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1.1.  Hodnotenie pôrodníc podľa expertov a mamičiek? Táto v našom kraji dopadla najlepšie! 

 [kosice.dnes24.sk; 27/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816 

 

 Informácie, ktoré môžu zaujať nielen budúce mamičky. Svetlo sveta uzreli výsledky hodnotenia pôrodníc podľa matiek a 

expertov. Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V pôrodniciach dochádza k jedným z najdôležitejších chvíľ v živote žien. Miesta, kde privedú na svet svoje deti, si tak 

mnohé starostlivo vyberajú. A nápomocný môže byť v takýchto prípadoch aj projekt Sprievodca pôrodnicami. Health 

Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk priniesli hodnotenie pôrodníc na Slovensku za rok 2016. 

 

Podľa expertov i mamičiek 

 

Hodnotenie sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej 

starostlivosti na základe medicínskych indikátorov, čo predstavuje Expertské hodnotenie. Portál rodinka.sk sa v aplikácii 

www.sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Toto predstavuje 

Hodnotenie mamičiek. Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení. 

 

Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V roku 2016 bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Zo všetkých sa do projektu 

tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej. 

 

Výsledok Celkového hodnotenia bol teda dosiahnutý spojením Expertského hodnotenia s Hodnotením mamičiek. Najviac 

bodov získala Fakultná nemocnica v Trenčíne, nasledovaná Univerzitnou nemocnicou v Martine. Na treťom mieste sa 

zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice a to Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov a Univerzitná nemocnica 

Bratislava – Antolská. 

 

Zamerané na Košický kraj 

 

A ktorá pôrodnica dopadla v tomto hodnotiacom projekte najlepšie v rámci nášho kraja? Na prvom mieste sa v celkovom 

hodnotení umiestnila Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice. 

 

Prinášame vám však aj info, ako to dopadlo v Košickom kraji za uplynulý rok podľa jedného z čiastkových hodnotení, a to 

konkrétne podľa Hodnotenia mamičiek. Prvé miesto patrí v takomto čiastkovom hodnotení Nemocnici v Krompachoch, na 

druhom sa umiestnila NsP Spišská Nová Ves a prvú trojicu uzatvára Nemocnica Košice- Šaca. 

 

Foto: ilustračné 

http://kosice.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816
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1.2.  Bodák: Pracujem na psychike. V Kanade zabojujem o NHL 

 [pravda.sk; 27/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/436550-bodak-pracujem-na-psychike-v-kanade-zabojujem-o-

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

 

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

Martin Bodák (vľavo). Autor - SITA, Chris Young 

 

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 stráne, 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 zrazom 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? 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/436550-bodak-pracujem-na-psychike-v-kanade-zabojujem-o-nhl/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/436550-bodak-pracujem-na-psychike-v-kanade-zabojujem-o-nhl/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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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? 

 

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. 
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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 

začal na seba 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. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Duálne vzdelávanie z pohľadu dm drogerie markt 

 [ucn.sk; 27/07/2017; UCN ; Zaradenie: Učiteľské noviny] 

http://www.ucn.sk/domov/dualne-vzdelavanie-z-pohladu-dm-drogerie-markt 

 

Spoločnosť dm drogerie markt sa dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na 

Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm 

nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania a obnovenia dnes 

už vymiznutého učebného odboru predavač drogériového tovaru. Preto v rámci svojich činností aktívne realizuje vlastné 

vzdelávacie projekty, pričom je zapojená do systému duálneho vzdelávania (SDV). 

 

Aj napriek tomu, že SDV bol zavedený do praxe predminulý rok, nepostačuje to na uspokojenie potrieb absentujúcej 

odbornosti. Záujem zo strany žiakov o SDV zatiaľ nie je veľký, pričom dm vidí príčinu v nízkej informovanosti spoločnosti. 

Absentuje aj starostlivosť o školy v zmysle pripravenosti, informovanosti a spolupráce s ministerstvom školstva či VÚC. 

Ani spolupráca so základnými školami nie je uspokojivá. Podpisuje sa tu však aj rodič, ktorý zatiaľ nerieši uplatniteľnosť 

svojho dieťaťa po ukončení štúdia na trhu práce. 

 

http://www.ucn.sk/domov/dualne-vzdelavanie-z-pohladu-dm-drogerie-markt
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Keďže väčšina SOŠ ešte nie je pripravená na výchovno-vzdelávací proces v SDV, dáva si dm ako člen SAMO za úlohu 

iniciovať nadviazanie komunikácie medzi SAMO a VÚC a upriamiť pozornosť na aktuálny stav. Zároveň chce priniesť 

návrhy na vytvorenie systému výmeny informácií o potrebách zamestnávateľov – o predpokladanej potrebe trhu, o 

vybraných SOŠ, na ktorých chce poskytovať vzdelávanie v SDV, o podpore propagácie povolaní v odvetví obchodu už na 

základných školách smerom k deťom aj rodičom či o spolupráci medzi zamestnávateľmi a výchovnými poradcami 

základných škôl. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov chce dm ako člen SAMO ďalej spolupracovať aj na 

návrhu zmien a vylepšení zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. 

 

Na našej stránke www.ucn.sk nájdete rozhovor s Ing. Marcelom Blaščákom, manažérom rozvoja organizácie dm drogerie 

markt. Veľmi podnetne v ňom opisuje slabé stránky systému duálneho vzdelávania a aj to, ako iniciuje zmeny na jeho 

zlepšenie.  

 

Duálne vzdelávanie v praxi 

 

Predavač drogériového tovaru 

 

Vzhľadom na to, že o vyučenie v odbore predavač nie je v súčasnosti záujem, pre oblasť obchodu dm pripravila už pred 

piatimi rokmi vlastný vzdelávací program, v ktorom neustále pokračuje a napreduje. Od roku 2012 podporuje žiakov 

vybraných stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu v rámci vlastného projektu 

s názvom Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú odborný výcvik priamo vo filiálkach 

spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. 

Priama účasť žiakov na každodennom živote prevádzky prispieva k získavaniu vedomostí z praxe a skúseností, ktoré by 

v škole nemohli získať.  

 

Vzdelávanie 

 

V aktuálnom školskom roku 2016/2017 má dm v rámci projektu Vzdelávanie pre prácu v dm (mimo SDV) celkovo 23 

žiakov od prvého až po štvrtý ročník. V poslednom školskom roku 2015/2016 zmaturovali z projektu Vzdelávanie pre 

prácu v dm prvé tri žiačky, ktoré sa v spoločnosti aj zamestnali. 

 

V systéme duálneho vzdelávania má dm zazmluvnené tri stredné odborné školy, a to SOŠ obchodu a služieb S. 

Jurkoviča v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. V 

rámci nich sa reálne vzdeláva v SDV v dvoch školách, a to v SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave, kde tento školský rok otvorila 

druhú duálnu triedu, a SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde sa tento rok podarilo otvoriť prvú 

duálnu triedu, v ktorej má dm dvoch žiakov. Celkovo tak v SDV tento školský rok vyučuje 22 žiakov v troch duálnych 

triedach, dvoch prvých ročníkoch a jednom druhom ročníku.  
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V tomto období sme rozšírili počet SOŠ, s ktorými chceme v nasledujúcom školskom roku spolupracovať v rámci systému 

duálneho vzdelávania, o nasledujúce stredné odborné školy: SOŠ potravinárska v Nitre, SOŠ obchodu a služieb v 

Trenčíne, SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, SOŠ 

hotelových služieb a obchodu v Žiline, SOŠ Jána Bocatia v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb v Prešove a Hotelovú 

akadémiu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Prečo zvažovať vzdelávanie v dm 

 

Výhodami pre žiakov SDV okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm 

drogerie markt, sú viaceré benefity: podnikové štipendium, prospechové štipendium (samozrejme, pri dosahovaní 

dobrých študijných výsledkov), gastrolístky počas praxe a zaplatenie celej stravy na teórii (v škole), hradenie nákladov 

spojených s internátom a cestovaním naň a takisto ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt. 

Žiaci sú totiž hneď od začiatku vzdelávania pre prácu v dm braní rovnocenne. Zároveň majú možnosť osvojiť si firemnú 

kultúru modernej nadnárodnej maloobchodnej spoločnosti a po úspešnom skončení školy, maturitnej skúške, sa stať 

spolupracovníkmi dm. 

 

Ako prebieha vzdelávanie 

 

Na odbornom výcviku sú žiaci dm hneď od prvého dňa súčasťou tímu predajne. Sú aktívne zapájaní do riadneho procesu 

kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Aj v predajniach 

prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k jednotlivým témam z učebných celkov. Tieto 

poznatky sa pritom prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si danej témy. Inštruktorky si spolu so žiakmi 

stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. Žiaci majú svoje zakladače, do 

ktorých si tieto svoje ciele a ich vyhodnotenia zapisujú. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a 

pri práci. 

 

Vysoké školy 

 

V roku 2014 začala dm vyvíjať intenzívnu snahu aj o rozšírenie spolupráce so študentmi vysokých škôl. V školskom roku 

2016/2017 nastúpilo do dm celkom sedem študentov vysokoškolského štúdia, ktorí budú vykonávať atraktívne 

ohodnotenú stáž v centrále dm v Bratislave a v centrálnom sklade v Senci. Počas stáže, ktorá bude trvať až do ukončenia 

ich štúdia, absolvujú stážisti rotáciu naprieč všetkými oddeleniami dm vrátane skladu a filiálky. Zároveň budú zatiahnutí 

do pracovného procesu, kde budú vykonávať úlohy ako ostatní spolupracovníci v dm. Počas trvania stáže bude mať 

každý žiak svojho kouča a vedúceho zapracovania, ktorí ho budú celým procesom sprevádzať. Pred ukončením stáže 

môžu tvoriť svoju záverečnú prácu na praktickú tému, s ktorou sa stretávajú v prostredí dm. Cieľom spolupráce je, aby 

stážisti spoznali fungovanie firmy v praxi a mohli tak urobiť lepšie rozhodnutie o svojej ďalšej kariére. Po ukončení štúdia 

môžu v prípade obojstranného záujmu nastúpiť do dm ako noví spolupracovníci. Vízia do ďalších ročníkov je rozšírenie 

tejto spolupráce smerom k študentom obchodných akadémií, kde sa bude dm takisto snažiť o dlhodobú spoluprácu. 
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Viac informácií nájdete na stránke www.dm-vzdelavanie.sk alebo priamo uIvety Haulíkovej, e-mail: 

haulikova@everyvent.sk, ktorej zároveň ďakujeme za článok. 

 

Zdroj - Iveta Haulíková 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Posledný turnaj NR Beach sa tešil veľkej účasti: Nebola núdza o nové tváre, FOTO 

 [nitra.dnes24.sk; 27/07/2017; Lucia Šútorová ; Zaradenie: Nitra] 

http://nitra.dnes24.sk/posledny-turnaj-nr-beach-sa-tesil-velkej-ucasti-nebola-nudza-o-nove-tvare-foto-275807 

 

 Nitra má za sebou v poradí 4. kolo zápasov NR Beach. Zúčastnili sa ho hráči z rôznych kútov Slovenska. 

 

Do v poradí 4. NR Beach turnaja sa prihlásilo 27 dvojíc, z toho 15 mužských a 12 ženských dvojíc. Plážový volejbal 

pritiahol do Nitry aj nové tváre. Vo 4. kole sa stretlo až 19 nováčikov. Volejbal si zahrali v Nitre aj "cezpoľní" nadšenci, 

napríklad zo Stropkova, Sniny, Ružomberka či Spišskej Novej Vsi. 

 

Najmladším hráčom bol len 15-ročný volejbalista Michal Kilian, ktorý hrá za kadetov VKP Bystrina SPU Nitra. So svojím 

spoluhráčom z Popradu Matúšom Rybkom (17) vyrovnaným súperom skúsenejším hráčom. 

 

Mužské finále bolo dramatickou bodkou za celým turnajom. "Napokon z celého turnaja vzišli víťazne Ján Halaj a Miroslav 

Žilík, ktorí k nám merali cestu z Dolného Kubína," informovali organizátori na stranke volejbalnitra.sk 

 

V ženskej časti turnaja dominovali dvojice Lenka Vandaková a Alica Bertová z Bratislavy a Ivana Ondrušková a Martina 

Dvončová zo Zlatých Moraviec. Oba tímy sa napokon stretli vo finále, ktoré sa podarilo vyhrať až v tajbrejku hráčkam zo 

Zlatých Moraviec Ivke s Maťkou. 

 

Výsledky 4. kola turnaja MUŽI/ŽENY 

 

Nasadenie muži 

 

- 1. WASABI – Róbert Kogel & Rado Veľký 230 b 

- 2. Udri si – Martin Dobiaš & Maroš Rusňák 200 b 

- 3. Spotené rite – Lukáš Lanča & Branislav Pavelka 90 b 

- 4. HOP CIP – Matúš Krajčo & Šimon Vician 80 b 

- 5. Respect – Martin Kováčik & Maťko Sameliak 40 b 

http://nitra.dnes24.sk/posledny-turnaj-nr-beach-sa-tesil-velkej-ucasti-nebola-nudza-o-nove-tvare-foto-275807
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- 6. Espresso – Juraj Barát & Ľuboš Packo 0 b 

- 7. Tatratea – Michal Kilian & Matúš Rybka 0 b 

- 8. HodruŠaľa – Igor Kalčok & Tomáš Lehocký 0 b 

- 9. Malicherní bohovia – Matej Ňurcík & Matúš Hlaváč 0 b 

- 10. Dve piva poprosím! – Radoslav Vančo & Peter Navrátil 0 b 

- 11. Hroch a ja – Radovan Berta & Vratko Vitikáč 0 b 

- 12. Miesiči – Ján Halaj & Miroslav Žilík 0 b 

- 13. Stanči a Karči – Stanislav Novák a Karol Dubovec 0 b 

- 14. Prvykrat – Karol Jančo & Robert Vaško 0 b 

- 15. Salami – Matúš Striz & Andrej Chyba 0 b 

 

Štvrťfinále 

 

- Stanči a Karči – Udri si – 2:1 

- Tatratea – Malicherní bohovia – 0:2 

- Miesiči – Hop Čip – 2:0 

- Spotené rite – Hroch a ja – 2:1 

- Semifinále 

- Stanči a Karči – Malicherí bohohovia – 0:2 

- Miesiči – Hroch a ja – 2:1 

 

O 3. miesto: 

 

- Stanči a Karči – Hroch a ja – 1:2 

 

Finále: 

 

- Miesiči – Malicherní bohovia – 2:0 

 

Poradie muži: 

 

- 1. Miesiči – Ján Halaj & Miroslav Žilík 

- 2. Malicherní bohovia – Matej Ňurcík & Matúš Hlaváč 

- 3. Hroch a ja – Radovan Berta & Vratko Vitikáč 

- 4. Stanči a Karči – Stanislav Novák a Karol Dubovec 

- 5. – 8. Udri si – Martin Dobiaš & Maroš Rusňák 

- Tatratea – Michal Kilian & Matúš Rybka 

- Hop Čip – Matúš Krajčo & Šimon Vician 
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- Spotené rite – Lukáš Lanča & Branislav Pavelka 

- 9. – 14. – Salami – Matúš Striz & Andrej Chyba, Respect – Martin Kováčik & Maťko Sameliak, Dve pivá poprosím – 

Radoslav Vančo & Peter Navrátil, Prvýkrát – Karol Jančo & Robert Vaško, Hodrušaľa – Igor Kalčok & Tomáš Lehocký, 

Wasabi – Róbert Kogel & Rado Veľký 

- Espresso – Juraj Barát & Ľuboš Packo – skreč pred 1. zápasom 

 

Nasadenie Ženy: 

 

- 1. Lobdy – Ivana Ondrušková & Martina Dvončová 220b 

- 2. Ofce – Silvia Klamárová & Romana Reháková 80b 

- 3. Princezná a Kráľovná – Martina Lehocká & Ľubica Kráľová 50b 

- 4. Kukiho anjeli – Radka Klar Petrechova & Lucia Kurekova 30b 

- 5. Hlboko a jemnučko – Lenka Minichová a Radka Komadová 30b 

- 6. Utrhnuté z reťaze – Ivana Pukajová & Denisa Makytová 30b 

- 7. BLONDIS – Lívia Meszárosová & Linda Antalová 0b 

- 8. Dori a ja – Eva Mikšíková & Eva Ternová 0b 

- 9. Chrumky – Barbora Bančáková & Zuzana Batunová 0b 

- 10. Prdky – Lenka Vandaková & Alica Bertová 0b 

- 11. Skippy, stepná kengura – Jana Šindlerová & Elena Petrovičová 0b 

- 12. Konská sila – Paulína Duchoňová & Katarína Körmendyová 0b 

 

Štvrťfinále: 

 

- Lobdy – Kukiho anjeli – 2:0 

- Konská sila – Dori a ja – 0:2 

- Princezná a kráľovná – Utrhnuté z reťaze – 2:0 

- Prdky – Chrumky – 2:0 

 

Semifinále: 

 

- Lobdy – Dori a ja – 2:1 

- Princezná a kráľovná – Prdky – 0:2 

 

O 3. miesto: 

 

- Princezná a kráľovná – Dori a ja – 2:1 

 

Finále: 
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- Lobdy – Prdky – 2:1 

 

Poradie ženy: 

 

- 1. Lobdy – Ivana Ondrušková & Martina Dvončová 

- 2. Prdky – Lenka Vandaková & Alica Bertová 

- 3. Princezná a Kráľovná – Martina Lehocká & Ľubica Kráľová 

- 4. Dori a ja – Eva Mikšíková & Eva Ternová 

- 5. – 8. – Kukiho anjeli – Radka Klar Petrechova & Lucia Kurekova, Konská sila – Paulína Duchoňová & Katarína 

Körmendyová, Utrhnuté z reťaze – Ivana Pukajová & Denisa Makytová, Chrumky – Barbora Bančáková & Zuzana 

Batunová 

- 9. – 12. Hlboko a jemnučko – Lenka Minichová a Radka Komadová, Skippy, stepná kengura – Jana Šindlerová & Elena 

Petrovičová, BLONDIS – Lívia Meszárosová & Linda Antalová, Ofce – Silvia Klamárová & Romana Reháková 

 

Foto z posledného turnaja NR Beach nájdete v priloženej galérii! 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

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

 [roznava.dnes24.sk; 27/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Rožňava] 

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

 

 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 

 

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

 

1.6.  Hodnotenie pôrodníc podľa expertov a mamičiek? Táto v našom kraji dopadla najlepšie! 

 [roznava.dnes24.sk; 27/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816 

 

 Informácie, ktoré môžu zaujať nielen budúce mamičky. Svetlo sveta uzreli výsledky hodnotenia pôrodníc podľa matiek a 

expertov. Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V pôrodniciach dochádza k jedným z najdôležitejších chvíľ v živote žien. Miesta, kde privedú na svet svoje deti, si tak 

mnohé starostlivo vyberajú. A nápomocný môže byť v takýchto prípadoch aj projekt Sprievodca pôrodnicami. Health 

Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk priniesli hodnotenie pôrodníc na Slovensku za rok 2016. 

 

Podľa expertov i mamičiek 

 

Hodnotenie sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej 

starostlivosti na základe medicínskych indikátorov, čo predstavuje Expertské hodnotenie. Portál rodinka.sk sa v aplikácii 

www.sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Toto predstavuje 

Hodnotenie mamičiek. Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení. 

 

Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V roku 2016 bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Zo všetkých sa do projektu 

tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej. 

 

http://roznava.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816
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Výsledok Celkového hodnotenia bol teda dosiahnutý spojením Expertského hodnotenia s Hodnotením mamičiek. Najviac 

bodov získala Fakultná nemocnica v Trenčíne, nasledovaná Univerzitnou nemocnicou v Martine. Na treťom mieste sa 

zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice a to Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov a Univerzitná nemocnica 

Bratislava – Antolská. 

 

Zamerané na Košický kraj 

 

A ktorá pôrodnica dopadla v tomto hodnotiacom projekte najlepšie v rámci nášho kraja? Na prvom mieste sa v celkovom 

hodnotení umiestnila Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice. 

 

Prinášame vám však aj info, ako to dopadlo v Košickom kraji za uplynulý rok podľa jedného z čiastkových hodnotení, a to 

konkrétne podľa Hodnotenia mamičiek. Prvé miesto patrí v takomto čiastkovom hodnotení Nemocnici v Krompachoch, na 

druhom sa umiestnila NsP Spišská Nová Ves a prvú trojicu uzatvára Nemocnica Košice- Šaca. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Hodnotenie pôrodníc podľa expertov a mamičiek? Táto v našom kraji dopadla najlepšie! 

 [michalovce.dnes24.sk; 27/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Michalovce] 

http://michalovce.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816 

 

 Informácie, ktoré môžu zaujať nielen budúce mamičky. Svetlo sveta uzreli výsledky hodnotenia pôrodníc podľa matiek a 

expertov. Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V pôrodniciach dochádza k jedným z najdôležitejších chvíľ v živote žien. Miesta, kde privedú na svet svoje deti, si tak 

mnohé starostlivo vyberajú. A nápomocný môže byť v takýchto prípadoch aj projekt Sprievodca pôrodnicami. Health 

Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk priniesli hodnotenie pôrodníc na Slovensku za rok 2016. 

 

Podľa expertov i mamičiek 

 

Hodnotenie sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej 

starostlivosti na základe medicínskych indikátorov, čo predstavuje Expertské hodnotenie. Portál rodinka.sk sa v aplikácii 

www.sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Toto predstavuje 

Hodnotenie mamičiek. Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení. 

 

Ktoré dopadli najlepšie? 

http://michalovce.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816
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V roku 2016 bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Zo všetkých sa do projektu 

tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej. 

 

Výsledok Celkového hodnotenia bol teda dosiahnutý spojením Expertského hodnotenia s Hodnotením mamičiek. Najviac 

bodov získala Fakultná nemocnica v Trenčíne, nasledovaná Univerzitnou nemocnicou v Martine. Na treťom mieste sa 

zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice a to Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov a Univerzitná nemocnica 

Bratislava – Antolská. 

 

Zamerané na Košický kraj 

 

A ktorá pôrodnica dopadla v tomto hodnotiacom projekte najlepšie v rámci nášho kraja? Na prvom mieste sa v celkovom 

hodnotení umiestnila Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice. 

 

Prinášame vám však aj info, ako to dopadlo v Košickom kraji za uplynulý rok podľa jedného z čiastkových hodnotení, a to 

konkrétne podľa Hodnotenia mamičiek. Prvé miesto patrí v takomto čiastkovom hodnotení Nemocnici v Krompachoch, na 

druhom sa umiestnila NsP Spišská Nová Ves a prvú trojicu uzatvára Nemocnica Košice- Šaca. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Hodnotenie pôrodníc podľa expertov a mamičiek? Táto v našom kraji dopadla najlepšie! 

 [spisska.dnes24.sk; 27/07/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816 

 

 Informácie, ktoré môžu zaujať nielen budúce mamičky. Svetlo sveta uzreli výsledky hodnotenia pôrodníc podľa matiek a 

expertov. Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V pôrodniciach dochádza k jedným z najdôležitejších chvíľ v živote žien. Miesta, kde privedú na svet svoje deti, si tak 

mnohé starostlivo vyberajú. A nápomocný môže byť v takýchto prípadoch aj projekt Sprievodca pôrodnicami. Health 

Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk priniesli hodnotenie pôrodníc na Slovensku za rok 2016. 

 

Podľa expertov i mamičiek 

 

Hodnotenie sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej 

starostlivosti na základe medicínskych indikátorov, čo predstavuje Expertské hodnotenie. Portál rodinka.sk sa v aplikácii 

http://spisska.dnes24.sk/hodnotenie-porodnic-podla-expertov-a-mamiciek-tato-v-nasom-kraji-dopadla-najlepsie-275816
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www.sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko. Toto predstavuje 

Hodnotenie mamičiek. Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení. 

 

Ktoré dopadli najlepšie? 

 

V roku 2016 bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Zo všetkých sa do projektu 

tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej. 

 

Výsledok Celkového hodnotenia bol teda dosiahnutý spojením Expertského hodnotenia s Hodnotením mamičiek. Najviac 

bodov získala Fakultná nemocnica v Trenčíne, nasledovaná Univerzitnou nemocnicou v Martine. Na treťom mieste sa 

zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice a to Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov a Univerzitná nemocnica 

Bratislava – Antolská. 

 

Zamerané na Košický kraj 

 

A ktorá pôrodnica dopadla v tomto hodnotiacom projekte najlepšie v rámci nášho kraja? Na prvom mieste sa v celkovom 

hodnotení umiestnila Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Trieda SNP Košice. 

 

Prinášame vám však aj info, ako to dopadlo v Košickom kraji za uplynulý rok podľa jedného z čiastkových hodnotení, a to 

konkrétne podľa Hodnotenia mamičiek. Prvé miesto patrí v takomto čiastkovom hodnotení Nemocnici v Krompachoch, na 

druhom sa umiestnila NsP Spišská Nová Ves a prvú trojicu uzatvára Nemocnica Košice- Šaca. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  V II. lige bude len päť tímov z východu 

 [kosice.korzar.sme.sk; 28/07/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20613653/v-ii-lige-bude-len-pat-timov-z-vychodu.html 

 

Poprad s Kopúnkom, po hráčoch VSS siahli konkurenti 

 

KOŠICE. Druhú futbalovú ligu čaká veľká zmena. Po novom sa už bude hrať so 16 mužstvami v celoslovenskom formáte. 

 

Cieľom Popradu, Lokomotívy Košice a Bardejova je atakovať horné poschodia tabuľky. 

 

V Spišskej Novej Vsi a u nováčika z Trebišova majú skromnejšie ambície, skloňuje sa najmä slovo záchrana. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20613653/v-ii-lige-bude-len-pat-timov-z-vychodu.html
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Bez VSS Košice 

 

Až pár hodín pred štartom novej sezóny došlo k vyriešeniu dôležitého predsezónneho rébusu 

 

. A dopadlo to tak, ako sa všeobecne predpokladalo. 

 

FC VSS Košice, víťaz minulého ročníka, ktorý nesplnil licenčné podmienky pre postup do Fortuna ligy, oznámil koniec 

športovej činnosti. 

 

Tým pádom, pochopiteľne, stratil aj právo štartu v druhej lige. 

 

Ako to v tejto chvíli vyzerá u druholigových účastníkov z východu Slovenska sme mapovali v nasledujúcom prehľade. 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 

 

Róbert Jano bude v Lokomotíve pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. 

 

Dvadsaťgólového strelca z uplynulej sezóny, ktorý v lete zamieril do maďarského Gyirmótu, strieda jeho otec Róbert Jano 

st., ktorý sa stal novým športovým riaditeľom klubu 

 

. V klube nepokračujú ani Chmelo (Melk, Rak.), Korijkov (Berlín AK, Nem.), Pav. Šuľák (Trebišov), Kamenec (Lipany) a 

Hloušek (koniec akt. činnosti). 

 

"Zo Skalice sa vrátil Rado Človečko. Verím, že bude patriť k nosným hráčom a presadí sa nielen herne, ale aj strelecky. 

Mohol by byť súčasťou náhrady za Roba Jana. Zadné rady vystužil Miki Tóth z VSS. Je to ofenzívny typ obrancu, nebojí 

sa hrať dopredu, čo mi veľmi imponuje. V príprave sa veľmi dobre ukazoval aj Tomáš Ilinjo, ktorý naposledy hosťoval vo 

Vyšnom Opátskom," vystavil stručné vysvedčenie novým posilám tréner Lokomotívy Albert Rusnák. Do kádra taktiež 

pribudla štvorica mladíkov Straka (Prešov), Kuľha (Svidník), Ristovski (VSS Košice) a Belli (z dorastu). Tesne pred 

štartom súťaže sa klub rozhodol angažovať 22-ročného kamerunského útočníka Joela Tatu z klubu Thika United. Ak sa 

stihne všetka administratíva včas, nastúpiť by mohol už dnes proti Zvolenu. Rusnák: "Na ihrisku ho niekedy nie je príliš 

vidieť, ale je to gólový typ hráča a takých potrebujeme." 

 

V štádiu riešenia stále zostával príchod Pavla Jurča, majúceho bohaté skúsenosti zo slovenských i českých ligových 

trávnikov. 

 

Klub zároveň poškuľuje po Františkovi Vancákovi, v minulej sezóne kapitánovi VSS. 
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V príprave odohrala Lokomotíva šesť duelov, z toho až štyri proti maďarským mužstvám. Diósgyöru (I. liga) podľahla 0:2, 

MTK Budapešť 0:4, Kisvárde 0:2, v generálke zdolala Cegléd (všetci II. liga) 2:1. 

 

Medzitým Košičania zvíťazili s Trebišovom 4:1 a remizovali s Michalovcami 2:2. 

 

"Hrali sme proti silným súperom, ale aspoň sme si hráčov na skúške dostatočne preverili. S prvoligovými maďarskými 

tímami je potrebné hrať zavčasu, lebo súťaž im začína skôr než na Slovensku. S pribúdajúcimi zápasmi boli dosiahnuté 

výsledky lepšie a stúpal aj herný prejav mužstva," pochvaľoval si Rusnák. 

 

Primárny cieľ mužstva je skončiť do šiesteho miesta, každé vyššie umiestnenie by bol bonus navyše. 

 

PARTIZÁN BARDEJOV 

 

Hoci Bardejov skončil v uplynulej sezóne "až" na ôsmom mieste, nič to nemení na tom, že Hornošarišania dlhodobo 

patria k popredným tímom druhej ligy. 

 

"Prípravu sme začali s menšími peripetiami, v úvode sme museli hľadať nového trénera. Jozefa Kukulského nahradil 

Poliak Ryszard Kužma. Prvé dva týždne boli viac-menej spoznávacie. V ďalšom období naše mladé mužstvo, vystužené 

skúsenými hráčmi na čele s Vladom Stašom, Vladom Andraščíkom či Mišom Grohoľom, ukázalo, že potenciál v ňom je," 

vravel športový riaditeľ Partizána Alexander Tyč. 

 

Bardejov nastúpil v príprave proti trom prvoligovým celkom, Michalovciam (2:2), poľskému Novému Saczu (0:4) a 

Prešovu (2:3). 

 

Zahral si tiež so Sp. N. Vsou (0:2) a v generálke s Lipanmi (4:0). 

 

Kým v predchádzajúcom období bolo zmien v mužstve pomenej, tentoraz ich bolo pomerne dosť. 

 

Odišli Šosták (Michalovce), Horodník (Poprad), Romulo (Senica, hosť.), Makela (Zvolen), Novák (Gelnica), Kuhajdík 

(Giraltovce, hosť), Nemergut a Pyda. 

 

Do tímu pribudol talentovaný odchovanec Berežný (Liberec), z Popradu sa vrátil Poliak Gruca, z Ostravy cez hosťovanie 

vo Zvolene prišiel Staško a Verčimákovi pokračuje hosťovanie z Giraltoviec. 

 

Z dorastu do áčka vytiahol klub štvoricu Mikluš, Didík, Košč a Pangrác-Piter. 

 

"Avizovali sme, že sa pokúsime mužstvo omladiť a zvýšiť v ňom počet odchovancov, čo sa nám podarilo. S touto 

stratégiou bol oboznámený aj tréner Kužma. Našou úlohou je vybudovať perspektívny káder a potvrdiť profesionálny 
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štatút, ktorý máme. Pred prvým majstrovským zápasom sme už všetci plní očakávania. Chceme hrať futbal pre divákov a 

neustúpiť z vydobytých pozícií. Kvalitu na to máme. Radi by sme sa v tabuľke pohybovali do šiesteho miesta. Veľa 

naznačí úvod súťaže," doplnil Tyč. 

 

V príprave si kapitánsku pásku vyskúšal aj navrátilec Berežný, v súťaži by sa mala vrátiť na rukáv Andraščíka. 

 

Nič sa nemení ani v otázke farmy Bardejova, naďalej ňou zostáva treťoligový Svidník. 

 

FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Spišiaci si druholigovú miestenku zabezpečili v predstihu. 

 

Cieľ splnili už v úvode jari, a to vďaka postupu do elitnej nadstavby v starom formáte súťaže. 

 

Do nového ročníka vstupujú skromne. 

 

"Ambície máme podobné ako viacero tímov. Je to predovšetkým záchrana v súťaži. Vypadávať budú až štyri tímy, takže 

to nebude jednoduché, ale vynasnažíme sa urobiť všetko pre dosiahnutie tohto cieľa," povedal na rovinu tréner Branislav 

Ondáš. 

 

Klub vstúpi do celoslovenskej druhej ligy s pozmeneným názvom, už ako FK Noves Spišská Nová Ves. 

 

V klube sa v prípravnom období mihlo na skúške viacero hráčov, výpočet zmien ale nakoniec až taký dramatický nie je. 

 

"K nejakým pohybom predsa len došlo. Do zahraničia odchádza Tomáš Čekovský, takisto u nás končí Filip Palutka. Do 

kádra nám pribudol Tomáš Kubík z VSS Košice a končiaci dorastenci Kavulič, Kunzo a Regec. Niečo máme stále 

rozrobené, boli by sme radi, ak by sme získali ešte dvoch-troch hráčov," nádejal sa Ondáš. 

 

Do prípravných zápasov (V. Opátske 0:1, Poprad 1:3, Martin 2:1, Bardejov 2:0, Poprad B 2:1, Trebišov 1:2) zasiahli aj 

zahraniční hráči na skúške, či už Holanďania Leilis a Martijn, alebo Nigérijčania Iheme a Taiwo, tí ale nepresvedčili. 

 

"Razíme tendenciu skladby mužstva z odchovancov a hráčov z blízkeho okolia. Nebránime sa ani cudzincom, musia však 

byť viditeľne lepší ako naši hráči. Tí, ktorí tu boli na skúške, tento základný predpoklad nespĺňali," vysvetlil Branislav 

Ondáš. 

 

Na hracej ploche pribudli hliníkové brány a stále prebieha rekonštrukcia šatní podľa zväzových smerníc. 
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Z tohto dôvodu odohrajú Spišiaci prvé štyri zápasy nového ročníka u súperov, doma by sa prvýkrát mali predstaviť až 26. 

augusta, v súboji 5. kola proti Zvolenu. 

 

FK POPRAD 

 

Po úvodných prípravných dueloch s Lipt. Mikulášom (3:2), Sp. N. Vsou (3:1) a Pohroním (4:2) vycestovala popradská 

výprava na týždňové sústredenie do Čiech (Převýšov, III. liga 0:1, Hradec Králové, II. liga 2:3 a 1:3, Kroměříž, III. liga 

2:2). 

 

V generálke v domácom prostredí zdolali Podtatranci Lipt. Hrádok 3:2. 

 

"Konfrontácie so slovenskými súpermi dopadli pre nás priaznivo. V Čechách sme odohrali štyri zápasy v priebehu šiestich 

dní, svoju úlohu zohrala aj únava. Absolvovali sme zároveň zaujímavú tímovú akciu, spojenú s vynáškou zásob na 

Téryho chatu. Príprava splnila svoj účel. Dôležité je, že sa počas nej nikto nezranil. Všetci sa už veľmi tešíme na štart 

druhej ligy," potvrdila najväčšia persóna mužstva Stanislav Šesták to, že popradskej kabíne pred začiatkom ročníka 

odhodlanie nechýba. 

 

"Naším zámerom je predvádzať pekný futbal a pohybovať sa v tabuľke čo najvyššie. Klub je postavený na profesionálnej 

úrovni, všetko funguje tak ako má. V každom stretnutí chceme zvíťaziť, ale nehovoríme vyslovene o postupe. Všetko sa 

vykryštalizuje počas sezóny." 

 

Po minulej sezóne skončili v Poprade Gruca (návrat do Bardejova), Peciar (Krems, Rak.), Bilas (Sereď), Poliaček a L. 

Tóth. 

 

Z nových mien v kádri zarezonovalo najmä meno Kamila Kopúnka, 17-násobného reprezentanta Slovenska. 

 

Z Trnavy sa vrátil popradský odchovanec Dubec, z Myjavy prišiel Holiš. Ide o vysokých hráčov, podobné typy ako bol v 

jarnej časti hrotový útočník Šašinka z Ostravy. 

 

Do tímu pribudli tiež Jančo z Trenčína, naposledy hráč poľského Zabrze, a Horodník z Bardejova. Ďalšie talenty budú 

pendlovať medzi juniorkou a áčkom. 

 

"V prípade nových hráčov ide najmä o mladých futbalistov, ktorí v tíme vytvárajú potrebnú konkurenciu," povedal Šesták. 

 

Ten bude naďalej, okrem líderskej roly na ihrisku, súčasťou realizačného tímu FK Poprad. 

 

Po novom bude pôsobiť ako asistent trénera Jaroslava Belejčáka, ktorý je držiteľom trénerskej Euro Pro licencie. 
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Jeho dvojrola ale dôvodom na zvýšené podpichovačky v kabíne vraj nebola. 

 

"V začiatkoch sa ma chlapci pýtali, že aký je program pán tréner a podobné 'hlúposti'. Ale už to trocha ustálo. Všetci sme 

na jednej lodi, realizačný tím aj hráči. Ja sa stále považujem najmä za hráča," odvetil s dobrou náladou Stanislav Šesták. 

 

SLAVOJ TREBIŠOV 

 

Trebišovčania vstúpia po dvojročnej odmlke do druholigových bojov už bez Matúša Lorinčáka. 

 

S 26 gólmi najlepší kanonier uplynulej sezóny III. ligy Východ akceptoval ponuku nemeckého regionálneho tímu 

Lokomotíva Lipsko. 

 

Káder Zemplínčanov prešiel v lete výraznými zmenami. 

 

Nefigurujú v ňom už ani kapitán Capko, Kulich (Vranov n/T), T. Opiela (Ptičie), Olah (V. Kapušany), Vereb a Dragula, 

pokračovať nebudú ani Iefremov, Pačuta a Tubonemi. 

 

Kuhajdíkovi sa skončilo hosťovanie z Bardejova. 

 

Do tímu naopak pribudol trebišovský rodák Kolbas (VSS Košice), ďalej Pav. Šuľák (Lok. Košice), Maník (Prešov hosť, 

naposledy hráč Hanisky), Ukrajinec Starosta (Vranov, hosť.), Bellás, Vajs, D. Lukáč. 

 

Trebišov sa zároveň bude spoliehať na zemplínsku spoluprácu, s fortunaligovými Michalovcami uzavrel dohodu o 

striedavom štarte hráčov. 

 

"Prípravné obdobie bolo krátke, nejaký čas navyše by sme ešte určite privítali. V mužstve sa premlelo množstvo hráčov, 

došlo k výraznej obmene kádra. Až majstrovské zápasy ukážu, či to bola správna voľba," poznamenal Vladimír Rusnák 

ml., ktorý sa z manažérskej pozície vracia na trénerskú lavičku. 

 

Pri kormidle v závere predchádzajúcej sezóny nahradil Jozefa Škrlíka a bol pri spečatení postupu. 

 

Mužstvo pod jeho vedením odohralo sedem prípravných duelov. 

 

Postupne si zmeralo sily s Kalšou (3:2), Lipanmi (0:0), Vranovom n/T (1:2), Lokomotívou (1:4), maďarskou Kisvárdou 

(0:6), Michalovcami U19 (2:0) a Sp. N. Vsou (2:1). 
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"Prehnané ciele si určite nedávame, ale nechceme byť v druhej lige len na jeden rok. Na novú súťaž sa veľmi tešíme. 

Uvidíme ako obstojíme proti náročným súperom. Vyžrebovanie v úvode sezóny nemáme jednoduché," poznamenal 

Rusnák. 

 

Štadión Slavoja prešiel v uplynulých týždňoch zmenami. Kvôli päťstoročnému platanu sa pristúpilo k posunutiu 

ohraničenia ihriska o dva metre. 

 

Okrem toho došlo k vytvoreniu sektoru pre hostí, potrebné náležitosti spĺňajú aj priestory pre rozhodcov a zástupcov 

médií. Drobnými úpravami prešla tiež hlavná tribúna. 

 

"Záležitosti potrebné pre udelenie pasportizácie máme na 99 percent splnené," dodal V. Rusnák. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Tipy na dnes - piatok 28. júla 

 [korzar.sme.sk; 28/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20609926/tipy-na-dnes-piatok-28-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Mesiac autorského čítania 

 

Čítania v Kulturparku pokračujú aj počas víkendu, vždy od 18.00 hod. Dnes číta Martin Reiner a Gaga Nachucrišvili. V 

sobotu Wojciech Górecki a Ekaterine Togonidze a v nedeľu Olena Husejnova a Lela Kodalašvili. 

 

Leto v parku 

 

Dnešný večer otvorí o 19.00 hod. košická speváčka, skladateľka a tanečnica Lina Mayer, po nej ovládne pódium o 20.30 

hod. ďalšia mladá ambiciózna speváčka Katarína Máliková. Dievčatá si vypočujete v Kulturparku. 

 

Chiki Liki Tu A 

 

PREŠOV. V rámci pivného festivalu je pripravený bohatý program. 

 

Od 18.00 h. do 19.00 h. – Mr. Psycho & Dark Angels. O 19.00 h. do 20.30 h. vystúpi Chiki Liki Tua. Od 20.30 h. do 24.00 

h. – Radio Groves Party – DJ Inkos a Radovan Kolarčík. 

 

Klavírny večer 

 

https://korzar.sme.sk/c/20609926/tipy-na-dnes-piatok-28-jula.html
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PREŠOV. V čokoládovni Čukoláda o 18.30 h. môžete prežiť 

 

Večer pri klavírnych melódiách talentovanej študentky. 

 

The Browniess 

 

PREŠOV. Vo Wave o 21. 00 h. zahrá originálne hudobné trio z Prahy v zložení 

 

Annamária d'Almeida (skvelý spev a rytmus v tele), Pavel Rohlena (unikátna 8-strunová gitara, ktorá je zároveň 

basgitara), Hanka Rohlenová (netypická súprava bicích, doplnená o perkusné komponenty) kombinuje žánre ako soul, 

latin-american jazz, swing, reggae, blues. 

 

Vystupujú spolu už 6 rokov na českých i zahraničných uliciach a trhoch. 

 

Martin Geišberg a Daniel Špiner 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 19.00 h. predstavia autorský projekt s autorskou hudbou a textami s názvom 

Sandonoriko. Texty sú magicko-realistické a hudba poetická, občas premiešaná básňami, nebrániaca sa ani 

experimentu. Projekt trvá tri roky a jeho členovia majú z neho veľkú radosť. Tento koncert je súčasťou koncertnej šnúry k 

novému s názvom "V jabloňovom kraji". 

 

Nočná prehliadka hradu Ľubovňa 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V neskorých večerných hodinách od 21.00 h. až do 22.00 h. si môžete vychutnať nočné prehliadky 

hradu. 

 

Vstupy o 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00. Chýbať nebude ani ohňová show. 

 

M. Koterski: Nenávidím 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V divadle Kontra o 19.30 h. si môžete pozrieť komédiu, ktorá získala na Kremnických Gagoch 

Cenu Stana Radiča "Objav roka." 

 

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám. Uletene zábavná jazda o našej nie 

veľmi zábavnej každodennosti. 

 

Juraj Hnilica 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zlatej pivničke o 18.00 h. sa uskutoční koncert finalistu ČeskoSlovensko má talent 2015 Juraja 

Hnilicu. 

 

Čiara – predpremiéra 

 

MICHALOVCE. V Kine Centrum sa o 16.30 a 19.00 hod. uskutoční exkluzívna predpremiéra nového slovenského 

kriminálneho filmu Čiara za účasti protagonistov Tomáša Maštalíra, Zuzany Fialovej, Andyho Hryca či Emíle Vášáryovej. 

 

Ibiza Party 2017 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Na Moteli Kamenec sa v piatok a sobotu uskutoční najväčšia a najobľúbenejšia akcia leta Ibiza 

Party 2017. Čaká na Vás viac ako 100 ton piesku, palmy, sexy gogo tanečnice, ohňostroj, beach stage priamo na pláži a 

celým víkendom Vás budú sprevádzať tí najlepší DJ Slovenska + špeciálny hosť večera. 

 

Domov pre neobyčajné deti sl. Peregrinovej 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V mestskom parku o 21.00 h. si môžete pozrieť film Domov pre neobyčajné deti sl. 

Peregrínovej. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Humor od vás, pre vás 

 [korzar.sme.sk; 28/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20613151/humor-od-vas-pre-vas.html 

 

Zasmejte sa. 

 

Žena hovorí milencovi: 

- Drahý, som tehotná. Mali by sme uvažovať o svadbe. 

- A kto si ťa v takom stave zoberie?! 

 

Príde Dežo domov a hovorí žene: 

- Araňa, dneska ťa pomilujem po španielsky! 

Araňa nedbala. Keď bolo po všetkom, Dežo sa otočí na druhý bok a zaspí. Araňa s ním zúrivo trasie: 

- Ty gadžo, šak to bolo ako vždy a ty si vravel, že to bude po španielsky! 

- Jáj, som zabudol... Olé! 

Mária Vdovjáková, Poprad 

 

Zhovárajú sa dve ženy pri káve: 

https://korzar.sme.sk/c/20613151/humor-od-vas-pre-vas.html
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- Vieš, aké ťažké je zostať vernou jednému mužovi? 

- A čo mám povedať ja, keď musím byť verná trom?! 

Elena Soľáková, Spišská Nová Ves 

 

Nataša sa rozhodla pestovať na balkóne kvety. Radí sa s manželom: 

- Čo by som mala posadiť, aby si mi pomáhal pri polievaní? 

- Rezne! 

 

Mama chystá deti - tínedžerov do prírody. 

-A teplé veci ste si zobrali? 

-Áno, mamička - päť fliaš! 

 

- Drahý, dokázal by si ma podviesť s inou ženou? 

- Ak je to tvoje želanie... 

Drahoslav Mika, Poprad 

 

Pýta sa mama dcéry, ktorá dostala prácu sekretárky: 

- A šéf ťa neoťažuje? 

- Nie, mama, ja sexujem rada. 

Žatva. Vybehne farmár s kombajnom na pole, obzrie sa, plesne sa dlaňou po čele a vykríkne: 

- Ježišmária! Ja som zabudol zasiať! 

Emília Halászová, Košice 

 

Novomanžel sa sťažuje u dohadzovača: 

- Oklamali ste ma! Tvrdili ste, že tá žena je bohatá a pritom má len pár šupov! 

- Omyl, pane, to vy ste ma zle pochopili! Ja som len povedal, že má viac peňazí ako rozumu. 

Ján Antaš, Betlanovce 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Kam za kultúrou - piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30. júla 

 [korzar.sme.sk; 28/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20612203/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

https://korzar.sme.sk/c/20612203/kam-za-kulturou-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-jula.html
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KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - (piatok, sobota, nedeľa) 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., ÚSMEV - (piatok) Dunkirk o 17.00, Srdcu nerozkážeš o 19.00, Baby Driver o 21.15, (sobota) Dunkirk 

o 14.00, Srdcu nerozkážeš o 16.15, Oklamaný o 18.30, Baby Driver o 20.30, (nedeľa) Úplní cudzinci o 14.00, Baby Driver 

o 16.00, Srdcu nerozkážeš o 18.15, Dunkirk o 20.30 hod., AMFITEÁTER - (nedeľa) Heydrich: Muž so železným srdcom o 

21.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) 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 - (piatok) Baby šéf o 10.00, Valerian a mesto tisícich planét o 17.00, Dunkirk o 19.00, (sobota, nedeľa) 

"Bocian" Riško o 17.00, Baby driver o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: DIVADLO KONTRA (Radničná sála, Hviezdoslavova 7) - (sobota) Nenávidím o 19.30 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), Tvorivé 

nedele, 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.), KAPLNKA SV. MICHALA - (sobota) Le Nuove Musiche - poklady ranného baroka o 19.00 hod., 

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 
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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, 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; SP. N. VES: KONCERTNÁ SÁLA GUS: , 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, KAŠTIEĽ - (nedeľa) Le Nuove Musiche - poklady ranného 

baroka o 16.00 hod., TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič (do 13. 8.), MaKCjZ - 

Jubilejná výstava (do 10. 9.), KEŽMAROK: KEŽMARSKÝ HRAD (Baroková kaplnka) - (piatok) Le Nuove Musiche - 

poklady ranného baroka o 18.30 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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 (piatok, sobota, 

nedeľa) 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 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Srdcu nerozkážeš o 18.20, Valerian a mesto tisícich planét o 17.20, 

(sobota, nedeľa) Autá 3 o 13.00, Láska stojí za všetko o 13.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Baby driver o 19.30, 

(sobota) "Bocian" Riško o 17.30, Baby driver o 19.30, (nedeľa) "Bocian" Riško o 17.30, Srdečne Vás vítame o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86, 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; Výstava: 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 
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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, 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: Igor 

Mosný - Reminiscencie, HsU 2017, ART KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ 

SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 

(do 10. 9.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála 

expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a 

kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a 

aparáty pre stereografiu, HRAD ĽUBOVŇA - (piatok, sobota, nedeľa) Mierové stretnutie kráľov na hrade Ľubovňa o 

11.00, 13.30 a 15.30 hod., (piatok) Nočná prehliadka hradu Ľubovňa s názvom: "Kto nechcel, aby medzi Uhorskom a 

Poľskom zavládol mier..." vstupy o 21.00, 21.15, 21.30, 21.45, nočná ohňová show o 22.00 hod. na nádvorí hradu, 

SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka 

Ježišova (do 30. 11.), VYŠNÉ RUŽBACHY: GRAND HOTEL STRAND - 3 333 km po Jakubskej ceste zo Slovenska do 

Compostely (do 3. 9.), BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM: Dominika Paczkowská - Štyri ročné obdobia (do 22. 

8.), HANUŠOVCE N/T: ARCHEOPARK - (sobota) Kovoliatci doby bronzovej od 14.00 do 18.00 hod. 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: PÓDIUM PRI FONTÁNE LÁSKY - (nedeľa) Kultúrne leto - účinkuje popová skupina The Shadoogies z 

Prešova o 17.30 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 28., sobota 29. a nedeľa 30. júla 

 [korzar.sme.sk; 28/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20612207/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-jula.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

https://korzar.sme.sk/c/20612207/pohotovost-v-lekarnach-piatok-28-sobota-29-a-nedela-30-jula.html
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Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

28. 7. – 30. 7. Galenos, Stropkov Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

28. 7. - 30. 7. 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. 

 

Levoča 

 

29. 7. - 30. 7. Lekáreň SOPHUS, Kukučínova 3, (parkovisko oproti nemocnici) 

 

V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám.M.Pavla 13 a U LEVA Nám.M.Pavla 24; 9.00 - 12.00 hod. 

má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 

 

Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 

 

Spišská Nová Ves 

 

28. 7. – 30. 7. 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. 
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Rožňava 

 

28. 7. – 30. 7. 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 

 

28. 7. - 30. 7. Benu - Tesco, Revúca 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

28. 7. Pri nemocnici, Sládkovičova 10, 29. 7. Elixír, Obchodná 3, 30. 7. Viva, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 

 

28. 7. LIMBA, Podtatranská 2501, +421 527722657, 29. 7. ADUS, Mnoheľova 2, +421 524283134, 30. 7. ADUS, 

Mnoheľova 2, +421 524283134 

 

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

 

Humenné 

 

28. 7. LABORECKÁ, Laborecká 18, 29. 7. BENU, Družstevná 39, 30. 7. Harmónia, Ul. 1. mája 2045 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

28. 7. - 30. 7. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
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Svidník 

 

28. 7. – 30. 7. MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

28. 7. – 29. 7. 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 

 

28. 7. – 30. 7. NÁDEJ, Sládkovičova 300 

 

Trebišov 

 

28. 7. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 +421 56 3214401, 29. 7. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. 

Štefánika 3824/208, 30. 7. Dr. MAX, M. R. Štefánika 3504/14 +421 0903295513 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

28. 7. FARMÁCIA, Nám. Osloboditeľov 945/15 +421 056/6441140, 29. 7. Dr. MAX, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 30. 7. Dr. 

Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Definitívne bez VSS Košice, šancu dostane Nové Mesto 

 [Šport; 173/2017; 28/07/2017; s.: 7; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

Už dnes štartuje druhá liga, ktorá má nový formát so šestnástimi účastníkmi a už sa nebude deliť na dve regionálne 

skupiny. Do novembra odohrajú kluby sedemnásť kôl, zvyšných trinásť absolvujú po zimnej prestávke. Posledné kolo je 
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naplánované na 20. mája 2018. Vo včerajšom vydaní sme vám predstavili prvú polovicu účastníkov, dnes nájdete v 

denníku Šport zvyšných osem mužstiev. 

 

FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ B 

 

"Béčko" podbrezovského mužstva sa do druhej ligy prebojovalo aj napriek tomu, že v III. lige stred skončilo na druhom 

mieste za Liptovským Hrádkom s odstupom 25 bodov. Víťaz však napokon svoju prihlášku stiahol. "Z účasti v druhej lige 

máme obrovskú radosť, najmä kvôli našim hráčom, ktorí budú teraz mocť nastupovať proti kvalitnejším súperom. 

Budeme fungovať ako klasické "béčko", čiže šancu dostanú mladí chlapci a hráči z "áčka" s nižšou minutážou," povedal 

nám tréner mužstva Mário Auxt. Svoj debut malo "béčko" absolvovať zajtra v Žiline proti VSS Košice, avšak košický klub 

včera definitívne ukončil svoju športovú činnosť. Dnes sa rozhodne o šestnástom účastníkovi druhej ligy, no prvé kolo 

mužstvo z Pobrezovej určite neodohrá v pôvodnom termíne počas najbližšieho víkendu. Zápas bude preložený na íný 

termín. 

 

PARTIZÁN BARDEJOV 

 

Počas letnej prestávky sa okrem hráčov striedali aj tréneri a týka sa to tiež Bardejova, kde Jozefa Kukulského nahradil 

poľský kouč Ryszard Kužma, ktorý by mal bardejovskému tímu dodať nový impulz. "Mali sme dobré referencie na jeho 

prácu, pôsobil ako asistent v Lechu Poznaň a takisto trénoval Nowy Sacz, s ktorým sme hrávali prípravné zápasy. Čiže 

trénera Kužmu poznáme dobre, navyše má najvyššiu trénerskú licenciu," skonštatoval manažér bardejovského klubu 

Dušan Molčan. Dobrou správou je bezpochyby fakt, že v mužstve zostáva najlepší kanonier z uplynulej sezóny Michal 

Hamuľak. Bardejovčania sa aj naďalej budú pokúšať hrať atraktívny futbal, jedným z hlavných cieľov klubu je prilákať na 

miestny štadión viac ľudí. 

 

MFK SKALICA 

 

Tretí tím uplynulej sezóny MFK Skalica zaznamenal veľký úspech, keď postúpil do finále Slovenského pohára. V novej 

sezóne budú Skaličania pokračovať v začatej práci, ich cieľom je vybudovať silné mužstvo, ktoré sa znovu pobije o 

najvyššie priečky. "Na novú sezónu sa už tešíme. Ideme do nej s chuťou, nadšením a vášňou za novou výzvou. 

Pochopiteľne, v kádri bol počas letnej prestávky pohyb, z mužstva odišlo deväť hráčov. Čo sa týka posíl, prišiel Lukáš 

Opiela, ďalšie v tejto chvíli ešte stále riešime," prezradil kormidelník mužstva Jozef Kostelník, ktorý dodal, že by do tímu 

chcel získať univerzálnych futbalistov. Tréner Skalice dostal na konci sezóny disciplinárny trest, ale odvolal sa voči nemu. 

Do dnešného dňa však nedostal odpoveď. 

 

FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

Futbalisti Spišskej Novej Vsi sa kvalifikovali v minulej sezóne do nadstavbovej skupiny, no v dvanástich zápasoch získali 

len jediný bod. Pred začiatkom novej sezóny to však bola dobrá výstraha, aby sa Spišiaci na ňu zodpovedne pripravili. "V 
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letných mesiacoch sme sa snažili doplniť náš káder, stále rokujeme s niektorými hráčmi. Títo futbalisti určite nezasiahnu 

do prvého zápasu v Bardejove. Vieme, že to bude náročná súťaž, a preto budeme mať rovnaký cieľ ako viacero tímov v 

druhej lige – a to je záchrana," vyhlásil kouč Spišskej Novej Vsi Branislav Ondáš. V tíme budú aj naďalej pôsobiť dvaja 

Nigérijčania Bankole Olawale Adekuoroye a Wisdom Uda Kanu. Druhý menovaný sa však dáva dokopy po operácii 

kolena a v jesennej časti tak pravdepodobne nezasiahne do bojov. 

 

ŠKF SEREĎ 

 

Po odchode trénerskej dvojice Süttö - Moravčík prevzal klub lodivod Marián Šarmír, ktorý v minulej sezóne viedol juniorku 

Trnavy. Pre jeho hráčov sa v príprave na nový súťažný ročník naskytla skvelá možnosť zmerať si sily s tureckým 

Trabzonsporom (3:3). "V prvom rade sme veľmi vďační za to, že sme mohli odohrať generálku s takýmto súperom. Ale 

nechcel by som nejakým spôsobom preceňovať ten výsledok. Čo sa týka futbalovej stránky, Trabzonspor bol úplne inde a 

platí to vo všetkých smeroch. Chlapci však siahli na dno svojich síl a dobre sa s tým popasovali. Náš výkon bol veľmi 

dobrý," zhodnotil stretnutie seredský kouč Marián Šarmír. Lídrom obrany by sa v novej sezóne mal stať bývalý slovenský 

reprezentant Ľubomír Michalík. Skúsený 33-ročný stopér naposledy pôsobil v prvoligovej Dunajskej Strede. 

 

FK POPRAD 

 

Miestenku do druhej ligy získali futbalisti Popradu v barážovom stretnutí proti trnavskému "béčku", ktoré poľahky zdolali. 

Zhodou okolností ich najzaujímavejšia letná posila sa narodila práve v Trnave. Je ňou 33-ročný defenzívny záložník 

Kamil Kopúnek, ktorý v národnom drese odohral sedemnásť zápasov. "Dúfam, že Kamil bude veľkým lákadlom pre ľudí, 

lebo od majstrovstiev sveta v roku 2010 - s výnimkou pôsobenia v Slovane - hrával v zahraničí. Verím, že on bude tou 

persónou, ktorá dostane ľudí na náš štadión. Pevne dúfam, že v Poprade splní to, čo od neho čakáme. Hrá na veľmi 

dôležitom poste a mal by sa stať vedúcou postavou tímu," vyslovil svoje prianie útočník a tréner v jednej osobe Stanislav 

Šesták. Vyhrať v sezóne čo najviac zápasov za pomoci pekného futbalu, taký cieľ si stanovili v klube FK Poprad. 

 

MFK TATRAN LIPT. MIKULÁŠ 

 

Liptáci pred začiatkom nového súťažného ročníka vymenili trénera. Jozefa Majoroša vystriedal na lavičke skúsený 

lodivod Jozef Šino, ktorý v uplynulej sezóne trénoval Martin. "Prišlo to nečakane, aj keď treba dodať, že s Liptovským 

Mikulášom som v minulosti rokoval už viackrát. V prvom rade chcem nadviazať na prácu, ktorú v klube odviedli moji 

predchodcovia Jozef Majoroš, Juraj Sabol a Jozef Kostelník. Tí tu spravili výbornú robotu. Chceme hrať zaujímavý, 

kombinačný a technický futbal. Myslím si, že mužstvo na to má. Najdôležitejšie však bude, aby sme získavali body," 

podotkol Jozef Šino. Cieľom Liptovského Mikuláša bude podľa slov nového trénera umiestnenie do ôsmeho miesta, na 

Liptove sa predovšetkým chcú vyhnúť nepríjemným záchranárskym prácam. 

 

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
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Keďže klub VSS Košice včera ukončil svoju športovú činnosť, v lige ostalo jedno miesto voľné. Včera absolvovali 

zástupcovia klubov stretnutie vo Vyhniach, kde rázne odmietli možnosť, že by v druhej lige hralo "len" 15 mužstiev. Podľa 

informácií denníka Šport bolo toto jedno miesto ponúknuté Rimavskej Sobote a Novému Mestu nad Váhom. Ak by obaja 

súhlasili s účasťou v druhej lige, zohrali by spolu barážové stretnutie. Lenže k tomuto zápasu nedôjde, keďže Rimavská 

Sobota v tejto chvíli nemá trénera s potrebnou licenciou na druhú ligu. Znamená to teda, že Nové Mesto nad Váhom sa 

stane šestnástym členom druhej ligy. Definitívne slovo bude mať výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, ktorý by 

mal na dnešnom zasadnutí potvrdiť nového účastníka ligovej súťaže. PETER JAČIANSKY 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  V II. lige bude len päť tímov z východu 

 [Korzár; 173/2017; 28/07/2017; s.: 15; DANIEL DEDINA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

POPRAD S KOPÚNKOM, PO HRÁČOCH VSS SIAHLI KONKURENTI 

 

Druhú futbalovú ligu čaká veľká zmena. Po novom sa už bude hrať so 16 mužstvami v celoslovenskom formáte. Cieľom 

Popradu, Lokomotívy Košice a Bardejova je atakovať horné poschodia tabuľky. V Spišskej Novej Vsi a u nováčika z 

Trebišova majú skromnejšie ambície, skloňuje sa najmä slovo záchrana. 

 

KOŠICE. Až pár hodín pred štartom novej sezóny došlo k vyriešeniu dôležitého predsezónneho rébusu. A dopadlo to tak, 

ako sa všeobecne predpokladalo. FC VSS Košice, víťaz minulého ročníka, ktorý nesplnil licenčné podmienky pre postup 

do Fortuna ligy, oznámil koniec športovej činnosti. Tým pádom, pochopiteľne, stratil aj právo štartu v druhej lige. Ako to v 

tejto chvíli vyzerá u druholigových účastníkov z východu Slovenska sme mapovali v nasledujúcom prehľade. FC 

LOKOMOTÍVA KOŠICE Róbert Jano bude v Lokomotíve pôsobiť aj v nasledujúcej sezóne. Dvadsaťgólového strelca z 

uplynulej sezóny, ktorý v lete zamieril do maďarského Gyirmótu, strieda jeho otec Róbert Jano st., ktorý sa stal novým 

športovým riaditeľom klubu. V klube nepokračujú ani Chmelo (Melk, Rak.), Korijkov (Berlín AK, Nem.), Pav. Šuľák 

(Trebišov), Kamenec (Lipany) a Hloušek (koniec akt. činnosti). "Zo Skalice sa vrátil Rado Človečko. Verím, že bude patriť 

k nosným hráčom a presadí sa nielen herne, ale aj strelecky. Mohol by byť súčasťou náhrady za Roba Jana. Zadné rady 

vystužil Miki Tóth z VSS. Je to ofenzívny typ obrancu, nebojí sa hrať dopredu, čo mi veľmi imponuje. V príprave sa veľmi 

dobre ukazoval aj Tomáš Ilinjo, ktorý naposledy hosťoval vo Vyšnom Opátskom," vystavil stručné vysvedčenie novým 

posilám tréner Lokomotívy Albert Rusnák. Do kádra taktiež pribudla štvorica mladíkov Straka (Prešov), Kuľha (Svidník), 

Ristovski (VSS Košice) a Belli (z dorastu). Tesne pred štartom súťaže sa klub rozhodol angažovať 22-ročného 

kamerunského útočníka Joela Tatu z klubu Thika United. Ak sa stihne všetka administratíva včas, nastúpiť by mohol už 

dnes proti Zvolenu. Rusnák: "Na ihrisku ho niekedy nie je príliš vidieť, ale je to gólový typ hráča a takých potrebujeme." V 

štádiu riešenia stále zostával príchod Pavla Jurča, majúceho bohaté skúsenosti zo slovenských i českých ligových 

trávnikov. Klub zároveň poškuľuje po Františkovi Vancákovi, v minulej sezóne kapitánovi VSS. V príprave odohrala 

Lokomotíva šesť duelov, z toho až štyri proti maďarským mužstvám. Diósgyöru (I. liga) podľahla 0:2, MTK Budapešť 0:4, 

Kisvárde 0:2, v generálke zdolala Cegléd (všetci II. liga) 2:1. Medzitým Košičania zvíťazili s Trebišovom 4:1 a remizovali s 
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Michalovcami 2:2. "Hrali sme proti silným súperom, ale aspoň sme si hráčov na skúške dostatočne preverili. S 

prvoligovými maďarskými tímami je potrebné hrať zavčasu, lebo súťaž im začína skôr než na Slovensku. S pribúdajúcimi 

zápasmi boli dosiahnuté výsledky lepšie a stúpal aj herný prejav mužstva," pochvaľoval si Rusnák. Primárny cieľ mužstva 

je skončiť do šiesteho miesta, každé vyššie umiestnenie by bol bonus navyše. PARTIZÁN BARDEJOV Hoci Bardejov 

skončil v uplynulej sezóne "až" na ôsmom mieste, nič to nemení na tom, že Hornošarišania dlhodobo patria k popredným 

tímom druhej ligy. "Prípravu sme začali s menšími peripetiami, v úvode sme museli hľadať nového trénera. Jozefa 

Kukulského nahradil Poliak Ryszard Kužma. Prvé dva týždne boli viac-menej spoznávacie. V ďalšom období naše mladé 

mužstvo, vystužené skúsenými hráčmi na čele s Vladom Stašom, Vladom Andraščíkom či Mišom Grohoľom, ukázalo, že 

potenciál v ňom je," vravel športový riaditeľ Partizána Alexander Tyč. Bardejov nastúpil v príprave proti trom prvoligovým 

celkom, Michalovciam (2:2), poľskému Novému Saczu (0:4) a Prešovu (2:3). Zahral si tiež so Sp. N. Vsou (0:2) a v 

generálke s Lipanmi (4:0). Kým v predchádzajúcom období bolo zmien v mužstve pomenej, tentoraz ich bolo pomerne 

dosť. Odišli Šosták (Michalovce), Horodník (Poprad), Romulo (Senica, hosť.), Makela (Zvolen), Novák (Gelnica), Kuhajdík 

(Giraltovce, hosť), Nemergut a Pyda. Do tímu pribudol talentovaný odchovanec Berežný (Liberec), z Popradu sa vrátil 

Poliak Gruca, z Ostravy cez hosťovanie vo Zvolene prišiel Staško a Verčimákovi pokračuje hosťovanie z Giraltoviec. Z 

dorastu do áčka vytiahol klub štvoricu Mikluš, Didík, Košč a Pangrác-Piter. "Avizovali sme, že sa pokúsime mužstvo 

omladiť a zvýšiť v ňom počet odchovancov, čo sa nám podarilo. S touto stratégiou bol oboznámený aj tréner Kužma. 

Našou úlohou je vybudovať perspektívny káder a potvrdiť profesionálny štatút, ktorý máme. Pred prvým majstrovským 

zápasom sme už všetci plní očakávania. Chceme hrať futbal pre divákov a neustúpiť z vydobytých pozícií. Kvalitu na to 

máme. Radi by sme sa v tabuľke pohybovali do šiesteho miesta. Veľa naznačí úvod súťaže," doplnil Tyč. V príprave si 

kapitánsku pásku vyskúšal aj navrátilec Berežný, v súťaži by sa mala vrátiť na rukáv Andraščíka. Nič sa nemení ani v 

otázke farmy Bardejova, naďalej ňou zostáva treťoligový Svidník. FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spišiaci si druholigovú 

miestenku zabezpečili v predstihu. Cieľ splnili už v úvode jari, a to vďaka postupu do elitnej nadstavby v starom formáte 

súťaže. Do nového ročníka vstupujú skromne. "Ambície máme podobné ako viacero tímov. Je to predovšetkým záchrana 

v súťaži. Vypadávať budú až štyri tímy, takže to nebude jednoduché, ale vynasnažíme sa urobiť všetko pre dosiahnutie 

tohto cieľa," povedal na rovinu tréner Branislav Ondáš. Klub vstúpi do celoslovenskej druhej ligy s pozmeneným názvom, 

už ako FK Noves Spišská Nová Ves. V klube sa v prípravnom období mihlo na skúške viacero hráčov, výpočet zmien 

ale nakoniec až taký dramatický nie je. "K nejakým pohybom predsa len došlo. Do zahraničia odchádza Tomáš 

Čekovský, takisto u nás končí Filip Palutka. Do kádra nám pribudol Tomáš Kubík z VSS Košice a končiaci dorastenci 

Kavulič, Kunzo a Regec. Niečo máme stále rozrobené, boli by sme radi, ak by sme získali ešte dvoch-troch hráčov," 

nádejal sa Ondáš. Do prípravných zápasov (V. Opátske 0:1, Poprad 1:3, Martin 2:1, Bardejov 2:0, Poprad B 2:1, Trebišov 

1:2) zasiahli aj zahraniční hráči na skúške, či už Holanďania Leilis a Martijn, alebo Nigérijčania Iheme a Taiwo, tí ale 

nepresvedčili. "Razíme tendenciu skladby mužstva z odchovancov a hráčov z blízkeho okolia. Nebránime sa ani 

cudzincom, musia však byť viditeľne lepší ako naši hráči. Tí, ktorí tu boli na skúške, tento základný predpoklad nespĺňali," 

vysvetlil Branislav Ondáš. Na hracej ploche pribudli hliníkové brány a stále prebieha rekonštrukcia šatní podľa zväzových 

smerníc. Z tohto dôvodu odohrajú Spišiaci prvé štyri zápasy nového ročníka u súperov, doma by sa prvýkrát mali 

predstaviť až 26. augusta, v súboji 5. kola proti Zvolenu. FK POPRAD Po úvodných prípravných dueloch s Lipt. 

Mikulášom (3:2), Sp. N. Vsou (3:1) a Pohroním (4:2) vycestovala popradská výprava na týždňové sústredenie do Čiech 

(Převýšov, III. liga 0:1, Hradec Králové, II. liga 2:3 a 1:3, Kroměříž, III. liga 2:2). V generálke v domácom prostredí zdolali 
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Podtatranci Lipt. Hrádok 3:2. "Konfrontácie so slovenskými súpermi dopadli pre nás priaznivo. V Čechách sme odohrali 

štyri zápasy v priebehu šiestich dní, svoju úlohu zohrala aj únava. Absolvovali sme zároveň zaujímavú tímovú akciu, 

spojenú s vynáškou zásob na Téryho chatu. Príprava splnila svoj účel. Dôležité je, že sa počas nej nikto nezranil. Všetci 

sa už veľmi tešíme na štart druhej ligy," potvrdila najväčšia persóna mužstva Stanislav Šesták to, že popradskej kabíne 

pred začiatkom ročníka odhodlanie nechýba. "Naším zámerom je predvádzať pekný futbal a pohybovať sa v tabuľke čo 

najvyššie. Klub je postavený na profesionálnej úrovni, všetko funguje tak ako má. V každom stretnutí chceme zvíťaziť, ale 

nehovoríme vyslovene o postupe. Všetko sa vykryštalizuje počas sezóny." Po minulej sezóne skončili v Poprade Gruca 

(návrat do Bardejova), Peciar (Krems, Rak.), Bilas (Sereď), Poliaček a L. Tóth. Z nových mien v kádri zarezonovalo 

najmä meno Kamila Kopúnka, 17-násobného reprezentanta Slovenska. Z Trnavy sa vrátil popradský odchovanec Dubec, 

z Myjavy prišiel Holiš. Ide o vysokých hráčov, podobné typy ako bol v jarnej časti hrotový útočník Šašinka z Ostravy. Do 

tímu pribudli tiež Jančo z Trenčína, naposledy hráč poľského Zabrze, a Horodník z Bardejova. Ďalšie talenty budú 

pendlovať medzi juniorkou a áčkom. "V prípade nových hráčov ide najmä o mladých futbalistov, ktorí v tíme vytvárajú 

potrebnú konkurenciu," povedal Šesták. Ten bude naďalej, okrem líderskej roly na ihrisku, súčasťou realizačného tímu 

FK Poprad. Po novom bude pôsobiť ako asistent trénera Jaroslava Belejč 

ka, ktorý je držiteľom trénerskej Euro Pro licencie. Jeho dvojrola ale dôvodom na zvýšené podpichovačky v kabíne vraj 

nebola. "V začiatkoch sa ma chlapci pýtali, že aký je program pán tréner a podobné 'hlúposti'. Ale už to trocha ustálo. 

Všetci sme na jednej lodi, realizačný tím aj hráči. Ja sa stále považujem najmä za hráča," odvetil s dobrou náladou 

Stanislav Šesták. SLAVOJ TREBIŠOV Trebišovčania vstúpia po dvojročnej odmlke do druholigových bojov už bez 

Matúša Lorinčáka. S 26 gólmi najlepší kanonier uplynulej sezóny III. ligy Východ akceptoval ponuku nemeckého 

regionálneho tímu Lokomotíva Lipsko. Káder Zemplínčanov prešiel v lete výraznými zmenami. Nefigurujú v ňom už ani 

kapitán Capko, Kulich (Vranov n/T), T. Opiela (Ptičie), Olah (V. Kapušany), Vereb a Dragula, pokračovať nebudú ani 

Iefremov, Pačuta a Tubonemi. Kuhajdíkovi sa skončilo hosťovanie z Bardejova. Do tímu naopak pribudol trebišovský 

rodák Kolbas (VSS Košice), ďalej Pav. Šuľák (Lok. Košice), Maník (Prešov hosť, naposledy hráč Hanisky), Ukrajinec 

Starosta (Vranov, hosť.), Bellás, Vajs, D. Lukáč. Trebišov sa zároveň bude spoliehať na zemplínsku spoluprácu, s 

fortunaligovými Michalovcami uzavrel dohodu o striedavom štarte hráčov. "Prípravné obdobie bolo krátke, nejaký čas 

navyše by sme ešte určite privítali. V mužstve sa premlelo množstvo hráčov, došlo k výraznej obmene kádra. Až 

majstrovské zápasy ukážu, či to bola správna voľba," poznamenal Vladimír Rusnák ml., ktorý sa z manažérskej pozície 

vracia na trénerskú lavičku. Pri kormidle v závere predchádzajúcej sezóny nahradil Jozefa Škrlíka a bol pri spečatení 

postupu. Mužstvo pod jeho vedením odohralo sedem prípravných duelov. Postupne si zmeralo sily s Kalšou (3:2), 

Lipanmi (0:0), Vranovom n/T (1:2), Lokomotívou (1:4), maďarskou Kisvárdou (0:6), Michalovcami U19 (2:0) a Sp. N. Vsou 

(2:1). "Prehnané ciele si určite nedávame, ale nechceme byť v druhej lige len na jeden rok. Na novú súťaž sa veľmi 

tešíme. Uvidíme ako obstojíme proti náročným súperom. Vyžrebovanie v úvode sezóny nemáme jednoduché," 

poznamenal Rusnák. Štadión Slavoja prešiel v uplynulých týždňoch zmenami. Kvôli päťstoročnému platanu sa pristúpilo 

k posunutiu ohraničenia ihriska o dva metre. Okrem toho došlo k vytvoreniu sektoru pre hostí, potrebné náležitosti spĺňajú 

aj priestory pre rozhodcov a zástupcov médií. Drobnými úpravami prešla tiež hlavná tribúna. "Záležitosti potrebné pre 

udelenie pasportizácie máme na 99 percent splnené," dodal V. Rusnák. DANIEL DEDINA 

 

STANOVISKO SFZ K UKONČENIU ČINNOSTI VSS KOŠICE A SITUÁCII V II. LIGE 
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"Slovenský futbalový zväz akceptoval prihlášku VSS Košice do II. ligy pre sezónu 2017/18 na základe včas podanej 

prihlášky klubu do súťaže a splnení všetkých podmienok súvisiacich pre zaradenie do súťaže. Neexistoval žiaden 

relevantný zákonný dôvod pre neakceptovanie tejto prihlášky, SFZ ako zastrešujúci orgán slovenského futbalu nemôže 

riešiť situáciu iba na základe dohadov alebo neoficiálnych informácií. Vyrovnanie dlhov VSS Košice voči hráčom i 

trénerom nie je v podmienkach zaradenia klubu do súťaže. Aby sa v budúcnosti nezopakovala podobná situácia, 

príslušná komisia SFZ pripravuje licenčný systém aj pre II. ligu. Mal by začať platiť už od sezóny 2018/19. Druholigovú 

sezónu 2017/2018 absolvuje 16 účastníkov. VSS Košice nahradí AFC Nové Mesto nad Váhom, druhý tím zo skupiny 

Západ o zotrvanie v II. lige v sezóne 2016/17. Nové Mesto n/V sa definitívne stane účastníkom II. ligy až po schválení 

výkonným výborom SFZ v zrýchlenom konaní. Spartak Trnava B, víťaz skupiny Západ o zotrvanie v II. ligy v uplynulej 

sezóne, ani Rimavská Sobota, druhý tím zo skupiny Východ, neprejavili záujem o účinkovanie v novom ročníku tejto 

súťaže. Nové Mesto n/V odohrá zápas 1. kola proti Podbrezovej B v náhradnom termíne." 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 173/2017; 28/07/2017; s.: 5; mal ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Piatok, 28. júla 

 

Mesiac autorského čítania 

 

KOŠICE. Čítania v Kulturparku pokračujú aj počas víkendu, vždy od 18.00 hod. Dnes číta Martin Reiner a Gaga 

Nachucrišvili. V sobotu Wojciech Górecki a Ekaterine Togonidze a v nedeľu Olena Husejnova a Lela Kodalašvili. 

 

Leto v parku 

 

KOŠICE. Dnešný večer v Kulturparku otvorí o 19.00 hod. košická speváčka, skladateľka a tanečnica Lina Mayer, po nej 

ovládne pódium o 20.30 hod. mladá speváčka Katarína Máliková. 

 

Martin Geišberg a Daniel Špiner 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 19.00 h predstavia autorský projekt s autorskou hudbou a textami s názvom 

Sandonoriko. 

 

Čiara – predpremiéra 
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MICHALOVCE. V kine Centrum sa o 16.30 a 19.00 hod. uskutoční exkluzívna predpremiéra nového slovenského 

kriminálneho filmu Čiara za účasti protagonistov Tomáša Maštalíra, Zuzany Fialovej, Andyho Hryca či Emíle Vášáryovej. 

 

Ibiza Party 2017 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Na moteli Kamenec sa v piatok a sobotu uskutoční najväčšia a najobľúbenejšia akcia leta Ibiza 

Party 2017. Sobota, 29. júla 

 

Vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne 

 

KOŠICE. V sobotu sa môžete tešiť na tretiu zo série jázd Vlakom za UNESCOm. Cieľom bude Dobšinská ľadová 

jaskyňa. Súčasťou jazdy bude viacero možností na výlety po okolí. Buď sa môžete vydať na túru k Palcmanskej Maši, 

alebo na Havraniu skalu. Pre rodiny s detičkami je tu tiež nenáročná Rodinná túra na ranč. Vlak odchádza z hlavnej 

železničnej stanice v Košiciach o 7.45 hod. 

 

Sabinovský happening 

 

SABINOV. O 8.00 h sa na mestskom kúpalisku uskutočnia súťaže družstiev a jednotlivcov v plážovom volejbale, 

bedmintone a vodnom futbale. Nedeľa, 30. júla 

 

Kúpeľné kino 

 

ČERVENÝ KLÁŠTOR. V kúpeľoch Smerdžonka si pod holým nebom od 19.30 h. môžete pozrieť film Aldabra. V prípade 

nepriaznivého počasia sa premieta v zastrešenej kolonáde alebo v Kongresovej sále v Dome zdravia. 

 

O troch hudcoch 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred kinom Mier na sídlisku Mier o 17.30 h. si môžete pozrieť rozprávku pre deti v podaní 

Bábkového divadla Anima Prievidza. (mal) 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Cyklotrasy vás zavedú na čarovné miesta východného Slovenska 

 [Korzár; 173/2017; 28/07/2017; s.: 4,5; ANNA NOVOTNÁ ; Zaradenie: POHODA] 

 

Cyklistika nie je len o naháňaní kilometrov a formovaní kondičky. Ak si vás získa, na bicykli môžete prejsť naozaj veľkú 

časť východného Slovenska a cyklotrasy vás zavedú do zaujímavých lokalít. ANNA NOVOTNÁ, FOTO: TASR, ARCHÍV, 

WWW.BIKERMANIA.SK, PIC 
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Hnilecká cyklomagistrála Cyklovýlet malebným údolím rieky Hnilec patrí do kategórie nenáročných a pohodlných, ktorý 

zvládne každý cykloturista. Cyklomagistrála spája dve umelé vodné nádrže – Palcmanská Maša pri Dedinkách a Ružín 

pri Margecanoch, má dĺžku 70 kilometrov a je lemovaná lesnými masívmi Slovenského rudohoria. Prejdete však aj 11 

obcami, ktoré vás očaria autentickým vidieckym životom, aj pôvodnou architektúrou, ako sú napríklad banícke domy v 

Rakovci, drevenice v Mlynkoch, v Hnilci či vo Švedlári, či vzácne kostoly a iné pamiatky. Pohodlnejšie je Hnileckú 

cyklomagistrálu absolvovať v smere z Dediniek, pretože trasa smerom do Margecian klesá a je na nej len jedno krátke 

stúpanie. 

 

Karpatská cyklistická cesta Začína sa v regióne Zemplína pred Sninou a pokračuje cez mesto k asfaltovej cestičke pri 

rieke Cirocha, až vás postupne zavedie k lokalite Sninské rybníky. Odtiaľ nasleduje kvalitná asfaltová cesta popri 

križovatke Čierťaže a na tomto úseku sa napája žltá cyklotrasa smerom na Biele kamene. Pokračovaním po pôvodnej 

trase sa dostanete k lokalite "Pri Umartom", kde sa napája zelená cyklotrasa na Lúky nad Zemplínskymi Hámrami. Odtiaľ 

je v dĺžke 6,8 kilometra spevnená cesta, ktorá tvorí hranicu CHKO Vihorlat. Postupne sa cez lokality "Pod Dielom", 

"Križovatka Koľajka" môžete dostať do Strihoviec a asi pol kilometra za nimi sa Karpatská cyklistická cesta v regióne 

končí. Ďalej pokračuje cez Šmigovec a Dúbravu do cieľa trasy v Ubli. Prekročením ukrajinsko-slovenskej hranice sa 

môžete vydať na 40 km trasu cez Velikyj Bereznij, Siľ, Kostrinu a Vyšku do obce Ljuta. Okrem bio kúpaliska Sninské 

rybníky môžete cestou navštíviť observatórium s Vihorlatským národným teleskopom a iné zaujímavosti a krásy prírody. 

 

Zo Slovenského raja k Spišskému hradu Členitá, krajinársky príťažlivá trasa s výhľadmi, takto skúsení cyklisti označujú 

cyklotrasu, ktorá vedie zo severného okraja Slovenského raja, prechádza Hornádskou kotlinou až k hradbe pohoria 

Branisko. Na trase dlhej 40 kilometrov sa strieda viacero druhov ciest, od lesnej, cez miestne, poľné až po štátne. Štart je 

v Spišských Tomášovciach, ďalej nasledujú Smižany, Iliašovce, Harichovce, Danišovce, Klčov a cez Bugľovce a 

Baldovce do Spišského Podhradia. Počas výletu nevynechajte návštevu kostola sv. Michala archanjela v Spišských 

Tomášovciach z prvej polovice 14. storočia, či ranogotického kostola v Smižanoch z druhej polovice 13. storočia. Zastaviť 

sa môžete aj v Sans-Souci – zrúcanine kaplnky zo 17. storočia, či pri minerálnom prameni v Baldovciach. Na záver vás 

čaká skutočná zbierka prírodných a kultúrnych pamiatok zapísaná do Zoznamu UNESCO – Spišská Kapitula, Spišské 

Podhradie, Spišský hrad, Sivá Brada, Pažica, Dreveník či Sobotisko. 

 

Slanská cyklomagistrála Trasa vedie podhorím Slanských vrchov a ponúka viacero známych zastávok, ktoré sa rozhodne 

oplatí vidieť. Začína sa v Prešove a pokračuje cez mestskú časť Solivar, kde sa môžete zoznámiť s históriou dobývania a 

spracovania soli, až do Dulovej Vsi. Cestou si nezabudnite všimnúť zvyšky Zbojníckeho hradu. Nasledujú Kokošovce, 

nad ktorými sa nachádza rekreačná oblasť Sigord a Zlatá Baňa. Obec, kde sa v minulosti robili pokusy s ťažbou zlata a 

antimónu bola v septembri 1944 vypálená fašistami. Cyklomagistrála pokračuje cez Pusté Pole k bývalej osade Dubník, 

kde bol v roku 1771 objavený naj-väčší drahý opál na svete, ktorý dostal meno Harlekýn a v súčasnosti je v Technickom 

múzeu vo Viedni. Cyklotrasa vás napokon zavedie až do Červenice, kde sa končí, no v pláne je jej pokračovanie smerom 

na Herľany, Dargov, Slanec, Slovenské Nové Mesto a na hraničný priechod do Maďarska. 
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Poprad – Lopušná dolina – Svit Veľmi obľúbená a nenáročná trasa, ktorú zvládnu aj začiatočníci sa začína v centre 

Popradu, odkiaľ po cyklochodníku, popri rieke Poprad smeruje na sídlisko Juh. Odtiaľ sa musíte vybrať na poľnú cestu 

smerom do Spišskej Teplice. Potom na vás čaká asfaltová cesta okolo horárne Vápenica až do Lopušnej doliny. Pred 

dolinou však nepokračujte k horárni, ale odbočte doprava a cesta vás zavedie ku chate Tatrasvit. Na križovatke odbočte 

opäť doprava a ocitnete sa vo Svite. 

 

Hornádskou kotlinou Na absolvovanie tejto cyklotrasy nepotrebujete kondičku profesionálneho športovca. Nenáročná 

cyklotrasa vedie časťou Hornádskej kotliny a okrajom severnej časti Slovenského raja. Vyštartujete v Spišskej Novej Vsi 

a popri pravom brehu rieky Hornád prejdete ku Smižianskej Maši. Nasleduje cesta k rázcestiu Ďurkovec až do Spišských 

Tomášoviec. Ak si však trúfate na viac, v Ďurkovci sa môžete vybrať žltou cykloznačkou a nechať sa ňou viesť až k 

Tomášovskému výhľadu. 

 

Okruh Slovenským Krasom Zaujímavá 30-kilometrová trasa, ktorá v sebe spája niekoľko druhov terénu. Lesnú asfaltku 

medzi stromami, lesný chodník a aj prejazd cez rozsiahle lúky Slovenského Krasu. Trasa sa začína na Soroške a 

smerom nad Silicu, kde sa nám otvoria krásne výhľady na Slovenský Kras a priľahlú "divočinu". Keď sa nabažíte 

nádhernej prírody a urobíte si dostatok fotiek, môžete pokračovať po červenej naspäť cez lúky až po Rakytu. Tu musíte 

odbočiť vľavo a vrátiť sa na asfaltku a doprava na Sorošku. Pokračovanie po červenej značke je vhodné len pre 

zanietených zberateľov trás, pretože prejazd úsekom od Rakyty po červenej na Jablonovské sedlo náročný s 

nepríjemnými úsekmi cez nevyjazdené lúky, a bez nejakých zaujímavých výhľadov. 

 

Tokajská cyklotrasa Cykloturistická trasa vás prevedie po najznámejších lokalitách Vinohradníckej oblasti Tokaj. Vedie 

predovšetkým po spevnených cestách, napojenie v smere Čerhov – Luhyňa však musíte zvládnuť po poľnej ceste a 

prepojenie obce Borša – Viničky a ďalej smer Zemplín vedie po hrádzi rieky Bodrog. Na moste cez Bodrog v katastri obce 

Viničky sa trasa napája na ďalšiu červenú magistrálu, ktorá pokračuje ďalej do obce Zemplín a následne je plánované jej 

napojenie až po Zemplínsku šíravu. Na tejto trase uvidíte a môžete aj navštíviť unikátne prírodné a kultúrne 

pozoruhodnosti, aj chránené prírodné územia a rezervácie. Určite neobíďte niektorú z vínnych pivníc, ktorých najväčšia 

koncentrácia je v obciach Malá Tŕňa a Veľká Tŕňa, i keď vinárske domy sú všade po trase. Najväčšou atrakciou je 

Vyhliadková veža, z ktorej si môžete obzrieť výhľad na celú vinohradnícku oblasť slovenskú a aj jej maďarskú časť. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


