2017 obe mestá organizovali úspešné 

majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. 

 

V Poprade aj prestížny hokejový turnaj  

 

Šesť účastníkov z piatich krajín sa predstaví na jubilejnom 70. ročníku prestížneho hokejového turnaja o Tatranský pohár 

v Poprade. Domáci klub HK Poprad bude hrať v dresoch, ktorých nosným prvkom je logo pripomínajúce 70. ročník 

najstaršieho turnaja v ľadovom hokeji na Slovensku a zároveň druhého najstaršieho turnaja v Európe. 

 

V týchto dresoch odohrajú "kamzíci" aj prípravné zápasy, vrátane Vyšehrad Cup-u. Informoval o tom počas stredajšej 

tlačovej konferencie v Poprade prezident tamojšieho tipsportligistu Ľudovít Jurinyi. "Jubilejnému 70. ročníku by sa patrilo 

dať nejakú noblesu a špeciálny význam. Preto sme sa dohodli na špeciálnej kolekcii. Symbolicky by sme v nich chceli 

odohrať kompletnú prípravu," poznamenal Jurinyi. 

 

Zdroj - SITA 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Domáci klub HK Poprad bude hrať v dresoch, ktorých nosným prvkom je logo pripomínajúce 70. ročník najstaršieho 

turnaja v ľadovom hokeji na Slovensku a zároveň druhého najstaršieho turnaja v Európe 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Poprad odohrá prípravu v dresoch s logom 70.ročníka Tatranského pohára 

 [24hod.sk; 26/07/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/poprad-odohra-pripravu-v-dresoch-s-logom-70-rocnika-tatranskeho-pohara-cl526197.html 

 

Na snímke zľava tréner HK Poprad Marcel Ozimák, ambasádor HK Poprad Peter Bondra, primátor mesta Poprad Jozef 

Švagerko, primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný, predseda Výkonného výboru HK Spišská Nová Ves Klaudius 

Zekucia a ... 

 

Poprad 26. júla (TASR) – Šesť účastníkov z piatich krajín sa predstaví na jubilejnom 70. ročníku prestížneho hokejového 

turnaja o Tatranský pohár v Poprade. Domáci klub HK Poprad bude hrať v dresoch, ktorých nosným prvkom je logo 

http://www.24hod.sk/poprad-odohra-pripravu-v-dresoch-s-logom-70-rocnika-tatranskeho-pohara-cl526197.html
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pripomínajúce 70. ročník najstaršieho turnaja v ľadovom hokeji na Slovensku a zároveň druhého najstaršieho turnaja v 

Európe. 

 

V týchto dresoch odohrajú "kamzíci" aj prípravné zápasy, vrátane Vyšehrad Cup-u. Informoval o tom počas stredajšej 

tlačovej konferencie v Poprade prezident tamojšieho tipsportligistu Ľudovít Jurinyi. "Jubilejnému 70. ročníku by sa patrilo 

dať nejakú noblesu a špeciálny význam. Preto sme sa dohodli na špeciálnej kolekcii. Symbolicky by sme v nich chceli 

odohrať kompletnú prípravu," poznamenal Jurinyi. 

 

Dresy sú okrem tradičnej bielej a modrej farby, ktorá je spojená s klubovými farbami, doplnené aj o zlatú. "Už vlani sme 

mali zakomponovanú zlatú farbu v dresoch počas Tatranského pohára. Zlatá farba evokuje výnimočnosť," vysvetlil 

prezident HK Poprad. Dresy pôjdu po prípravnej časti na konci augusta do dražby. Podľa Jurinyiho ešte presne nevedia, 

kde výťažok z predaja dresov darujú. 

 

Počas konania Tatranského pohára, ktorý sa pod Tatrami odohrá od 17. do 20. augusta, sa uskutoční aj odborná 

konferencia venovaná histórii a významu tohto turnaja. Podujatie sa uskutoční v sobotu 19. augusta v konferenčnej 

miestnosti Národného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu (NTC SFZ). 

 

Na Tatranskom pohári sa okrem domáceho tímu HK Poprad predstavia aj HC Košice, francúzske družstvo Les Aigles de 

Nice, maďarský klub Dunaújváros, bieloruský Junosť Minsk a nemecký druholigový klub EHC Bayreuth Tigers. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Dopravné policajné hliadky na Slovensku dňa 26.07.2017 

 [benzin.sk; 26/07/2017; dmi ; Zaradenie: Správy] 

http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=97&article_id=12655 

 

Dnes 26.07.2017 budú dopravné policajné hliadky dohliadať aj na nasledovných úsekoch na bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky.  

 

Bratislavský kraj  

27 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície: D1 (Š SuperB hnedá) 

(VW Passat čierny) D2 (VW Passat čierny) okres SC (Š Fábia modrá) BA- mesto (Š Fábia modrá) (Š Superb čierne) (VW 

Golf modrý) okres MA, PK, SC (Leon šedý)  

 

Trnavský kraj  

13 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície: Diaľnica D1, 

Rýchlostná cesta R1 (Audi A4 – strieborné, VW Passat – čierna) okres Galanta (VW Golf - biely ) okres Trnava (VW Golf 

http://www.benzin.sk/index.php?selected_id=97&article_id=12655
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– šedá, Š-Superb - čierna) okres Senica (Škoda Fabia - modrá) okres Skalica (KIA Ceed - hnedá) okres Dunajská Streda 

(Škoda Fabia - modrá)  

 

Trenčiansky kraj  

16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície: Diaľnica D 1 (Audi A 4- 

strieborná) Okres Trenčín a Ilava (Škoda Fábia- modrá) Okres Prievidza (Škoda Superb- tmavohnedá) Okres Považská 

Bystrica a Púchov (Škoda Fábia- modrá) Okres Nové Mesto nad Váhom a Myjava (VW Golf- čierny) Okres Partizánske 

(VW Golf- modrý)  

 

Nitriansky kraj  

22 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície: okres Nitra a Zlaté 

Moravce (Škoda SuperB – šedá Kia Ceed -hnedá) okres Nové Zámky (Škoda Fábia modrá) okres Levice (Kia Ceed – 

hnedá Volkswagen Golf – čierna Volkswagen Golf- šedá) okres Komárno (Volkswagen Golf - šedá) okres Topoľčany 

(Škoda SuperB šedá) okres Šaľa (Škoda Fabia – modrá)  

 

Žilinský kraj  

18 hliadok na označených policajných vozidlách a 6 neoznačených hliadok polície: okresy Žilina, Bytča (Škoda Superb 

čierna) okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto (Škoda Fabia modrá) okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok (Audi A4 

čierna, VW Golf šedý) okresy Martin, Turčianske Teplice (Škoda Fabia biela, Seat Leon strieborný)  

 

Banskobystrický kraj  

20 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 10 neoznačených hliadok polície: okres Banská 

Bystrica (VW Golf – šedá, VW Passat - čierna) okres Brezno (Kia Ceed – biela) okres Lučenec (Škoda Fabia – biela) 

okres Revúca (VW Golf – čierna) okres Rimavská Sobota (Seat Leon – šedá) okres Veľký Krtíš (Kia Ceed – biela) okres 

Zvolen (VW Golf – biela) okres Žiar nad Hronom (Škoda Fabia – biela) R1 KDI DO/okres BB,ZV,ZH,ZC/ (Škoda Superb – 

čierna)  

 

Prešovský kraj  

18 hliadok na označených policajných vozidlách a 8 neoznačených hliadok polície: Diaľnica D1 (VW Passat čierna sedan, 

Audi A4 kombi čierna) okres Prešov (ŠKODA Superb sedan čierna) okres Bardejov (ŠKODA Fabia biela) okres Svidník 

(ŠKODA Fabia biela) okres Kežmarok (VW Golf modra) okres Humenné (ŠKODA Fabia šedá) okres Stará _ubovňa (VW 

Golf čierna)  

 

Košický kraj  

16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačené hliadky polície: okres Spišská Nová Ves 

(VW Passat - červený) okres Košice (VW Golf Variant - čierny) okres Michalovce, Sobrance (VW Golf šedý ) okres 

Michalovce, Sobrance (Škoda Fábia - modrá) okres Trebišov (Škoda Fábia – biela) D1, R2, R4 okres Košice; Košice - 

okolie (Škoda Superb - sivý)  
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Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie.  

Zdroj - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Markušovce, okres Spišská Nová Ves: Zaspal za volantom 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 26/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Jeden išiel z práce, druhý do práce a zrazili sa. Takéto ráno mali dvaja muži na Spiši. 

Kým vodič auta unavený po 12-hodinovej zmene vo fabrike sa tešil na posteľ, muž na bicykli naopak smeroval do práce. 

Zrážka obom zmenila ich plány." 

 

Vodič Seatu: "Šiel som z práce a pravdepodobne som dostal mikrospánok." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Muž po nočnej najprv vrazil do Felície. Tvrdí, že si na nič nepamätá, prebral sa, až keď bolo po 

všetkom. Nehoda pripomínala biliard. Rozbehnutý Seat prešiel do protismeru, kde mu skrížila cestu odstavená Felícia. 

Potom vrazil do Stana na bicykli a nasledoval čelný náraz do stĺpa. Stano už ležal v priekope pri ceste." 

 

Dezider Klepmár, otec zrazeného cyklistu: "Išol na bicykel, že ide do roboty a viacej sme nevedeli nič. Sme sa len 

dopočuli, že ho auto buchlo." 

 

Vodič Seatu: "... som sa pýtal, tak povedali, že bude na tom dobre zrejme. Je pri vedomí, áno, má ruku vyvrtnutú alebo 

zlomenú." 

 

Peter Onderuš, súdny znalec z odboru dopravy: "Zranený je cyklista pohybujúci sa po správnom okraji cesty." 

 

Matúš Gavlák: "Pravdepodobne sa dá hovoriť o šťastí, že Seat s vodičom v mikrospánku pribrzdila Felícia. Tachometer 

sa zasekol na približne 40-ke po tom, čo auto čelne vrazilo do stĺpu." 

 

Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc (telefonát): "Pacient bol do nemocnice privezený s ľahším poranením hlavy a so 

zlomenou pravou rukou. Zajtra by sa mal s rukou podrobiť operácii, jeho stav je však stabilizovaný." 

 

Dezider Klepmár: "Prečo by som sa mal hnevať, keď také prípady sa stávajú." 
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Matúš Gavlák: "Vodič Seatu tak nabúral na polceste domov. Zahryznuté auto v stĺpe vytiahli hasiči. Súdny znalec má pri 

vyšetrovaní minimálne jednu nezodpovedanú otázku." 

 

Peter Onderuš: "Bude treba vyriešiť dôvod prejdenia vozidla Seat do protismeru." 

 

Matúš Gavlák: "Vodič Seatu bol podrobený dychovej skúške. Policajti uňho alkohol nezistili. Z Markušoviec Matúš 

Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Nehoda po mikrospánku 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 26/07/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Parišková, moderátorka: "Muž, ktorý sa vracal po nočnej z fabriky v Spišskej novej Vsi spôsobil nehodu v 

Markušovciach. Pred 7. ráno údajne dostal mikrospánok. Výsledkom sú 2 zničené autá a zranený cyklista. Stačilo na to 

pár sekúnd, počas ktorých unavený vodič prešiel do protismeru. Na mieste nehody bol Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Najprv vrazenie do Felície, potom zrazenie cyklistu a náraz do stĺpu, to všetko sa udialo iba na 

pár metroch. Muž sa prebral až keď bolo po všetkom. Nehoda postihla vodiča Seatu na polceste domov. Za sebou mal 

12-hodinovú šichtu. Čo sa presne stalo ani on sám netuší." 

 

Vodič Seatu: "Šiel som z práce a pravdepodobne som dostal mikrospánok. Vôbec sa nepamätám, až keď som zastal." 

 

Matúš Gavlák: "To už bola za ním takáto spúšť. Vodič Seatu môže pravdepodobne hovoriť o šťastí, že ho najprv spomalil 

náraz do zaparkovanej Felície. Potom, čo za ňou narazil do cyklistu, toho odhodilo do priekopy pri ceste. Záchranári sa 

oňho starali na mieste, potom ho s podozrením na zlomeniny vzali do nemocnice. Cyklista bol pri vedomí, ten mal 

namierené do práce." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  VTC Pezinok na úvod sezóny proti nováčikovi z Nového Mesta 

 [Pezinské ECHO; 15/2017; 27/07/2017; s.: 6; SVF.SK ; Zaradenie: šport] 

 

Známe je už prvé kolo ženskej volejbalovej extraligy. 

 

Hneď v 1. kole extraligy žien na seba narazia poslední finalisti. 
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Úradujúci dvojnásobní majstri extraligy mužov, volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra, odštartujú sezónu domácim duelom 

proti VK KDSŠport Košice. V ženskej extralige je hneď v úvodnom kole na programe repríza finále, obhajca titulu VK 

Slávia EU Bratislava privíta mestského rivala 1. BVK Bratislava. Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 

2017-2018, ktorý sa v stredu uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie. 

 

V ďalších zápasoch 1. kola extraligy mužov, ktoré je na programe 23. 9. 2017, sa stretnú COP Trenčín - TJ Slávia 

Svidník, VO TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen, VKM Stará Ľubovňa - VK MIRAD PU Prešov a vicemajster VK Prievidza 

bude mať voľno. V extralige bude tak ako v minulej sezóne štartovať deväť tímov, pretože VK Spartak UJS Komárno sa 

prihlásil len do 1. ligy. Voľné miesto po finalistovi spred dvoch sezón možno zaujme AC UNIZA Žilina, o tom či sa tak 

stane, sa rozhodne do piatku. Nováčikom v najvyššej súťaži je MVK Zvolen. V 1. časti súťaže, ktorá sa skončí 20. 

decembra, sa stretnú každý s každým, potom sa tímy rozdiela na dve skupiny 1.-4 a 5.-9. (alebo 10). Play off štartuje 24. 

februára, meno nového šampióna bude známe najneskôr 18. apríla. 

 

Extraliga žien štartuje takisto 23. septembra a v 1. kole sa okrem bratislavského derby stretnú VK EPERIA Prešov - 

Volley project UKF Nitra, COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves, HIT UCM Trnava - MŠK OKTAN Kežmarok a VTC 

Pezinok - VK Nové Mesto nad Váhom. V najvyššej súťaži bude štartovať 10 tímov, nováčikmi sú BK97 Stova Spišská 

Nová Ves a VK Nové Mesto nad Váhom. Súťaž je takisto ako extraliga mužov rozdelené na tri časti. V prvej sa od 23. 

septembra do 6. januára stretne každý s každým, v druhej časti sa družstvá rozdelia na skupiny 1.- 4. a 5.-10. Play off sa 

začína 3. marca, posledné možné finále je na programe 18. apríla. 

 

* Žreb 1. kola extraligy mužov (23. 9. 2017) 

 

COP Trenčín - TJ Slávia Svidník 

 

VO TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen 

 

VKP Bystrina SPU Nitra - VK KDS -Šport Košice 

 

VKM Stará Ľubovňa - VK MIRAD PU Prešov 

 

VK Prievidza - voľno 

 

* Žreb 1. kola extraligy žien (23. 9. 2017) 

 

VK EPERIA Prešov - Volley project UKF Nitra 

 

COP Nitra - BK97 Stova Sp. Nová Ves 
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HIT UCM Trnava - MŠK OKTAN Kežmarok 

 

VTC Pezinok - VK Nové Mesto n Váhom 

 

Slávia EU Bratislava - 1. BVK Bratislava 

 

(SVF.SK) 

 

---- 

 

FOTO: 

 

FOTO: FACEBOOK VTC PEZINOK 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Stručne 

 [Nový Čas; 172/2017; 27/07/2017; s.: 28; Redakcia ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

TENIS: Atlanta - 1. kolo: Pospisil (Kan.) - Fratangelo (USA) 7:5, 4:6, 7:6, Millman (Aust.) - Tiafoe (USA) 5:7, 6:4, 7:6, 

Eubanks (USA) - Fritz (USA) 7:6, 6:4, Gojowczyk (Nem.) Pella (Arg.) 4:6, 6:3, 7:6, Sela (Izr.) Kravčuk (Rus.) 7:5, 6:2, 

Eubanks (USA) - Fritzs (USA) 7:6 (5), 6:4. 

 

Gstaad - osemfinále: Istomin (Uzb.) - Brown (Nem.) 6:3, 6:1, Haase (Hol.) - Monteiro (Braz.) 7:5, 7:5. 

 

Hamburg - 1. kolo: Bedene (V. Brit.) - Hernandez-Fernandez (Domin. rep.) 6:1, 6:2, Veselý (ČR) - Verdasco (Šp.) 7:6, 

6:7, 6:3, Ferrer (Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 6:2, 3:6, 6:3. FUTBAL: Slovenský brankár Adam Jakubech prestúpil zo Spartaka 

Trnava do prvoligového francúzskeho klubu OSC Lille. Krátko po tom, čo úspešne absolvoval lekárske testy, podpísal s 

novým zamestnávateľom päťročný kontrakt.  

 

Obranca Juan Bernat z Bayernu Mníchov je po operácii členka. HOKEJ: Novou posilou HC Košice sa stal Američan 

Blake Kessel. Obranca prichádza zo zámorskej AHL, v ktorej naposledy obliekal dresy Milwaukee Admirals a Toronto 

Marlies. 

 

HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny spolupracovať s HK Spišská Nová Ves. Zástupca prvej hokejovej ligy 

HK Spišská Nová Ves sa stáva farmou extraligistu. 
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HK Poprad podpísal zmluvu s Rusom Denisom Vicharevom, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v tíme Metallurg 

Novokuzneck v KHL. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Tréner a štyri hráčky z Kométy idú do Ostravy 

 [spis.korzar.sme.sk; 27/07/2017; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20609011/trener-a-styri-hracky-z-komety-do-ostravy.html 

 

Letná príprava na novú florbalovú sezónu pokračuje. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aká bude nová sezóna, sme sa dozvedeli od bývalého trénera Spišskej Novej Vsi Jozefa Gregu, 

ktorý nás informoval o týchto zmenách: 

 

"Špecifické je, že po skončení extraligy hráčky v Kométe neoddychovali, vzhľadom na to, že drvivá väčšina, až na 

brankárku, je v juniorskom alebo mladšom veku. Hráčky trénovali ďalej vo voľnejšom tempe a prakticky do konca mája sa 

pripravovali na Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách. Po M SR junioriek sme mali tri týždne voľno a už 

začíname letnú prípravu na novú sezónu, ktorú ukončíme nejakým turnajom v zahraničí, ako po minulé roky. Počas júla 

však hráčky trénujú individuálne, no v auguste už spolu. Vzhľadom na to, že sme získali titul, hodnotím účinkovanie 

nášho klubu ako úspešné, nakoniec, splnili sme cieľ, ktorý sme si pred sezónou vytýčili." 

 

Bezprostredne po skončení sezóny však prišli neočakávané informácie. Udržať slovenské reprezentantky v drese Kométy 

bolo priam nemožné a tak sme sa dozvedeli, že sestry Paulína a Kristína Hudákové, Viktória Grossová a brankárka Jana 

Dupčáková prestupujú do českého extraligového tímu FBC Ostrava. Aby toho nebolo málo, ponuku dostal aj tréner Jozef 

Grega, ktorý ju využil. 

 

Spišiačkam odišla neskutočná útočná sila, ktorú v novej sezóne ťažko nahradia mladé talentované hráčky. 

 

Za odvedenú prácu v Spišskej Novej Vsi štyrom hráčkam, ktoré prestúpili spolu s trénerom do Ostravy, ďakujeme, 

želáme im v novom pôsobisku veľa športových úspechov a tešíme sa na športové televízne prenosy z českej florbalovej 

extraligy. 

 

Novým trénerom Kométy sa stal Vladimír Koňak, asistentom naďalej ostáva pán Gross. 

 

Cieľ v novej sezóne? 

 

"Prezentovať sa chceme hrou ako v uplynulej sezóne, s tým rozdielom, že začíname budovať družstvo z mladých hráčok, 

čím obhajoba titulu asi do úvahy neprichádza. Cieľ novej sezóny je držať stred tabuľky a nazbierať čo najviac skúseností. 

Samozrejme, dlhodobejší cieľ je hrať opäť o titul." 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20609011/trener-a-styri-hracky-z-komety-do-ostravy.html
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Tipy na dnes - štvrtok 27. júla 

 [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20609924/tipy-na-dnes-stvrtok-27-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Kino v lanovom centre 

 

PREŠOV. V lanovom centre o 21.00 h. si môžete pozrieť drámu s názvom Melancholia. Začína to honosnou svadbou, 

končí zánikom sveta. Nový film permanentného dánskeho provokatéra rozpráva uhrančivý príbeh dvoch sestier, z ktorých 

tá mladšia sa práve vydáva a čaká dieťa. 

 

Prázdniny s dejinami 

 

PREŠOV. Od 9.00 h. si môžete pozrieť výstavu pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove. 

 

Open MIC #06 

 

PREŠOV. V Christianii na Hlavnej 105 o 19.30 h. sa uskutoční ďalší z večerov pod dramaturgickou taktovkou známeho 

pesničkára Eda Klenu. 

 

Pivný festival 

 

PREŠOV. V bývalom jazdeckom areáli 4 Sport odštartuje pivný festival, ktorý potrvá až do 6. augusta. Na svoje si prídu 

všetci milovníci piva, dobrého jedla. Pripravených je 100 druhov piva. 

 

Howie a Rookie 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 20.00 h. si môžete pozrieť divadelnú hru v podaní divadla Kontra zo Spišskej Novej 

Vsi. Tarantino v zrážke s Homérom. Obnovenie kultového, "Doskami" oceneného titulu Kontry. Po desiatich rokoch opäť. 

Temné zákutia Dublinu. Zasvrabený matrac. Dve mŕtve exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburgu, 

Londýna a New Yorku. Hra získala všetky prestížne ocenenia. Mar Oŕowe je považovaný za najoriginálnejšieho írskeho 

autora od čias Becketta. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20609924/tipy-na-dnes-stvrtok-27-jula.html
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Kreatívne leto 

 

HUMENNÉ. Na amfiteátri je od 10.00 hod. pre deti opäť pripravená akcia Kreatívne leto. Doneste si so sebou dobrú 

náladu a chuť tvoriť. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Vzdali boj s reťazcami a budujú si vlastnú sieť (Potravinári, ktorí kŕmia Slovensko) 

 [aktuality.sk; 27/07/2017; Martin Odkladal ; Zaradenie: Ekonomika] 

https://www.aktuality.sk/clanok/508391/vzdali-boj-s-retazcami-a-buduju-si-vlastnu-siet-potravinari-ktori-krmia-slovensko/ 

 

Skupina desiatich farmárov sa pustila do budovania celoslovenskej obchodnej siete, v ktorej chcú predávať výlučne 

slovenské potraviny. 

 

Už ich nebavilo, ako slovenskí poľnohospodári musia bojovať s veľkými zahraničnými reťazcami. Stále cítili tlak na ceny, 

ktorý spôsoboval znižovanie kvality potravín. 

 

Tak sa partia desiatich dlhoročných farmárov z východného a stredného Slovenska spojila a založila nezávislé združenie 

Farmfoods, ktoré sa pustilo do budovania vlastnej rovnomennej obchodnej siete.  

 

Dlhoročná príprava 

 

"Prvotná myšlienka vznikla zhruba pred desiatimi rokmi ako odpoveď na veľké obchodné reťazce. Trvalo to však ďalších 

päť rokov, kým prišli prvé reálne výsledky," povedal pre Aktuality.sk Tomáš Németh, výkonný riaditeľ Farmfoods. 

 

Práve jeho otec bol jeden zo spoluzakladateľov združenia. Farmári si po založení spoločenstva uvedomili, že pokiaľ chcú 

zachovať kvalitu potravín a zvyšovať podiel predávaných slovenských produktov na domácom trhu, tak musia ísť 

vlastnou cestou. 

 

"Zisťovali sme, čo môže byť naša najväčšia výhoda. A prišli sme k záveru, že ňou môže byť úplná kontrola (potravín) od 

poľa, cez spracovanie až po obchod," vysvetľuje Németh. 

 

Poľnohospodári z Farmfoods začínali najskôr s piatimi pojazdnými predajňami, kde ponúkali svoje potravinárske výrobky. 

Ďalšie obchody na kolesách pribúdali postupne, dnes ich už majú 15. 

 

Kamenné predajne 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/508391/vzdali-boj-s-retazcami-a-buduju-si-vlastnu-siet-potravinari-ktori-krmia-slovensko/
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Keď členovia združenia videli, že záujem Slovákov o domáce potraviny rastie, tak sa rozhodli vybudovať aj kamenné 

obchody. Prvú predajňu otvorili vlani v Rožňave. V najbližšej dobe by mali sprevádzkovať ďalšie štyri obchody - v 

Rimavskej Sobote, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a v Trenčíne. 

 

Do dvoch rokov by malo po celom slovensku vyrásť až 65 prevádzok Farmfoods. Tým by mohli trochu zamiešať kartami 

na slovenskom maloobchodnom trhu. O sile spolku vypovedá aj fakt, že dokopy generujú tržby vo výške približne 70 

miliónov eur. 

 

Členovia hospodária na viac ako 17-tisícoch hektárov, pričom chovajú zhruba 3000 kusov hovädzieho dobytka, 4500 

oviec a niekoľko desiatok tisíc kureniec. 

 

Prísne kritériá 

 

Združenie momentálne funguje ako uzavreté spoločenstvo, kým sa vykryštalizujú všetky vzťahy v rámci spolku. 

 

"Navyše, naši členovia musia často spĺňať prísnejšie kritériá, ako vyžaduje slovenská legislatíva. Preto nechceme 

bezhlavo prijímať nových členov, čím by sme museli znižovať naše štandardy," dodal Németh. 

 

Sortiment združenia ešte nie je definitívny. Títo farmári neustále skúšajú ponúkať nové výrobky, o ktoré by mali slovenskí 

spotrebitelia najväčší záujem. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 27. júla 

 [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20611266/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-27-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 

https://korzar.sme.sk/c/20611266/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-27-jula.html
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Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

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 
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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 

 

Anett, Levočská 59 (za Tatra bankou) 

 

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

 

Poprad 

 

LIMBA, Podtatranská 2501, +421 527722657 1 

 

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

 

Humenné 

 

Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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 
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NÁDEJ, Sládkovičova 300 

 

Trebišov 

 

ALEXIS, J. Záborského 3777/1A +421 056/6727020 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

BENU, Humenská cesta 5822/2 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Kam za kultúrou - štvrtok 27. júla 

 [korzar.sme.sk; 27/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20611577/kam-za-kulturou-stvrtok-27-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Baby Driver o 16.00, 18.30, 21.00, Srdcu nerozkážeš o 17.50, 20.20, Srdečne vás vítame o 18.40, 

Ja, zloduch 3 3D o 13.10, Valerián a mesto tisícich planét 3D o 14.30, Vojna o planétu opíc 3D o 14.40, 47 metrov o 

16.40, Ako sa stať zlatokopom o 20.50, Autá 3 o 13.20, Bocian Riško o 13.40, 15.50, Dunkirk o 15.40, 18.20, 20.40, Ja, 

zloduch 3 o 14.00, 16.10, 17.40, Láska stojí za všetko o 18.00, Pobrežná hliadka o 14.10, Valerián a mesto tisícich planét 

o 17.30, 20.30, Vojna o planétu opíc o 19.50, Spider-man: Návrat domov o 20.10 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Baby Driver o 20.10, Srdcu nerozkážeš o 17.50, Bocian Riško o 14.20, Dunkirk o 17.00, 

18.25, 20.30, Valerián a mesto tisícich planét o 15.50, 20.20, Ako sa stať zlatokopom o 18.10, 20.45, Láska stojí za 

všetko o 16.00, Vojna o planétu opíc o 15.30, Ja, Zloduch 3 o 13.10, 14.00, 15.10, Špina o 19.00, Autá 3 o 13.00 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20611577/kam-za-kulturou-stvrtok-27-jula.html
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ÚSMEV - Oklamaný o 10.00, Úplní cudzinci o 16.30, Srdcu nerozkážeš o 18.30, Baby Driver o 20.45 hod., 

 

AMFITEÁTER - Skryté zlo o 21.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Baby Driver o 20.10, Srdcu nerozkážeš o 17.50, Dunkirk o 18.25, 

20.30, Valerian a mesto tisícich planét o 15.50, 20.20, Bocian Riško o 14.20, Vojna o Planétu opíc o 15.30, Ako sa stať 

zlatokopom o 118.10, Láska stojí za všetko o 16.00, Ja, Zloduch 3 o 13.10, 14.00 hod., MIER - Valerian a mesto tisícich 

planét o 17.00, Dunkirk o 19.00 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 

prahom nového veku/2000 - 2017 (od Starej krásy po nové umenie III) (do 3. 9.), 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; 

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.) 
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ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Music Lab o 17.00 hod., Koncerty na dvore: The Brownies (CZ) o 20.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ako sa stať zlatokopom o 20.50, Autá 3 o 13.10, Baby Driver o 16.00, 18.30, 21.00, Bocian Riško 

o 14.00, 15.40, Dunkirk o 18.20, 20.40, Ja, zloduch 3 o 13.50, 16.10, Ja, zloduch 3 3D o 13.00, 17.40, Láska stojí za 

všetko o 16.30, Spider-man: Návrat domov o 13.40, Srdcu nerozkážeš o 19.50, Srdečne vás vítame o 18.40, Špina o 

15.30, Valerian a mesto tisícich planét o 17.30, 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - Ako sa stať zlatokopom o 20.10, Baby 

Driver o 15.40, 20.50, Bocian Riško o 15.20, Dunkirk o 18.00, 20.30, Ja, zloduch 3 o 15.50, Srdcu nerozkážeš o 18.20, 

Valerian a mesto tisícich planét o 17.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Baby driver 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.), 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, 

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.), 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

27. 7. 2017 

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

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.) 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: AMFITEÁTER - Kreatívne leto - kreatívne činnosti pre všetky šikovné deti v meste o 10.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Spišská Nová Ves bude farmou Popradu 

 [Korzár; 172/2017; 27/07/2017; s.: 13; tasr ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slovenský tipsportligista HK Poprad bude počas nadchádzajúcej sezóny 2017/2018 spolupracovať s HK Spišská Nová 

Ves. 

 

POPRAD. Kluby uzatvorili dohodu, v ktorej sa zástupca prvej hokejovej ligy HK Spišská Nová Ves stáva farmou 

extraligistu. Spoluprácu medzi klubmi víta aj ambasádor HK Poprad a bývalý hráč NHL Peter Bondra. "Je to pozitívna vec 

pre oba kluby. Keď sa vrátim k minuloročnému augustu, a keď sa pozriem, kde bol popradský hokej vtedy a kde je dnes, 

tak je to pozitívne. Som rád, že sme sa ustálili. Som hrdý, že môžeme v Poprade hokej rozvíjať a rozrastať sa takouto 

spoluprácou. Môže to prospieť mladým hráčom, ktorí sú juniori a budú si môcť zahrať aj Tipsport Ligu," povedal Bondra. 

"Toto by uvítal každý tréner, ktorý bude mať k dispozícii dve družstvá. Ja to len vítam a tejto myšlienke som bol 

naklonený hneď od začiatku. Prechod z mládežníckeho hokeja do seniorského je ten najťažší. To, že bude mužstvo aj v 

prvej lige, nám urýchli tréningový proces a vhupnutie mladých hráčov do najvyššej hokejovej súťaže," poznamenal 

popradský tréner Marcel Ozimák. Podľa slov trénera HK Spišská Nová Ves Jozefa Škraka boli obe mestá liahňami 

kvalitných hokejistov. "Medzi hráčmi sa zvýši konkurencia. Myslím si, že v Poprade je veľa hráčov, ktorí sú mladí a 

nemajú ešte na to, aby hrali extraligu. Verím, že po sezóne všetci skonštatujeme, že to bola dobrá voľba," doplnil. Hráči 

budú môcť medzi jednotlivými klubmi prestupovať do konca prestupového obdobia, teda do 31. januára 2018. Zmluvu 

medzi oboma klubmi podpísali na jeden rok, pričom sa týka spolupráce najmä seniorského tímu. Podľa Klaudiusa 

Zekuciu z HK Spišská Nová Ves, budú môcť na farme hrať maximálne piati hráči z A-tímu "kamzíkov", počet juniorov je 

neobmedzený. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Pracujem na psychike. Zabojujem o NHL 

 [Pravda; 172/2017; 27/07/2017; s.: 36; Michal Mastený ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Mastený 
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Bratislava 

 

V drese Tappary nazbieral prvé skúsenosti v seniorskom hokeji. Teraz mení elitný fínsky klub za kanadskú juniorku. Bude 

si obliekať dres Kootenay Ice vo WHL. Mladý obranca Martin Bodák (18) by mal byť na prelome rokov jednou z opôr 

reprezentácie do 20 rokov na majstrovstvách sveta v Buffale. "V tejto vekovej kategórii máme momentálne veľmi 

šikovných chlapcov a aj charakterovo dobré typy. Aj teraz pred turnajom v Žiline sme vytvorili super partiu. Mohli by sme 

na MS čosi dosiahnuť," verí rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý hral aj na ostatnom šampionáte dvadsiatok. V Kanade 

zaznamenal v piatich zápasoch jeden gól. 

 

Od piatka vás čaká prípravný turnaj U20 Summer Challenge v Žiline za účasti Nemecka, Česka a Švajčiarska. Dobrá 

previerka pred sezónou? 

 

Tento turnaj je pre mňa veľmi dôležitý. Len na ňom sa môžem ukázať trénerovi Ernestovi Bokrošovi, keďže počas sezóny 

budem v zámorí. Na druhej strane, tréner ma už dobre pozná - ako hráča i človeka. No dobré výkony mi môžu len 

pomôcť. Turnaje na začiatku sezóny sa hrajú v dobrom tempe a majú veľmi kvalitné obsadenie. Navyše, doma v 

Spišskej Novej Vsi nemám zatiaľ možnosť ísť na ľad.Pred zrázom som na ňom absolvoval jediný tréning. Takto mám 

aspoň kontakt s ľadom a ešte si zahrám aj dobré zápasy. 

 

Aké má mužstvo ambície na turnaji? 

 

Na každý turnaj ideme s tým, že ho chceme vyhrať. Keďže je ešte len začiatok sezóny, ťažko odhadnúť, kto na tom ako 

bude. Viacero z nás absolvuje ešte len letnú prípravu, takže v našej hre sa vyskytne viacero nedostatkov. Rovnako sú 

však na tom aj súperi. 

 

Sú pre vás turnaje v domácom prostredí atraktívnejšie? 

 

Jasné, je to vždy plus. Domáce zápasy sú pre nás väčšia motivácia a zároveň možnosť pre najbližších vidieť nás naživo 

v akcii. 

 

Prečo ste sa počas leta rozhodli vymeniť Fínsko za Kanadu? 

 

Mal som pocit, že potrebujem trochu zmeniť svoju hru - najmä zrýchliť. V Kanade budem navyše viac na očiach skautov. 

Hoci som neuspel na drafte, neprestávam bojovať o šancu podpísať zmluvu v NHL a preraziť v zámorí. S Tapparou som 

dohodnutý, že keby som nebol spokojný, alebo by mi to v zámorí nevyšlo, môžem sa vrátiť späť. 

 

Ako reagovali na vaše rozhodnutie v Tappare? 
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Otvorene sme sa rozprávali o tom, aká by asi bola moja pozícia. Veľa šancí v prvom tíme by som pravdepodobne 

nedostal - asi len zopár zápasov. Chcem hrať najvyššiu súťaž medzi mužmi a keby som mal takú možnosť, vo Fínsku by 

som ostal. V Tappare by som však väčšinu sezóny strávil pravdepodobne len v druhej najvyššej súťaži. V iných tímoch by 

som možno hral oveľa viac, ale Tappara má nabitý káder a je to o čosi náročnejšie. 

 

Viete niečo o tíme Kootenay, kde budete pôsobiť? 

 

Pozrieť som sa tam nebol, ale po drafte som komunikoval s vedením klubu. Je tam nový generálny manažér i tréner a 

vyzerá to celkom dobre. Snažia sa urobiť akúsi prestavbu tímu, keďže v minulej sezóne na tom neboli veľmi dobre. 

 

Aký si dávate hlavný cieľ na sezónu? 

 

Ako som spomínal - zrýchliť svoju hru. Okrem toho by som potreboval popracovať najmä na psychike a zlepšiť 

konzistenciu výkonov. Mám problém s tým, že občas mi po dobrom zápase ďalší príliš nevyjde. Snažím sa na tom 

pracovať. 

 

Spolupracujete s nejakým mentálnym koučom? 

 

V dvadsiatke sme pred turnajmi mali k dispozícii Petra Bielika a v osemnástke zase Slávku Gazdíkovú. S ňou som bol v 

kontakte aj počas sezóny. Dúfam, že mi to pomôže. 

 

Na MS dvadsaťročných ste už raz hrali. Ste pripravený na úlohu jedného z lídrov na šampionáte v Buffale? 

 

Som. No rovnako ako vždy, nebude to o jednotlivcoch, ale rozhodovať bude, aký kolektív vytvoríme. V tejto vekovej 

kategórii máme veľmi šikovných chlapcov a aj charakterovo dobré typy. Aj teraz pred turnajom v Žiline sme vytvorili super 

partiu. Mohli by sme na MS čosi dosiahnuť. 

 

Pred mesiacom ste zažili sklamanie, keď si vás v drafte nevybral žiaden klub NHL. Prekusli ste to rýchlo? 

 

Samozrejme, bol som trochu sklamaný a smutný. Na druhý deň ma to však prešlo. Už pred draftom som si radšej nerobil 

veľké nádeje, aby som nebol príliš sklamaný. Čakal som, že by si ma mohli vybrať, no nič sa nedá robiť. Stále môžem 

bojovať o zmluvu v NHL. Aj preto idem do Kanady, aby som bol viac na očiach. Ak odohrám super sezónu, mám nádej, 

aby si ma niekto všimol a ponúkol mi zmluvu, vybral si ma v drafte alebo aspoň pozval na kemp. 

 

Ako trávite leto? 

 

Už týždeň po skončení minulej sezóny som nastúpil do letnej prípravy s prvým tímom Tappary. Po mesiaci a pol som sa 

presunul domov. Od klubu som dostal program, podľa ktorého sa pripravujem doma. Dal som si štyri či päť dní voľna a 
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začal na sebe znova makať. Pred trunajom v Žiline som si tiež na krátko vydýchol a už sa teším na zápasy. Do Kanady 

pôjdem asi v polovici augusta. 

 

V kanadských juniorkách bývajú hráči v rodinách. Viete už, kto sa o vás bude starať? 

 

Ešte nie, zistím to tesne pred odchodom alebo až na mieste. 

 

foto: 

 

Hoci som neuspel na drafte. neprestávam bojovať o šancu podpísať zmluvu v NHL a preraziť v zámorí, vraví talentovaný 

Martin Bodák. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


