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1.5. KRÁDEŽE ÁUT Pozrite si zoznam zmiznutých vozidiel na Slovensku: Nedajte zlodejom šancu 

     [pluska.sk; 28/07/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 
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     [pravda.sk; 29/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.20. Cyklotrasy vás zavedú na čarovné miesta východného Slovenska 

     [korzar.sme.sk; 29/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

1.21. Vláda vydá milióny na opravu športovísk 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 30/07/2017;  Marek Marušiak; Zaradenie: z domova] 

1.22. Kam za kultúrou - pondelok 31. júla 

     [korzar.sme.sk; 31/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.23. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 31. júla 

     [korzar.sme.sk; 31/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Bojujú proti veľkým korporáciám. V novom reťazci Farmfoods nájdete len kvalitné 

slovenské domáce potraviny od miestnych farmárov 

 [startitup.sk; 27/07/2017; interez.sk ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/bojuju-proti-velkym-korporaciam-v-novom-retazci-farmfoods-najdete-len-kvalitne-slovenske-domace-potraviny-

od-miestnych-farmarov/ 

 

Slovenskí farmári budú veľkoobchodnými reťazcami bojovať po svojom. 

 

Je všeobecne známe, že slovenskí poľnohospodári nemajú zrovna najlepšie predajné podmienky vo veľkých 

zahraničných reťazcoch. Problematické je dohadovanie sa na cenách, pretože ich neustále znižovanie sa priamo 

odrážalo na kvalite potravín. Takéto obchodné praktiky spôsobili krach viacerých slovenských výrobcov. Skupina 

desiatich farmárov sa preto rozhodla vytvoriť vlastný koncept farmárskeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. 

 

Prvotným nápadom, ktorý viedla k založeniu reťazca, bola snaha o zachovanie kvality našich domácich potravín a 

zvýšenie ich predaja. Nájsť na pultoch zahraničných reťazcov produkty miestnych fariem je takmer úplne nemožné. 

"Zisťovali sme, čo môže byť naša najväčšia výhoda. Prišli sme k záveru, že ňou môže byť úplná kontrola a dohľad nad 

celým reťazcom výroby a predaja našich potravín – od poľa, cez spracovanie až po obchod," vyjadril sa pre Aktuality.sk 

výkonný riaditeľ Tomáš Németh. 

 

S takzvanými dvojitými štandardmi kvality potravín, ktoré sa predávajú v Európe, záujem o kvalitné domáce potraviny 

stále stúpa. Po prevádzkovaní 15 pojazdných predajní teda prišiel čas aj na tie kamenné. Prvá bola otvorená už minulý 

rok v Rožňave a ďalšie by mali v najbližšej dobe pribudnúť v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Rimavskej 

Sobote. Farmári však majú odvážnejšie plány, do dvoch rokov by malo vyrásť celkom 65 prevádzok Farmfoods. 

 

V ich obchodoch nájdete produkty vyrábané bez pridaných látok či takzvaných "éčok", pričom reťazec si potrpí na vlastné 

postupy pri pestovaní rastlín, kŕmení a welfare zvierat a hygiene výroby, ktoré sú často prísnejšie ako platné normy. "Naši 

https://www.startitup.sk/bojuju-proti-velkym-korporaciam-v-novom-retazci-farmfoods-najdete-len-kvalitne-slovenske-domace-potraviny-od-miestnych-farmarov/
https://www.startitup.sk/bojuju-proti-velkym-korporaciam-v-novom-retazci-farmfoods-najdete-len-kvalitne-slovenske-domace-potraviny-od-miestnych-farmarov/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 7. 2017 

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

členovia musia často spĺňať prísnejšie kritériá, ako vyžaduje slovenská legislatíva. Preto nechceme bezhlavo prijímať 

nových členov, čím by sme museli znižovať naše štandardy," ozrejmil Németh. Ich snahou je priniesť čo najkvalitnejšie 

potraviny zo slovenských fariem do našich domácností. 

 

Na ich pultoch môžete nájsť tradičné aj netradičné, ale o to originálnejšie výrobky z našich slovenských surovín. Členovia  

totiž obhospodarujú vyše 17-tisíc hektárov pôdy a chovajú zhruba 3000 kusov hovädzieho dobytka, 4500 oviec a niekoľko 

desiatok tisíc kureniec. 

 

zdroj: interez.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Prievidzský odchovanec si na majstrovstvách Európy nezahrá 

 [myprievidza.sme.sk; 28/07/2017; SITA ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20613647/prievidzsky-odchovanec-si-na-majstrovstvach-europy-nezahra.html 

 

Jakub Mokráň neposilní slovenskú reprezentáciu do osemnásť rokov pre zdravotné problémy. 

 

PRIEVIDZA. Tréner basketbalistov do osemnásť rokov Richard Ďuriš uzavrel nomináciu na domáci európsky šampionát, 

ktorý sa začína v Bratislave a Piešťanoch v sobotu 29. augusta. Nezahrá si na ňom Jakub Mokráň z MBA Prievidza. Túto 

informáciu potvrdil asistent prezidenta a generálneho sekretára Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Tomáš 

Ďurčan. 

 

Richard Ďuriš už v utorok avizoval, že po stredajšom prípravnom zápase s Litvou (64:79) uzavrie konečnú 12-člennú 

nomináciu. "Od minulého štvrtka to vyzerá, že by sa k nám napokon mohol pripojiť Jakub Mokráň. Po utorkovom 

večernom tréningu by už malo byť všetko jasné. Ak by bol zdravotný stav Mokráňa dostatočne dobrý, zrejme by sme mu 

pod košom dali prednosť pred Tomášom Pavelkom," povedal v utorok Ďuriš. 

 

Slovenský výber sa na európskom šampionáte v elitnej kategórii predstaví po prvýkrát. V základnej D-skupine si zmerá 

sily s Lotyšskom, obhajcom titulu z minulého roka Francúzskom a na záver s družstvom Bosny a Hercegoviny. Prvý 

zápas odohrajú mladí Slováci v sobotu 29. augusta v bratislavskej Hant aréne od 18.00 h proti Lotyšom. 

 

Konečná nominácia basketbalistov SR "18" na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch: 

 

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

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

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

Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves) 

 

https://myprievidza.sme.sk/c/20613647/prievidzsky-odchovanec-si-na-majstrovstvach-europy-nezahra.html
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Program basketbalistov SR "18" na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch: 

 

Sobota 29. júla: Slovensko - Lotyšsko (Hant aréna, Bratislava, 18.00 h) 

 

Nedeľa 30. júla: Slovensko - Francúzsko (Hant aréna, Bratislava, 18. 00 h) 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Tipy na víkend 29. a 30. júla 

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

https://korzar.sme.sk/c/20609928/tipy-na-vikend-sobota-29-a-nedela-30-jula.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Sobota, 29. júla 

 

Vlakom do Dobšinskej ľadovej jaskyne 

 

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. 

 

Katka Máliková 

 

PREŠOV. V Mariannus pub and caffe na terase si môžete o 19.30 h. vypočuť koncert skvelej slovenskej hudobníčky 

Kataríny Malíkovej spolu s jej Ansámblom. 

 

Tanzmaterial 

 

PREŠOV. Vo Wave o 20.00 h. si môžete vychutnať House a techno w/Schifo & Jonáš. 

 

Letné kino 

 

LIPANY. O 21.30 h. si môžete pod podvečernou oblohou na hradisku vychutnať premietanie a Pink Floyd v priamom 

prenose. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20609928/tipy-na-vikend-sobota-29-a-nedela-30-jula.html
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Sabinovský happening 

 

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

bedmintone a vodnom futbale. 

 

Zlatá rybka 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 10.00 h. si môžete pozrieť predstavenie Divadla zo šuflíka. Veselé bábkovo-

činoherné predstavenie vzniklo na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky, ktorá prináša poučenie o tom, že lakomosť a 

chamtivosť sa nevypláca. Rozprávka je obohatená nielen o etnologické prvky, ale aj o interaktivitu či autorskú hudbu s 

pesničkami. 

 

Ako byť single 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 21.00 h. si môžete pozrieť komédiu s názvom Ako byť single. Existuje správny 

spôsob ako byť single, nesprávny spôsob ako byť single a potom …je tu Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New 

York je plný osamelých sŕdc, hľadajúcich tú správnu zhodu, láskyplné spojenie alebo niečo medzi tým. 

 

Rytieri v Stredovekom vojenskom tábore 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 11.00 h. odštartuje rytierky turnaj na počesť príchodu Žigmunda Luxemburského a Vladislava II. 

Jagelonského v stredovekom vojenskom tábore Podujatie bude pokračovať aj v nedeľu. 

 

Letné kino pred Redutou: Všetko alebo nič 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutou si môžete o 21.15 h. pozrieť prvý film podľa bestselleru Evity Urbaníkovej. 

 

Mr. 56 

 

TATRY. V mestskom parku v Tatranskej Lomnici o 16.00 h. a v areály Kúpeľov v Novom Smokovci o 19.00 h. zahrá rock 

and rollová kapela z Lučenca. 

 

Nedeľa, 30. júla 

 

Piknik v parku 

 

LIPANY. Vranovská skupina Bank – Band, ktorá hrá obľúbené repete, ľudové piesne i súčasné svetové a domáce hity o 

19.00 h. ak to počasie dovolí zahrá na letnom pódiu v dolnom parku. 
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Gipsy Kings Revival 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 15.00 h. si môžete užiť promenádny koncert. V Poprade sa predstaví rodinná kapela, 

ktorá dlhodobo pôsobila v Španielsku a na Slovensko prišla s novým hudobným štýlom pop–flamenco–latino-funky. 

Spolupracovali s osobnosťami ako sú B. Hronec, L. Štajdl, I. Kmeťo, M. Bagarová, J. Berky Mrenica, Sisa Sklovská, M. 

Čekovský a ďalší. Ich hudba spočíva vo vlastnej tvorbe, ale aj v celosvetovej hudbe od 50. rokov až po súčasnosť. 

Účinkujú aj ako Gipsy Kings Revival, kde hrajú španielske a tanečné piesne od kapely Gipsy Kings. Spievajú vo 

viacerých jazykoch – v španielčine, slovenčine, angličtine, rómčine, maďarčine. 

 

Kúpeľné kino na čerstvom vzduchu 

 

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. 

 

Promenádne podujatia pred Redutou 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutou si o 16.00 h. môžete pozrieť rozprávku O troch hudcoch v podaní Bábkového 

divadla Anima (Prievidza). O 17.00 h. sa uskutoční koncert prog-rock skupiny FFB zo Spišskej Novej Vsi. 

 

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. 

 

Kultúrne leto 

 

HUMENNÉ. Na námestí pri Fontáne lásky o 17.30 hod. v rámci podujatia Kultúrne leto vystúpi kapela The Shadoogies. 

 

Kultúrne leto 

 

TREBIŠOV. Na ostrovčeku v parku vystúpi o 18.00 hod. v rámci série Kultúrne leto skupina Efekt. 

 

Letné kino 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Premietanie akčného filmu John Wick 2 odštartuje na amfiteátri v stredisku Hôrka o 21.15 hod. 

 

Popradčanka 
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TATRY. V mestskom parku v Tatranskej Lomnici o 16.00 h. a v areály Kúpeľov v Novom Smokovci o 19.00 h. zahrá 

dychová hudba Popradčanka z Popradu. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Je sa na čo tešiť: TOP augustové akcie v Spišskej a okolí, na ktorých netreba chýbať 

 [spisska.dnes24.sk; 28/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/je-sa-na-co-tesit-top-augustove-akcie-v-spisskej-a-okoli-na-ktorych-netreba-chybat-275910 

 

 O pár dní je tu už august. A tešiť sa dá na rôzne zaujímavé podujatia v Spišskej a okolí. Naša redakcia z nich zostavila 

výber tých, ktoré sú podľa nás naj. 

 

Bažant Kinematograf 

 

1. – 5. augusta 2017 o 21:00, pred Redutou 

 

Začiatok augusta bude patriť v Spišskej premietaniu filmov pod holým nebom. Do nášho mesta totiž opäť zavíta Bažant 

kinematograf. Tešiť sa môžete na tohtoročné či minuloročné česko – slovenské snímky, nebude však chýbať ani klasika 

či rozprávka. Premietanie začína každý deň o deviatej večer. 

 

Prírodná hvezdáreň 

 

5. augusta 2017 od 20:00, Čingov – Ďurkovec 

 

Začiatkom mesiaca môžete zažiť aj večerné vesmírne dobrodružstvo a to v lokalite Ďurkovec. Čaká na vás pozorovanie 

nočnej oblohy, dozviete sa niečo z histórie slávnych Zrazov astronómov na Čingove. Prebehne chytanie netopierov do 

sietí a nebude chýbať ani lampiónová slávnosť či občerstvenie. 

 

Popoludnie pre deti 

 

6.augusta 2017, Podlesok (Hrabušice) 

 

V prvú augustovú nedeľu bude veselo aj na Podlesku, kde si prídu na svoje najmä tí najmenší. Na Podlesku bude pre 

nich pripravené hľadanie pokladu, maľovanie na tvár, nafukovací hrad, minidiskotéka a zaspievať im príde aj Miro Jaroš. 

 

Harhovske čuda a zabaviska 

 

18. – 19. augusta 2017, Spišský Hrhov 

http://spisska.dnes24.sk/je-sa-na-co-tesit-top-augustove-akcie-v-spisskej-a-okoli-na-ktorych-netreba-chybat-275910
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Už 15. ročník známeho festivalu v neďalekom Hrhove vypukne v polovici augusta. Tentokrát nás obyvatelia Hrhova 

prekvapia mega rapkáčom, ktorý budú počas festivalu vyrábať. Nebudú chýbať ani rôzne súťaže či sprievodné akcie. O 

dobrú náladu sa postarajú aj hudobní interpreti – Drišľak, Hrdza či Dara Rolins. 

 

Ružový pochod 

 

25. augusta 2017 o 16:40, centrum Spišskej 

 

Spišskú ovládne aj tento rok ružová farba. 3. ročník charitatívnej akcie OZ Venus na podporu žien s rakovinou prsníka 

môžete posledný piatok v auguste podporiť a zároveň si vychutnať pripravovaný sprievodný program. 

 

Dni mesta 

 

25. – 26. augusta 2017, Radničné námestie 

 

K letu už neodmysliteľne patria Dni mesta. Bohatý kultúrny program aj trh ľudových remesiel nebude chýbať v Spišskej 

Novej Vsi ani tento rok. 22. ročník Dní mesta dá slávnostnú bodku za letnými prázdninami. Na pódiu pred Redutou to 

rozbalí, Kristína, Old School Brothers či Beáta Dubasová. 

 

Majstrovstvá vo varení halušiek 

 

26. augusta 2017, pred hotelom Plejsy 

 

Milovníci slovenskej klasiky sa zídu už po 20-krát pred hotelom Plejsy, aby si zmerali sily na medzinárodných 

majstrovstvách Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. Zaujímavé majstrovstvá spestrí aj sprievodný 

kultúrny program. 

 

Cena Spiša 

 

27. augusta 2017, Jazdecký areál pri Ferčekovciach 

 

Pre nadšencov jazdeckého športu sú pripravené koncom letných prázdnin v jazdeckom areáli pri Ferčekovciach jazdecké 

preteky o pohár primátora mesta – Cena Spiša. 

 

Kotlíkový festival 

 

27.augusta 2017 od 11:00, Ferčekovce 
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Festival pre poriadnych gurmánov. Na konci mesiaca potečú slinky všetkým, ktorí si nenechajú ujsť už tretí ročník 

kotlíkového festivalu. Niekoľko družstiev predvedie svoje kuchárske umenie v mestskej časti Ferčekovce. Nebude chýbať 

ani odborná porota či sprievodné akcie pre deti. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  KRÁDEŽE ÁUT Pozrite si zoznam zmiznutých vozidiel na Slovensku: Nedajte zlodejom 

šancu 

 [pluska.sk; 28/07/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku-nedajte-zlodejom-

sancu.html 

 

Spravodajský portál pluska.sk vám aj dnes ponúka zoznam ukradnutých áut na Slovensku. 

 

Zlodeji sa zameriavajú na rôzne značky áut. 

 

Autor - čitateľka 

 

Na stránke pluska.sk vám pravidelne prinášame zoznam ukradnutých áut na Slovensku. Ak vám ukradli auto a doteraz 

ste ho za pomoci polície nenašli, napíšte nám na plustip@7plus.sk a vaše auto zverejníme na stránke. Do správy pripíšte 

evidenčné číslo vášho auta, názov vozidla, farbu vozidla a miesto odkiaľ vám bolo auto ukradnuté. Pokiaľ máte fotografiu 

svojho auta, pošlite nám ho. Vaše kradnuté auto zverejníme na stránke čo najskôr. 

 

Zoznam kradnutých áut zverejňujeme každý PIATOK o 18:00 hodine! 

 

Tešíte sa zo štvorkolesového tátoša, no neskôr nastane šok: Vaše auto ostane bez kolies, alebo bez rádia 

Pozor na kúpu vozidlá zo zahraničia: Prídete o auto aj o peniaze! 

 

TT718GJ VW transportér T5, strieborná, Cífer, okr. Trnava 

 

ZA568GA VW Sharan, strieborná, Spišská Nová Ves 

http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku-nedajte-zlodejom-sancu.html
http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku-nedajte-zlodejom-sancu.html
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BL183AL FORD Galaxy TDCi , čierna metalíza, Bratislava – Ružinov. Na zadnom kufri vpravo dole nápis AUTO A 

TABOR 

 

5Z6 1215 Škoda Superb Combi, čierna metalíza, Liptovská Štiavnica. (V aute boli dve autosedačky a kočár. ) 

 

SE091CT, Škoda Octavia sedan, strieborná metalíza, Moravský Svätý Ján 

 

Máte informácie o vozidle? Kontaktujte políciu na čísle 158. Tieto značky sú medzi zlodejmi najobľúbenejšie: Patrí k nim 

aj vaše auto? 

 Vaše ukradnuté auto môže skončiť v zahraničí: Na toto si dávajte pozor! 

 Ročne zmiznú na Slovensku stovky áut: Väčšina z nich je nenávratne preč! 

 

Autor - Pavol Konštiak 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  A kassai VSS a süllyesztőben, a Nové Mesto végszóra ismét a II. labdarúgóligában 

 [parameter.sk; 28/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/kassai-vss-sullyesztoben-nove-mesto-vegszora-ismet-ii-labdarugoligaban 

 

Péntek délután rajtol el a II. labdarúgóliga új idénye. Az eddigi két csoport (Nyugat, Kelet) helyett újra össz-szlovákiaivá 

vált bajnokságban 16 csapat csatázik a pontokért. 

 

Csütörtökön kiderült, hogy nem állhat rajthoz a bajnoki címet szerzett kassai VSS, mely júniusban egyszer már 

bejelentette, hogy csődbe ment, ennek ellenére mégis benevezett a Fortuna Ligába és a II. ligába is. A Hernád-partiak 

azonban élvonalbeli licencet nem kaptak, ám a második vonalba beküldött jelentkezésüket az irányító szerv elfogadta. A 

VSS azonban egy nappal a bajnokság rajtja előtt bejelentette, hogy minden sporttevékenységet beszüntet. 

 

A Szlovák Labdarúgó-szövetség csütörtökön próbálta feltölteni a kassaiak után üresen maradt helyet. A megszólított 

klubok közül sem a Spartak Trnava B, sem a Rimaszombat nem vállalta a szereplést, az eredetileg a nyugat-szlovákiai 

III. ligába besorolt vágújhelyiek viszont igent mondtak a felkérésre, így az AFC Nové Mesto nad Váhom továbbra is a II. 

ligában küzd a pontokért. 

 

Egyébként a II. vonalban a somorjaiak mellett az újonc komáromiak képviselik a dél-szlovákiai fociklubokat. Ami a 

somorjaiakat illeti, ők bővítették a megnevezést, a patinás csallóközi klub nevében ugyanis a részvényes brazilok, azaz a 

Fluminense is megjelent. 

 

Az. 1. forduló műsora: 

http://parameter.sk/kassai-vss-sullyesztoben-nove-mesto-vegszora-ismet-ii-labdarugoligaban
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Július 28., péntek, 17.00: FC Lokomotíva Košice–MFK Lokomotíva Zvolen (játékvezető: Ježík). 

 

Július 29., szombat, 17.00: MFK Skalica–KFC Komárom (Krivošík), Partizán Bardejov–FK Noves Spišská Nová Ves 

(Ďurčo), MFK Tatran Liptovský Mikuláš–FK Pohronie (Kmec). 

 

Július 30. (vasárnap), 17.00: FC STK Fluminense Somorja–Slavoj Trebišov (Gemzický), MŠK Žilina B–Inter Bratislava 

(Igor Kozák), ŠKF Sereď–FK Poprad (Nemček). 

 

Az AFC Nové Mesto nad Váhom–FK Železiarne Podbrezová B mérkőzést később pótolják.  

 

(ái) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Financie od štátu dá SZĽH na infraštruktúru a mládež 

 [teraz.sk; 28/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-financie-od-statu-da-szlh-na/272686-clanok.html 

 

Podmienky použitia finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Na snímke prezident SZĽH Martin Kohút. Foto: TASR - Martin Baumann 

 

Bratislava 28. júla (TASR) - Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu 

vo výške 4,125.000 eur. 

 

"Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo a transparentne podporiť rozvoj športovej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom do tohto zámeru je začlenený aj populárny šport Slovákov - ľadový hokej. Zväz víta 

túto finančnú pomoc štátu a chce ju využiť na projekt, ktorý zahŕňa budovanie novej a komplexnú obnovu súčasnej 

infraštruktúry, a tiež na správu tréningového procesu mládeže vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku," informoval 

TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH. 

 

"Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

SZĽH Martin Kohút. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie 

hokejovej infraštruktúry. To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-financie-od-statu-da-szlh-na/272686-clanok.html
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môže na základe projektu požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho 

nevyhnutnej obnovy. "V tomto prípade ide len o nevyhnuté investície do opravy striech, opláštenia, chladenia, mantinelov 

či technického zariadenia alebo do obnovy sociálnych priestorov, šatní a podobne," dodal Kohút. Podmienky použitia 

finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom 

zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových a zápasových 

pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej haly. "Na 

pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," upresnil Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 

2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám Poprad a 

Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta hokejistov 

do 18 rokov. "Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, 

kde ich potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a 

osobnostný rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal na záver prezident SZĽH. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Financie od štátu dá SZĽH na infraštruktúru a mládež 

 [dobrenoviny.sk; 28/07/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106864/financie-od-statu-da-szlh-na-infrastrukturu-a-mladez 

 

Podmienky použitia finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Na snímke prezident SZĽH Martin Kohút. — Foto: TASR - Martin Baumann 

 

Bratislava 28. júla (TASR) - Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu 

vo výške 4,125.000 eur. 

 

"Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo a transparentne podporiť rozvoj športovej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom do tohto zámeru je začlenený aj populárny šport Slovákov - ľadový hokej. Zväz víta 

túto finančnú pomoc štátu a chce ju využiť na projekt, ktorý zahŕňa budovanie novej a komplexnú obnovu súčasnej 

infraštruktúry, a tiež na správu tréningového procesu mládeže vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku," informoval 

TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/106864/financie-od-statu-da-szlh-na-infrastrukturu-a-mladez
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"Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

SZĽH Martin Kohút. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie 

hokejovej infraštruktúry. To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, 

môže na základe projektu požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho 

nevyhnutnej obnovy. "V tomto prípade ide len o nevyhnuté investície do opravy striech, opláštenia, chladenia, mantinelov 

či technického zariadenia alebo do obnovy sociálnych priestorov, šatní a podobne," dodal Kohút. Podmienky použitia 

finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom 

zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových a zápasových 

pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej haly. "Na 

pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," upresnil Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 

2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám Poprad a 

Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta hokejistov 

do 18 rokov. "Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, 

kde ich potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a 

osobnostný rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal na záver prezident SZĽH. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Nový začiatok pre slovenský hokej? Takto začne Kohút investovať dotácie od štátu! 

 [cas.sk; 28/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/577159/novy-zaciatok-pre-slovensky-hokej-takto-zacne-kohut-investovat-dotacie-od-statu/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4,125.000 eur. 

 

"Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo a transparentne podporiť rozvoj športovej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom do tohto zámeru je začlenený aj populárny šport Slovákov - ľadový hokej. Zväz víta 

https://www.cas.sk/clanok/577159/novy-zaciatok-pre-slovensky-hokej-takto-zacne-kohut-investovat-dotacie-od-statu/
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túto finančnú pomoc štátu a chce ju využiť na projekt, ktorý zahŕňa budovanie novej a komplexnú obnovu súčasnej 

infraštruktúry, a tiež na správu tréningového procesu mládeže vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku," informoval 

TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH." 

 

Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

SZĽH Martin Kohút. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie 

hokejovej infraštruktúry. To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, 

môže na základe projektu požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho 

nevyhnutnej obnovy. "V tomto prípade ide len o nevyhnuté investície do opravy striech, opláštenia, chladenia, mantinelov 

či technického zariadenia alebo do obnovy sociálnych priestorov, šatní a podobne," dodal Kohút. Podmienky použitia 

finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom 

zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových a zápasových 

pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej haly. "Na 

pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," upresnil Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 

2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám Poprad a 

Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta hokejistov 

do 18 rokov. "Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, 

kde ich potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a 

osobnostný rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal na záver prezident SZĽH. 

 

Foto: 

 

Martin Kohút začína pracovať na realizácii prvých projektov. Zdroj - tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  O zážitky budete mať postarané: Spoznajte 5 divov krásnej lokality menom Ďurkovec 

 [spisska.dnes24.sk; 28/07/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/o-zazitky-budete-mat-postarane-spoznajte-5-divov-krasnej-lokality-menom-durkovec-275905 

 

http://spisska.dnes24.sk/o-zazitky-budete-mat-postarane-spoznajte-5-divov-krasnej-lokality-menom-durkovec-275905
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 Radi trávite svoj voľný čas v prírode? Len na skok od Spišskej Novej Vsi sa nachádza lokalita, v ktorej môžete objaviť 

hneď viacero zaujímavostí. 

 

Letné prázdniny sa pomaly blížia do svojej polovice a príjemné zážitky môžete načerpať aj neďaleko Spišskej v krásnom 

prostredí Slovenského raja. Okrem roklín či tiesňav, ktorými je národný park známy, sa tam nachádzajú aj iné zaujímavé 

miesta. 

 

Medzi ne patrí aj lokalita Ďurkovec, ktorá sa nachádza neďaleko Čingova. Na to, ako sa tam dostať, máte viacero 

možností. Zo Smižianskej Maši po žltej značke vedie nenáročná turistická trasa, ktorú zvládnete aj s deťmi a za približne 

hodinku a pol vás dovedie priamo na miesto. Tí menej zdatní sa môžu doviezť na Čingov letným spojom a odtiaľ si 

spraviť menšiu prechádzku či rovno pod lokalitou sa nachádza aj malé parkovisko. 

 

Ako nám prezradila botanička Správy NP Slovenský raj Štefánia Bryndzová, správa v spolupráci s občianskym združením 

Verbun Bonun práve túto časť Slovenského raja chce priblížiť turistom, pretože sa tam nachádza hneď niekoľko divov, 

ktoré stoja za pozornosť. Toto sú oni. 

 

Sysľovisko 

 

Jedným z divov tejto lokality je zaručene syseľ pasienkový. Tento malý živočích, ktorý patrí medzi ohrozené druhy 

hlodavcov, na Ďurkovci prebýva už pomaly sto rokov a je veľmi náročný na bývanie. Ak ho chcete zazrieť, musíte byť 

hlavne ticho, práve z tohto dôvodu vznikla priamo nad sysľoviskom akási oáza pokoja, kde sa nachádzajú tri umelecky 

vyrezané lavičky, odkiaľ môžete v pokoji toto drobné zvieratko pozorovať. Okrem sysľov sa z tohto miesta môžete 

pokochať aj parádnym výhľadom. 

 

Živé lúky 

 

Na Ďurkovci sa nachádzajú aj všakovaké liečivé rastliny. Ak sa radi vraciate k mastičkám či čajom starých mám, tak 

práve v tejto lokalite môžete nájsť repík lekársky, rebríček obyčajný, dúšku vajcovitú či skorocel kopijovitý. Ako pomôcka 

pri zbieraní vám poslúži kľúč liečivých rastlín, na ktorom presne nájdete, ako jednotlivé rastliny vyzerajú aj kedy sa 

zbierajú. 

 

Prečítajte si aj 

 

Skamenené more 

 

Pieskovcový kameňolom je ďalším divom na Ďurkovci. Je to paleontologická lokalita s nálezmi fosílií spred 45 mil. rokov z 

takzvaného treťohorného mora. Hoci je kameňolom ešte stále aktívny a do celého sa nedostanete, po jeho okrajoch 

môžete aj teraz objaviť skameneliny rôznych rastlín, ale aj lastúriky, ježovky, ulitníky či časti tiel krabov. 
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Prírodná hvezdáreň 

 

Nie každá lokalita sa môže pochváliť prírodnou hvezdárňou. Lokalita Ďurkovec je na pozorovanie hviezd a iných 

vesmírnych objektov, ktoré by ste z iných miest nevideli, ako stvorená. Niet div, že práve tu sa konali v 70-tych rokoch 20. 

storočia zrazy mladých astronómov z celého Slovenska. Ako pamiatka zrazov zostali na Ďurkovci horizontálne slnečné 

hodiny. 

 

Ďurkovský závrt 

 

Zaujímavým miestom tejto lokality je aj prepadlina. Tá je hlboká šesť, široká 25 a dlhá 36 metrov. Ide o typický krasový 

jav, ktorý dostal názov Závrt. Okrem toho, že pracovníci Slovenského raja pri jeho čistení vo vnútri našli aj ľudskú kostru 

či niekoľko zvieracích kostí, k tejto prepadline sa viaže aj jedna povesť. Podľa nej práve na tomto mieste stála niekedy 

krčma, ktorá bola hniezdom nerestí. Keď sa vraj do nej dostala proti svojej vôli chudobná dievčina čistých mravov, tak 

krčma sa prepadla do pekla a dievčinu peklo vyvrhlo späť. Podľa povesti po krčme ostal už len spomínaný závrt. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Mladí basketbalisti na domácej pôde premiérovo medzi elitou 

 [osporte.sk; 28/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Basketbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/mladi-basketbalisti-na-domacej-pode-premierovo-medzi-elitou/100234991 

 

BRATISLAVA - Európsky šampionát basketbalistov do 18 rokov tento rok privítajú slovenské mestá Bratislava a 

Piešťany. V Hant aréne a Diplomat aréne sa začínajú hrať prvé zápasy už túto sobotu, 29. júla. Titul z tureckého 

Samsunu obhajujú Francúzi, ktorí vo finále zdolali výber Litvy 75:68. Bronz získali Taliani po víťazstve nad Nemeckom 

74:68. 

 

Medzi kontinentálnou elitou tentokrát nebudú chýbať ani Slováci, ktorí si účasť medzi najlepšími európskymi tímami 

vybojovali pred rokom na turnaji B-divízie ME "18" v macedónskom Skopje, kde zvíťazili v zápase o bronz s Maďarmi 

tesne 63:62. Do elitnej A-divízie postúpili tri najlepšie mužstvá z tohto šampionátu - okrem Slovenska aj finalisti Ukrajina a 

Čierna Hora. Na zverencov trénera Richarda Ďuriša nečaká v premiére medzi kontinentálnou špičkou ľahká úloha. Žreb 

im v základnej D-skupine prisúdil náročných súperov. V sobotu ich od 18.00 h v Hant aréne čakajú Lotyši, o deň neskôr 

obhajcovia titulu z Francúzska a na záver skupinovej fázy v utorok družstvo Bosny a Hercegoviny. Ďuriš nominoval na 

ME "18" 12 basketbalistov. Kapitánom jeho výberu je Jakub Kadáši, hráč rakúskeho Science City Viedeň. 

 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/mladi-basketbalisti-na-domacej-pode-premierovo-medzi-elitou/100234991
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Na turnaji sa celkovo predstaví 16 tímov, ktoré sú rozdelené do 4 základných skupín. V piešťanskej Diplomat aréne budú 

môcť diváci sledovať družstvá z A a B-skupiny, v hlavnom meste tie z ostatných dvoch. V skupinovej fáze odohrá každé 

mužstvo tri zápasy systémom každý s každým. Do ďalšej fázy sa dostane všetkých 16 krajín, ktoré si medzi sebou 

zahrajú o postup do play-off (A1 - B4, A2 - B3, B2 - A3, B1 - A4, C1 - D4, C2 - D3, D2 - C3, D1 - C4). Na zdolané tímy 

čakajú stretnutia o umiestnenie na 9. - 16. mieste. Nový európsky šampión bude známy v nedeľu 6. augusta, po skončení 

finálového duelu, ktorý je na programe od 20.15 h v Hant aréne. 

 

Konečná nominácia basketbalistov SR "18" na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch: 

 

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

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

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

Majerčák (BK 04 AC LB Spišská Nová Ves) 

 

Program basketbalistov SR "18" v základnej D-skupine na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a 

Piešťanoch: 

 

Sobota 29. júla: Slovensko - Lotyšsko (Hant aréna, Bratislava, 18.00 h) 

Nedeľa 30. júla: Slovensko - Francúzsko (Hant aréna, Bratislava, 18. 00 h) 

Utorok 1. augusta: Slovensko - Bosna a Hercegovina (Hant aréna, Bratislava, 18.00 h) 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Financie od štátu dá SZĽH na infraštruktúru a tréningový proces mládeže 

 [hokejportal.net; 28/07/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/financie-od-statu-da-szlh-na-infrastrukturu-a-treningovy-proces-mladeze/74149 

 

Popri schválenom príspevku uznanému športu schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4,125.000 eur. 

"Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo a transparentne podporiť rozvoj športovej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom do tohto zámeru je začlenený aj populárny šport Slovákov - ľadový hokej. Zväz víta 

túto finančnú pomoc štátu a chce ju využiť na projekt, ktorý zahŕňa budovanie novej a komplexnú obnovu súčasnej 

infraštruktúry, a tiež na správu tréningového procesu mládeže vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku," informoval 

TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH. 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/financie-od-statu-da-szlh-na-infrastrukturu-a-treningovy-proces-mladeze/74149
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"Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

SZĽH Martin Kohút. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie 

hokejovej infraštruktúry. To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, 

môže na základe projektu požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho 

nevyhnutnej obnovy. "V tomto prípade ide len o nevyhnuté investície do opravy striech, opláštenia, chladenia, mantinelov 

či technického zariadenia alebo do obnovy sociálnych priestorov, šatní a podobne," dodal Kohút. Podmienky použitia 

finančných prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom 

zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových a zápasových 

pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej haly. "Na 

pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," upresnil Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 

2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám Poprad a 

Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta hokejistov 

do 18 rokov. "Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, 

kde ich potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a 

osobnostný rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal na záver prezident SZĽH. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Slovenský hokejový zväz využije dotáciu od štátu na podporu mládežníckeho hokeja 

 [webnoviny.sk; 28/07/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportHokej] 

https://www.webnoviny.sk/slovensky-hokejovy-zvaz-vyuzije-dotaciu-od-statu-na-podporu-mladeznickeho-hokeja/ 

 

Prezident SZĽH Martin Kohút. 

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) -Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4 

125 000 eur od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje využiť na rozvoj infraštruktúru a podporu 

mládežníckeho hokeja. 

 

"Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

zväzu Martin Kohút. 

 

https://www.webnoviny.sk/slovensky-hokejovy-zvaz-vyuzije-dotaciu-od-statu-na-podporu-mladeznickeho-hokeja/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 7. 2017 

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

SZĽH pracuje na zastrešujúcom systéme správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie jednotných tréningových 

a zápasových pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej multifunkčnej športovej 

haly. 

 

"Na pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," doplnil Martin Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. Ďalších 

2,4 milióna eur je vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur poputuje mestám Poprad a Spišská 

Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných MS hráčov do 18 rokov. 

 

"Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, kde ich 

potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a osobnostný 

rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal prezident SZĽH Martin Kohút. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia 

 [vucke.sk; 28/07/2017; Archív KSK ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/opd/ 

 

Ochranu práv a právom chránených záujmov dieťaťa na úrovni regionálnej samosprávy, t.j. vyšších územných celkov, 

upravuje § 76 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov: pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti, ku ktorým patrí napr.: 

 

 zabezpečovanie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov 

detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území, 

 vypracovávanie analýzy nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických 

javov, 

 utváranie podmienok na zabezpečenie priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie 

rodičovských práv a povinnosti vykonávanie výchovných opatrení 

 utváranie podmienok na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii 

podľa potrieb obyvateľov na svojom území 

 poskytovanie finančného príspevku obci, akreditovanému subjektu, právnickej alebo fyzickej osobe finančný príspevok 

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (napr. na krízové stredisko, resocializačné 

stredisko) 

 spolupráca s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi, právnickými a 

fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately v oblasti predchádzania a 

zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/opd/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 7. 2017 

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

 zriaďuje a kontroluje zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa potrieb obyvateľov 

územia kraja (napr. detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové a resocializačné strediská), na svojom území je 

povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.  

 

Úplné znenie zákona o SPO 

Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

VZN KSK o poskytovaní finančného príspevku 

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2010 o podmienkach poskytovania finančného 

príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja 

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 16/2012 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzne nariadenie Košického samosprávneho kraja č.3/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 

akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja 

Zoznam akreditovaných subjektov vykonávajúcich opatrenia SPO 

 

Krízové strediská: 

 

 Alžbetka, n.o. 

 Sídlo: Školská 4, Spišská Nová Ves 

 Miesto výkonu: Školská 4, Spišská Nová Ves 

 E-mail: alzbetka.snv@gmail.com 

 Dátum udelenia akreditácie: 15.5.2016 

 Doba platnosti akreditácie: 3 roky 

 Počet miest: 18 

 Opatrenia SPO a SK: §62 písm.1 a),b),c), §47 ods.3 písm. a) 1. a 4. bodu, 7. a 8. bodu, písm. b), 2. bodu a ods.3 písm. 

a) 5. až 6. bodu, písm. c) 3. až 4. bodu, písm. d), 1., 3. až 4. bodu 

 Zodpovedný zástupca: Ing. Melcher 

 

 FACILITAS, n.o. 

 Sídlo: Spišské nám. 4, Košice 

 Miesto výkonu: Spišské nám. 4, Košice 

 E-mail: facilitas@post.sk 

 Dátum udelenia akreditácie: 21.10.2011 

 Doba platnosti akreditácie:  

 Počet miest: - 

 Opatrenia SPO a SK: §62, §47 ods. 3 písm. a) 1 až 4 bodu, 8, 13 bodu. písm. c) 1, 4, 5 bodu, §47 ods. 4 písm. a), b) 
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 Zodpovedný zástupca: PhDr.Piliarová 

 

 DORKA, n.o. 

 Sídlo: Hemerkova 28, Košice 

 Miesto výkonu: Hemerkova 28, Košice 

 E-mail: h.stanka@pobox.sk 

 Dátum udelenia akreditácie: 6.8.2013 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Počet miest: 30 

 Opatrenia SPO a SK: §62, §47 ods. 3 písm. a) 1 až 9 bodu, písm. b) 1, 2, 3 a 5 bodu, písm. c) 2 a 5 bodu, písm. d) 1 až 

4 bodu a §47 ods. 4 

 Zodpovedný zástupca: PhDr. Jachymová 

 

 DOMINIKA, n.o. 

 Sídlo: Nám. baníkov 28, Rožňava 

 Miesto výkonu: Nám. baníkov 28, Rožňava 

 E-mail: nodominika@gmail.com 

 Dátum udelenia akreditácie: 19.9.2015 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Počet miest: 10 

 Opatrenia SPO a SK: §62 ods. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, §47 ods. 3 písm. a) 1 až 9 bodu, písm. b) 1, 2, 3 a 5 bodu, písm. c) 2 až 

5 bodu, písm. d) 1 až 4 bodu a ods. 4 písm. c) 

 Zodpovedný zástupca: Mgr.Kubalová 

 

 Spišská katolícka charita 

 Sídlo: Jesenského 5, Spišská Nová Ves 

 Miesto výkonu: Dom Charitas, LM 

 E-mail: caritas@caritas.sk 

 Dátum udelenia akreditácie: 5.10.2014 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Počet miest: 12 

 Opatrenia SPO a SK: § 4 ods. 1 d); § 62, § 47 ods. 3 písm. a) 1 až 4 bodu, 7 a 8 bodu; písm. b) 2 bodu, § 47 ods. 4 

písm. a) a § 47 ods. 3 písm. a) 1 až 8 bodu; písm. b) 1 až 3; písm. c) 3 a 4 bodu; písm. d) 1 až 4 bodu, a § 47 ods. 4 

písm. c) 

 Zodpovedný zástupca: Mgr. Doboríková 

 

Detské domovy: 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 7. 2017 

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

 Zem detí, n.o. 

 Sídlo: Muškátová 8,Turňa nad Bodvou 

 Miesto výkonu: Pri Pošte 24, Košice 

 Dátum udelenia akreditácie: 12.9.2013 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Počet miest: 10 

 Opatrenia SPO a SK: § 49, § 47 ods. 3 písm. a) 1, 2, 3 bodu, 5 až 12 bodu, písm. b) 1, 2 , 3 a 5 bodu, písm. c) 1, 2, 4 a 5 

bodu, písm. d) 1 až 4 bodu, a ods. 4 písm. c) ; § 52 ods. 1 písm . a) a písm. b), §53 ods. 2 až ods. 11 § 4 ods. 1d) a ods. 

5 

 Zodpovedný zástupca: Mgr. Melichová 

 

 Spišská katolícka charita 

 Sídlo: Jesenského 5, Spišská Nová Ves 

 Miesto výkonu: Dom Charitas Spišská Nová Ves 

 Dátum udelenia akreditácie: 22.9.2014 

 Doba platnosti akreditácie: 3 roky 

 Počet miest: 8 

 Opatrenia SPO a SK: § 49, § 51 ods. 1 a ods. 3 písm. b); §52 ods. 1 písm. a) a písm. b); § 53 ods. 1 až 11; § 47 ods. 3 

písm. a) 1, 2, 3, 5 až 12 bodu, ;§47 ods. 3 písm. b) 2, 3, 5 bodu; §47 ods. 3 písm. c) 2, 4 bodu; §47 ods. 3 písm. d) 1 až 4 

bodu; §47 ods. 4 písm. c) a §4 ods. 1 písm. d) a ods. 5 

 Zodpovedný zástupca: Mgr. Hreus 

 

Resocializačné strediská 

 

 ReSocia, n.o. 

 Sídlo: Petrovce 2, okres Sobrance 

 Miesto výkonu: Petrovce 2 - 30 miest, Repejova 19 Košice-Ťahanovce - 16 miest, Na Sihoti 20 - 18 miest, SNP 2 

Rozhanovce - 8 miest 

 Dátum udelenia akreditácie: 21.6.2012 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Telefón: 0903479165 

 Opatrenia SPO a SK: §63 ods. 1 a ods. 2 písm. a) ods. 3 až 6, , §47 ods. 3 písm. a) 1, 4, 10.,11.,12.,13. bodu, písm. b) 

2. až 4. bodu, písm. c)1.,3. až 5. bodu, písm. d) 1. a 2 ods. 4 písm c)., § 4 ods. 1 

 Zodpovedný zástupca: PhDr. Treščáková 

 

 Šanca, n.o. 

 Sídlo: Remetské Hámre 114 

 Telefón: 0905602905 
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 E-mail: sanca@post.sk 

 Dátum udelenia akreditácie: 3.9.2014 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Počet miest: 6 

 Opatrenia SPO a SK: § 63 ods. 1 a ods. 2 písm. a) §47 ods. 3 písm. a) 1, 4,10.,12.,13. bodu, písm. b) 2. až 4. bodu, 

písm. c)1.2, 4. a 5. bodu, písm. d) 1. a 2 ods. 4 písm.c 

 Zodpovedný zástupca: Mgr. Popíková 

 

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

 

 Slovenský červený kríž Trebišov 

 Sídlo: M.R.Štefánika, Trebišov 

 Miesto výkonu: Konečná 5, Trebišov 

 Dátum udelenia akreditácie: 25.11.2013 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Telefón: 056 6722495 

 Opatrenia SPO a SK: § 11 ods. 1 písm. a, b, c, d, ods.2 

 Zodpovedný zástupca: PhDr. Beáta Furdová 

 

 Alžbetka, n.o. 

 Sídlo: Školská 4, Spišská Nová Ves 

 Miesto výkonu: Školská 4, Spišská Nová Ves 

 Dátum udelenia akreditácie: 5.5.2016 

 Doba platnosti akreditácie: predlženie akr. 

 Telefón: 053 4298973 

 Opatrenia SPO a SK: §12 ods. 1 d), §13 ods. 1), §17 ods. 4, §11 ods. 1 a), b), c), f), ods.5; 

 Zodpovedný zástupca: Ing. ThLic. Helena Sedláková 

 ?  

 FACILITAS, n.o. 

 Sídlo: Spišské Nám. 4, Košice 

 Miesto výkonu: Spišské Nám. 4, Košice 

 Dátum udelenia akreditácie: 3.10.2011 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Telefón: 055 674120 

 Opatrenia SPO a SK: § 11 ods. 2 a), b), c) § 12, ods. 1 a § 13 ods. 1 

 Zodpovedný zástupca: PhDr. Monika Piliarová 

 ?  

 Miesto pod slnkom 
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 Sídlo: Hlavná 68, Košice 

 Miesto výkonu: Hlavná 68, Košice 

 Dátum udelenia akreditácie: 1.5.2015 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Telefón: 055 6550151 

 Opatrenia SPO a SK: §4 ods. 1, §11 ods. 1 a), b), c), f) ods. 3 b) d) §12 ods. 3 a 4, §13 ods. 1 a §14, §17 ods. 4, §27 

ods. 4, §32 ods. 3, §55, §33 ods. 2, 3, 4, 5, 6 a 9 a §36, §38 

 Zodpovedný zástupca: Mgr. Beáta Rybárová 

 ?  

 Rada pre poradenstvo 

 Sídlo: Zvonárska 12, Košice 

 Miesto výkonu: Zvonárska 12, Košice 

 Dátum udelenia akreditácie: 16.11.2016 

 Doba platnosti akreditácie: 5 rokov 

 Telefón: 055 6251041 

 Opatrenia SPO a SK: §11 ods.1 a ods.3 písm. b), d); §17 ods. 4; §27 ods. 4; §32 ods. 3 

 Zodpovedný zástupca: PhDr. Stanislava Hunadyová, PhD. 

 

Zoznam krízových stredísk v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (rozkliknúť) 

 

Viď súbor KS v ZP KSK 

 

Zoznam špecializovaných sociálnych poradcov (odkaz na web stránku KSK) 

 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/specializovane-socialne-poradenstvo/ 

 

Súvisiaca legislatíva 

 

Dohovor o právach dieťaťa 

 

https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf 

 

OSN otázky a odpovede 

 

Otázky pre výbor 

 

Národný akčný plán pre deti 
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Word súbor 

 

Autor/zdroj: Archív KSK 

Zverejnil: Ing. Peter Kupčík 

Vytvorené: 28.07.2017 08:00 

Upravené: 28.07.2017 14:18  

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Štartuje druhá futbalová liga, otvárajú ju Zvolenčania zápasom v Košiciach 

 [myzvolen.sme.sk; 28/07/2017; SITA ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

https://myzvolen.sme.sk/c/20614199/startuje-druha-futbalova-liga-otvaraju-ju-zvolencania-zapasom-v-kosiciach.html 

 

Celoslovenská II. liga napokon so 16 účastníkmi. Víťaz do Fortuna ligy, druhý v poradí do baráže. 

 

Piatkovým zápasom úvodného kola FC Lokomotíva Košice - MFK Zvolen (17.00 h) odštartuje druhá najvyššia slovenská 

futbalová súťaž 2017/2018. Ako je známe, II. liga sa od tejto sezóny bude hrať so 16 účastníkmi a s celoslovenskou 

pôsobnosťou, nahradí sa tak niekdajší dvojskupinový model. Zrušila sa tzv. demarkačná čiara, ktorá delila futbalové 

Slovensko na západ a východ. 

 

Nováčikmi sú FK Inter Bratislava, KFC Komárno, FK Železiarne Podbrezová B a Slavoj Trebišov. V druhej najvyššej 

súťaži sa predstavia aj AFC Nové Mesto nad Váhom, FC Lokomotíva Košice, MFK Lokomotíva Zvolen, MFK Skalica, 

Partizán Bardejov, FK Noves Spišská Nová Ves, MFK Tatran Liptovský Mikuláš, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná 

Ždaňa, FC ŠTK Fluminense Šamorín, MŠK Žilina B, ŠKF Sereď a FK Poprad. 

 

V novom ročníku II. ligy mal pôvodne štartovať aj FC Nitra, ten sa však stal nováčikom elitnej Fortuna ligy po tom, čo 

víťaz II. ligy 2016/2017 FC VSS Košice nesplnil podmienky skráteného licenčného konania. FC VSS Košice sa napokon 

nepredstaví ani v druhej najvyššej súťaži - vo štvrtok oznámil ukončenie svojej športovej činnosti. Jeho miesto zaujal AFC 

Nové Mesto nad Váhom, definitíva padla až v piatok. 

 

Víťaz II. ligy 2017/2018 si zabezpečí právo štartu vo Fortuna lige 2018/2019, druhý v konečnom poradí odohrá baráž proti 

jedenástemu tímu konečnej tabuľky tohtosezónnej Fortuna ligy. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Financie od štátu dá SZĽH na infraštruktúru a tréningový proces mládeže 

 [sport.sme.sk; 28/07/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20614207/hokej-rozdelenie-financiii-od-statu-pre-szlh.html 

 

https://myzvolen.sme.sk/c/20614199/startuje-druha-futbalova-liga-otvaraju-ju-zvolencania-zapasom-v-kosiciach.html
https://sport.sme.sk/c/20614207/hokej-rozdelenie-financiii-od-statu-pre-szlh.html
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Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. 

 

BRATISLAVA. Popri schválenom príspevku uznanému športu, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (MŠVVŠ) Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH) osobitnú finančnú dotáciu vo výške 4 125 

000 eur. 

 

"Zámerom novej politiky ministerstva v oblasti športu je systémovo a transparentne podporiť rozvoj športovej 

infraštruktúry na Slovensku, pričom do tohto zámeru je začlenený aj populárny šport Slovákov - ľadový hokej." 

 

Skvalitnenie hokejovej infraštruktúry 

 

"Zväz víta túto finančnú pomoc štátu a chce ju využiť na projekt, ktorý zahŕňa budovanie novej a komplexnú obnovu 

súčasnej infraštruktúry, a tiež na správu tréningového procesu mládeže vo všetkých hokejových kluboch na Slovensku," 

informoval TASR v oficiálnej tlačovej správe SZĽH. 

 

"Chceme vytvoriť také podmienky, aby hokejové kluby dokázali vychovávať hráčov, o ktorých bude vo svete záujem, a 

ktorí budú komplexnými osobnosťami nielen po stránke športovej, ale aj vzdelanostnej a mentálnej," povedal prezident 

SZĽH Martin Kohút. 

 

Realizácia projektu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je poskytnutie dotácie pre obnovu a skvalitnenie 

hokejovej infraštruktúry. 

 

To znamená, že obec, hokejový klub, alebo iný vlastník, či nájomca hokejovej infraštruktúry, môže na základe projektu 

požiadať o podporu pri výstavbe zázemia hokejového štadióna či pri investícii do jeho nevyhnutnej obnovy. 

 

"V tomto prípade ide len o nevyhnuté investície do opravy striech, opláštenia, chladenia, mantinelov či technického 

zariadenia alebo do obnovy sociálnych priestorov, šatní a podobne," dodal Kohút. Podmienky použitia finančných 

prostriedkov a kritéria výberu realizátorov budú schvaľované Výkonným výborom SZĽH. 

 

Priame investície 

 

Druhý spôsob realizácie projektu bude formou priamej investície. 

 

Tú bude SZĽH realizovať jedným projektom zastrešujúcim systém správy tréningového procesu mládeže, zabezpečenie 

jednotných tréningových a zápasových pomôcok, zabezpečenie jednotných testovacích pomôcok a vybudovanie pilotnej 

multifunkčnej športovej haly. 
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"Na pilotnej hale nastavíme správny model fungovania a neskôr rozšírime našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

haly po celom Slovensku," upresnil Kohút. 

 

Z celkovej dotácie od ministerstva školstva je pre dotačný spôsob realizácie projektu vyčlenených 1,6 milióna eur. 

 

Ďalších 2,4 milióna eur bude vyčlenených pre spôsob priamej investície SZĽH a 150-tisíc eur bude pridelených mestám 

Poprad a Spišská Nová Ves, ktoré týmto spôsobom štát podporil v rámci organizovania úspešných majstrovstiev sveta 

hokejistov do 18 rokov. 

 

"Som naozaj rád, že sa nám poradilo vypracovať projekty, na základe ktorých pôjdu peniaze presne tam, kde ich 

potrebujú, aby sme vytvorili kvalitnejšie podmienky pre tréningový proces mládeže, a tiež pre profesionálny a osobnostný 

rast hokejových trénerov a funkcionárov venujúcich sa práci s deťmi," dodal na záver prezident SZĽH. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Na Slovensku sa hrá o titul pod košmi 

 [SME; 174/2017; 29/07/2017; s.: 15; ja, sita ; Zaradenie: Šport] 

 

BRATISLAVA.  

 

Majstrovstvá Európy basketbalistov do 18 rokov sa začnú cez víkend v Bratislave a v Piešťanoch. Titul obhajujú Francúzi. 

 

Medzi elitou sú aj Slováci, ktorí si účasť vybojovali pred rokom na ME 18 B-divízie, keď vyhrali o bronz nad Maďarmi 

63:62. Na zverencov trénera Richarda Ďuriša čakajú v D-skupine dnes od 18.15 v Hant aréne Lotyši, v nedeľu od 18.00 

Bosna a Hercegovina a v utorok o 18.00 h Francúzsko. 

 

Kapitánom tímu je Jakub Kadáši, hráč Science City Jena. Ďalej hrajú Želizňák, Javorský, Janošov (GBA Praha), Bizub 

(Svit), Kubala, Mátych (Považská Bystrica), Pavelka (Gran Canaria), Páleník (Karlovka), Ondruš (Inter), Danielič (Levice), 

Majerčák (Spišská Nová Ves). 

 

(ja, sita) 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Športový víkend na východe – servis výsledkov a faktov 

 [korzar.sme.sk; 29/07/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20614580/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch 

https://korzar.sme.sk/c/20614580/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
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Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas víkendu 29. a 30. 

júla. 

 

Sobota 29. júlaFutbal 

 

Fortuna liga, 2. kolo 

 

MŠK Žilina - 1. FC Tatran Prešov 2:3 (2:2), 7. Polievka, 40. Vavro (11 m) - 4. a 16. Černák, 60. Streňo (11 m) 

 

FC Nitra - MFK Zemplín Michalovce 0:0 

 

2. liga, 1. kolo 

 

Bardejov –Spišská Nová Ves 4:0 (1:0), 44. Berežný, 65. Hamuľak, 76. Staško, 82. Gruca 

 

3. liga Východ, 1. kolo 

 

Lipany – Rožňava 5:0 (2:0), 16. L. Janič, 26. Štefčák (11 m), 72. Dlugoš, 76. T. Jusko (11 m), 89. Gomoľa 

 

Vranov nad Topľou – Veľké Revištia 5:0 (2:0), 3. a 90. Digoň, 36. Babjak, 78. Hreha, 86. Gluščenko 

 

FK Košice-Vyšné Opátske – Šarišské Michaľany 2:1 (2:0), 32. a 33. Bandžuch – 76. P. Jačišin 

 

Giraltovce – Bardejovská Nová Ves 1:0 (0:0), 65. Kuhajdík 

 

4. liga Sever, 1. kolo 

 

Humenné – Zámutov 3:0 (1:0), 37. Vasiľ, 52. Cigán, 76. Sališ (11 m) 

 

4. liga Juh, 1. kolo 

 

Maria Huta – Veľké Kapušany 0:2 (0:1), 10. a 66. Vološinskyj 

 

Ďalšie víkendové zaujímavosti zo športu na východe 

 

Späť na obsah 
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1.19.  Kádaši: Sme behaví a draví. Vydáme zo seba maximum 

 [pravda.sk; 29/07/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436780-kadasi-sme-behavi-a-dravi-vydame-zo-seba-

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

 

Jakub Kádaši. Autor - SITA, Jakub Julény 

 

Vlani v Skopje bol súčasťou tímu, ktorý vybojoval historicky prvý postup slovenskej chlapčenskej reprezentácie do A-

divízie majstrovstiev Európy. Teraz je Jakub Kádaši (18) kapitánom basketbalovej osemnástky, ktorá si na ME v 

Bratislave a Piešťanoch zmeria sily s kontinentálnou špičkou. 

 

"Reprezentovať svoju krajinu v A-divízii, obzvlášť pred domácim publikom, je čosi výnimočné. Už sa nevieme dočkať 

prvého stretnutia. Jednoznačne je to zatiaľ vrchol mojej kariéry," tvrdí krídelník nemeckej Jeny. Zverenci Richarda Ďuriša 

vstúpia do turnaja už dnes o 18.00 súbojom s Lotyšskom. 

 

Aké ambície má slovenský tím? 

 

V každom zápase zo seba chceme vydať maximum. To je náš prvotný cieľ. S akým výsledkom budeme spokojní? Ťažko 

povedať. Stále presne nevieme, čo máme od šampionátu čakať. Som však presvedčený, že Lotyšsko je hrateľný súper a 

ani Bosna by nemusela byť úplne mimo naše možnosti. Len Francúzsko bude príliš náročná prekážka. Sme pripravení aj 

na alternatívu, že záver turnaja odohráme v Piešťanoch (bude sa tam bojovať o udržanie sa, pozn.), ale radšej by sme 

ostali do konca v Bratislave. 

 

Čo viete o jednotlivých súperoch? 

 

Sme prvý raz v najvyššej divízii, takže s elitnými tímami sme sa v minulosti nestretávali. Vieme len to, že chlapci z Bosny 

a Hercegoviny hrali vlani finále ME do šestnásť rokov, Francúzi sú úradujúci majstri Európy do 18 rokov a Lotyšsko 

vychováva každý rok mnoho talentov. 

 

Môž byť domáce prostredie výhodou? 

 

Verím, že nás príde podporiť veľa ľudí. Určite sa prídu pozrieť aj naši blízki a najmä priateľky. Budeme mať ešte o 

motiváciu viac. 

 

Aké sú silné stránky mužstva? 

 

Našou silou by mala byť bojovnosť a agresivita všetkých hráčov. Nemáme až také vysoké mužstvo ako niektorí súperi, 

ale sme behaví, a to chceme využiť. Našou prednosťou je dravosť, uvidíme, na čo to bude stačiť. 

 

https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436780-kadasi-sme-behavi-a-dravi-vydame-zo-seba-maximum/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/436780-kadasi-sme-behavi-a-dravi-vydame-zo-seba-maximum/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

31. 7. 2017 

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

Vlani boli v tíme lídri Ihring a Doležaj. Kto ich zastúpi? 

 

Ako kapitán som pripravený vziať na seba väčšiu zodpovednosť. Máme v tíme veľa talentu – viacerí hráči už pôsobili v 

mužskej extralige, niektorí hrávajú v zahraničí, alebo sa chystajú na univerzitu do USA. Každý z chlapcov má svoju 

kvalitu a určite to potvrdíme aj na šampionáte. 

 

Čo vám ukázala príprava? 

 

Bola veľmi kvalitná a som presvedčený, že sme veľmi dobre pripravení. Zápasy v Turecku nám ukázali hlavné 

nedostatky, ktoré sme sa snažili odstrániť. Po generálke s Litvou sa už nevieme dočkať prvého súboja s Lotyšskom. V 

tíme to graduje. 

 

Tréner Ďuriš vtipkoval, že v rámci motivácie na zápasy vás chytí pod krk a nakričí na vás, čo máte robiť. Ako je to 

naozaj? 

 

S trénerom je zábava. Máme s ním veľmi dobrý vzťah a zároveň je obrovský profesionál. Robí všetko preto, aby sme boli 

stopercentne pripravení. Vie nás aj správne motivovať. Púšťa nám motivačnú hudbu, ktorá zatiaľ funguje. 

 

Káder SR 

 

Želizňák, Javorský, Janošov (všetci GBA Praha/ČR), Bizub (Svit), Kubala, Mátych (P. Bystrica), Kadáši (Jena/Nem.), 

Pavelka (CBA Gran Canaria/Šp.), Páleník (Karlovka), Ondruš (Inter), Danielič (Levice), Majerčák (Spišská Nová Ves). 

 

Program Slovákov 

 

Sobota, 18.00 Slovensko – Lotyšsko, nedeľa, 18.00 Slovensko – Bosna a Hercegovina, utorok, 18.00 Slovensko – 

Francúzsko. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Cyklotrasy vás zavedú na čarovné miesta východného Slovenska 

 [korzar.sme.sk; 29/07/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Korzár / Zaujímavosti] 

https://korzar.sme.sk/c/20613081/cyklotrasy-vas-zavedu-na-carovne-miesta-vychodneho-slovenska.html 

 

Cyklistika nie je len o naháňaní kilometrov a formovaní kondičky. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20613081/cyklotrasy-vas-zavedu-na-carovne-miesta-vychodneho-slovenska.html
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Ak si vás získa, na bicykli môžete prejsť naozaj veľkú časť východného Slovenska a cyklotrasy vás zavedú do 

zaujímavých lokalít. 

 

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 najväčší 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Vláda vydá milióny na opravu športovísk 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 30/07/2017;  Marek Marušiak; Zaradenie: z domova] 

 

Viliam Stankay, moderátor: "Vláda dá na rekonštrukciu viacerých športovísk na Slovensku vyše 30 miliónov eur. Najviac 

peňazí pôjde na opravy futbalových a hokejových štadiónov. Mimoriadnu dotáciu dostanú aj kluby, ktoré patria k 

niektorým z najbohatších podnikateľov na Slovensku. Peniaze pôjdu na modernizáciu štadióna klubu DAC Dunajská 

Streda, ktorého majiteľom je Oszkár Világi. S podporou môže počítať aj klub podnikateľa Milana Fiľa MFK Ružomberok." 

 

Marek Marušiak, redaktor: "Športové zväzy dostávajú každý rok peniaze na základe zákona o športe. Rezort školstva 

tento rok medzi ne prerozdelí asi 36 miliónov eur, ďalšie mimoriadne dotácie na výstavbu a rekonštrukciu športovísk 

odklepla vláda." 

 

Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD): "Na tento účel vo vynaložených 32 a pol milióna eur, čo je ďalšia obrovská 

suma. Rezort školstva pripravil materiál, vybral priority, tie priority boli schválené." 

 

Marek Marušiak: "Najviac peňazí dostane futbalový zväz, z ktorých prerozdelí medzi jednotlivé kluby. Každý klub môže 

požiadať o maximálne 50-tisíc eur. Zväz počíta s asi 250 záujemcami." 

 

Peter Dedík, projektový manažér Slovenského futbalového zväzu: "Toto sa bude týkať miest a obcí od tretej ligy nižšie. 

Našou ambíciou je celý tento projekt zrealizovať do konca budúceho roka." 

 

Marek Marušiak: "Mimoriadna dotácia milión eur však pôjde aj klubu MFK Ružomberok. Jeho majiteľom je Milan Fiľo, 

ktorý vlastne ružomberské Mondi SCP. Papierne sprivatizoval v 90. rokoch. diskutovaná je opätovná podpora klubu DAC 

Dunajská Streda. Klub Oszkára Világiho, o ktorom sa hovorí ako mecenášovi strany Most-Híd, dostal na obnovu štadióna 

2.400.000 eur už pred štyrmi rokmi. S modernizáciou začali vlani." 
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(začiatok archívneho záznamu, 18.11.2016) 

 

Oszkár Világi, majiteľ DAC Dunajská Streda: "Keďže som vlastníkom DAC, snažím sa mať vplyv, ktorý pomôže klubu, tak 

je to v podstate 3-4 roky. Som rád, že sa mi to podarilo." 

 

(koniec archívneho záznamu, 18.11.2016) 

 

Marek Marušiak: "Teraz vláda pre DAC Dunajská streda schválila ďalší milión a pol. Ministerstvo školstva dotáciu 

vysvetľuje tým, že ešte nie je dostavaný národný futbalový štadión a tak reprezentácia bude môcť dovtedy dávať nielen v 

Trnave, ale aj v Dunajskej Strede. Okrem modernizácie infraštruktúry majú byť peniaze aj na mladé talenty." 

 

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): "Prioritizovali sa tie športy, ktoré sú najpopulárnejšie, to znamená, že ak sa 

zoberie prehľad tých športov, tak tam vidno športy, kde v Slovenskej republiky športuje veľa detí, mládeže." 

 

Marek Marušiak: "Štyri milióny eur dostanú aj hokejisti. Na kompletnú obnovu infraštruktúry by podľa výpočtov zväzu 

potrebovali 350 miliónov eur. Z mimoriadnej dotácie opravia štadióny v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Väčšina peňazí 

však pôjde na prvé multifunkčné centrum, ktoré chce zväz vybudovať v blízkosti škôl po celom Slovensku." 

 

Peter Jánošík, hovorca Slovenského zväzu ľadového hokeja: "Vytvoríme model správneho fungovania ideálneho 

fungovania tejto haly a od toho sa odrazíme a potom budeme rozširovať našu infraštruktúru o ďalšie takéto multifunkčné 

športové tréningové centrá." 

 

Marek Marušiak: "Peniaze navyše dostanú od vlády aj hádzanári, kanoisti či cyklisti." 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Kam za kultúrou - pondelok 31. júla 

 [korzar.sme.sk; 31/07/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20613861/kam-za-kulturou-pondelok-31-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 

https://korzar.sme.sk/c/20613861/kam-za-kulturou-pondelok-31-jula.html
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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., 

 

ÚSMEV - Srdcu nerozkážeš o 17.30, Oklamaný o 20.00 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 18.10, Láska stojí za všetko o 16.00, Ja, Zloduch 3 o 13.10, 14.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: RADNIČNÁ SÁLA (Hviezdoslavova 7) - DIVADLO KONTRA - Mesiac a magnólie o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: KATOVA BAŠTA (Hrnčiarska 7) - 60 rokov motorizovanej turistiky v Košiciach (do 6. 9.), DOM REMESIEL 

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

MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNY DOM: Provinčný dom 

v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - 

vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM 

BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK 

DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: GALÉRIA 

KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Chlieb a bič (do 13. 8.), MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 
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KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Queer café: Lesbian 

Shorts o 21.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Ja, zloduch 3 o 13.50, 16.10, 17.40, Dunkirk o 18.20, 20.40, Bocian Riško o 14.00, 15.40, Baby 

Driver o 16.00, 18.30, 21.00, Ja, zloduch 3 3D o 13.00, Srdcu nerozkážeš o 19.50, Autá 3 o 13.10, Špina o 15.30, 

Valerián a mesto tisícich planét o 17.30, 20.30, Spider-man: Návrat domov o 13.40, Láska stojí za všetko o 16.30, 

Srdečne vás vítame o 18.40, Ako sa stať zlatokopom o 20.50 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby Driver o 15.40, 20.50, 

Srdcu nerozkážeš o 18.20, Bocian Riško o 15.20, Dunkirk o 18.00, 20.30, Ja, zloduch 3 o 15.50, Valerián a mesto tisícich 

planét o 17.20, Ako sa stať zlatokopom o 20.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - Srdečne Vás vítame 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; 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; ART KLUB - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 

8.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič 

Hindúkuš 1967 (do 10. 9.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 

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

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

cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), VYŠNÉ RUŽBACHY: GRAND HOTEL STRAND - 

3 333 km po Jakubskej ceste zo Slovenska do Compostely (do 3. 9.), BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM: 

Dominika Paczkowská - Štyri ročné obdobia (do 22. 8.) 

 

Späť na obsah 
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Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Proxima, Hviezdoslavova 9/9 

 

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. 
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SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1, +421 53 4166122 

 

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

 

Rožňava 

 

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

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Benu - Tesco, Revúca 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Benu, Levočská 4 

 

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

 

Poprad 

 

BENU, Moyzesova 4067/3 

 

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

 

Humenné 

 

Centrum, Námestie slobody 67 

 

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 
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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 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

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

 

Snina 

 

Vihorlat, Strojárska 607 

 

Trebišov 

 

TILIA, Komenského 2137/65 +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

IDEA, Jána Hollého 180/60 +421 056/6442612 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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