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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Hokejisti Prešova začali prípravu so staronovým trénerom 

     [Prešovské ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 6; MICHAL FRANK ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

1.2. Michalovce hľadajú posily do útoku 

     [Zemplínske ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 7; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

1.3. Noviny Spiša: Čo je so Švagerkom? 

     [Tatransko-Spišské ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 1; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.4. Zemplínsky jarmok a slávnosti boli plné remesiel i folklóru 

     [Zemplínske ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 1; ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.5. Len 19-ročná Bibiana sa rozhodla zmeniť školský systém na Slovensku. Prvý krok má za sebou 

     [startitup.sk; 24/08/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

1.6. Slovenská Máša a Medveď cestuje po svete. Po Abú Dhabí muzikál uvedú aj v ďalších mestách 

     [dennikn.sk; 24/08/2017; Petra Nagyová ; Zaradenie: Kultúra] 

1.7. Harabin: Mitrík je politický picino a Švecová klamala 

     [dennikn.sk; 24/08/2017; Veronika Prušová ; Zaradenie: Slovensko] 

1.8. Kam cez víkend za futbalom: Rakytovce hostia Čierny Balog, v Tajove sa predstavia Králiky 

     [bbonline.sk; 24/08/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.9. Tipy na dnes - piatok 25. augusta 

     [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.10. Na Veľkej cene Košíc bude aj Šopron a Craiova 

     [kosice.korzar.sme.sk; 25/08/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.11. Pohotovosť v lekárňach - piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. augusta 

     [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.12. Kam za kultúrou - piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. augusta 

     [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.13. UŽITE SI POSLEDNÝ AUGUSTOVÝ VÍKEND A VYBERTE SI Z PESTREJ PONUKY AKCIÍ 

     [Korzár; 197/2017; 25/08/2017; s.: 5; Redakcia ; Zaradenie: KULTÚRA/ŠOUBIZNIS] 

1.14. Uchovávajú a šíria krásu slovenského folklóru celé desaťročia 

     [Korzár; 197/2017; 25/08/2017; s.: 4,5; ANNA NOVOTNÁ ; Zaradenie: POHODA] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Hokejisti Prešova začali prípravu so staronovým trénerom 

 [Prešovské ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 6; MICHAL FRANK ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

 

Anton Tomko sa môže oprieť o základnú kostru minulosezónneho kádra. 

 

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov Penguins začali prípravu na novú sezónu. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 8. 2017 

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

 

Na lavičke ostal Anton Tomko, ktorý sa môže oprieť o kostru kádra z minulej úspešnej sezóny. 

 

V tíme sú Ladislav Hopkovič, Juraj Prokop, Marcel Baláž, Dominik Šimčák, Dominik Madový, Damián Novický, Samuel 

Chalupa, Gleb Bylina, Peter Horváth, Marko Ferenc, František Pulščák ml., Martin Palko a Martin Mikolášek. 

 

Ako informuje klub na svojej stránke, v bránke sa okrem dvoch juniorov objavil aj talentovaný Slovinec, bývalý 

mládežnícky reprezentant Žan Us. 

 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č. 30/2017. V predaji od utorka 1. augusta do pondelka 7. augusta. 

 

MICHAL FRANK 

 

---- 

 

ZOZNAM PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV HC PREŠOV PENGUINS 

 

* 15. - 17.8. Spišský pohár - Liptovský Mikuláš, Poprad B, Spišská Nová Ves 

 

* 22.8., streda (17:00) Prešov - Nowy Targ 

 

* 25.8., piatok (17:00) Prešov - Michalovce 

 

* 29.8., utorok (17:00) Nowy Targ - Prešov 

 

* 8.9., piatok (17:30) Michalovce - Prešov (hrá sa vo Vranove nad Topľou) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Michalovce hľadajú posily do útoku 

 [Zemplínske ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 7; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT - INZERCIA] 

 

V príprave prehrali v Detve, pripravuje sa s nimi skúsený Hvila. 

 

MICHALOVCE. Začiatok novej prvoligovej sezóny sa nezadržateľne blíži a pred hokejistami Michaloviec sú posledné tri 

týždne prípravy. 
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Zemplínčania naberajú objem, skladajú káder a pilujú herný systém a za sebou majú už tri prípravné zápasy, v ktorých 

zakaždým ťahali za kratší koniec. 

 

Po prehrách v poľskom Nowom Targu 0:1 a maďarskom Miskolci 3:4 po samostatných nájazdoch neuspeli ani na ľade 

extraligového nováčika v Detve, kde zaknihovali porážku 1:4. 

 

Dávajú málo gólov 

 

Pod Poľanou nastúpili "vojaci" v oklieštenej zostave, tréneri nemohli vyskladať ani štyri kompletné formácie. Pre zranenia 

chýbali napríklad útočníci Ivan Brezniak a Ivan Fedorko. 

 

"Bolo nás málo, príležitosť zahrať si dostali aj mladí hráči. Náš výkon však nebol zlý, za bezgólového stavu sme mali 

viacero dobrých šancí, dokonca sme nepremenili ani samostatný nájazd. Máme problémy s koncovkou, nedávame góly. 

V troch zápasoch sme ich dali len štyri. Musím však pochváliť Detvu, hrala veľmi dobre. Celkovo to bol kvalitný duel s 

množstvom útokov na oboch stranách," zhodnotil tretí súboj prípravy kormidelník HK Dukla Ingema Miroslav Ihnačák. 

 

V tomto týždni odohrajú Michalovčania ďalšie dve stretnutia, v utorok v Spišskej Novej Vsi a v piatok v Prešove. Oba 

zápasy proti prvoligovým konkurentom začnú o 17. hodine. 

 

Čecha poslali preč 

 

Mužstvo od Laborca sa kvôli rozsiahlej rekonštrukcii svojho domovského stánku naďalej pripravuje vo Vranove nad 

Topľou. V tréningovom procese je aj skúsený 35-ročný útočník Lukáš Hvila, ktorý je po konci v rodnom Poprade aktuálne 

bez angažmánu. S Michalovcami však zatiaľ iba trénuje. 

 

Prvoligista stále formuje káder na novú sezónu, na skúške neuspel 20-ročný český útočník Ivan Ďurač z Mladej Boleslavi. 

 

"Mužstvo skladáme, máme ešte nejaký čas. Extraligisti hrajú posledné turnaje pred štartom sezóny a postupne začnú 

vyraďovať hráčov. Uvidíme, koho sa nám podarí získať. Určite však potrebujeme posilniť útok aspoň o troch strelcov. 

Verím, že nejakí hráči ešte prídu," skonštatoval Ihnačák, ktorého mužstvo odštartuje nový ročník už v piatok 8. septembra 

na "domácom" ľade vo Vranove nad Topľou súbojom s HK Orange 20. 

 

Zmena u "vojakov" nastala aj v zápase 1. kola prvej ligy, v stredu 13. septembra nezačnú na ľade Spišskej Novej Vsi, 

ale v Topoľčanoch. 

 

RÓBERT ANDREJOV 

 

Späť na obsah 
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1.3.  Noviny Spiša: Čo je so Švagerkom? 

 [Tatransko-Spišské ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 1; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Od utorka 22.8. nájdete na pultoch stánkov nové číslo obľúbeného týždenníka MY NOVINY SPIŠA. 

 

SPIŠ. Prvý muž Popradu Jozef Švagerko si poriadne zavaril. Za volant si sadol aj s alkoholom v krvi. Kam zmizol a ako 

sa na to pozerajú Popradčania? Na východe jeho prípad nie je ani zďaleka jediný. 

 

S alkoholom za volantom mali na východe problémy viacerí. 

 

Opití si za volant posadali volení zástupcovia či politickí nominanti bez ohľadu na stranícke tričko. 

 

Neraz sa to i ututlalo. 

 

Niektorých to stálo kariéru v miestnej politike, iní sú na svojich miestach dodnes. 

 

To a ešte viac sa dočítate v tohto týždňových Novinách Spiša. 

 

V spravodajstve sa okrem iného dozviete: 

 

Nová vyznačená cyklocesta sa na cyklocestu vôbec nepodobá, tvrdia niektorí Popradčania. 

 

Sklo, úsek cesty vysypaný škridlami, tehlami či rôznym stavebným odpadom. 

 

Čo na to hovorí, podpredseda združenia Pre mesto Ondrej Kavka, ktorý na tlačovej besede cyklocestu predstavil? 

 

Spišiaci si zaspomínajú na požiar veže i kostola. Spišskú Novú Ves ovládnu Dni mesta. Na čo sa môžete tešiť? 

 

V Spišskej Starej Vsi budú mať po rokoch divadlo. 

 

Tisícky Goraliek, Goraľov i Goraľčát sa uplynulý víkend stretlo pod Tromi Korunami. 

 

Ako to vyzeralo na Stretnutí Goraľov? 

 

Oči si potešíte krásavicami z východu, ktoré bojovali o titul Miss Domaša. 

 

Na Spiši vyrobili mega rapkáč a upiekli obrovský posúch. 
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Pre športových gurmánov 

 

Na svoje si prídu aj milovníci športu. 

 

Kežmarskí lukostrelci tvrdo trénujú. O titul majstra sveta zabojujú v Pekingu. 

 

V tatransko-liptovskom derby sa tešili omnoho viac Liptáci. 

 

Hokejbalisti z Kežmarku veria, že nastavená filozofia v novej sezóne prinesie úspech. 

 

Prečítajte si rozhovor s Milanom Glevaňákom. 

 

Vnenčáková so slovenským titulom polmaratónskej šampiónky. 

 

Súčasťou je samozrejme aj výsledkový servis a pozvánky na ďalšie športové podujatia. 

 

MY v škole 

 

V Novinách Spiša nájdete tento týždeň aj bonus navyše. Koniec prázdnin sa nezadržateľne blíži. Viete o tom, že deti by 

mali ísť do školy poriadne oddýchnuté? Aké sú náklady na prváčika? Dočítate sa na stranách s názvom MY v škole. 

 

Súčasťou týždenníka sú taktiež krížovky, horoskopy a televízny program Fotelka. Svoj obľúbený týždenník teda ani tento 

týždeň z rúk nepustíte. 

 

JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Zemplínsky jarmok a slávnosti boli plné remesiel i folklóru 

 [Zemplínske ECHO; 08/2017; 24/08/2017; s.: 1; ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Metropola Zemplína sa zmenila na mesto hudby, tanca a zábavy. 

 

MICHALOVCE. V poradí už 48. ročník Zemplínskeho jarmoku priniesol bohatý kultúrny program, ktorý prilákal do centra 

tisícky návštevníkov. 

 

Obchodnú ulicu zaplavilo takmer 160 stánkov s rôznym sortimentom, občerstvením a gurmánskymi špecialitami. 
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Parkovisko pred kultúrnym strediskom sa zmenilo na gazdovský dvor a obsadili ho remeselníci zo Zemplína. 

 

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo pred budovou radnice a podujatie pokračovalo na tribúne na Námestí osloboditeľov. 

 

Po oficiálnom otvorení sa predstavili folklórne súbory Hnojňane z Mihaľovec a Detský umelecký súbor Bliz z Ukrajiny. 

Popoludní patrilo pódium skupine historického šermu zo Spišskej Novej Vsi. Orientálna skupina Belies bola príjemným 

spestrením pred Vranovským chodúľovým divadlom, ktoré vystúpilo s predstavením Jánošík a dvetisíc zbojníkov. Po nich 

si evergreeny Karola Duchoňa zaspievali návštevníci s Bandom Ľuba Kuruca. 

 

"Tohtoročný Zemplínsky jarmok hodnotím veľmi pozitívne. Mali sme pomerne veľké množstvo stánkov a spokojní sme aj 

z toho dôvodu, že bolo výborné počasie, ktoré vždy výrazne ovplyvňuje celkovú jarmočnú atmosféru," povedal Viliam 

Zahorčák, primátor mesta Michalovce. 

 

Živé sochy potreté hlinou 

 

Tohtoročný jarmok priniesol malé prekvapenie, a to živé sochy. Tie pozývali všetkých návštevníkov na jarmok a stretnúť 

ste ich mohli v centre mesta, ale aj priamo medzi stánkami. 

 

"Nápad so živými sochami vznikol už minulý rok, keď sme tu mali na námestí sochu hrnčiara. Chceli sme oživiť jarmok 

ničím novým a dúfame, že sa nám to podarilo," prezradila Milada Tomková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v 

Michalovciach. 

 

O pätnásť živých sôch sa staral hrnčiar Ľubomír Lipai, ktorý sa aktívne venuje výrobe tradičnej pozdišovskej keramiky. 

 

"Živé sochy som prvýkrát videl vo Francúzsku a nechal som sa inšpirovať. Je to zaujímavá novinka a väčšine ľudí sa 

páči, čo dokazujú aj priaznivé ohlasy. Dobrovoľníci, ktorí sa podujali na túto úlohu, boli natretí keramickou hlinou, jemne 

rozomletou a zmiešanou s vodou. Pravidelne sme ich museli dotierať a osviežovať vodou," prezradil Lipai. 

 

Sochy boli zasadené do obdobia 30. až 40. rokov. Mohli sme medzi nimi vidieť napríklad cestovateľa, rodinku s deťmi, 

opilca, ale aj zvodné slečny. 

 

"Bola to pre nás výzva a nevedeli sme do čoho ideme. Ľuďom sme spravili radosť a my sme sa zabavili. Na začiatku, ako 

nás potierali hlinou nám bola zima, ale ako hlina schla, už sme pociťovali to neskutočné teplo," zhodli sa Daniel Šipoš a 

Matej Šimko. 

 

Hrnčiarsky kruh, ktorý si mohli tí odvážnejší vyskúšať, mal na starosti Ján Hura z obce Lúčky (okres Michalovce), ktorý je 

vyučeným hrnčiarom a dlhé roky pracoval práve vo výrobe pozdišovskej keramiky. 
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Rekord v tancovaní karičky 

 

V sobotu odštartovali Zemplínske slávnosti, ktoré boli príjemným spestrením jarmoku. Na 58. ročníku sa predstavili 

spevácke a folklórne skupiny z regiónu, ale aj z cudziny. Pódium patrilo folklórnej skupine Chemlon z Humenného, 

Hnojňanom z Mihaľovec, Ťažkej muzike z Terchovej či folklórnemu súboru Vranovčan z Vranova Nad Topľou. 

 

Živou pozvánkou na tancovanie karičky - tradičného ľudového tanca východného Slovenska, odštartoval popoludňajší 

program. Karička sa radí medzi sprievodné podujatie slávnosti a zámerom organizátorov je vytvoriť rekord v počte 

tancujúcich ľudí na jednom mieste. Čo sa tento rok úspešne podarilo, na námestí tancovalo 444 ľudí. Pre porovnanie, 

uplynulý rok sa karičky zúčastnilo len 350 nadšencov. 

 

"Po všetkých tých troch rokoch, ktoré som už mal možnosť tu stráviť, bol tento rok výnimočný práve v tom, že som od 

začiatku vedel, že ten rekord padne. Bolo skvelé, že sa zapojili aj ľudia pomimo, ktorí len tak priši a okoloidúci. Myslím si, 

že ľudia to už začínajú chápať, spoznávať a vzniká tu veľmi pekná tradícia," povedal lektor folklórnych tancov Miroslav 

Kisty z folklórneho súboru Zemplín. 

 

Jubilujúci folklórny súbor Zemplín ukončil sobotňajší program na jarmočnej tribúne. 

 

Folklórna nedeľa 

 

Nedeľňajšie popoludnie patrilo detskému programu, v ktorom sa predstavili deti z DFS Kisvárda z Maďarska, DUS Bliz z 

Ukrajiny či náš domáci DFS Zemplínik. Po nich sa predstavil FS Klubovanka z Čane a miestne folklórne skupiny. 

 

Večerný program odštartoval vystúpením folklórnej skupiny Svojina z Michaloviec. Po nich nastúpili 40-roční Hnojňane z 

Mihaľovec a ich hostia - Ťažká muzika z Terchovej, Muzika Milana Rendoša a FS Čemerňanka. 

 

Folklórny súbor Borievka z Košíc bol záverečným bodom programu Zemplínskych slávností. 

 

ZUZANA ROČEŇOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Len 19-ročná Bibiana sa rozhodla zmeniť školský systém na Slovensku. Prvý krok má za 

sebou 

 [startitup.sk; 24/08/2017; Linda Cebrová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/len-19-rocna-bibiana-sa-rozhodla-zmenit-skolsky-system-na-slovensku-prvy-krok-ma-za-sebou/ 

 

https://www.startitup.sk/len-19-rocna-bibiana-sa-rozhodla-zmenit-skolsky-system-na-slovensku-prvy-krok-ma-za-sebou/
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Bibiana Kleinová pochádza zo Smižian. Tento rok zmaturovala na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a jej ďalším plánom je 

štúdium pedagogiky. 

 

Bibiana sa ako dobrovoľníčka venuje hendikepovaným deťom, pre ktoré sa snaží byť ako veľká sestra a posúva ich ďalej. 

Jednou z vecí, ktorá ju v živote najviac napĺňa je vyučovanie detí. Bibiana však nechce svoju učiteľskú "kariéru" posúvať 

až na období po absolvovaní vysokej školy. V praxi sa rozhodla realizovať už teraz, aj keď má len 19 rokov. 

 

So svojimi učiteľmi a kamarátmi zorganizovala Letnú školu pre rómske deti v Markušovciach. Záujem detí bol až 

nečakane veľký. Aj napriek obdobiu prázdnin sa jej hodín zúčastnilo aj 40 detí. 

 

"Zmyslieť si projekt je super, hlavne, ak sa stretnete s veľkým pochopením a iniciatíva je vítaná, avšak predchádzalo 

tomu aj veľa kritiky, negativity a otázky "načo?, prečo?, aj tak ich nič nenaučíte." Vždy sa však našli ľudia, ktorí boli 

nadšení, ktorí sa chceli angažovať, ktorí mi chceli pomôcť a podporiť ma. A moje srdce veľmi jasalo, písala som len s 

malou dušičkou ľuďom, či by mi chceli pomôcť, či majú čas, či budú ochotní. Dôležité je sa obklopiť správnymi ľuďmi," 

napísala na svojom Facebooku Bibiana. 

 

Nakoniec sa Bibiane podarilo dať do kopy tím ľudí, ktorý dva týždne učí a motivuje deti v Markušovciach. 5 mladých ľudí 

namiesto svojich aktivít uprednostnili malé deti. Všetko bez prehováračiek, nátlaku a predsudkov, aby deťom ukázali, že 

aj učenie môže byť zábavou. 

 

Keďže sama Bianka je súčasťou slovenského vzdelávacieho systému, intenzívne si všímala jeho nedostatky. 

 

"Od učiteľov často cítiť, že začínali počas komunizmu. Mnohí stále diktujú učivo. Chceme síce modernizáciu školstva, ale 

tá vyzerá tak, že dostaneme interaktívne tabule a dataprojektory, nezmení sa však výučba. Učitelia a študenti by spolu 

mali komunikovať, ich vzťah by mohol byť viac v priateľskej rovine," vyjadrila sa Bianka pre denikn.sk. 

 

Tradičné vyučovanie na Slovensku vychádza zo zaužívanej teórie, že my dospelí vieme a deti nevedia. Čo v konečnom 

dôsledku neprináša nič dobré. 

 

Keby to takto fungovalo v histórií, tak vôbec nejdeme dopredu, lebo ľuďom by nemal kto povedať, ako majú pokračovať. 

Kto povedal Archimedovi, Leonardovi da Vinci, Albertovi Einsteinovi čo a ako majú robiť? Nik, oni na to prišli. Potom je 

otázka – prečo na to prišli? Lebo mali potrebu zisťovať niečo nové, robili experimenty, objavovali. Každý objav bol 

spojený s obrovskou radosťou a cítili potrebu ísť vo vede ďalej. 

 

foto:stocksnap.io 

 

Podľa pedagogickej legendy Milana Hejneho je rozhodujúce, aby sme deťom pri vyučovaní vytvárali vyzývavé prostredie, 

ktoré im kladie otázky, a ony pri riešení otázok rozširujú seba samých. Schopnosť autonómne objavovať je veľmi dôležitá, 
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no len zriedka sa na to myslí. Potom sa na slovenských školách deje to, že žiaci sú hodnotení za to, ako dobre sa dokážu 

naučiť tú a tú poučku, či definíciu. 

 

Podceňovať by sme však nemali ani investície do učiteľov a ich motiváciu. Hneď ako uvidíme dobrého, nadšeného 

učiteľa s novými prvkami, novým prístupom, treba ho povzbudiť, lenže stáva sa opak. Jeho výnimočnosť vyvolá závisť 

okolia a on odrazu musí preskakovať polená, ktoré mu hádžu pod nohy. 

 

foto:stocksnap.io 

 

Nahnevá sa a ide predávať palacinky do zahraničia, lebo si zarobí viac a bez nervov, lenže školstvo príde o 

perspektívneho človeka. Dôležité je meniť klímu spoločnosti tak, aby si ľudia uvedomili, že keď je sused vzdelaný, je to 

dobré aj pre mňa. Aby sme sa na jeho vzdelanie nepozerali so závisťou alebo aby sme sa nesnažili odstrihnúť ho, aby 

nevyčnieval. Nanešťastie často platí známe pravidlo, že úspech sa na Slovensku neodpúšťa. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Slovenská Máša a Medveď cestuje po svete. Po Abú Dhabí muzikál uvedú aj v ďalších 

mestách 

 [dennikn.sk; 24/08/2017; Petra Nagyová ; Zaradenie: Kultúra] 

https://dennikn.sk/859554/slovenska-masa-a-medved-cestuje-po-svete-po-abu-dhabi-muzikal-uvedu-aj-v-dalsich-mestach/?ref=rss 

 

Šou na ľade pre deti na motívy ruskej rozprávky prekročila česko-slovenské hranice. Výzvou je Rusko aj Amerika. 

 

Show Máša a Medveď. Zdroj- Adriana Tomajková 

 

Robiť ľadovú šou pre detského diváka je náročné. No muzikál Máša a Medveď vznikol na Slovensku pred dvomi rokmi a 

od premiéry už precestoval niekoľko krajín. Nedávno nadchol publikum v Spojených arabských emirátoch. 

 

"Prišla aj kráľovská rodina, tamojšie deti reagovali naozaj vrúcne, chceli sa veľmi fotiť. Deti z detských domovov a siroty 

sa mohli s našimi účinkujúcimi na ľade korčuľovať," vraví hovorkyňa spoločnosti Comunique Tomajková. 

 

Teraz čakajú, kým sa im odtiaľ vrátia kulisy, medzi nimi aj desaťmetrový medvedí dom. Účinkujúci vedia vyjsť hore do 

okienka, je tam jazierko ako súčasť scény, kde sa chytajú ryby, aj kopce. 

 

Fotenie po vystúpení v Abú Dabí. Foto: Adriana Tomajková 

 

Nápad vytvoriť prvé licencované predstavenie odohrávajúce sa na ľade prišiel spontánne. "Veľa našich pracovníkov má 

deti, a v tom čase Máša a Medveď mali u nich veľký úspech," vraví Adriana Tomajková. 

https://dennikn.sk/859554/slovenska-masa-a-medved-cestuje-po-svete-po-abu-dhabi-muzikal-uvedu-aj-v-dalsich-mestach/?ref=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

25. 8. 2017 

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

 

Deväť mesiacov rokovali ohľadom licencie s ruskou spoločnosťou Animmacord, ktorá koncept rozprávky vytvorila. Hlavná 

zápletka ostala rovnaká. Roztopašná Máša v dobrom zmysle stále otravuje Medveďa, ktorý o srdce medvedice bojuje s 

protivníkom Svalovcom. Dej dopĺňajú vizuály na veľkoplošnej LED obrazovke. 

 

Premiéra bola na jeseň 2015 v Košiciach. Predchádzala jej generálka v Spišskej Novej Vsi, kde tvorcovia pozvali deti z 

detských domovov a okolia. Turné nebolo len na Slovensku, ale aj v Česku, kvôli úspechu ho o rok opakovali. "Tento rok 

sme prekročili česko-slovenskú hranicu, vyšli sme na európske turné do Ľubľany a Záhrebu a skončili v Spojených 

arabských emirátoch. Predstavenie na tohtoročnom turné videlo 40-tisíc divákov," vraví. 

 

Ukážka z Máša a Medveď na ľade. Pesničku medveďa Svalovca naspieval Michal Hudák. Zdroj - Youtube/ Comunique 

Košice 

 

Dvanásť verzií scenára 

 

Aby mali deti z predstavenia čo najlepší zážitok, jazyk prispôsobujú konkrétnej krajine. Výnimkou boli práve predstavenia 

v Abú Dhabí, ktoré boli v angličtine. 

 

"Pred predstavením si účinkujúci napočúvajú pesničky a keďže ovládajú choreografiu, nie je pre nich problém prispôsobiť 

sa," povedala Tomajková. 

 

Tanečníkom sa venoval choreograf Laco Cmorej, choreografiu vyslovene pre krasokorčuliarov vytváral Martin Hanulák. 

Režisérkou projektu bola Valéria Schulczová. Ponuku prijala, lebo samotná ľadová show, s ktorou tvorcovia nemali 

žiadnu skúsenosť, bola veľká výzva. Zároveň aj prebásnila české texty od Gabriely Osvaldovej. Po nej show prevzal 

Pavol Pitoňák. Počas turné dohliada na show ako supervízor. 

 

Celé nacvičovanie trvalo približne dva roky. "Prvotný scenár Rusi zamietli, schválili až dvanástu verziu," hovorí 

Tomajková. Výhrady mali aj ku kostýmom či maskám. "Niekedy sa im nepáčil väčší nos, inokedy farba očí." 

 

Scénografka Lucia Šedivá ich vytvorila na mieru. "Spočiatku bol môj kostým veľmi ťažký a nepriedušný, mini sauna bez 

prívodu vzduchu. Tým, že svaly nemohli dýchať, bol som po predstavení veľmi unavený. Vypotil som veľa litrov," 

konštatuje profesionálny krasokorčuliar Vladimír Futás, ktorý stvárňuje Medveďa. 

 

Hovorí, že kostým zmenili, teraz má byť pohodlnejší. "Pohybuje sa v ňom aj tak oveľa ťažšie než v civile. V maske vidím 

asi tridsať percent oproti normálu, čo na korčuliach a svetelných efektoch významne komplikuje orientáciu a pohyb." 

 

Jednotlivé kroky pre Vladimíra Futása nie sú technicky náročné. Zmena je v žánri, zatiaľ čo na súťažiach ide o techniku, 

na šou musia účinkujúci hlavne hrať. 
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"Mám napozeraných veľa dielov kreslenej rozprávky, aby som pochytil tie správne pohyby. Maska má stále rovnakú 

mimiku, náročné je emócie vyjadriť pomocou rúk, tela či hlavy." 

 

Pri výrobe kostýmu sa Lucia Šedivá venovala každému zvlášť. "Jeden bol tanečník, druhý akrobat, iný parkurista. 

Prispôsobovala som materiál ich pohybom. Myslím že Máša, ci veveričky na lanách sme vymýšľali na viackrát, ale 

úspešne," vraví. 

 

Návrhy kostýmov. Reprofoto: Lucia Šedivá 

 

Dve mladé krasokorčuliarky 

 

Vladimír Futás vraví, že vtipné je viazanie korčúľ, ku ktorým sa kvôli medvediemu bruchu nevedel zohnúť. "Kostymérky 

mi preto museli ležať na chrbte, čím sa mi brucho stlačilo." Často sa stane, že sa hlavou zrazí s Mášou, čím sa im maska 

posunie tak, že nič nevidia. Pre takéto prípady majú účinkujúci pod maskami prilby. 

 

Mášu hrajú dve predstaviteľky. Keďže sú to mladé krasokorčuliarky, v predstaveniach sa striedajú. Jedna je 

Prešovčanka, druhá pôvodom Ukrajinka žijúca v Prahe. Mariya Dusha, priznáva, že keď predstavenie odohrá, cíti 

obrovskú únavu. "Nevnímam ju, keď hrám. Chcem mať zo seba dobrý pocit." 

 

"Herci boli veľmi prispôsobiví. Spolu sme na skúškach o tom komunikovali, skúšali možnosti a pohyby, práca s nimi bola 

aj pre mňa veľmi prínosná," vraví kostymérka. 

 

Do šou obsadili takmer päťdesiat účinkujúcich. Dvanásť piesní naspievali umelci ako Lukáš Adamec, Michal Hudák, 

Svätopluk Malachovský či Martin Madej. O ženské hlasy sa postarali Lucie Bílá, Lucia Vráblicová a Eva Oľhová. 

 

V decembri bude predstavenie v estónskom Tallinne, začiatkom budúceho roka sa show presunie do Poľska, kde 

absolvujú veľké turné. Ďalej navštívia exotickejšie krajiny, medzi nimi Turecko. Výzva je Rusko a Amerika. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Harabin: Mitrík je politický picino a Švecová klamala 

 [dennikn.sk; 24/08/2017; Veronika Prušová ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/861943/harabin-mitrik-je-politicky-picino-a-svecova-klamala/?ref=rss 

 

Bývalého predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina sme zastihli na liečení v Dudinciach, o správe NKÚ, ktorý 

spochybnil jeho hospodárenie na súde, vedel. Tvrdí, že ide o snahu prekryť vládnu krízu a kauzu Bašternák. 

 

Štefan Harabin. Foto - TASR 

https://dennikn.sk/861943/harabin-mitrik-je-politicky-picino-a-svecova-klamala/?ref=rss
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Čo hovoríte na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý spochybnil vaše hospodárenie na Najvyššom súde v 

rokoch 2009 a 2010? 

 

Vyšlo jasne najavo, že odmeny som si neudelil ja, ale udelila mi ich ministerka, čiže predsedníčka Daniela Švecová 

zjavne klamala. 

 

NKÚ však spochybnil aj vami udelené odmeny pre sudcov. 

 

Odmeny som udeľoval na návrh sudcovskej rady a na návrh pani Švecovej. Ona vtedy ako podpredsedníčka súdu bola 

posledná, ktorá zistila v kolégiách u predsedov ich návrhy a potom mi predložila konečný návrh. Podľa toho som odmeny 

udelil. 

 

Pani Švecová v roku 2010 nebola podpredsedníčkou súdu. 

 

Myslím, že bola v rokoch 2009 a 2010 podpredsedníčkou. To si zistite. Bola podpredsedníčkou až do roku 2012, dokonca 

až do roku 2013. 

 

Čiže ona je zodpovedná za tie odmeny? 

 

Ona mi predkladala tie návrhy. Mala to ako podpredsedníčka na starosti. Hovoril som, že peniaze máme, lebo sme 

ušetrili. Mali sme nižší počet sudcov ako bol plánovaný, tak som povedal, že títo ľudia aj administratíva musela robiť, tak 

peniaze vyplatíme. Čo som ich mal vrátiť do štátneho rozpočtu, aby ich rozkradli Kaliňák s Ficom? 

 

Vyčítajú vám najmä odmeny z konca roka 2010, napríklad aj pre sudcov, ktorí nastúpili v októbri 2010. Švecová skončila 

v máji 2010. Ako mohla byť zodpovedná? 

 

Bola podpredseda v tom čase. 

 

Nie, naozaj nebola. 

 

Viete čo? Dám si hlavu odrezať, keď nebola podpredsedom v tom čase. Čo si myslíte, že na liečení tratím pamäť? 

 

Ako to bolo s vedením Najvyššieho súdu 

 

- do októbra 2008 bol predsedom Milan Karabín, nový predseda zvolený nebol; 

- od októbra 2008 do júna 2009 viedla súd podpredsedníčka Daniela Švecová; 

- v júni 2009 bol zvolený za predsedu Štefan Harabin; 
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- v máji 2010 sa skončilo päťročné funkčné obdobie podpredsedníčke Daniele Švecovej; 

- bez podpredsedu bol súd do júna 2013, kedy bola zvolená Jarmila Urbancová; 

- Harabin skončil v júni 2014; 

- od októbra 2014 je predsedníčkou Daniela Švecová; 

 

Ak sa preukáže, že odmeny pre vás boli nezákonné, ste pripravený ich vrátiť? 

 

Vy si myslíte, že by som porušil zákon? To si myslíte? Nikdy som neporušil zákon a kľudne napíšte, že Mitrík je politický 

picino. Toto obdobie už bolo kontrolované a dvakrát kontrolovať to isté nemôžete. Nemôžete vyniesť dva rozsudky o tom 

istom. Ja som odmeny udelil v zmysle zákona. Tá správa ani v jednom nehovorí, čo som mal porušiť. Nepochopili ste, že 

tu ide o prekrytie Kaliňáka, Bašternáka a tak ďalej? 

 

Ide o vaše odmeny od ministerky. 

 

Ja som vykonával funkciu predsedu Súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu. Teraz sú tie funkcie oddelené a teda sú 

aj dva platy, čo je viac ako tie moje odmeny. Ani Švecová ani Jana Bajánková, dve juristútky, po získaní funkcií 

nepojednávali. Ja som ako predseda pojednával. Hovorím vám, že ak by som mal viac peňazí, tak ešte vyššie odmeny by 

boli vo vzťahu k sudcom. 

 

NKÚ spochybňuje, či ministerka vôbec mala v tom čase právomoc rozhodnúť o vašej odmene. 

 

Mitrík, politický picino, ktorý nikdy nebol právnikom, len prednostom nejakého úradu v Spišskej Novej Vsi, nebude 

predsa vykladať zákon. To je tak trápne ako vlaňajší sneh. Ale dúfam, že napíšete, že Švecová klamala, keď hovorila, že 

Harabin si udelil odmeny sám. 

 

Daniela Švecová na Harabinove tvrdenia reagovala zdržanlivo. Pripomenula, že klamal o tom, že nedostal odmeny, ale 

príplatky. Foto N - Vladimír Šimíček 

 

Kontrola prišla na požiadanie Švecovej. Ak hovoríte, že zodpovedná je ona, takže si sama na seba zavolala kontrolu? 

 

Sama na seba. Veď som vám niekedy povedal, že patrí do Pezinka, lebo jej to nariadili politici. Preto sa to teraz 

uverejnilo, aby sa prekryla koaličná kríza, a to, že Kaliňák dostal neobvyklý dar od Bašternáka. Prečo vy alebo ja sme 

nedostali taký dar? Alebo katolícka, či evanjelická cirkev? Veď potrebujú na kostoly a nedostali. A Čižnár povie, že nemá 

dôkazy. A tu vidíte, keď som povedal, že policajná inšpekcia nemôže byť pod ministrom vnútra, tak tu vidíte dôsledky. 

 

Späť na obsah 
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1.8.  Kam cez víkend za futbalom: Rakytovce hostia Čierny Balog, v Tajove sa predstavia 

Králiky 

 [bbonline.sk; 24/08/2017; Peter Mútňan ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/kam-cez-vikend-za-futbalom-rakytovce-hostia-cierny-balog-v-tajove-sa-predstavia-kraliky/ 

 

Posledný augustový víkend sa futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica predstavia na pôde Žarnovice, Selce doma hostia 

Kováčovú a do Tajova zavítajú Králiky. Kompletný program zápasov nájdete v našom prehľade. 

 

Futbalisti Podbrezovej nevstúpili do tejto sezóny Fortuna ligy ideálne. Po piatich kolách majú na svojom konte iba štyri 

body. V rámci šiesteho kola v nedeľu zavítajú na Pasienky, kde ich privíta domáci ŠK Slovan, ktorý v tejto sezóne ešte 

neprehral. Nedarí sa ani rezerve železiarov, ktorá uzatvára tabuľku II. ligy. Zmeniť to môže v sobotu na pôde trápiaceho 

sa Šamorínu. Pohronie a Zvolen čakajú domáce stretnutia. Prvý menovaný otvorí 5. kolo v piatok proti Popradu a 

Lokomotíva o deň neskôr privíta Spišskú Novú Ves. Na čele III. ligy sa nachádza MFK Dukla Banská Bystrica a svoje 

postavenie bude chcieť potvrdiť aj v sobotu na pôde šiestej Žarnovice. Naopak na svoj prvý bod stále čaká Detva. Tá 

môže prelomiť negatívnu sériu v nedeľu pred vlastnými fanúšikmi proti Novej Bani. Futbalisti Rakytoviec minulý víkend 

konečne zvíťazili. Na tejto šnúre budú chcieť zotrvať aj po štvrtom kole, v ktorom hostia nováčika Čierny Balog. 

Šalkovčania dali zabudnúť na posledné zaváhanie a naposledy v derby jasne porazili JUPIE 3:0. Tentokrát ich čaká výlet 

na juh Slovenska do Veľkého Krtíša. 

 

Na úplnom dne V. ligy skupiny C sa nachádzajú Priechod a Lieskoviec. Hráči Priechodu chcú zareagovať na posledný 

debakel s Jakubom v Štiavnických Baniach, kde ich však nečaká nič ľahké. Lieskovec sa predstaví v Dobrej Nive, ktorá 

taktiež čaká na svoje prvé víťazstvo. Súboj tabuľkových susedov sa odohrá na Hrochoti, kde zavíta Bacúch. Po troch 

kolách sa na popredných priečkach pohybuje Sásová, ktorá získala sedem bodov a formu môže potvrdiť na pôde Sásy. 

Tromi sobotnými duelmi odštartuje 4. kolo I. Triedy. Rezerva Šalkovej sa pokúsi zmazať nulu na svojom bodovom konte. 

V ceste jej bude stáť Brusno, ktoré prehralo dva zápasy po sebe. Nováčik zo Šajby bude v nedeľu hostiť ašpiranta na titul 

Sokol Braväcovo. Kto by bol pred sezónou povedal, že na čele II. triedy skupiny A bude po troch kolách bez straty bodu 

Hronsek? Tohtoročné prekvapenie odohrá svoj zápas 4. kola až 15. septembra. Na čele ho môže vystriedať Lučatín, 

ktorý však potrebuje bodovať naplno na Mičinej. V hre o prvé miesto je aj Tajov. Ten privíta v nedeľu popoludní Králiky. 

Svoj prvý zápas v tomto ročníku odohrá v rámci II. triedy skupiny B Jasenie. To v domácej premiére proti Pohronskej 

Polhore bude všetko iné ako zisk troch bodov považovať za neúspech. Posledný augustový víkend odštartuje aj najvyššia 

liga žien. Náš jediný zástupca, Sport Ladies Club Banská Bystrica, otvorí sezónu v sobotu o 13.00 hod na pôde 

minuloročného vicemajstra Slovana Bratislava. 

 

Fortuna liga – 6. kolo 

 

nedeľa 27.8.2017 o 18.00 hod ŠK Slovan Bratislava vs. FK Železiarne Podbrezová 

 

II. liga – 5. kolo 

http://bbonline.sk/kam-cez-vikend-za-futbalom-rakytovce-hostia-cierny-balog-v-tajove-sa-predstavia-kraliky/
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piatok 25.8.2017 o 18.00 hod FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. FK Poprad 

 

sobota 26.8.2017 o 17.00 hod MFK Lokomotíva Zvolen vs. Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves 

 

sobota 26.8.2017 o 17.00 hod FC ŠTK 1914 Šamorín vs. FK Železiarne Podbrezová B 

 

III. liga SsFZ – 4. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod MŠK FOMAT Martin vs. ŠK NOVOHRAD Lučenec 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. ŠKM Liptovský Hrádok 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod FK Čadca vs. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod MFK ŽARNOVICA vs. MFK Dukla Banská Bystrica 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod MŠK Rimavská Sobota vs. MŠK Námestovo 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod MFK Detva vs. MFK Nová Baňa 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Tatran Oravské Veselé vs. OFK Teplička nad Váhom 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod FTC Fiľakovo vs. TJ Baník Kalinovo 

 

IV. liga JUH – 4. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod FK Rakytovce vs. ŠK Partizán Čierny Balog 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod ŠK Vinica vs. FK Mesta Tornaľa 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod FK FC Baník Veľký Krtíš vs. FK Šalková 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka vs. FK Slovenské Ďarmoty 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Sklotatran Poltár vs. TJ Sokol Medzibrod 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod MFK Revúca vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 
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nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod MFK Spartak Hriňová vs. MŠK Tisovec 

 

V. liga skupina C – 4. kolo 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Lovča vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod OŠK Dobrá Niva vs. OŠK Lieskovec 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod ŠK Selce vs. ŠK Prameň Kováčová 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ ŠK Sokol Jakub vs. MFK Strojár Krupina 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Baník Štiavnické Bane vs. OFK 1950 Priechod 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod OŠK Sása vs. ŠK SÁSOVÁ 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod ŠK Hrochoť vs. FK 09 Bacúch 

 

I. Trieda – 4. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod FK Šalková B vs. FK – 34 Brusno – Ondrej 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod TJ Mladosť Pohorelá vs. FK SOKOL NEMECKÁ 

 

sobota 26.8.2017 o 16.00 hod TJ Tatran Čierny Balog vs. OFK Slovan Valaská 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod OFK Slovenská Ľupča vs. TJ ŠK Hronec 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod FK Podkonice vs. FK Brezno 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ – Družstevník Strelníky vs. FK Sokol Braväcovo 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ PARTIZÁN OSRBLIE vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 

 

II. trieda skupina A – 4. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 15.00 hod FK – Baník Ľubietová vs. TJ Tatran Harmanec 
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nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Slovan Malachov vs. TJ Partizán Hiadeľ 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod ŠK Zornička Riečka vs. TJ Iskra Horné Pršany 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Družstevník Mičiná vs. TJ Mladosť Lučatín 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Slovan Tajov vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 

 

piatok 15.9.2017 o 15.30 hod ŠK Selce B vs. TJ Hronsek 

 

piatok 15.9.2017 o 16.00 hod ŠK Sokol FO Staré Hory vs. TJ Družstevník Dúbravica 

 

II. trieda skupina B – 2. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 13.30 hod TJ Tatran Čierny Balog B vs. TJ Partizán Dolná Lehota 

 

nedeľa 27.8.2017 o 10.30 hod TJ Slovan Beňuš vs. ŠK Heľpa 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod FK 1928 Jasenie vs. TJ Slovan Pohronská Polhora 

 

nedeľa 27.8.2017 o 16.00 hod TJ Slovan Michalová vs. TJ Tatran Polomka 

 

FK Sokol Braväcovo B má voľno 

 

I. liga Ženy – 1. kolo 

 

sobota 26.8.2017 o 13.00 hod ŠK Slovan Bratislava vs. Sport Ladies Club Banská Bystrica 

 

Výsledky uplynulého kola nižších súťaží a aktuálne tabuľky nájdete tu… 

 

Aktuálnu úradnú správu ObFZ Banská Bystrica nájdete po prekliku na tejto stránke… 

 

Share 

 

-END 

 

Späť na obsah 
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1.9.  Tipy na dnes - piatok 25. augusta 

 [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20630340/tipy-na-dnes-piatok-25-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Kino v Margecanoch 

 

MARGECANY. Dnes o 19.00 hod. uvidíte príbeh Dom neobyčajných detí sl. Peregrinovej, v nedeľu o 16.00 hod. sa 

premieta Yogi. 

 

Noc škriatkov 

 

PREŠOV. Urobte sebe a svojím deťom pekný večer a nechajte u nás vaše detičky na Noc škriatkov plnú zážitkov a 

prekvapení. Konať sa bude dnes v Detskom kútiku Danys (Vihorlatská 2/A). 

 

Hrdza 

 

PREŠOV. V rámci sprievodného podujatia projektu Daj kultúre zelenú sa dnes o 18.00 hod. začne na priestranstve pred 

NC Centrum na Sídlisku 3 koncert kapely Hrdza. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovanej študentky sa začne v Čokoládovni Čukoláda dnes o 18.30 hod. 

 

Pietny akt kladenia vencov 

 

SABINOV. Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční dnes o 14.30 hod. pri príležitosti 73. výročia SNP pri Pamätníku obetí 

II. svetovej vojny. 

 

Pivný festival 

 

SABINOV. Od dnes do nedele sa bude v Sabinove konať Pivný festival, ktorý odštartuje na Námestí Slobody, v parku pri 

fontáne, v piatok napoludnie. O 17.00 hod. vystúpi kapela Pinazi De, o 19.00 hod. to bude Kristián Dufinec Iconito a na 

záver o 21.00 hod. Gipsy Kings revival. 

 

20. ročník Pečovskonovoveského jarmoku 

 

https://korzar.sme.sk/c/20630340/tipy-na-dnes-piatok-25-augusta.html
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PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Už jubilejný 20. ročník napíše tento rok Pečovskonovoveský jarmok. Začne sa dnes o 19.00 

hod. koncertom Ľudovej hudby Stana Baláža a AMC Trio na amfiteátri. Zároveň budú odovzdané Ceny starostu obce. 

 

46. Bardejovský jarmok 

 

BARDEJOV. Dnešný program Bardejovského jarmoku začne o 11.00 hod. vystúpením DFS Sabiník zo Sabinova. 

Predstavenie letných táborov bude o 13.00 hod. 19. ročník rockového festivalu Bardrock 2017 odštartuje o 14.00 hod. V 

programe vystúpia: 14:00 FROM THE INSIDE – BJ, 15:00 LIQUID ERROR -BJ, 16:15 REFRESH – BJ, 17:30 NO 

BRAKE – SL, 18:30 DIP – BJ, 20:00 THE PARANOID – BA, 21:30 ENDLESS MAIN – ZV, 22:30 ATMOSFERIK -BA. 

 

Dino Piešťany 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia dnes o 20.00 h. si môžete pozrieť komédiu Drápačky. Ide o vtipnú komédiu o babkách, 

ktoré na drápačkách rozprávajú rôzne veselé, no aj strašidelné príbehy. Počas drápania nájdu almanach deda Kasíra, 

ktorý si písal dejiny Slovákov veľmi svojsky. A toto jeho svojské poňatie dejín sa humornou formou odohráva na javisku. 

Diváka hra prevedie od Samovej ríše, cez objavenie Ameriky Krištofom Kolumbusom až po štúrovcov. Predstavenie srší 

humorom od začiatku až po koniec a stalo sa kultovým predstavením divadla Dino. 

 

Dni mesta Spišská Nová Ves 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Víkend v Spišskej Novej Vsi bude patriť dňom mesta. Dnes ho otvorí sprievod veselých 

šermiarov z Banskej Bystrice, pokračovať bude o 10.00 h. vystúpením Divadla Babadlo, ktoré si pripravilo rozprávku pre 

deti. V rámci dní mesta sa môžete tešiť na sokoliarov, množstvo divadelných hier. O 16.40 h. sa uskutoční aj Ružový 

pochod na podporu žien s rakovinou prsníka. Pripravená je aj tanečná show Old School Brothers, víťazov Slovensko má 

talent. Pripravené sú aj koncerty. Zaspieva Kristína a aj Beáta Dubasová. Dni mesta Spišská Nová Ves sa uskutočnia v 

piatok i v sobotu. 

 

Číňania 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V Kine Tatry v divadelnej klubovni dnes o 19.00 h. vystúpi Divadlo Paľa Bielika, ktoré zahrá 

predstavenie s názvom Číňania. 

 

Hľadá sa Dory 

 

TATRANSKÁ LOMNICA. V mestskom parku dnes o 20.00 h. si môžete pozrieť rozprávku Hľadá sa Dory. 

 

Ženy on line 5 /Maľba na kožu 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na ďalšie kolo tvorivých dielní v rámci 

projektu ŽENY ON LINE 5 / MAĽBA NA KOŽU, ktoré sa bude konať dnes od 16.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Na Veľkej cene Košíc bude aj Šopron a Craiova 

 [kosice.korzar.sme.sk; 25/08/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20634207/na-velkej-cene-kosic-aj-sopron-a-craiova.html 

 

Basketbalisti KB Košice štartujú sériu prípravných zápasov. 

 

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice odštartujú sériu prípravných zápasov piatkovým domácim duelom proti Spišskej Novej 

Vsi. 

 

K býkom sa pripojili už aj reprezentanti Stanislav Baldovský a Peter Sedmák. 

 

Košickí basketbalisti začali s letnou prípravou pred troma týždňami, keď sa trénerovi Čurovičovi hlásili všetci zverenci 

okrem reprezentantov. 

 

"Máme zhruba mesačný kondičný plán, ktorý sme vypracovali aj s našim kondičným trénerom. Zatiaľ sa ho darí pekne 

plniť. Mužstvo je už takmer kompletné a čakáme len na Riša Körnera, aby sa úplne doliečil zo zranenia členka. Jeho stav 

sa zlepšuje a už s nami absolvoval aj začiatok tréningu. Verím, že do desiatich dní by už mohol naplno trénovať," povedal 

športový manažér KB Richard Leško. 

 

Reprezentanti striedali dobré výkony so slabšími 

 

Vystúpenie nielen Košičanov sledoval Leško v rámci predkvalifikácie na majstrovstvá sveta, ktorú Slováci nedotiahli do 

úspešného konca. 

 

"Bohužiaľ, je to asi pravdivé zrkadlo, ktoré nastavila konečná bilancia zápasov. Naši chlapci taktiež striedali dobré výkony 

so slabšími. To, čo sa od nich očakávalo, si ale zahrali. Verím, že v našom drese budú podávať ešte lepšie výkony." 

 

V piatok odohrajú v Angels aréne od 19. hodiny býci svoj úvodný prípravný zápas proti Spišskej Novej Vsi. 

 

"Myslím si, že chlapci sa po trojtýždňovej kondičnej zaberačke už nevedia dočkať prvého zápasu. Rovnako je to aj s nami 

v realizačnom tíme, veľmi sa už na zápas tešíme. Je pravda, že v kompletnom zložení budeme mať za sebou len dva 

tréningy, takže zohratosť ešte nebude na vysokej úrovni, ale rovnako to bude aj u Spišskej. Je to derby, takže určite 

chceme vyhrať, hoci je to len prípravný zápas," skonštatoval Richard Leško. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20634207/na-velkej-cene-kosic-aj-sopron-a-craiova.html
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Rozpočtami sú niekde inde 

 

Od 8. do 10. septembra sa uskutoční Veľká cena Košíc aj za účasti dvoch kvalitných zahraničných družstiev. 

 

"Košickí fanúšikovia sa môžu tešiť na veľmi zaujímavé tímy. Prídu k nám maďarský Šopron a rumunská Craiova. Oba 

celky majú rozpočty, ktoré vysoko prevyšujú ten náš. Šopron už zopár rokov hrá európske poháre a rumunské tímy vo 

všeobecnosti v poslednom období napredujú aj vďaka silným sponzorom," uviedol Leško. 

 

Tímy sa stretnú v trojčlennej skupine, v ktorej sa odohrajú duely každý s každým a na záver sa vytvorí konečná tabuľka. 

 

"V piatok 8. septembra budeme hrať proti Craiove, v sobotu si zmerajú sily Craiova so Šopronom a turnaj uzavrie náš 

nedeľňajší zápas proti Maďarom," priblížil program turnaja Leško. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Pohotovosť v lekárňach - piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. augusta 

 [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20633112/pohotovost-v-lekarnach-piatok-25-sobota-26-a-nedela-27-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 

 

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. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20633112/pohotovost-v-lekarnach-piatok-25-sobota-26-a-nedela-27-augusta.html
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Stropkov 

 

25. 8. – 27. 8. ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

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

 

Sabinov 

 

25. 8. - 27. 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 

 

26. 8. - 27. 8. Lekáreň U LEVA, Nám. Majstra Pavla 24 

 

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 

 

25. 8. – 27. 8. Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, Spišská Nová Ves +421 901961073 

 

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

 

Rožňava 

 

25. 8. – 27. 8. 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. 

 

St. Ľubovňa 

 

25. 8. Elixír, Obchodná 3, 26. 8. Viva, Mierová 94, 27. 8. Benu, Levočská 4 

 

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

 

25. 8. Avena, Karpatská 3273/11, 26. 8. LIMBA, Podtatranská 2501, +421 527722657, 27. 8. BENU, Moyzesova 4067/3 

 

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

 

Humenné 

 

25. 8. FIALKA, Nemocničná 41/A, 26. 8. MÁRIA, Krátka 3, +421 +421 57 7752020, 27. 8. Harmónia, Ul. 1. mája 2045 

 

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

 

Bardejov 

 

25. 8. - 27. 8. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

25. 8. – 27. 8. MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

25. 8. – 26. 8. 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 

 

25. 8. – 27. 8. Dr. Max, Strojárska 104 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 
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25. 8. AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767, 26. 8. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 

3214401, 27. 8. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

25. 8. BENU, Humenská cesta 5822/2, 26. 8. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 27. 8. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Kam za kultúrou - piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. augusta 

 [korzar.sme.sk; 25/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20633110/kam-za-kulturou-piatok-25-sobota-26-a-nedela-27-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 18.10, 20.30, Barry Seal: Nebeský gauner o 

18.30, 21.00, Čiara o 15.20, 17.50, 19.30, 20.20, Dunkirk o 14.40, Emoji Film o 13.00, 16.10, Emoji Film 3D o 14.10, Ja, 

zloduch 3 o 16.00, Na doraz o 18.20, Po strništi bos o 15.10, 17.30, 19.50, 21.00, Temná veža o 13.50, 16.20, 19.00, 

Veľká oriešková lúpež 2 o 13.10, 14.30, 16.50, Zabijakov osobný strážca o 17.00, 20.40, (piatok) Bocian Riško o 14.00, 

(sobota, nedeľa) 

 

PREDPREMIÉRA - Hurvínek a kúzelné múzeum o 13.30 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Temná veža o 20.20, Barry Seal: Nebeský gauner o 20.10, Veľká 

oriešková lúpež 2 o 13.30, 14.20, Po strništi bos o 18.10, Zabijakov osobný strážca o 15.30, 18.00, Annabelle 2: 

Stvorenie zla o 17.50, 20.30, Emoji Film o 14.00, 16.00, Čiara o 16.10, 18.20, 20.00, Ja, zloduch 3 o 14.40, 16.25 hod., 

 

AMFITEÁTER - (nedeľa) Transformers - Posledný rytier o 20.00 hod., 

https://korzar.sme.sk/c/20633110/kam-za-kulturou-piatok-25-sobota-26-a-nedela-27-augusta.html
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Barry Seal: Nebeský gauner o 20.10, Po 

strništi bos o 18.10, Temná veža o 20.20, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.20, Zabijakov osobný strážca o 18.00, Annabelle 

2: Stvorenie zla o 20.30, Emoji Film o 14.00, 16.00, Čiara o 16.10, 18.20, Ja, zloduch 3 o 14.40, 16.25 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela 

V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Tvorivé 

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

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.), Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.), 

(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, ŠOPA 

GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - KATA TRANKER (HU) – La Mére qui Flâne (do 15. 9.), 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, (piatok) Koncert Jana Svetlana Majerčíka & Tosúoni o 19.30 hod., SP. N. 

VES: GUS (Zimná 46) : (piatok) Gotika na dotyk - workshop od 10.00 hod., 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, 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: MaKCjZ - Jubilejná výstava (do 10. 9.) 

 

ZÁBAVA 
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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.; SP. N. VES: Radničné námestie - Dni mesta Spišská Nová Ves 2017 v 

piatok od 9.30 hod., v sobotu od 9.00 hod., v nedeľu od 10.00 hod., Pred Provinčným domom - (piatok) Tematická 

prehliadka mesta zameraná na gotické pamiatky o 17.30 hod., R.-K. kostol Nanebovzatia Panny Márie - (piatok) Večerný 

výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 18.30, 

20.50, Čiara o 16.00, 18.00, 20.30, Dunkirk o 15.40, Emoji Film o 14.00, 16.40 - v sobotu a nedeľu iba o 16.40, Emoji 

Film 3D o 13.20, Ja, zloduch 3 o 13.30, Po strništi bos o 15.30, 17.50, 20.10, Temná veža o 18.50, 20.40, Veľká 

oriešková lúpež 2 o 13.40, 14.40, 15.50, Zabijakov osobný strážca o 18.10, PREDPREMIÉRA - Hurvínek a kúzelné 

múzeum o 13.30 hod., POPRAD: CINEMAX (piatok, sobota, nedeľa) Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Barry Seal: 

Nebeský gauner o 20.50, Čiara o 18.20, 20.40, Emoji Film o 16.00, Po strništi bos o 18.10, Temná veža o 18.50, Veľká 

oriešková lúpež 2 o 16.10 - v sobotu a nedeľu aj o 13.50, Zabijakov osobný strážca o 16.20, (sobota, nedeľa) Emoji Film 

3D o 14.00, PREDPREMIÉRA - Hurvínek a kúzelné múzeum o 13.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Veľká oriešková 

lúpež 2 o 17.30, Temná veža o 19.30, (sobota) Veľká oriešková lúpež 2 o 15.30, Po strništi bos o 17.30, Temná veža o 

20.00, (nedeľa) Veľká oriešková lúpež 2 o 15.00, Po strništi bos o 17.00, Barry Seal: Nebeský gauner 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, 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 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter Pollág - Výstup na Zelené pleso (do 20. 9.), POPRAD: 

TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Výstava: Igor Mosný - 

Reminiscencie, HsU 2017; 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 
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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.) 

 

ZÁBAVA 

 

HUMENNÉ: KONCERTNÁ SIEŇ ZÁMKU - (piatok) 22. ročník Medzinárodný hudobný festival - Tango o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  UŽITE SI POSLEDNÝ AUGUSTOVÝ VÍKEND A VYBERTE SI Z PESTREJ PONUKY AKCIÍ 

 [Korzár; 197/2017; 25/08/2017; s.: 5; Redakcia ; Zaradenie: KULTÚRA/ŠOUBIZNIS] 

 

PIATOK 25. 8. 

 

Kino v Margecanoch MARGECANY. Dnes o 19.00 hod. uvidíte príbeh Dom neobyčajných detí sl. Peregrinovej, v nedeľu 

o 16.00 hod. sa premieta Yogi. Pečovskonovoveský jarmok PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Dnes o 19.00 hod. v amfiteátri 

začína koncert Ľudovej hudby Stanislava Baláža a skupiny AMC Trio. V sobotu podujatie pokračuje v areáli základnej 

školy sprievodom, jarmokom a vystúpením folklórnych skupín. Jarmok BARDEJOV. Radničné námestie a centrálna 

pamiatková zóna v Bardejove ožijú oddnes do nedele jarmočným ruchom obchodníkov, remeselníkov a hostí. Chlebom a 

vínom TREBIŠOV. Dvojdňové podujatie sa začína v piatok potulkami po Tokaji a pokračuje v sobotu programom priamo v 

areáli trebišovského múzea. Okrem množstva tradičného jedla sa návštevníci môžu tešiť na vystúpenie Mafia Corner a 

Evy Mázikovej. Ružový pochod SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pochod podporujúci ženy bojujúce s rakovinou prsníka sa 

uskutoční v piatok od 13.00 hod. Súčasťou podujatia je diskusia s psychologičkou aj vystúpenie Old School Brothers a 

Kristíny. Tajomná noc SPIŠSKÉ PODHRADIE. Dnes od 20.00 hod. sa na Spišskom hrade uskutoční nočná prehliadka so 

živými sochami a oživenými legendami, doplnenými sprievodným programom. Hrdza PREŠOV. V rámci sprievodného 

podujatia projektu Daj kultúre zelenú sa v piatok o 18.00 hod. začne na priestranstve pred NC Centrum na Sídlisku III 

koncert kapely Hrdza. Pietny akt kladenia vencov SABINOV. Pietny akt kladenia vencov sa uskutoční v piatok o 14.30 

hod. pri príležitosti 73. výročia SNP pri Pamätníku obetí II. svetovej vojny. Pivný festival SABINOV. Od piatka do nedele 

sa bude v Sabinove konať Pivný festival, ktorý odštartuje na Námestí slobody, v parku pri fontáne, v piatok napoludnie. O 

17.00 hod. vystúpi kapela Pinazi De, o 19.00 hod. to bude Kristián Dufinec Iconito a na záver o 21.00 hod. Gipsy Kings 

revival. 

 

SOBOTA 26. 8. 
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Festival stredovekej kuchyne KOŠICE. V sobotu od 14.00 hod. sa na Košickom hrade uskutoční prvý ročník festivalu 

stredovekej kuchyne. Pripravená je ochutnávka tradičných dobových jedál. Leto v parku KOŠICE. Festival Leto v parku 

vyvrcholí sobotňajším koncertom skupiny Basie Frank Band s frontmankou Barborou Švidraňovou a hosťom z Texasu 

James & Black. Koncerty sa začínajú o 19.00 hod. v Kulturparku. Festival ohňostrojov KOŠICE. V sobotu a v nedeľu sa 

na parkovisku pred OC Optima uskutoční Festival ohňostrojov. Počas tohto ročníka je pripravený duel šampiónov. Svoje 

schopnosti a talent si zmerajú dvaja významní svetovo uznávaní ohňostrojoví profesionáli. Program sa počas oboch dní 

začína o 12.00 hod. Turistika KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu na "Dni Janky Guzovej" po trase Gelnica 

Thurzovské kúpele – chata Slovenské Cechy – Žakarovce Mária Huta (11 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 7.03 hod. 

Akciu vedie I. Lipták. Parašutisti PLOSKÉ. V sobotu sa na futbalovom ihrisku v obci Ploské uskutoční medzinárodná 

parašutistická súťaž v presnosti pristátia "Cassovia 2017" a Memoriál J. Čekana. Začiatok súťaže je o 10.30 hod. 

Majstrovstvá Slovenska vo varení halušiek KROMPACHY. Pred hotelom Plejsy sa v sobotu od 10.00 hod. uskutočnia 

medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo varení a jedení bryndzových halušiek. Operné gala v Kežmarku KEŽMAROK. 

Koncert sa uskutoční v sobotu o 17.00 hod. v drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku. Vystúpia Jolana 

Fogašová, tenorista Dušan Šimo a basbarytonista Boris Prýgl s klavírnym sprievodom Júlie Grejtáková. Výťažok z 

koncertu poputuje Dennému detskému sanatóriu v Kežmarku. Šváby v akcii PREŠOV. Piaty ročník sídliskového festivalu 

športu a umenia Šváby v akcii sa uskutoční v sobotu v areáli ZŠ Važecká. 3. Prešovský cyklomaratón PREŠOV. 3. 

Prešovský cyklomaratón sa uskutoční v sobotu so začiatkom od 13.00 hod. na Hlavnej v Prešove. Hasičská súťaž 

POPRAD. Na námestí v Spišskej Sobote od 20.00 hod. odštartuje hasičská súťaž O pohár primátora mesta Poprad. 

Spišská burza starožitností a kuriozít SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 8.00 h. sa na trhovisku uskutoční spišská burza 

starožitností. Iconito TATRY. O 15.00 hod. v mestskom parku v Tatranskej Lomnici a o 18.00 hod. v Novom Smokovci – 

areál Kúpeľov si môžete vypočuť koncert rockovej skupiny z Michaloviec. Nestville Chopper Family Fest HNIEZDNE. Od 

12.00 hod. odštartuje v Nestville parku rodinný festival, ktorý sa už niekoľko rokov nesie v znamení chopper motoriek. 

Pripravený je zábavný detský program. Nudiť sa nebudú ani dospelí počas koncertov známych kapiel ako Zoči Voči, 

Heľenine oči a iné. Festival MICHALOVCE. Do metropoly Zemplína zavíta letný festival Šariš, ktorý nesie názov My sme 

východ. Od 15.00 hod odštartuje hudobný program v Parku študentov. Na pódiu vystúpi Drišľak, Čeky Band, Rusnacks a 

IMT Smile. NEDEĽA 27. 8. Výstava orieškov a nepapierakov KOŠICE. V parku Anička sa v nedeľu od 9.00 hod. bude 

konať Výstava orieškov a nepapierakov. Súčasťou programu budú súťaže šikovnosti a poslušnosti psov, agility, ale aj 

kreatívne dielne, maľovanie na tvár a rôzne aktivity pre deti. Podujatie moderuje Jana Hospodárová. Furmanské preteky 

BREZOVICA. Už ôsmy ročník Furmanských pretekov sa bude konať v nedeľu v obci Brezovica (okr. Sabinov), so 

začiatkom o 11.00 hod. na tamojšom futbalovom ihrisku. Pripravené sú tri súťažné disciplíny i atrakcie pre deti a 

vystúpenie Brezovičana. Oslavy SNP KEŽMAROK. V bývalom kráľovskom meste sa uskutočnia Oslavy SNP so 

začiatkom o 14.30. Dni mesta TREBIŠOV. Nedeľný program odštartuje o 14.00 hod. na amfiteátri. V úvode sa predvedú 

motorkári, ale aj detské vystúpenia. Večerný program bude patriť Adamovi Ďuricovi, Katke Knechtovej a kapele Smola a 

Hrušky. Sprístupnené bude aj mauzóleum a detský svet. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Uchovávajú a šíria krásu slovenského folklóru celé desaťročia 
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 [Korzár; 197/2017; 25/08/2017; s.: 4,5; ANNA NOVOTNÁ ; Zaradenie: POHODA] 

 

Hovorí sa, že čo dedinu prejdeš, iný kroj, inú pieseň či tanec nájdeš. Naši predkovia nám tu skutočne zanechali nádherné 

dedičstvo piesne, tance a zvyky, ktoré sprevádzali všetky ich životné udalosti. A je skvelé, že sa stále nájde množstvo 

zanietených ľudí, pre ktorých je udržiavanie našich tradícií poslaním. A že je stále veľa mladých ľudí, ktorí sa chcú piesne 

a tance učiť a tak ich zachovať. Vďaka tomu na východnom Slovensku funguje množstvo folklórnych súborov a mnohé z 

nich tu sú po celé desaťročia. A preto východ stále žije folklórom.  

 

ANNA NOVOTNÁ 

 

FOTO NA STRANE: ARCHÍV A FB SÚBOROV 

 

Čačina Písal sa 1. október 1972, keď sa v telocvični Základnej deväťročnej školy na Kožuchovej ulici v Spišskej Novej 

Vsi uskutočnila prvá pracovná skúška tanečnej zložky novozaloženého súboru Čačina. Prišlo na ňu 79 tanečníkov. V 

priebehu rokov sa síce ich počet rôzne pohyboval a teraz je o trochu nižší, Čačina však každopádne patrí do výkladnej 

skrine spišského folklóru a ten prezentuje doma i v zahraničí. 

 

Čarnica Najstarší košický folklórny súbor tohto roku oslavuje výnimočné – 60. narodeniny. Vznikol ako prirodzený 

nasledovník detského folklórneho súboru Vienok a od roku 1957 sa v ňom vystriedali tisíce tanečníkov, spevákov a 

muzikantov. Milovníkom folklóru je známy choreografiami zo Spiša, Abova, Gemera, Zemplína, Šariša či od goralov. V 

repertoári súboru má už dlhodobo špecifické miesto rituálny tanec Ovčí zdych – ide o javiskovú interpretáciu tradičného 

pastierskeho tanca, ktorým bačovia vzdávali hold prírode a jej sile. 

 

Šarišan Tento rok je výnimočný aj pre folklórny súbor Šarišan z Prešova. Oslavuje totiž polstoročnicu. Aj napriek tomuto 

úctyhodnému veku srší úžasnou energiou a vitalitou. To je, samozrejme, vďaka množstvu mladých ľudí, ktorí sa v ňom 

neustále striedajú. Ročne absolvujú bezmála stovku vystúpení a doma i v zahraničí ukazujú bohatstvo tradícií z celého 

východného Slovenska. 

 

Vagonár Popradský súbor Vagonár patrí k tým o čosi mladším a tohto roku sa "dožil" 45. narodenín. Počas týchto rokov 

sa snažil a stále snaží Slovensku i zahraničiu ukazovať predovšetkým folklór z podtatranskej a spišskej oblasti. Tradície 

však neudržiavajú len na pódiu, ale aj v bežnom živote. A tak sú ich neodmysliteľnou súčasťou veľkonočné oblievačky v 

uliciach Popradu, stavanie májov či svadobné čepčenie. 

 

Zemplín Myšlienka založiť v Michalovciach súbor, ktorý by reprezentoval Zemplín a jeho vyhranené a umelecky pôsobivé 

No k samotnému založeniu súboru došlo až v roku 1957. V decembri tohto roku teda budú mať michalovskí folkloristi sa 

totiž vyprofiloval medzi špičku a odchoval množstvo úspešných ľudí, napríklad aj Jána Ďurovčíka či Milana 

 

Magura Folklórny súbor z Kežmarku patrí k našim najstarším. Jeho história sa začala písať v máji 1954, keď sa skupina 

nadšencov rozhodla nacvičiť divadelnú hru z dedinského prostredia. Vybrali sa teda do Ždiaru, aby čerpali z jeho 
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tradičného folklóru. Bohatosť krojov, rázovitosť folklóru a originalita spevu a tanca im vnukli myšlienku ukázať toto všetko 

verejnosti a zachovať túto klenotnicu pre budúce generácie. 

 

Makovica K našim najstarším národnostným súborom patrí Makovica zo Svidníka. Od svojho vzniku v máji 1956 až 

doteraz reprezentuje kultúrne tradície Rusínov a Ukrajincov, ale v repertoári má aj tance a piesne zo Šariša, Zemplína a 

Spiša. 

 

Železiar Špičková interpretácia ľudových tancov a vynikajúca ľudová hudba v spojení so ženskou speváckou skupinou – 

toto všetko robí zo súboru Železiar unikát. Od svojho vzniku v roku 1964 sa prepracoval na špičku a dnes právom patrí 

medzi najuznávanejšie súbory na Slovensku a poznajú ho nielen v Európe, ale aj na takých pre našinca exotických 

miestach, ako sú Tokio či Šanghaj. 

 

Vranovčan Na budúci rok sa budú vo Vranove nad Topľou isto pripravovať veľkolepé oslavy. Tamojší folklórny súbor totiž 

oslávi päťdesiatku. Vranovčan patrí k výnimočným súborom aj preto, že sa okrem tradičných vystúpení pustil aj do oveľa 

náročnejšej úlohy a to sú divadelno-folklórne scénické predstavenia. S veľkým úspechom pred časom pripravili 

predstavenie Čiernobiely svet o láske "gadžovky a Cigána" a momentálne cestujú po Slovensku s úchvatným 

predstavením Zbohom, ktoré je mementom vojny. 

 

Jánošík Folklórny súbor zo Svitu funguje už 61 rokov a keď vlani pripravil galaprogram k výročiu, účinkovali v ňom tri 

generácie spevákov, hudobníkov a tanečníkov – od tej zakladajúcej po súčasnú. Prečo sa súbor volá Jánošík? Bolo to 

preto, lebo prvými nacvičenými choreografiami boli zbojnícke tance. V 90-tych rokoch síce prišiel útlm a súbor takmer 

zanikol, v roku 1996 však s novým programom akoby chytil druhý dych a ten mu drží dodnes. 
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