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Suma 140-tisíc eur išla na obnovu Letohrádku Sans Souci v Iliašovciach, vybudovanie náučného chodníka Gombasecký 

kultúrny okruh v troch jazykoch alebo aj na sprístupnenie interiéru dreveného kostolíka v Ruskej Bystrej. 

 

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

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

produktov cestovného ruchu, ktorú vyhlásila organizácia Košice región turizmus. ,,Finančná podpora na jeden projekt 

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

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

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

a aby to neboli len jednosezónne atrakcie," uviedla riaditeľka Košice región turizmus Lenka Vargová Jurková. Výška 

minimálneho príspevku na jeden projekt sa, v porovnaní s minulým rokom, zvýšila o 5- až 10-tisíc. ,,Medzi vybranými sú 

prehliadky mesta Spišská Nová Ves s názvom Gotika na dotyk, tematické výlety po dolnom Zemplíne - Špacirki po 

okoľici alebo zvýšenie kvality služieb a zmodernizovanie zoskokovej techniky v Požičovni oblohy na Spiši," priblížila L. 

Vargová Jurková s tým, že podporili aj vybudovanie, verejnosti dobre známej, pieskovej pláže pri Hoteli Glamour na 

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

mýte. V tomto prípade ide o nadviazanie na už rozbehnutú spoluprácu organizácie so Správou Národného parku 

Slovenský raj pri vodáckej aktivite, ktorá spolu s ferratou Kyseľ predstavuje vyhľadávané atraktivity pre pokročilejších 

turistov a návštevníkov Slovenského raja. Na projekty v rámci grantovej výzvy Košice región turizmus napokon rozdelil 42 

590 eur, hotové by mali byť najneskôr koncom októbra. Ďalších takmer 100-tisíc eur putovalo na podporu projektov v 

rámci úplne nových nástrojov finančnej podpory programu KSK Terra Incognita - TOP výlety a TOP lokality. TOP výlety 

poskytli aktérom v cestovnom ruchu možnosť získať príspevok na projekty súvisiace so zvýšením kvality služieb pre 

turistov v troch tematických cestách (Gotická, Vínna, Železná). ,,Vďaka tomuto nástroju vznikne v areáli Penziónu Aqua 

Maria vo Veľatoch servisné depo s úschovňou a požičovňou bicyklov. Penzión sa nachádza na trase Tokajskej vínnej 

cesty a často ho navštevujú aj turisti zo zahraničia. Súčasťou depa bude dokonca aj nabíjačka pre elektrobicykle," uviedla 

L. Vargová Jurková. Ďalšími projektmi sú rekonštrukcia lodenice na vodnej nádrži Uhorná, balíček zážitkových produktov 

Thesaurus v Spišských Tomášovciach a skvalitnenie návštevníckeho zázemia Štôlne Jozef, ktorá je vysunutou 

expozíciou Baníckeho múzea v Gelnici. Nástroj TOP lokality sa zameriava na rozvoj infraštruktúry a služieb pre 

návštevníka v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového dedičstva UNESCO. 

 

Sprístupnili drevené kostolíky 

 

Veľkou pýchou východného Slovenska sú aj drevené kostolíky, pri ktorých ale návštevníci často skončili pri obhliadke 

kostola zvonka. ,,Je jasné, že tieto zachované stavby môžu byť lákadlom pre turistov, preto sme sa zamerali na čo 

najrýchlejšiu nápravu stavu. V spolupráci s obcou Ruská Bystrá sme cez TOP lokality podporili lepšiu orientáciu ku 

kostolu cez nové značenie v obci, osadenie stojana na bicykle a, čo je najdôležitejšie, zabezpečenie prístupnosti kostola 

v letnej turistickej sezóne vrátane sprievodcu. Tento posun považujeme za zásadný aj v kontexte budúcoročného 

desiateho výročia od zapísania Chrámu Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej do Zoznamu svetového 
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kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO," doplnila riaditeľka Košice región turizmus. Vynovenia a nových priestorov 

sa dočká aj pýcha sobraneckého regiónu - Gitarové múzeum v Sobranciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe. 

 

(ts - Košice región turizmus) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Milan Bobula dosiahol pozoruhodné úspechy v inscenovaní drámy 

 [teraz.sk; 10/08/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/milan-bobula-dosiahol-pozoruhodne-uspe/274410-clanok.html 

 

Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. 

 

Milan Bobula, archívne foto. Foto: TASR/Andrej Haščák 

 

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) - Divadelný režisér a bývalý riaditeľ Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach 

Milan Bobula svojou režijnou tvorbou a organizátorskou prácou vo východoslovenských divadlách spoluvytváral v rôznych 

vývinových etapách ich profil. Dnes by mal 90 rokov. 

 

Obohacovaním základného realistického pôdorysu najrôznejších dramatických predlôh dospel Bobula k inscenačným 

výsledkom, v ktorých sa jeho rukopis ocitol v rovnováhe s myšlienkovým bohatstvom dramatika. 

 

Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi. Ochotníckej divadelnej činnosti sa venoval už počas 

stredoškolských štúdií a tiež počas pedagogického pôsobenia vo Svite (1948-1951). V roku 1956 absolvoval štúdium 

réžie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Bol režisérom a riaditeľom Krajového divadla v Spišskej 

Novej Vsi, neskôr viedol Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove a napokon ukončil riaditeľské pôsobenie v 

košickom Štátnom divadle odchodom do dôchodku v roku 1987. V košickom Štátnom divadle pôsobil od roku 1975. 

 

Tvorivou metódou a štýlom režijného rukopisu bol Milan Bobula výrazným predstaviteľom realistickej školy, ktorú si osvojil 

u svojho pedagóga Janka Borodáča. Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie 

literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. 

 

V Spišskej Novej Vsi uviedli v Bobulovej réžii prvú premiéru tamojšieho divadla, bolo to 16. februára 1957 a inscenovali 

Čaj u pána senátora. Pozoruhodné úspechy dosiahol v inscenovaní slovenskej a sovietskej drámy. V Prešove i Košiciach 

Milan Bobula inicioval uvedenie cyklu Shakespearových hier, ktoré na spomínaných scénach dovtedy neboli uvádzané. 

Ako režisér spolupracoval aj s rozhlasom a televíziou. 

 

Zaslúžilý umelec (1977) Milan Bobula zomrel 30. mája 2000 v Košiciach po krátkej chorobe vo veku nedožitých 73 rokov. 

 

http://www.teraz.sk/kultura/milan-bobula-dosiahol-pozoruhodne-uspe/274410-clanok.html
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1.3.  Milan Bobula dosiahol pozoruhodné úspechy v inscenovaní drámy 

 [dobrenoviny.sk; 10/08/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/107760/milan-bobula-dosiahol-pozoruhodne-uspechy-v-inscenovani-dramy 

 

Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. 

 

Milan Bobula, archívne foto. — Foto: TASR/Andrej Haščák  

 

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) - Divadelný režisér a bývalý riaditeľ Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach 

Milan Bobula svojou režijnou tvorbou a organizátorskou prácou vo východoslovenských divadlách spoluvytváral v rôznych 

vývinových etapách ich profil. Dnes by mal 90 rokov. 

 

Obohacovaním základného realistického pôdorysu najrôznejších dramatických predlôh dospel Bobula k inscenačným 

výsledkom, v ktorých sa jeho rukopis ocitol v rovnováhe s myšlienkovým bohatstvom dramatika. 

 

Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi. Ochotníckej divadelnej činnosti sa venoval už počas 

stredoškolských štúdií a tiež počas pedagogického pôsobenia vo Svite (1948-1951). V roku 1956 absolvoval štúdium 

réžie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Bol režisérom a riaditeľom Krajového divadla v Spišskej 

Novej Vsi, neskôr viedol Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove a napokon ukončil riaditeľské pôsobenie v 

košickom Štátnom divadle odchodom do dôchodku v roku 1987. V košickom Štátnom divadle pôsobil od roku 1975. 

 

Tvorivou metódou a štýlom režijného rukopisu bol Milan Bobula výrazným predstaviteľom realistickej školy, ktorú si osvojil 

u svojho pedagóga Janka Borodáča. Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie 

literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. 

 

V Spišskej Novej Vsi uviedli v Bobulovej réžii prvú premiéru tamojšieho divadla, bolo to 16. februára 1957 a inscenovali 

Čaj u pána senátora. Pozoruhodné úspechy dosiahol v inscenovaní slovenskej a sovietskej drámy. V Prešove i Košiciach 

Milan Bobula inicioval uvedenie cyklu Shakespearových hier, ktoré na spomínaných scénach dovtedy neboli uvádzané. 

Ako režisér spolupracoval aj s rozhlasom a televíziou. 

 

Zaslúžilý umelec (1977) Milan Bobula zomrel 30. mája 2000 v Košiciach po krátkej chorobe vo veku nedožitých 73 rokov. 

 

× 
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1.4.  Milan Bobula dosiahol pozoruhodné úspechy v inscenovaní drámy 

 [24hod.sk; 10/08/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/milan-bobula-dosiahol-pozoruhodne-uspechy-v-inscenovani-dramy-cl528769.html 

 

Milan Bobula, archívne foto. 

 

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) - Divadelný režisér a bývalý riaditeľ Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach 

Milan Bobula svojou režijnou tvorbou a organizátorskou prácou vo východoslovenských divadlách spoluvytváral v rôznych 

vývinových etapách ich profil. Dnes by mal 90 rokov. 

 

Obohacovaním základného realistického pôdorysu najrôznejších dramatických predlôh dospel Bobula k inscenačným 

výsledkom, v ktorých sa jeho rukopis ocitol v rovnováhe s myšlienkovým bohatstvom dramatika. 

 

Milan Bobula sa narodil 10. augusta 1927 v Spišskej Novej Vsi. Ochotníckej divadelnej činnosti sa venoval už počas 

stredoškolských štúdií a tiež počas pedagogického pôsobenia vo Svite (1948-1951). V roku 1956 absolvoval štúdium 

réžie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Bol režisérom a riaditeľom Krajového divadla v Spišskej 

Novej Vsi, neskôr viedol Divadlo Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove a napokon ukončil riaditeľské pôsobenie v 

košickom Štátnom divadle odchodom do dôchodku v roku 1987. V košickom Štátnom divadle pôsobil od roku 1975. 

 

Tvorivou metódou a štýlom režijného rukopisu bol Milan Bobula výrazným predstaviteľom realistickej školy, ktorú si osvojil 

u svojho pedagóga Janka Borodáča. Poznávacím znakom jeho javiskových réžií bola snaha o aktuálne vyznenie 

literárnych textov súčasnej i svetovej drámy. 

 

V Spišskej Novej Vsi uviedli v Bobulovej réžii prvú premiéru tamojšieho divadla, bolo to 16. februára 1957 a inscenovali 

Čaj u pána senátora. Pozoruhodné úspechy dosiahol v inscenovaní slovenskej a sovietskej drámy. V Prešove i Košiciach 

Milan Bobula inicioval uvedenie cyklu Shakespearových hier, ktoré na spomínaných scénach dovtedy neboli uvádzané. 

Ako režisér spolupracoval aj s rozhlasom a televíziou. 

 

Zaslúžilý umelec (1977) Milan Bobula zomrel 30. mája 2000 v Košiciach po krátkej chorobe vo veku nedožitých 73 rokov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.5.  Hit UCM v 1. kole proti Kežmarku 

 [Trnavské ECHO; 22/2017; 10/08/2017; s.: 6; SVF;STC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Trnavské volejbalistky spoznali nielen dátum, ale aj súpera v prvom kole. Sezónu opäť odštartujú na domácej palubovke. 

http://www.24hod.sk/milan-bobula-dosiahol-pozoruhodne-uspechy-v-inscenovani-dramy-cl528769.html
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Úradujúci dvojnásobní majstri extraligy mužov, volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra, odštartujú sezónu domácim duelom 

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

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

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

 

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

UKF Nitra, COP Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves, HIT UCM Trnava - MŠK OKTÁN Kežmarok a VTC Pezinok - VK 

Nové Mesto nad Váhom. V najvyššej súťaži bude štartovať 10 tímov, nováčikmi sú BK97 Stova Spišská Nová Ves a VK 

Nové Mesto nad Váhom. Súťaž je takisto ako extraliga mužov rozdelená na tri časti. V prvej sa od 23. septembra do 6. 

januára stretne každý s každým, v druhej časti sa družstvá rozdelia na skupiny 1. - 4. a 5. -10. Play off sa začína 3. 

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

 

Žreb 1. kola extraligy žien (23.9.2017) 

 

VK EPERIA Prešov-Volley project UKF Nitra 

 

COP Nitra- BK97StovaSp. Nová Ves 

 

HIT UCM Trnava- MŠK OKTÁN Kežmarok 

 

VTC Pezinok-VK Nové Mesto n Váhom 

 

Slávia EU Bratislava-1. BVK Bratislava 

 

( SVF, STC) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Juniorské volejbalistky Spišskej povedie nová trénerka: Táto žena sa ňou stala 

 [spisska.dnes24.sk; 10/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/juniorske-volejbalistky-spisskej-povedie-nova-trenerka-tato-zena-sa-nou-stala-276930 

 

 Volejbalistky zo Spišskej Novej Vsi odštartovali novú sezónu. Ako prvé začali s tréningom juniorky. Tie povedie nová 

trénerka. Kto sa ňou stal? 

 

Juniorské volejbalistky Spišskej Novej Vsi sa stretli 9. augusta na prvom spoločnom tréningu v novej sezóne. Tentokrát, 

ale už pod vedením novej trénerky Lenky Mihalikovej. 

 

http://spisska.dnes24.sk/juniorske-volejbalistky-spisskej-povedie-nova-trenerka-tato-zena-sa-nou-stala-276930
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Aj keď ešte nie v kompletnom stave, ale s viacerými "navrátilkami" ich podľa slov predsedu VK SNV Igora Murka privítali 

členovia výboru, ktorí im spolu s trénerkou povedali základné fakty o novej sezóne. 

 

"Porozprávali sme sa o zostave, tréningoch, turnajoch, zápasoch, hráčkach, výstroji a iných zaujímavostiach z 

volejbalového života. Po tomto krátkom úvode už dievčatá odtrénovali svoj prvý tréning tejto sezóny," priblížil Murko. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Nemusíte chodiť len do zoo: Tri miesta v okolí Spišskej, kde na vás tiež čakajú zvieratá 

 [spisska.dnes24.sk; 10/08/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nemusite-chodit-len-do-zoo-tri-miesta-v-okoli-spisskej-kde-na-vas-tiez-cakaju-zvierata-276960 

 

 Aj keď priamo v Spišskej máme zoo, zvieratá sa dajú vidieť aj na iných blízkych miestach. Vybrali sme pre vás z nich 

hneď tri zaujímavé lokality. 

 

Novoveskú zoologickú záhradu snáď netreba predstavovať žiadnemu obyvateľovi Spišskej. Naša najmladšia a najmenšia 

zoo tento rok otvorila už 28. sezónu. Nachádza sa tam približne 230 kusov zo 65-tich druhov zvierat. Medzi 

najatraktívnejšie patria tie, ktoré sú zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat, akými sú leopard škvrnitý, či 

tiger ussurijský. 

 

No nie iba v zoologickej záhrade si môžete užiť rôzne zvieratká. Vybrali sme pre vás rovné tri tipy na ďalšie takéto 

interesantné lokality, ktoré sa nachádzajú v našej blízkosti. 

 

Prečítajte si aj 

 

Vidiecky dvor v Tomášovciach 

 

Ak máte radi vidiecke prostredie, stačí si zájsť len 8 kilometrov od nášho mesta. V Spišských Tomášovciach tento rok 

otvorili ozaj parádnu novinku – Vidiecky dvor. Môžete tam stretnúť, pohladkať či dokonca nakŕmiť zvieratá, ktoré sa 

kedysi chovali vari v každom dome na dedine. 

 

Nájdete tam húsky, sliepky, ovečky aj kozičky. Okrem zvieratiek sa však môžete dozvedieť aj zaujímavosti o liečivých 

bylinách či vyskúšať si prácu na krosnách. Ukážu vám aj klasické spracovanie ľanu. Vidiecky dvor môžete navštíviť 

denne od 10: do 12:00 hodiny a od 14:00 do 17:00 hodiny. 

 

http://spisska.dnes24.sk/nemusite-chodit-len-do-zoo-tri-miesta-v-okoli-spisskej-kde-na-vas-tiez-cakaju-zvierata-276960


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 8. 2017 

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

Ranč na Podlesku 

 

Pre milovníkov štvornohých tátošov máme tiež jeden tip. Ranč – Malý Majer sa nachádza v národnom parku Slovenský 

raj medzi obcou Hrabušice a známym rekreačným strediskom Podlesok. Ranč ponúka rôzne možnosti jazdy na koni, 

jazdecký výcvik počas celého roka pre deti od 7. rokov či letné jazdecké tábory. 

 

Zo sedla koníka si môžete napríklad užiť vychádzku po nádhernej prírode Slovenského raja, alebo sa s ním odfotiť. Pre 

tých, ktorý sa na koňa neodvážia sadnúť sú pripravené vychádzky bričkou, alebo na saniach, či skijöring v zimnej sezóne. 

 

Prečítajte si aj 

 

Živé aj z dreva v Hodkovciach 

 

25 kilometrov od Spišskej Novej Vsi môžete navštíviť zaujímavé miesto, kde tiež nájdete zvieratká. V prostredí 

francúzskeho parku v Žehre časť Hodkovce, sa dá okrem kaštieľa Csákyovcov navštíviť aj mini zoo, v ktorej okrem 

bežných hospodárskych zvierat – zajacov či ošípaných – chovajú dokonca aj lamu. 

 

Zaujímavosťou je taktiež takzvaný vtáčí park, v ktorom sa nachádza 12 sôch rôznych druhov vtákov vyrezaných z dreva. 

Živé zvieratá aj vtáčí park môžete navštíviť denne od 9:00 do 16:00 hod. 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Kam cez víkend za futbalom: Šalkovú B čaká derby so Slovenskou Ľupčou, Riečku šláger 

kola s Lučatínom 

 [bbonline.sk; 10/08/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/kam-cez-vikend-za-futbalom-salkovu-b-caka-derby-so-slovenskou-lupcou-riecku-slager-kola-s-lucatinom/ 

 

Futbalová sezóna 2016/17 sa v našom regióne už rozbehla. Prinášame Vám program víkendových zápasov. 

 

Na podbrezovských železiarov čaká v sobotu večer štvrtý zápas sezóny na pôde AS Trenčín. V druhej lige čakajú na 

výhru všetky tri mužstvá z nášho regiónu. Zvolen a Pohronie odohrajú svoje zápasy v sobotu a v nedeľu ukončí kolo duel 

Skalice s rezervou Podbrezovej. Banskobystrický MFK Dukla zatiaľ šľape ako dobre namazaný stroj. Po dvoch 

http://bbonline.sk/kam-cez-vikend-za-futbalom-salkovu-b-caka-derby-so-slovenskou-lupcou-riecku-slager-kola-s-lucatinom/
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stretnutiach má na konte plný počet bodov a skóre 6:0. V sobotu o 16.30 zavíta na svoj prvý vonkajší zápas sezóny na 

ihrisko Lučenca. Víťazne do nového ročníka vstúpila aj Šalková v IV. lige Juh. Slovenské Ďarmoty porazila 3:1 a vysoké 

ambície bude chcieť potvrdiť aj na pôde nováčika Partizánu Čierny Balog. Naopak na úvodný duel budú chcieť zabudnúť 

Rakytovce a najmä JUPIE. Obidvaja ťahali za kratší koniec, pričom svojim súperom nestrelili ani gól. JUPIE si navyše 

odnieslo z Tisovca debakel 0:5. Všetko môžu odčiniť na domácom trávniku v nedeľu proti Pliešovciam, Raky čaká domáci 

súboj v sobotu o 16.30 hod proti Slovenským Ďarmotám. 

 

Piata liga skupina C odohrá všetky zápasy druhého kola v nedeľu. Na Sásovú čaká výjazd do Dobrej Nivy a na Priechod 

cesta k nováčikovi zo Sásy. Po prvýkrát sa pred vlastnými fanúšikmi v tejto sezóne predstavia Selce a Jakub v zápasoch 

proti Krupine, resp. Ladomerskej Vieske. Program druhého kola I. Triedy odštartuje sobotňajšie derby medzi Šalkovou B 

a Slovenskou Ľupčou. Sedemgólovou kanonádou sa v úvodnom kole predviedli Podkonice. Tentokrát ich však čaká ťažší 

súper v podobe Braväcova. Nováčik Strelníky minulý víkend prehrali na pôde Tatrana Čierny Balog až dvomi gólmi zo 

záveru zápasu. V nedeľu proti Valaskej už pred vlastnými fanúšikmi budú chcieť bodovať naplno. Po úvodnom kole na sa 

čele II. Triedy skupiny A zoradili Lučatín, Králiky a Riečka. Práve šláger Riečky s Lučatínom bude pútať pozornosť už túto 

nedeľu. Susedné derby čaká aj na hráčov Starých Hôr, ktorí privítajú Harmanec. Po domácej remíze sa Ľubietová pokúsi 

zabojovať o všetky body na pôde favorita z Tajova. Všetky duely II. Triedy až na piatkovú predohrávku Mičinej s Králikmy 

sa odohrajú v nedeľu s rovnakým výkopom o 16.30 hod. 

 

Fortuna liga – 4. kolo 

 

sobota 12.8.2017 o 19.00 hod AS Trenčín vs. FK Železiarne Podbrezová 

 

II. liga – 3. kolo 

 

sobota 12.8.2017 o 17.00 hod Liptovský Mikuláš vs. MFK Lokomotíva Zvolen 

 

sobota 12.8.2017 o 19.00 hod FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. Futbalový klub NOVES Spišská Nová 

Ves 

 

nedeľa 13.8.2017 o 17.00 hod MFK Skalica vs. FK Železiarne Podbrezová B 

 

III. liga SsFZ – 2. kolo 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod MŠK FOMAT Martin vs. ŠKM Liptovský Hrádok 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod ŠK NOVOHRAD Lučenec vs. MFK Dukla Banská Bystrica 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod MFK ŽARNOVICA vs. OFK Teplička nad Váhom 
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sobota 12.8.2017 o 16.30 hod FK Čadca vs. MFK Nová Baňa 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod MŠK Rimavská Sobota vs. MFK Detva 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. TJ Baník Kalinovo 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod FTC Fiľakovo vs. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Tatran Oravské Veselé vs. MŠK Námestovo 

 

IV. liga JUH – 2. kolo 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod FK Rakytovce vs. FK Slovenské Ďarmoty 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Partizán Čierny Balog vs. FK Šalková 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod FK FC Baník Veľký Krtíš vs. MŠK Tisovec 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod MFK Spartak Hriňová vs. FK Mesta Tornaľa 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Sklotatran Poltár vs. ŠK Vinica 

 

utorok 29.8.2017 o 16.00 hod MFK Revúca vs. TJ Sokol Medzibrod 

 

V. liga skupina C – 2. kolo 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Hrochoť vs. OŠK Lieskovec 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod FK 09 Bacúch vs. ŠK Prameň Kováčová 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod OŠK Dobrá Niva vs. ŠK SÁSOVÁ 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Selce vs. MFK Strojár Krupina 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod OŠK Sása vs. OFK 1950 Priechod 
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nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ ŠK Sokol Jakub vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Baník Štiavnické Bane vs. TJ Lovča 

 

I. Trieda – 2. kolo 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod FK Šalková B vs. OFK Slovenská Ľupča 

 

sobota 12.8.2017 o 16.30 hod TJ Mladosť Pohorelá vs. TJ Tatran Čierny Balog 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod FK – 34 Brusno – Ondrej vs. FK Brezno 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ ŠK Hronec vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod FK Podkonice vs. FK Sokol Braväcovo 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ PARTIZÁN OSRBLIE vs. FK SOKOL NEMECKÁ 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ – Družstevník Strelníky vs. OFK Slovan Valaská 

 

II. trieda skupina A – 2. kolo 

 

piatok 11.8.2017 o 18.00 hod TJ Družstevník Mičiná vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Slovan Malachov vs. TJ Iskra Horné Pršany 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Partizán Hiadeľ vs. TJ Hronsek 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Zornička Riečka vs. TJ Mladosť Lučatín 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Selce B vs. TJ Družstevník Dúbravica 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod ŠK Sokol FO Staré Hory vs. TJ Tatran Harmanec 

 

nedeľa 13.8.2017 o 16.30 hod TJ Slovan Tajov vs. FK – Baník Ľubietová 

 

Výsledky uplynulého kola nižších súťaží a aktuálne tabuľky nájdete tu… 
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Aktuálnu úradnú správu ObFZ Banská Bystrica nájdete po prekliku na tejto stránke… 

 

Share 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Strop padal do hľadiska 

 [TA3, 18:30; Hlavné správy; 10/08/2017;  Jozef Slivenský] 

 

Alfonz Šuran, moderátor: "Divadelnú sálu spišskonovoveskej Reduty museli zavrieť, rovno do hľadiska tam spadli kusy 

omietky. Oprava je zložitá, pretože majstri sa museli dostať až k najvrchnejšiemu miestu divadelnej kupoly. Ak im ale 

práca pôjde od ruky, čoskoro sa herci aj diváci do sály vrátia." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Spišskonovovešťania svoju budovu Reduty postavili na prelome 19. a 20. storočia, stihli 

to za tri roky a stačili im na to peniaze, ktoré zarobili v mestských lesoch. Po dokončení sa budova tešila nesmiernemu 

obdivu, oslavovali ju ako chrám krásy, dobra a pravdy. Aj dnes Reduta pre Spišskonovovešťanov znamená veľa." 

 

Jela Bednárová, prednostka MSÚ Spišská Nová Ves: "Symbol kultúry, kultúrnosti." 

 

Emil Labaj, riaditeľ mestského kultúrneho centra Sp. Nová Ves: "Určite Reduta je takým šperkom na, nielen v Spišskej 

Novej Vsi, ale je to architektonický skvost." 

 

Jozef Slivenský: "Zub času sa však na budove Reduty podpísal." 

 

Jela Bednárová: "Nás nepríjemné prekvapila, alebo vystrašila skutočnosť, že sme boli svedkami toho, že v divadelnej 

časti nám odpadla časť štukovej výzdoby." 

 

Jozef Slivenský: "Istý čas sledovali diváci v sále Spišského divadla predstavenia hercov so sieťou nad hlavami. Nastal 

čas na poriadnu opravu, vlani zrekonštruovali strechu a teraz sa pustili do reštaurovania vzácnej štukovej výzdoby v 

divadelnej kupole." 

 

Adolf Cetera, reštaurátor: "Veľmi decentná robota, hej, že treba to pomaličky odstraňovať, tie vrchné nátery a pridať 

pôvodný." 
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Jozef Slivenský: "Celá kupola je doslova majstrovské dielo, majstrovským dielom však musí byť aj práca reštaurátorov. 

Jednoducho preto, aby zostal zachovaný charakter divadelnej sály a napokon aj celej budovy." 

 

Emil Labaj: "Sme povinní to udržiavať v takomto stave, aby sme sa nemuseli my hanbiť, keď budeme odovzdávať ďalšej 

generácii." 

 

Jozef Slivenský: "V Redute neopravujú len divadelnú sálu, v celej budove vymieňajú okná a dvere a inštalujú novú 

kanalizáciu. Všetko chcú stihnúť do konca divadelných prázdnin. Na druhej strane však nechcú majstrov vystavovať 

stresu. Je teda možné, že z divadelnej sezóny v Spišskej Novej Vsi napokon trocha ukroja." 

 

Emil Labaj: "Určite do budúcna je to veľký vklad a určite nám to diváci prepáčia." 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Strop padal do hľadiska 

 [TA3, 12:00; Žurnál; 10/08/2017;  Jozef Slivenský] 

 

Igor Haraj, moderátor: "Divadelnú sálu spišskonovoveskej Reduty museli zavrieť, rovno do hľadiska tam spadli kusy 

omietky. Oprava je zložitá, pretože majstri sa budú musieť dostať až k najvrchnejšiemu miestu divadelnej kupoly. Ak im 

práca pôjde dobre, čoskoro sa herci aj diváci do sály vrátia." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Spišskonovovešťania svoju budovu reduty postavili na prelome 19. a 20. storočia, stihli to 

za tri roky a stačili im na to peniaze, ktoré zarobili v mestských lesoch. Po dokončení sa budova tešila nesmiernemu 

obdivu, oslavovali ju ako chrám krásy, dobra a pravdy. Aj dnes Reduta pre Spišskonovovešťanov znamená veľa." 

 

Jela Bednárová, prednostka MSÚ v Spišskej Novej Vsi: "Symbol kultúry, kultúrnosti." 

 

Emil Labaj, riaditeľ mestského kultúrneho centra: "Určite Reduta je takým šperkom na, nielen v Spišskej Novej Vsi, ale 

je to architektonický skvost." 

 

Jozef Slivenský: "Zub času sa však na budove Reduty podpísal." 

 

Jela Bednárová: "Nás nepríjemné prekvapila, alebo vystrašila skutočnosť, že sme boli svedkami toho, že v divadelnej 

časti nám odpadla časť štukovej výzdoby." 

 

Jozef Slivenský: "Istý čas sledovali diváci v sále Spišského divadla predstavenia hercov so sieťou nad hlavami. Nastal 

čas na poriadnu opravu, vlani zrekonštruovali strechu a teraz sa pustili do reštaurovania vzácnej štukovej výzdoby v 

divadelnej kupole." 
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Adolf Cetera, reštaurátor: "Veľmi decentná robota, hej, že treba to pomaličky odstraňovať, tie vrchné nátery a pridať 

pôvodný." 

 

Jozef Slivenský: "Celá kupola je doslova majstrovské dielo, majstrovským dielom však musí byť aj práca reštaurátorov. 

Jednoducho preto, aby zostal zachovaný charakter divadelnej sály a napokon aj celej budovy." 

 

Emil Labaj: "Sme povinní to udržiavať v takomto stave, aby sme sa nemuseli my hanbiť, keď budeme odovzdávať ďalšej 

generácii." 

 

Jozef Slivenský: "V Redute neopravujú len divadelnú sálu, v celej budove vymieňajú okná a dvere a inštalujú novú 

kanalizáciu. Všetko chcú stihnúť do konca divadelných prázdnin. Na druhej strane však nechcú majstrov vystavovať 

stresu. Je teda možné, že z divadelnej sezóny v Spišskej Novej Vsi napokon trocha ukroja." 

 

Emil Labaj: "Určite do budúcna je to veľký vklad a určite nám to diváci prepáčia." 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Kam za kultúrou - piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13. augusta 

 [korzar.sme.sk; 11/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20621959/kam-za-kulturou-piatok-11-sobota-12-a-nedela-13-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Ako sa stať zlatokopom o 18.10, Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.30, 20.00, 

21.00, Atomic Blonde o 20.40, Autá 3 o 13.40, Baby Driver o 19.40, Bocian Riško o 16.00, Čiara o 13.20, 15.20, 17.20, 

18.20, 19.50, 20.50, Dunkirk o 18.00, 20.30, Emoji Film o 14.00, 16.10, 17.50, 3D o 13.00, 15.10, Ja, zloduch 3 o 14.10, 

16.20, 17.30, 3D o 13.10, Srdečne vás vítame o 15.50, Valerian a mesto tisícich planét o 14.40 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.40, 20.20, Emoji film o 13.00, 

16.45, 3D o 14.00, Čiara o 15.50, 18.00, 20.10, Baby Driver o 18.20, Dunkirk o 16.30, 20.30, Valerian a mesto tisícich 

planét o 15.40, "Bocian" Riško o 13.40, 14.50, Láska stojí za všetko o 18.30, Ako sa stať zlatokopom o 20.45, Ja, zloduch 

3 o 13.15, 15.00 hod., 

 

https://korzar.sme.sk/c/20621959/kam-za-kulturou-piatok-11-sobota-12-a-nedela-13-augusta.html
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ÚSMEV - (piatok) Oklamaný o 16.30, Srdečne vás vítame o 18.30, Čiara o 20.30, (sobota) Srdečne vás vítame o 15.30, 

Čiara o 17.15, Dunkirk o 19.30, Baby Driver o 21.45, (nedeľa) Srdečne vás vítame o 16.00, Dunkirk o 18.00, Čiara o 

20.15 hod., Letné kino na dvore: Posledná rodina o 20.30 hod., 

 

AMFITEÁTER - (nedeľa) Päťdesiat odtieňov temnoty o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.20, Emoji 

film o 16.45, 3D o 14.00, Čiara o 15.50, 18.00, 20.10, Baby Driver o 18.20, Dunkirk o 20.30, Valerian a mesto tisícich 

planét o 15.40, "Bocian" Riško o 13.40, Láska stojí za všetko o 18.30, Ja, zloduch 3 o 15.00 hod., Letné kino pred 

Redutou - (sobota) Božská Florence o 21.15 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.); (piatok) Letný 

tvorivý tábor s Petrou Anou od 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu 

mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM 

ŠTETCOM... (do 17. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

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

9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 

Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké 

kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a 

ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 

storočí; Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 

10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké 

technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník 

sovietskej výroby Mi-24, ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 70 rokov Štátnej 

vedeckej knižnice v Košiciach - Knižnica včera a dnes (do 31. 8.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 

17.00) Expozícia: Historické hodiny, 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; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, SP. N. VES: MÚZEUM SPIŠA (so 9 

– 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ 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?!; Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku 

(pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; 

Ekovýkres, Ekokomix; SP. PODHRADIE: (festival) - sobota - Európa pod hradom od 11.00 hod., BANÍCKO-

ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
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MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - (sobota) Nočná prehliadka od 19.00 a 

21.00 hod. (súčasťou koncert o 20.00 hod.), SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: 

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

 

ZÁBAVA 

 

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

Nights djs & residents na Dvore o 19.00 hod., Koncerty na dvore: Sasha Boole (UA) o 20.00 hod.; SP. N. VES: 

Promenádne podujatia pred Redutou - (nedeľa) Žabia princezná o 16.00 hod., Lipa, Senior, Rozmarín, Trio Majorán o 

17.00 hod., KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE (Premonštráti) - (sobota) Zlatý vek gitary o 19.30 hod., HARICHOVCE: 

KOSTOL NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE - (nedeľa) Zlatý vek gitary o 16.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) EMOJI FILM o 14.00, 16.10, 3D o 13.00, 15.10, 17.50, Čiara o 15.20, 

17.20, 18.20, 19.50, 20.50, Ja, zloduch 3 3D o 14.20, Ja, zloduch 3 o 13.10, 16.30, Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.40, 

21.00, Dunkirk o 20.00, Autá 3 o 13.40, Bocian Riško o 16.00, Ako sa stať zlatokopom o 18.10, Baby Driver o 20.40 hod., 

PKO ČIERNY OROL - Záhrada umenia - BAŽANT KINEMATOGRAF - (piatok) Baba z ľadu okolo 21.00 hod., (sobota) 

Obecná škola, (nedeľa) Učiteľka (premietanie začína po zotmení, nekoná sa v prípade vetra alebo dažďa), POPRAD: 

CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.30, 21.00, Atomic Blonde o 17.20, Čiara o 16.00, 

18.00, 20.40, Dunkirk o 19.50, Emoji Film o 15.50 - v sobotu a nedeľu a o 13.30, 3D o 15.10, (sobota, nedeľa) Ja, 

zloduch 3 o 13.00, 13.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Emoji film 3D o 17.30, Anabelle 2: Stvorenie zla o 19.30, 

(sobota) Emoji film o 17.30, Čiara o 19.30, (nedeľa) Emoji film o 17.30, Špina 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 

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.), 

Výstava čipkárky Barbory Šimkovej – Z nití a paličiek (do 3. 9.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 
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- 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.), KEŽMARSKÝ HRAD - (piatok) Zlatý vek gitary o 18.30 

hod., POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Výstava: Igor 

Mosný - Reminiscencie, HsU 2017; Od genetiky po epigenetiku - Otcovia a synovia HOMMAGE á Jozef Jankovič (do 27. 

8.), ART KLUB TG - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - 

Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Ivan Urbanovič Hindúkuš 1967 (do 10. 9.), SPIŠSKÁ 

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

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

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

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

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

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

obdobia (do 22. 8.) 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: Kultúrne stredisko PKO Centrum – herňa Biliard klub PKO - (sobota) Letný biliardový turnaj o 9.00 hod., 

HUMENNÉ: PÓDIUM PRI FONTÁNE LÁSKY - (nedeľa) , ST. ĽUBOVŇA: HRAD ĽUBOVŇA - (koncert) - piatok - 

Nocadeň o 20.00 hod., (nedeľa) Skanzen pod hradom Ľubovňa - Deň medu od 9.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 11., sobota 12. a nedeľa 13. augusta 

 [korzar.sme.sk; 11/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20621951/pohotovost-v-lekarnach-piatok-11-sobota-12-a-nedela-13-augusta.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

https://korzar.sme.sk/c/20621951/pohotovost-v-lekarnach-piatok-11-sobota-12-a-nedela-13-augusta.html
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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 

 

11. 8. – 13. 8. Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

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

 

Sabinov 

 

11. 8. - 13. 8. 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 

 

12. 8. - 13. 8. Lekáreň U BARBORKY, Sídl. Západ , V. Greschika 1 

 

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 

 

11. 8. – 13. 8. Dr. MAX, Mlynská 2047/39, +421 0903295513 

 

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

 

Rožňava 

 

11. 8. – 13. 8. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

11. 8. Schneider, Obrancov mieru 8, 12. 8. Dr. Max, OD Kaufland, 13. 8. Adria, v Poliklinike nemocnice 

 

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

 

Poprad 

 

11. 8. STYRAX, L. Svobodu 3782, +421 527732278, 12. 8. Zlatý had, L. Novomeského 3918, +421 55 7731026, 13. 8. 

CORRIB, Levočská 26/A 

 

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

 

Humenné 

 

11. 8. MEDIA, Družstevná 1470/7, 12. 8. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50, 13. 8. FIALKA, Nemocničná 41/A 

 

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

 

Bardejov 

 

11. 8. - 13. 8. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

11. 8. – 13. 8. MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Sobrance 

 

11. 8. – 12. 8. PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

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

 

Snina 
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11. 8. – 13. 8. Vihorlat, Strojárska 607 

 

Trebišov 

 

11. 8. APIS, M. R. Štefánika 3481/54, 07501 Trebišov +421 0566685810, 12. 8. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 

3884/6, 07501 Trebišov +421 56 3214401, 13. 8. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 07501 

Trebišov 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

11. 8. BENU, Humenská cesta 5822/2, 12. 8. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 13. 8. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Dara Rolins pôjde bokom 

 [Šport; 185/2017; 11/08/2017; s.: 5; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: futbal] 

 

Tím FK Pohronie zajtra pokrstí svoj nový štadión v Žiari nad Hronom 

 

Zajtra podvečer bude v Žiari nad Hronom veľký futbalový sviatok. Miestny klub Pohronie sa totiž sťahuje na nový štadión, 

ktorý bude mať kapacitu 2300 divákov. Tím FK Pohronie hrával doteraz svoje domáce zápasy na štadióne v Dolnej 

Ždani. 

 

Derniéra prišla 28. mája proti Bardejovu. Domáci sa rozlúčili súbojom, na ktorý len tak nezabudnú. V gólovej prestrelke 

Pohronie zvíťazilo 5:3. "Dali sme si na tom stretnutí záležať, pretože symbolizovalo koniec jednej éry. Chceli sme sa 

dôstojne rozlúčiť s miestnym štadiónom a zároveň so sezónou, ktoré bola pre nás úspešná, keďže sa nám podarilo 

zachrániť sa v druhej lige. Ten duel sa nám vydaril a bola to pekná rozlúčka," povedal nám tréner mužstva Miloš Foltán. 

Ten sa už nevie dočkať nového štadióna v Žiari nad Hronom. "Je to na mieru ušitý štadión pre tento región. Sú na ňom 

vynovené tribúny, zrekonštruované vnútorné priestory, umelé osvetlenie, svetelná tabuľa a samozrejme aj nový trávnik. 

Kedysi bol na štadióne bežecký okruh a diváci boli ďaleko od hracej plochy. Celkovo to nevzbudzovalo dobrý dojem." Čo 

sa infraštruktúry týka, z pôvodného štadióna zostala len hrubá stavba hlavnej tribúny. Štadión zdobia dve nové tribúny, čo 
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znamená, že z jednej strany zostane "otvorený," podobne ako napríklad v Myjave. Ak by kapacita 2300 divákov v 

budúcnosti nestačila, postaví sa posledná tribúna. To sa však bude odvíjať aj od kvality futbalu. "Hráčom som povedal 

jednu vec: teraz ste na rade vy a od vás bude závisieť, či sa štadión "uzavrie" a postaví sa aj tribúna za druhou bránou," 

vyhlásil kormidelník Pohronia. V premiérovom zápase si domáci hráči zmerajú sily so Spišskou Novou Vsou, ešte 

predtým však na trávnik vybehnú legendy Szilárd Németh, Samuel Slovák, Ján Švehlík či Ladislav Petráš, ktoré si 

zahrajú exhibičný zápas proti bývalým futbalistom Žiaru. Po zápase so Spišiakmi vystúpi na štadióne speváčka Dara 

Rolins. Tá však pre Miloša Foltána nebude hlavným bodom sobotňajšieho programu. "Chcel by som, aby ľudia zostali až 

do konca zápasu a ak nám aj zatlieskajú, tak budem veľmi rád. Chceme, aby sa hovorilo najmä o futbale a nie o Dare 

Rolins. Samozrejme, veľmi sa teším, ale Dara Rolins pôjde bokom. Ja budem chcieť udržať koncentráciu hráčov na 

zápas. Najprv si musíme splniť svoju povinnosť: získať tri body a hrať pekný futbal. Potom sa môžeme pripojiť k zábave," 

dodal s úsmevom Miloš Foltán. Jeho zverenci budú proti Spišskej Novej Vsi, ktorá má síce tiež na konte jeden bod, ale 

nestrelila ani jeden gól, v pozícii favorita. "Vo futbale je to zradné. Spišská Nová Ves remizovala v Liptovskom Mikuláši, 

kde sme my prehrali. Spišiaci teraz navyše bránia, takto oni predtým nehrali. Trochu mám obavy, či dokážeme prelomiť 

ich obranu, aby aj futbal bol atraktívny." Futbalisti Pohronia ešte na novom štadióne netrénovali, ako nám prezradil tréner 

tímu, premiéra sa uskutoční presne 24 hodín pred úvodným výkopom. "Prvý raz si na štadióne zatrénujeme v čase duelu 

pod umelým osvetlením, aby sme sa pripravili na zápasové podmienky," uzavrel Miloš Foltán. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Kam za kultúrou, športom a zábavou? 

 [Korzár; 185/2017; 11/08/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: POHODA] 

 

PIATOK 11. 8.  

 

Leto v parku 

 

KOŠICE. Letné dni spríjemnia dobrou hudbou v Kulturparku ďalšie kapely. V piatok sa predstavia tri skupiny Edo Klena & 

Klenoty (18:30), Chiki liki tu-a (19:45) a hudobný maratón uzavrie kapela Smola a hrušky (21:00). V sobotu o 19.00 hod. 

vystúpi Matěj Vávra a Elevenhill. 

 

Bažant kinematograf 

 

PREŠOV. V piatok uvedie Bažant kinematograf v Záhrade umenia film Baba z ľadu. Premietať sa bude od 21.00 hod. 

 

Xplosion 
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POPRAD. Na Námestí sv. Egídia si v piatok o 19.00 hod. môžete vypočuť husľové trio Xplosion, ktoré pôsobí aj v 

klasickej hudbe, no využíva svoj talent v širokej žánrovej škále. Ich repertoár je zmesou klasicky, "disko-štýlu", pop-rocku, 

husľových tancov v duchu keltskej, ale aj slovenskej ľudovej hudby. 

 

Kniha Džunglí 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V mestskom parku o 20.00 h. si v piatok môžete pozrieť americký film Kniha Džungli. 

 

Koncerty na dvore 

 

KOŠICE. V Tabačke sa dnes o 20.00 hod. predstaví folkový spevák a textár Sasha Boole. 

 

Nocadeň v skanzene 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. V skanzene pod hradom Ľubovňa v piatok o 22.00 hod. bude koncert skupiny 

 

Nocadeň. 

 

Porcelán v múzeu TREBIŠOV. V trebišovskom múzeu prebieha až do 3. septembra výstava porcelánových výrobkov pod 

názvom Herend u Andrássyho. 

 

Košikárstvo 

 

TREBIŠOV. Výstavu remeselnej činnosti, zo zbierkového fondu trebišovského múzea, si môžete pozrieť do 30. 

septembra. 

 

Pod hladinou 

 

SNINA. V priestoroch kaštieľa si až do konca roka môžete navštíviť výstavu humenského sochára Jaroslava Drotára, 

ktorá nesie názov Pod hladinou. 

 

Tuning zraz Svidník 

 

SVIDNÍK. Na letisku Svidník piatkový program odštartujú v atraktívnej večernej verzii Majstrovstvá Slovenska v slalome a 

v sobotu sa k nim pridajú ďalšie tri šampionáty. K šprintom áut a motocyklov na štvrť míle a Car Fans Cupe pribudne 

Audio Cup Slovakia s novými zaujímavými disciplínami. Na pódiu sa vystriedajú NaRaZ, Shomi, Igor Kmeťo ml. a R.I.O. 

Po ich koncertoch bude život na letisku pokračovať s DJ-mi. Ozdobou 11. ročníka budú finalistky Miss tuning zraz. 
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SOBOTA 12. 8.  

 

Hor sa na Gemer 

 

KOŠICE. Spoznajte klenoty Abova, Gemera a juhu Spiša, ktoré sú súčasťou Svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO. Dopraví vás tam vlak v rámci projektu Vlakom za Unescom. Vláčik štartuje z košickej železničnej 

stanice v sobotu o 8.10 hod. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu do Šarišskej vrchoviny po trase: Červenica Jakubova voľa – Kohút – 

Švabľuvka – Sabinov( 11 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 7:36 hod. Akciu vedie V. Šípoš 

 

Európa pod hradom 

 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. V sobotu o 11.00 hod. sa v Spišskom Podhradí na Mariánskom námestí začína Festival pod 

hradom. Návštevníkov čakajú projekcie, divadelné hry, remeselný trh, vernisáž či koncerty. 

 

Štítnické hradné hry 

 

ŠTÍTNIK. V sobotu od 10.00 hod. vás na hrade Štítnik čaká bohatý program. Zažijete remeselný jarmok, historický tábor, 

v ktorom uvidíte život v stredoveku, dobovú kuchyňu a turnaje, šermiarsky a lukostrelecký turnaj, sokoliarov, súťaže pre 

deti aj dospelých, remeselné dielne – šúpolie, pletenie košíkov, drôtikovanie, kováčska dielňa, hlinená dielňa, odborné 

prednášky, hudobné a tanečné vystúpenia, jazdu na koni, lukostreľbu aj pre deti či ohňovú show. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Milovníci histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov by si nemali nechať ujsť cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania bude Nižná Šebastová a jej dominanty. Začiatok je v sobotu o 10.00 

hod. pred Mestským informačným centrom. 

 

Katka Knechtová a Hrdza 

 

KAPUŠANY. V amfiteátri v Kapušanoch sa v sobotu môžete tešiť na dva skvelé koncerty. O 18. hod. zahrá a zaspieva 

skupina Hrdza a od 20. hod. bude pódium patriť skvelej speváčke Katke Knechtovej. 

 

NEDEĽA 13. 8.  
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Bažant kinematograf 

 

PREŠOV. V sobotu bude v rámci Prešovského kultúrneho leta Bažant kinematograf premietať v Záhrade umenia v 

sobotu o 21.00 hod. Obecnú školu. 

 

Sasha Boole 

 

PREŠOV. Sasha Boole je folkcountry textár a spevák z Ukrajiny. Je jedným z najväčších performerov na tamojšej 

hudobnej scéne. Hrá na gitaru, basový bubon, banjo a harmoniku a jeho hudba vychádza z tradícii tvorby amerických 

kráľov folku – Boba Dylana, Neila Younga či Johnnyho Casha. V Christianii sa predstaví v sobotu o 20.30 hod. 

 

Letný biliardový turnaj 

 

PREŠOV. Letný biliardový turnaj v hre č. 10/ šport odštartuje v Kultúrnom stredisku PKO centrum v sobotu o 9.00 hod. 

 

Prešovský rómsky festival 

 

PREŠOV. Prešovský rómsky festival sa bude po piatykrát konať v sobotu o 12.00 hod. na Pešej zóne Hlavnej ulice. 

 

Rozprávková dielňa 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia sa v sobotu o 10.00 hod. uskutočnia tvorivé dielne pre deti. Na chodníku budú 

vymaľovávať bruško popradskej stonožke. 

 

Čaj o piatej s hudbou 

 

SPIŠSKÁ SOBOTA. Na hasičskom dvore sa v sobotu o 17.00 hod. uskutoční podujatie s názvom Čaj o piatej s hudbou, v 

prípade nepriaznivého počasie sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote. 

 

Sully 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia si v sobotu o 20.30 hod. môžete pozrieť životopisný film Sully o pozoruhodnom 

núdzovom pristátí amerického dopravného lietadla na rieke Hudson. 

 

Street party 
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TREBIŠOV. V sobotu sa Trebišov opäť zmení na dejisko Expres Street Party, ktorá sa uskutoční na Ul. Jána Kostru – pri 

kúpalisku. Na pódiu sa predstavia Zuzana Smatanová, Dominika Mirgová, Majself, Mafia Corner, DJ Sukowach, DJ a 

moderátor známeho slovenského rádia. Začiatok o 19.00 hod. 

 

Bažant Kinematograf 

 

PREŠOV. Bažant Kinematograf uvedie v nedeľu o 21.00 hod. v Záhrade umenia film Učiteľka. 

 

Sabinovské kultúrne leto 

 

SABINOV. V nedeľu v parku na námestí vystúpi MDH Sabinka pri MsKS v Sabinove. Začiatok koncertu je o 16.00 hod. 

 

Letné kino v Amfiku 

 

KOŠICE. V nedeľu po 20.00 hod. uvidíte film Päťdesiat odtieňov temnoty. 

 

Leto s pesničkami 

 

LIPANY. Letný podvečerný koncert s hudobnou skupinou Level si môžete užiť v nedeľu o 19.00 hod. na letnom pódiu v 

Lipanoch. 

 

Žabia princezná 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pred Redutou si môžete o 16.00 h. pozrieť rozprávku v podaní Divadla Portál Prešov. 

 

Spevácke skupiny 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 hod. pred Redutou vystúpia skupiny Lipa, Senior, Rozmarín. Trio Majorán. 

 

Sladký deň medu 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Počas celého dňa je v skanzene pripravená prezentácia včelárstva i folklórny program. 

 

Kultúrne leto 

 

TREBIŠOV. V rámci kultúrnych podujatí sa na amfiteátri predstavia Paci Pac, ktorí svojím vystúpením a koncertom 

zabavia nie len detských návštevníkov, ale aj dospelých. Začiatok je o 18. 00 hod. 
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Hudobný koncert 

 

SNINA. Hity legendárnej hudobnej kapely The Beatles zaznejú na námestí v centre Sniny. V podaní Beatles akusti, so 

začiatkom o 19.30 hod. 

 

Letné kino 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Premietanie romantickej komédie Bezva ženská na krku začne o 21. 15 hod. na amfiteátri.  

 

(red) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Za ubytovanie miláčika si v hoteloch poriadne priplatíte 

 [Korzár; 185/2017; 11/08/2017; s.: 4,5; MONIKA ALMÁŠIOVÁ ; Zaradenie: POHODA] 

 

CHYSTÁTE SA NA CESTY SO ZVIERAŤOM? TIETO PRAVIDLÁ MUSÍTE DODRŽIAVAŤ 

 

ÚČTUJÚ SI HĹBKOVÉ ČISTENIE, AJ RIZIKO ZNEHODNOTENIA 

 

* Vybrať sa na dovolenku, alebo na cesty, ak máte doma zvieratko, nie práve jednoduché. V prípade, že vám nemá kto 

psa, mačku, či iného miláčika postrážiť, inú možnosť ako vziať ho so sebou nie je. A vtedy nastáva problém. Väčšina 

chovateľov dobrú skúsenosť so slovenským hotelierstvom nemá. Šamorínčan Juraj Laco, ktorý prišiel na východ na 

výstavu psov, zostal po ubytovaní v košickom Yasmine rozčarovaný. 

 

Juraj Laco sa kynológii venuje viac ako desať rokov. So svojimi psami plemena rodézsky ridžbek chodí pravidelne na 

výstavy po Európe. Na začiatku júla prišiel aj do Košíc. Vo Veľkej Ide sa počas dvoch dní konala medzinárodná výstava 

psov. "Cez známy portál som si zarezervoval ubytovanie v hoteli Yasmin. Bolo tam napísané, že hotel si môže účtovať 

dodatočné poplatky na psa, ale nebolo napísané koľko," začína rozprávať chovateľ. 

 

Problémový poplatok 

 

Po príchode do hotela ho recepčná upozornila, že za psa sa platí tridsať eur za noc. Za dve noci, ktoré tam chcel stráviť, 

mal teda zaplatiť šesťdesiat eur. "Začal som zisťovať, aké služby poskytnú psovi za tú sumu, pričom mi bolo povedané, 

že je to poplatok za to, že tam môže byť. Po pár minútach napokon priznala, že je to poplatok za hĺbkové vyčistenie izby," 

vysvetľuje Laco. "Uznal som tento argument, ale izba, v ktorej som ubytovaný, sa predsa hĺbkovo nečistí každý deň, ale 

až keď odídem, tak som zisťoval, prečo mi to chcú účtovať dvakrát." 
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180 eur za psov 

 

Počas dní konania výstavy bolo v košickom hoteli ubytovaných niekoľko ďalších vystavovateľov so svojimi psami. Juraj 

Laco sa pri platení stretol so svojou kolegyňou, ktorá podľa jeho tvrdenia mala za trojdňový pobyt s dvoma psami 

naúčtovanú sumu 180 eur. "Bez milosti jej naúčtovali plnú sumu, už zadávala pin kód do platobného terminálu. 

Zhodnotila, že už v živote do takého hotela nepríde." 

 

Poplatky áno, služby nie 

 

Kynológ si napokon "vyhádal" zľavu z poplatku a zaplatil za svoj pobyt tridsať eur. "Je predsa jedno, koľko som tam mal 

psov, či jedného alebo troch a koľko nocí som tam bol. Hĺbkové čistenie sa vykoná bez ohľadu na tieto fakty. Na konci by 

mal byť jeden poplatok a ten by som bez mihnutia oka akceptoval a zaplatil," hnevá sa. 

 

Upravili podmienky 

 

Samotný hotel vzniknutá situácia mrzí. "K danému prípadu sme pristupovali individuálne a snažili sme sa na daný 

problém pozrieť očami klienta, na základe čoho mu bola poskytnutá zľava z poplatku za pobyt psa. Aj podobné výhrady 

sú pre nás podnety, ktoré v hoteli riešime a prehodnocujeme," vyjadrila sa Jana Tomková z hotela Yasmin. Momentálne 

je už poplatok za jedného psa za noc vo výške dvadsať eur a hotel upozorňuje, že sa môžu ubytovať hostia len s malými 

a strednými plemenami a maximálne dvoma psami. 

 

Poplatok za riziko 

 

Tomková upresnila, že v poplatku je aj "riziko znehodnotenia vybavenia izieb alebo iných priestorov hotela" a "dôkladné 

upratanie izby", ktoré v sebe zahŕňa napríklad tepovanie. "Výška poplatku za psa je plne v kompetencii každého 

zariadenia a nikde nie je uvedené nariadenie či predpis, v akej sume má byť. My, ako hotel, musíme zvážiť a brať ohľad 

aj na iných hostí. Pobyt domáceho zvieraťa v priestoroch hotela môže obťažovať iných hostí." 

 

V zahraničí je to iné 

 

Poplatok za hĺbkové čistenie izby si účtujú viaceré hotely, ktoré umožňujú svojim hosťom ubytovať sa so psom. "Tento 

poplatok za psa sa platí preto, pretože z hygienických a zdravotných štandardov sme povinní ako hotel takúto izbu 

hĺbkovo vyčistiť po pobyte akéhokoľvek domáceho zvieratka a náklady na takéto čistenie sú ďaleko vyššie ako tento 

poplatok," povedal Peter Kožák z hotela DoubleTree by Hilton. Služby pre psa, ktoré sú v zahraničí bežné a zahrnuté v 

poplatku za ubytovanie, hotely neposkytujú. "Tu nedonesú psovi ani misku s vodou a v Rakúsku kým vy relaxujete v 

hotelovom bazéne, sa o vášho psa postará hotelový animátor, ktorý mu spraví program," hovorí o svojich skúsenostiach 

Juraj Laco. 
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MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

 

---- 

 

PRAVIDLÁ HOTELOV NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 

 

* DoubleTree by Hilton, Košice 

 

15 eur za noc 

 

* Hotel Dalia, Košice 

 

15 eur na noc za jedného psa 

 

* Hotel Hviezdoslav, Kežmarok 

 

Hotel je pet friendly, ubytovanie so psíkom je však možné iba na izbe typu štandard za predpokladu, že je psík 

vychovaný, socializovaný, očkovaný. Poplatok je 15 eur za noc 

 

* Hotel Družba, Michalovce 

 

14 eur za noc 

 

* Hotel Mousson, 

 

Michalovce 

 

Ubytovanie so psom nie je štandard, ale je možné za poplatok 15 eur na deň za jedného psa 

 

* Hotel Bardejov, Bardejov 

 

Ubytujú malé domáce zvieratá (kabelkové psy) za 5 eur 

 

* Hotel Metropol Spišská Nová Ves 

 

10 eur za každého psa na noc 

 

* Hotel Zemplín, Trebišov 
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Pobyt so psom nie je možný 

 

* Hotel Granit, Zemplínska šírava 

 

10 eur za psa na noc 

 

* Hotel Stela, Levoča 

 

10 eur za noc 

 

* Hotel Dukla, Prešov 

 

10 eur za noc 

 

* Hotel Club, Kežmarok 

 

5 eur za noc 

 

* Hotel Plejsy, Plejsy 

 

Hygienický poplatok za zviera 10 eur za noc 

 

* Hotel Bellevue, Horný Smokovec 

 

25 eur za noc 

 

*Hotel Patria, Štrbské Pleso 

 

Pobyt so psom nie je možný 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


