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     [myzvolen.sme.sk; 27/08/2017; (mim) ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 
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1.28. Kam za kultúrou - pondelok 28. a utorok 29. augusta 

     [korzar.sme.sk; 28/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.29. Spišiaci oslavovali Dni mesta 

     [Korzár; 199/2017; 28/08/2017; s.: 11; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Naša anketa 

 [Bojovník; 17/2017; 24/08/2017; s.: 1,3; Redakcia ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

29. augusta si pripomenieme 73. výročie SNP, v ktorom sa náš národ vzoprel fašizmu a prihlásil sa k hodnotám 

humanizmu, tolerancie a mieru. Ubúdajúcimi rokmi je však antifašistický charakter aj na Slovensku nahlodávaný 

prenikaním názorov zľahčujúcich a dokonca ospravedlňujúcich fašizmus.  

 

Dozrel už konečne čas, aby sa naša spoločnosť opäť nekompromisne postavila proti všetkým prejavom fašizmu a 

nemilosrdne ich trestala? Čo odporúčate? 

 

Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB Spišská Nová Ves: - Kde začať? V dnešnej modernej dobe sú už deti v 

predškolskom veku na vyššej vedomostnej a intelektovej úrovni, ako za našich čias školáci prvých ročníkov základnej 

školy. Práve preto je potrebné veľmi citlivo pristupovať už k deťom predškolských tried materských škôl a to isté platí aj 

pre žiakov prvého stupňa základných škôl pri vysvetľovaní našej histórie, vojny a nakoniec aj SNP. Čím skôr s tým 

začneme, tým lepšie. 
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Ján Homišan, predseda OblV SZPB Stará Ľubovňa: - Náš národ veľmi skoro začína zabúdať na to, čo fašizmus spôsobil 

v 30-40-tych rokoch minulého storočia. Aké útrapy priniesol do mierovo žijúcich rodín. 

 

Otázka, či dozrel čas, aby naša spoločnosť sa nekompromisne postavila proti všetkým prejavom fašizmu a nemilosrdne 

ich trestala prichádza neskoro. Prespali sme ,,hodinu dvanástu". Pliaga fašizmu sa vtiera do našej spoločnosti 

rafinovanými spôsobmi. Je ešte nádej ju zastaviť, ale to musia byť od kompetentných úradov, politikov a samotných 

občanov naozaj rázne kroky. Ináč nás pohltí ako nevyliečiteľná rakovina. 

 

Zuzana Gergelyová, HDK pri OblV SZPB Trnava: -V súčasnosti, keď sú nám známe deň po dni udalosti, ktoré viedli od 

ideí fašizmu k národnému socializmu (nacizmu) a ten sa vyvinul do masového vyvražďovania a zabíjania miliónov ľudí -je 

ešte potrebné uvažovať ,,čo s tým"? 

 

Milióny hynuli jednak na bojiskách a jednak v koncentračných táboroch typu fabrík na smrť (Sobibor, Auschwitz, 

Majdanek...). V mene ideológií fašizmu a nacizmu, ktoré zosobňovali politickí dobrodruhovia, nechávajúci sa oslovovať 

titulom ,,führer", ,,duce" či ,,vodca". 

 

(Pokračovanie na str. 3) 

 

Naša anketa 

 

(Dokončenie zo str. 1) 

 

Milan Urban, predseda OblV SZPB, Trebišov: - Prirodzenou cestou ubúda hrdinov spred 73 rokov a pribúda intolerancia, 

neznášanlivosť, nenávisť, ktoré do určitej miery majú na svedomí v niektorých prípadoch sociálne siete a média, ale aj 

niektorí politici. Bolo by načase, aby politici, ktorí sú zodpovední za spoločnosť, si uvedomili svoje postavenie a správali 

sa dôstojne, aby občan mohol byť na nich hrdý. Na zabávanie občanov sú herci, nie politici! Tí nech si robia svoju prácu a 

prijímajú zákony, ktoré trestajú nielen symboly fašizmu, ale aj ich tvorcov. 

 

Ján Pacek, predseda OblV SZPB, B. Bystrica: - Dôvod súčasného stavu je treba hľadať v udalostiach po r. 1989, kedy na 

obyčajného občana doľahli ťažoby prerodu spoločnosti na kapitalistický spôsob života. Strata životných istôt, ktoré boli za 

socializmu, ako istota zamestnania, dostupnosť podnikového bývania, vysoká úroveň školstva, bezplatné zdravotníctvo a 

ďalšie. 

 

Dnes už nikto nespomenie koľko ľudí v bezvýchodiskovej situácii ukončilo svoj život samovraždou a koľko bolo 

rozpadnutých manželstiev. Na druhej strane sa zo zahraničia začali okrem špekulantov vracať aj potomkovia členov 

Hlinkovej gardy a prisluhovačov Tisovho režimu, hľadajúci spôsob odplaty za ich rodičov. Títo pohrobkovia sa dostali na 
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miesta, na ktorých mohli ovplyvňovať myslenie mladej generácie, čím vytvorili podmienky na vznik novodobého 

ľudáckeho hnutia, na extrémizmus a rasovú neznášanlivosť. 

 

Áno, dozrel čas, aby sa spoločnosť prebrala a začala uplatňovať čl. 29 odsek 3 a čl. 32 Ústavy SR. Na druhej strane ich 

uplatňovať zákonným spôsobom brániacej sa demokracie, aby sme neskĺzli na úroveň holohlavých krikľúňov, na ktorých 

v súčasnosti poukazujeme. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Náš tip: Pri Dunaji bude Cigánsky bašavel 

 [pravda.sk; 25/08/2017; Pravda ; Zaradenie: Cestovanie] 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/439708-nas-tip-pri-dunaji-bude-cigansky-

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

 

Deti z Divých makov. Autor - Zdroj - DIVÉ MAKY 

 

Túto sobotu na nábreží Dunaja roztancujú hostí strhujúce rytmy a výkony mladých umelcov. Oslava autentickej rómskej 

hudby a tanca ponúka program pre celú rodinu - od klasiky cez rap, tradičnú rómsku hudbu, ukážky cirkusového umenia 

aj ochutnávku rómskych špecialít. 

 

Cigánsky bašavel je festival rómskej hudby, tanca a tradičných remesiel pod holým nebom, ktorý pomáha búrať 

predsudky. Poslednú prázdninovú sobotu od 15. do 22. hodiny sa na nábreží Eurovea koná už jeho 9. ročník. 

Bratislavčania aj návštevníci hlavného mesta si môžu vychutnať temperamentné umenie mladých ľudí, ktorí svoj talent 

rozvinuli vďaka pochopeniu a pomoci. 

 

Cigánsky bašavel organizuje občianske združenie Divé maky, ktoré podporuje vzdelávanie nadaných rómskych detí zo 

sociálne slabých rodín. Atmosféra festivalu je nabitá energiou ľudí, ktorí majú radi pestrofarebnosť života, chuť spoznávať 

nepoznané a vedia, že spoločné zážitky zbližujú. 

 

"Hlavnými hviezdami budú naše Divé maky, úžasní mladí ľudia, ktorých podporujeme v rozvoji hudobného, tanečného, 

divadelného či iného talentu. Ich energia a radosť sú dôvody, prečo každoročne organizujeme takýto náročný festival. 

Obdiv publika im zvyšuje sebavedomie, aby víťazili nad nepriazňou osudu," hovorí Barbora Kohútiková, správkyňa 

organizácie Divé maky. 

 

Program sa začína matiné klasickej hudby, pokračuje rapom začínajúcej kapely HD Error. Deti z Divých makov s Lacom 

Cmorejom naučia hostí rómske tance a pod vedením Nade Uherovej zahrajú divadlo. Medzi hosťami vystúpia tradičné 

rómske kapely Hollósy band a Karavan Familia. Zlatým klincom večera je galaprogram detí z Divých makov a ich hostí 

pod vedením primášky Barbory Botošovej. KTalentované deti na sebe usilovne pracujú po celý rok. Potlesk, rešpekt a 

uznanie od divákov, je pre deti neuveriteľnou motiváciou a vzpruhou," hovorí primáška. 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/439708-nas-tip-pri-dunaji-bude-cigansky-basavel/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/439708-nas-tip-pri-dunaji-bude-cigansky-basavel/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 8. 2017 

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

 

Deti z Divých makov. 

 

(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne) Autor - Zdroj -DIVÉ MAKY 

 

V sprievodnom programe hostia uvidia ukážky cirkusového umenia, môžu sa zapojiť do cirkusového či výtvarného 

workshopu, maľovať na kamienky. K dispozícii je detský kútik s animátormi, stánok so spoločenskými hrami, "hand made" 

výrobky a rómske špeciality. Janette Motlová a deti z Divých makov v "živej knižnici" vyrozprávajú svoje životné príbehy.  

 

Štipendijný program Divé maky za 12 rokov podporil deti prostredníctvom viac ako 500 štipendií, 90 rómskych detí 

študovalo na stredných školách, 14 na vysokých školách a ďalšie sa v budúcom roku plánujú na vysoké školy prihlásiť. 

 

Kam za zábavou 

 

24. augusta, štvrtok 

 

Bardejov: Jarmok, do 27. 8. 

 

25. augusta, piatok 

 

Brezno: Stredoveké Bombuurove slávnosti, Historický sprievod, šašo, sokoliari, historický šerm, divadelné predstavenie, 

ohňová show 

 

Bojnice: Nočné prehliadky zámku, od 20. h, aj 26. 8. 

 

Červený Kameň: Paní z Monsoreau, nočné prehliadky na hrade 

 

Dubnica nad Váhom: Folklórny festival 

 

Kremnica: Letná noc múz – strašidlá na hrade 

 

Oravský hrad: Dracula – Upír Nosferatu, nočná prehliadka 

 

Spišská Nová Ves: Dni mesta 

 

Šamorín: Polmé, festival chutí, vína a tradícií 

 

Zálesie: Divadelná púť pre deti a neposlušných rodičov 
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26. augusta, sobota 

 

Bardejov: Jarmok s dopravou historickým motorákom 

 

Beckov: Rytierska škola na hrade, šermiarske rozprávky, dobový tábor, pasovanie za rytierov, aj 27. 8. 

 

Bratislava: Deň Rusoviec, Vajnorské dožinky 

 

Brezno: Stredoveké Bombuurove slávnosti, Historický sprievod, šašo, sokoliari, historický šerm, divadelné predstavenie, 

ohňová show 

 

Červený Kameň: Paní z Monsoreau, nočné prehliadky na hrade 

 

Čierny Balog: Bačovský deň 

 

Detva: Furmanská súťaž ťažných koní 

 

Dubnica nad Váhom: Folklórny festival 

 

Duchonka: Veterány 

 

Galanta: Bitka pri Veľkých Vozokanoch, program plný remesiel, histórie a krásnej hudby v nádhernej scenérii v parku pri 

Neogotickom kaštieli, 10. h – 21. h, aj 27. 8. 

 

Hniezdne: Neshwille Chopper Fest pre celú rodinu 

 

Piešťany: Klauniáda, Elektrárňa, 10.30 h, 27. 8. o 12.30 h 

 

Polomka: Horehron, ty krásny Horehron, folklór, škola tanca, remeselníci, divadlo, galaprogram, 10. h 

 

Spišská Nová Ves: Dni mesta 

 

Šamorín: Polmé, festival chutí, vína a tradícií 

 

Štrbské Pleso: Svište na plese, šport a zábava pre deti od 6 do 12 rokov 

 

Stropkov: Hradné slávnosti 
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Trenčín: Preteky malých dračích lodí/Rozprávkový zámok, detské prehliadky spojené s príbehom stratenej princeznej a 

históriou hradu 

 

Zálesie: Divadelná púť pre deti a neposlušných rodičov 

 

27. augusta, nedeľa 

 

Bohunice: Farmárska nedeľa vo Vodnom mlyne 

 

Košice: Hľadáme múzy, letný festival v Botanickej záhrade, 10. h – 16. h 

 

Martin: Dožinky v Múzeu slovenskej dediny 

 

Oravský hrad: Umenie starých majstrov 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Polícia skontroluje dopravu v okrese Spišská Nová Ves 

 [teraz.sk; 25/08/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-pre/277119-clanok.html 

 

Ak polícia rozhodne o uložení sankcie za spáchaný správny delikt, pošle rozhodnutie držiteľovi vozidla poštou. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván 

 

Spišská Nová Ves 25. augusta (TASR) – V okrese Spišská Nová Ves dnes policajti vykonajú osobitnú kontrolu s cieľom 

pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. TASR o kontrolnej akcii informovala hovorkyňa 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. 

 

"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedla hovorkyňa. Ako doplnila, v rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči pri porušení 

zákona o cestnej premávke zastavení priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny 

delikt pošle držiteľovi vozidla poštou. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.teraz.sk/regiony/policia-vykona-osobitnu-kontrolu-pre/277119-clanok.html
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1.4.  Motoristi, TOTO je dobré vedieť vopred: Info od polície pre okres Spišská, ktoré vás bude 

zaujímať 

 [spisska.dnes24.sk; 25/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/motoristi-toto-je-dobre-vediet-vopred-info-od-policie-pre-okres-spisska-ktore-vas-bude-zaujimat-278126 

 

 Vodiči, ak sa chystáte na cesty v okrese Spišská Nová Ves, zbystrite pozornosť. Prinášame vám informácie od polície, 

ktoré vás budú zaujímať... 

 

Informácia pre motoristickú verejnosť! Polícia vodičov upozorňuje na dodržiavanie predpisov. V okrese Spišská Nová 

Ves prebehne akcia mužov zákona. 

 

Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová, pôjde o kontrolu zameranú na 

dokumentovanie správnych deliktov držiteľov vozidiel s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestne j 

premávky. 

 

Kontrola objektívnej zodpovednosti v obmedzenej miere v okrese Spišská Nová Ves prebehne už počas dnešného dňa. 

"Vodičov upozorňujeme, aby dodržiavali predpisy, pretože možno nebudú zastavení priamo na ceste pri porušení 

zákona, ale zásielka im príde domov. Jazdite bezpečne a nezabúdajte, ak budete dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, 

pokutu nedostanete," dodala J. Mésarová. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Polícia skontroluje dopravu v okrese Spišská Nová Ves 

 [24hod.sk; 25/08/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/policia-skontroluje-dopravu-v-okrese-spisska-nova-ves-cl531457.html 

 

V okrese Spišská Nová Ves dnes policajti vykonajú osobitnú kontrolu s cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky. TASR ... 

 

Spišská Nová Ves 25. augusta (TASR) – V okrese Spišská Nová Ves dnes policajti vykonajú osobitnú kontrolu s cieľom 

pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. TASR o kontrolnej akcii informovala hovorkyňa 

Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. 

 

http://spisska.dnes24.sk/motoristi-toto-je-dobre-vediet-vopred-info-od-policie-pre-okres-spisska-ktore-vas-bude-zaujimat-278126
http://www.24hod.sk/policia-skontroluje-dopravu-v-okrese-spisska-nova-ves-cl531457.html
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"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedla hovorkyňa. Ako doplnila, v rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči pri porušení 

zákona o cestnej premávke zastavení priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny 

delikt pošle držiteľovi vozidla poštou. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  POZOR Polícia je opäť v strehu: Prečo plánujú bezpečnostnú akciu práve tu? 

 [pluska.sk; 25/08/2017; nin, TASR ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://www.pluska.sk/pozor-policia-je-opat-strehu-preco-planuju-bezpecnostnu-akciu-prave-tu.html 

 

V poslednej dobe sa s nehodami na cestách roztrhlo vrece. Polícia aj preto stále pokračuje s kontrolami na cestách, 

ktorých cieľom je pozitívne ovplyvnenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Kde na vás budú striehnuť dnes? 

 

Polícia dozerá aj na vašu bezpečnosť: Rýchlosť sa vám nemusí vyplatiť. 

 

Autor - ilustračné foto, Michal Smrčok 

 

O kontrolnej akcii informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Na mužov 

zákona narazíte v okrese Spišská Nová Ves.  

 

"Policajti vykonajú osobitnú kontrolu zameranú na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla s využitím inštitútu objektívnej 

zodpovednosti," uviedla hovorkyňa. 

 

Ako doplnila, v rámci objektívnej zodpovednosti nemusia byť vodiči pri porušení zákona o cestnej premávke zastavení 

priamo na ceste, ale polícia rozhodnutie o uložení sankcie za spáchaný správny delikt pošle držiteľovi vozidla poštou. 

 

Autor - nin, TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  FunFOTO: Tip na oddych na prešovský spôsob 

 [funradio.sk; 25/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: funradio.sk] 

http://www.funradio.sk/clanok/37683-funfoto-tip-na-oddych-na-presovsky-sposob 

 

Víkend je za dverami, poslucháč Ľuboš posiela tip, ako si poriadne oddýchnuť. Inšpirovať sa môžeš týmto pánom, ktorý 

sa riadia heslom, keď musíš, tak musíš, aj keby stavce praskali... 

http://www.pluska.sk/pozor-policia-je-opat-strehu-preco-planuju-bezpecnostnu-akciu-prave-tu.html
http://www.funradio.sk/clanok/37683-funfoto-tip-na-oddych-na-presovsky-sposob
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Pripájame aj jeden BONUS, ktorý s týmto veľmi úzko súvisí, od Gabriela zo Spišskej Novej Vsi: 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  II. labdarúgóliga, 5. forduló: A somorjaiak visszatérnének a győzelmek hullámhosszára 

 [parameter.sk; 25/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-5-fordulo-somorjaiak-visszaternenek-gyozelmek-hullamhosszara 

 

Péntektől vasárnapig zajlanak a mérkőzések a honi második vonalban. 

 

Az új idény elején botladoznak a mezőny dél-szlovákiai résztvevői. Az újonc komáromiak hálója tizennégyszer (!) rezdült 

az utóbbi két bajnokijukon. A KFC pénteken a kassai Lokomotíva elleni idegenbeli összecsapáson igyekszik kilábalni a 

hullámvölgyből. A rajt előtt a favoritok közé sorolt somorjaiak zsinórban három nyeretlen mérkőzés után szombaton a 

vasgyáriak fakócsapata elleni hazai erőpróbán szeretnének visszatérni a győzelmek hullámhosszára. 

 

Az 5. forduló műsora:  

 

Augusztus 25. (péntek) 

 

17.00: Lokomotíva Košice–KFC Komárom (jv.: Sedlár), Partizán Bardejov–Slavoj Trebišov (Šuniar). 

 

18.00: FK Pohronie–FK Poprad (Ježík). 

 

Augusztus 26. (szombat) 

 

10.30: MŠK Žilina B–MFK Skalica (Gemzický). 

 

17.00: FC STK Fluminense Somorja– FK Železiarne Podbrezová B (Libiak), 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš–Inter Bratislava (Kráľovič), MFK Lokomotíva Zvolen– FK Noves Spišská Nová Ves 

(Chromý). 

 

Augusztus 27. (vasárnap) 

 

17.00: ŠKF Sereď– AFC Nové Mesto nad Váhom (Glova). 

 

A bajnokság állása: 

 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-5-fordulo-somorjaiak-visszaternenek-gyozelmek-hullamhosszara
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1. Skalica 

 

4 

 

4 

 

0 

 

0 

 

9:2 

 

12 

 

2. Žilina B 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 

 

14:4 

 

9 

 

3. Lok. Košice 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 
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5:3 

 

9 

 

4. L. Mikuláš 

 

4 

 

2 

 

2 

 

0 

 

10:1 

 

8 

 

5. Poprad 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5:2 

 

7 

 

6. Bardejov 

 

4 

 

2 
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1 

 

1 

 

5:5 

 

7 

 

7. Sereď 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

 

8:5 

 

6 

 

8. Inter 

 

4 

 

2 

 

0 

 

2 

 

9:7 

 

6 

 

9. Pohronie 
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4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3:5 

 

4 

 

10. Sp. N. Ves 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3:7 

 

4 

 

11. Zvolen 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2:9 
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4 

 

12. N. Mesto 

 

3 

 

1 

 

0 

 

2 

 

4:5 

 

3 

 

13. Somorja 

 

4 

 

1 

 

0 

 

3 

 

4:7 

 

3 

 

14. Trebišov 

 

4 

 

1 

 

0 
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3 

 

1:4 

 

3 

 

15. Komárom 

 

4 

 

1 

 

0 

 

3 

 

5:18 

 

3 

 

16. Podbrezová B 

 

3 

 

0 

 

1 

 

2 

 

4:7 

 

1 

 

ái 

 

Späť na obsah 
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1.9.  Tipy na víkend 26. a 27. augusta 

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

https://korzar.sme.sk/c/20630345/tipy-na-vikend-26-a-27-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 26. 8. 

 

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 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 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 – Maria Huta" (11 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 7.03 hod. Akciu vedie I. Lipták. 

 

Noc hradov a zrúcanín na Slanskom hrade 

 

SLANEC. Zaujímavé podujatie pripravili od 18. hodiny na Slanskom hrade. Pripravený je program pre deti aj dospelých 

(tvorivé dielne, streľba z luku, hľadanie pokladu). Chýbať nebude živá hudba, ohňová šou a ohňostroj, osvetlenie hradu a 

občerstvenie. Na záver o 22. hodine dobrodružný nočný zostup z hradu. 

 

Parašutisti 

 

https://korzar.sme.sk/c/20630345/tipy-na-vikend-26-a-27-augusta.html
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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. 

 

Šváby v akcii 

 

PREŠOV. Piaty ročník sídliskového festivalu športu a umenia Šváby v akcii sa uskutoční v sobotu v areáli ZŠ Važecká. 

 

3B CUP Prešov 2017 

 

PREŠOV. Turnaj v hokejbale sa bude konať v sobotu na Hokejbalovom ihrisku ZŠ Československej armády. 

 

3. Prešovský cyklomaratón 

 

PREŠOV. Podujatie v štýle free cyklistiky je určené pre širokú verejnosť s cieľom ochrany a podpory zdravia. 3. 

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

 

UK/USA Quiz 

 

PREŠOV. Kolaborácia prešovského Pub Quizu s anglo-americkými lektormi. 5 kôl anglickej a americkej kultúry, 

geografie,histórie, politiky, umenia. Kvíz odštartuje v sobotu o 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Pavlovitz a Kirszenbaum 

 

PREŠOV. Popis Dvojčlenný krakovský projekt Kirszenbaum spája niekoľko navzájom odlišných hudobných svetov. 

Koncert sa uskutoční v sobotu o 20.30 hod. v Christianii. 

 

Deň nosiacej rodiny 

 

PREŠOV. Nezisková organizácia Dieťa v náručí organizuje od 14. hodiny v Ekoparku Holá Hora akciu Deň nosiacej 

rodiny. Cieľom je oslava rodičov, ktorí nosia svoje deti v ergonomických pomôckach - šatkách či ergonomických 

nosičoch. Zároveň je otvorená širokej verejnosti a všetkým, ktorí sa chcú o zdravom ergonomickom nosení detí dozvedieť 

čo najviac, alebo sa chcú sa svojimi rodinami zabaviť. 

 

Pivný festival 

 

SABINOV. Pivný festival bude pokračovať aj v sobotu. Začne sa programom s reprodukovanou hudbou o 12.00 hod. 

Koncerty odohrajú Refresh (17.00), Bravo (19.00) a AC DC revival (21.00). 
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Pečovskonovoveský jarmok 

 

PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Druhý deň jubilejného Pečovskonovoveského jarmoku priniesie bohatý program. Začne sa 

slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod., pokračovať bude jarmočným sprievodom. Slávnostné otvorenie jarmoku bude o 

11.00 hod. Vystúpi Skupina historického šermu Cohors Prešov, DFS Havrančatá z Ľutiny, SS Jablonka z Pečovskej 

Novej Vsi, počas celého jarmoku bude prezentácia a ukážka ľudových remesiel. V programe od 15.00 hod. vystúpi ŽSS 

Miľpošanka, FS Osikovčan, FS Zamiškovci z Kolačkova, SS Jablonka, FS Šomka z Drienice, FS Ňaršanka z Ražňan, FS 

Mladi Albigoviani z Poľska. O jarmočnú zábavu sa postarajú DJ Snowman a Skupina Rossa z Medzilaboriec. 

 

Bardejovský jarmok 

 

BARDEJOV. 46. ročník Bardejovského jarmoku bude pokračovať aj v sobotu. Vystúpia o 12.00 hod. DFS HERTNÍK, 

TARNOVČAN, FS – REŠOVIAN, po nich to bude o 13:30 GRČE – Slovinsko a o 14:00 "DEVČATA"- Rusko. PUĽS z 

Prešova sa predstaví o 14.30 hod. O 16:00 vystúpi MISSISSIPPI MIXTAPE, o 17:30 OCTOPUS – BJ, o 18:45 THE 

CARDINALS – BJ, o 20:00 INFLUENS – BJ, o 21:15 KALI a PETER PÁNN, o 22:15 PROJEKT AVARD KLAN (PL+SK) . 

 

O zlatej rybke 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia v sobotu o 10.00 h. si môžete pozrieť zhudobnenú rozprávku 

v podaní Ľubomíra Hrehu z Košíc, ktorá prináša poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca. 

 

Už teraz mi chýbaš 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia v sobotu o 20.30 h. si môžete pozrieť komédiu s názvom Už teraz mi chýbaš. Milly 

(Toni Colette) a Jess (Drew Barrymore) boli odjakživa najlepšími kamarátkami. Od detstva spolu prežívali absolútne 

všetko – tajomstvá, oblečenie, dokonca aj chlapcov, s ktorými chodili. Návštevy bujarých večierkov plných alkoholu a 

drog, či vyvádzanie hlúpostí im zostali z mladosti až do dospelosti. 

 

Hasičská súťaž 

 

POPRAD. Na námestí v Spišskej Sobote v sobotu od 20.00 h. odštartuje hasičská súťaž o pohára primátora mesta 

Poprad. 

 

Spišská burza starožitností a kuriozít 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V sobotu od 8.00 h. sa na trhovisku uskutoční spišská burza starožitností. 

 

Insomnia 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V čajovni Alchýmka sa v sobotu uskutoční Noc provokatívneho filmu. Premietať sa budú 

napríklad: Cooltúru Mira Rema, Zuzanu Piussu a ďalšie spoločensky kontroverzné snímky. 

 

Inconito 

 

TATRY. V sobotu o 15.00 h. v mestskom parku v Tatranskej Lomnici a o 18.00 h. v Novom Smokovci – areál Kúpeľov si 

môžete vypočuť koncert rockovej skupiny z Michaloviec. 

 

Nestville Chopper Family Fest 

 

HNIEZDNE. V sobotu od 12.00 h. 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. V sobotu od 15. 00 

hod odštartuje hudobný program v Parku študentov. Na pódiu vystúpi Drišľak, Čeky Band, Rusnacks a I. M. T. Smile. 

 

Dni mesta 

 

TREBIŠOV. Mestské slávnosti odštartujú v sobotu folklórnym festivalom na amfiteátri. K dispozícií bude aj areál parku a 

múzea. Na programe je hudba v podaní Evy Mázikovej a Mafia Corner, výstava, zábava pre najmenších, ale aj svätá 

liturgia a dožinkový sprievod. 

 

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. 

 

Leto s Rákocim 

 

PREŠOV. Ďalšie podujatie z cyklu Leto s Rákocim bude v nedeľu v Krajskom múzeu v Prešove. 
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Šváby v akcii 

 

PREŠOV. Piaty ročník akcie Šváby v akcii, sídliskového festivalu športu a umenia, bude prebiehať i v nedeľu v areáli ZŠ 

Važecká. 

 

Koncert absolventov 

 

PREŠOV. Koncert absolventov Majstrovských interpretačných kurzov Mgr. art. Dagmar Livorovej sa uskutoční v nedeľu o 

18.00 hod. v Ortodoxnej synagóge v Prešove. Na programe budú operné árie velikánov hudby: Mozart, Puccini, 

Donizzetti, Janáček,Dvořák, Bizet, Čajkovskij. 

 

Pivný festival 

 

SABINOV. Pivný festival v nedeľu vyvrcholí reprodukovanou hudbou od 12.00 hod., kapela Exotik vystúpi o 16.00 hod. a 

Žbirka revival zahrajú koncert o 18.30 hod. 

 

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 Brezovičanu. 

 

Bardejovský jarmok 

 

BARDEJOV. V nedeľu bude 46. ročník Bardejovského programu pokračovať vystúpením Súboru národnej piesne 

ŠČABAŤUCHA z Minska a tanečného súboru ĽULEČKA z mesta Osipoviči o 13.00 hod. O 14.00 hod. to bude koncert 

Saxophone Syncopators (swing), po nich Big Band (PL) o 15.30 hod. Ľudová cimbalová hudba ŠARIŠANCI vystúpi o 

17.00 hod. Katarína Palubová (gitara a spev) sa predstaví o 18.00 hod., po nej to bude poľská speváčka Susane o 18.30 

hod. a Medial Banana vystúpia o 19.30 hod. Bodkou bude o 21.00 hod. koncert Horkýže Slíže. 

 

Zemplin akordeón trio 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia v nedeľu o 15.00 h. vystúpi komorný akordeónový súbor interpretujúci klasickú hudbu z 

období od baroka po súčasnosť. V Poprade odznejú známe a populárne evergreeny, filmové hity a muzikálové skladby. 

 

Cena Spiša 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V jazdeckom areáli pri Ferčekovciach sa v nedeľu uskutočnia jazdecké preteky o pohár primátora 

mesta. 

 

Literasa 2017 - Dalo Stano 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Literárna terasa kaviarne eLAra na Letnej 34 od 18. hodiny predstaví knižku košického poeta Dala 

Stana. Ľudmila Hrušovská zarecituje verše Jána Smreka, na gitare zahrá Martin Horbal. 

 

Maguráčik 

 

TATRY. V nedeľu 15.00 h. v mestskom parku v Tatranskej Lomnici a o 18.00 h. v Novom Smokovci – areál Kúpeľov sa 

uskutoční vystúpenie detského folklórneho súboru Maguráčik. 

 

Oslavy SNP 

 

KEŽMAROK. V bývalom kráľovskom meste sa uskutočnia Oslavy SNP v nedeľu 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. 

 

Letné kino 

 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Premietanie akčnej komédie Lúpež vo veľkom štýle začne v nedeľu o 21. 15 hod. na amfiteátri. 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Máte staré poistenie? Skontrolujte to. Môže vás totižto dostať do veľkých problémov! 

 [pluska.sk; 25/08/2017; Mária Ambrozová, odborná spolupráca Renáta Bartková, regionálna riaditeľka Spišská Nová Ves II, Universal 

MD ; Zaradenie: iPeknéBývame] 

http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/financovanie-reality/mate-stare-poistenie-skontrolujte-moze-vas-totizto-dostat-do-velkych-

problemov.html 

 

Poistenie nemusí byť vždy dokonalou zárukou, ak sa oň nestaráte. Z času na čas sa treba pustiť do administratívy tak, 

aby ste nezanedbali ani ten najmenší detail. 

 

http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/financovanie-reality/mate-stare-poistenie-skontrolujte-moze-vas-totizto-dostat-do-velkych-problemov.html
http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/financovanie-reality/mate-stare-poistenie-skontrolujte-moze-vas-totizto-dostat-do-velkych-problemov.html
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Vlastníte byt, dom, prípadne inú nehnuteľnosť a máte ju poistenú? V prípade neočakávanej udalosti sa tak aspoň môžete 

spoľahnúť, že vám poisťovňa uhradí vzniknutú škodu. Otázkou však ostáva, v akej výške. Ľahko sa vám môže stať, že 

dostanete len malú časť zo skutočnej hodnoty majetku. 

 

Na čo si dať pozor? 

 

V prípade, že ste si uzavreli poistnú zmluvu pekných pár rokov dozadu, máte svoj majetok takmer určite podpoistený. Je 

to dané tým, že v priebehu rokov klesla hodnota peňazí a zároveň pomerne výrazne stúpla trhová hodnota nehnuteľností. 

 

Ak napríklad máte uzavretú poistnú zmluvu na 50 000 eur a hodnota vašej nehnuteľnosti medzitým narástla na 100 000 

eur, v prípade poistnej udalosti dostanete len 50 000 eur. Výška poistenia by mala preto zodpovedať hodnote vášho 

domu alebo bytu a poistnú zmluvu treba aktualizovať po každej zmene hodnoty majetku. Dom, ktorý mal pred desiatimi 

rokmi cenu 100 000 korún, môže mať dnes hodnotu 100 000 eur. Ak teda dôjde k poistnej udalosti a vy máte starú 

zmluvu, dostanete najviac 3 320 eur. 

 

Skontrolujte to ihneď! 

 

Na revíziu vašich poistných zmlúv by ste mali myslieť aj v prípade, že ste svoj dom či byt zrekonštruovali alebo ste ho 

vybavili drahším zariadením. Poistenie nehnuteľnosti ani poistenie domácnosti sa neuzatvára "pro forma". Ak ho už máte, 

dbajte na to, aby bolo v prípade potreby naozaj funkčné a aby vám poistné plnenie v prípade nešťastia naozaj pomohlo. 

Situácii, ktoré môžu nastať sú stovky, no jedným z najčastejších príčin poistnej udalosti je požiar. 

 

Pre názornosť uvedieme príklad, s akým sa poisťovne stretávajú takmer denne: 

 

Rodine vyhorel rodinný dom. Pri rekonštrukcii bola vybudovaná nadstavba domu a nový komín, v revíznej správe od 

kominára však boli výhrady. Hasiči skonštatovali, že spomínané nedostatky boli hlavnou príčinou požiaru. Poisťovňa 

preto pristúpila k zníženiu poistného plnenia o 50 %, čo bola nemalá suma v hodnote niekoľko tisíc eur. Poisťovňa si 

navyše uplatnila primerané zníženie poistného plnenia aj z dôvodu podpoistenia nehnuteľnosti – dom bol totiž po 

rekonštrukcii stále poistený na pôvodnú sumu, ale tá už nezodpovedala trhovej cene. 

 

Nečakajte teda, kým sa poučíte z vlastnej chyby. Aby vám poistenie poskytlo skutočnú istotu, venujte mu priebežne 

náležitú pozornosť! 

 

Autor - Mária Ambrozová, odborná spolupráca Renáta Bartková, regionálna riaditeľka Spišská Nová Ves II, Universal 

MD 

 

Späť na obsah 
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1.11.  Růžena Vlasta Říhánková: Matka zo strachu pred gestapom spáchala samovraždu 

 [domov.sme.sk; 25/08/2017; Martina Poliaková ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20632888/pribehy-pamatnikov-post-bellum-ruzena-vlasta-rihankova.html 

 

Pre svokrov statok a predvojnovú činnosť perzekvovali komunisti celú rodinu. 

 

Růžena Vlasta Říhánková vyrastala v Spišskej Novej Vsi a na detstvo na úpätí Tatier veľmi rada spomína. Vyštudovala 

reálne gymnázium, kde v tom čase pôsobili učitelia českého pôvodu. Až v sexte prišli aj mladí slovenskí učitelia. 

 

Růženin otec bol pôvodom z Čiech a pôsobil ako úradník na daňovej správe. Matka pochádzala z Bukoviny, z obce 

Černovice na území dnešnej Ukrajiny. V Spišskej Novej Vsi sa stretávala tak česká, ako aj slovenská a maďarská 

národnosť: napriek náboženskej diferenciácii si pani Říhánková nespomína na jediný konflikt, naopak, vyzdvihuje 

priateľskú atmosféru. 

 

Na ľudákov spomína s úsmevom: "Kričali: ‚Slnko slobody nám svitá nad hlavou- a doma hovorili po maďarsky." 

 

Po vzniku slovenského štátu dostal otec príkaz do týždňa opustiť krajinu - toto opatrenie sa týkalo úradníkov českého 

pôvodu v štátnych službách. Růžena už v tom čase v Brne študovala medicínu a našla tam pre rodičov byt. 

 

17. november 1939 v Brne 

 

Pani Říhánková bola v treťom semestri medicíny v Brne, keď prišiel 17. november a uzavreli vysoké školy. Spomína na 

odpor českých študentov, ktorí toho dňa debatovali na Českej ulici, akomsi korze v brnenskom centre. 

 

"Ráno sme prišli na fakultu a už tam stál vojak v plnej zbroji a nepustil nás dovnútra, no my sme, samozrejme, začali 

frflať. To sme ešte nevedeli, čo Nemci dokážu. Tak sme sa išli pozrieť na Českú a stretli sme tam študentov z 

Kaunicových internátov. No a tí už neboli takí ‚hrr ako my, pretože tam už v noci vyčíňali Nemci a veľa študentov zobrali 

so sebou." 

 

V tom čase Růžena ešte netušila, že medicínu už nedoštuduje. 

 

Nové Mesto na Morave a partizáni 

 

Po ukončení abiturientskeho kurzu na obchodnej akadémii získala Růžena v roku 1941 náhodou cez inzerát kancelársku 

prácu v mliekarni v Novom Měste na Moravě. Bol to kraj, v ktorom bývali jej prarodičia a teta. Jej starý otec bol správcom 

lesov a jej otec aj strýko tam vyštudovali reálku. 

 

https://domov.sme.sk/c/20632888/pribehy-pamatnikov-post-bellum-ruzena-vlasta-rihankova.html
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Mliekareň bola založená ako strategický podnik vo vojnovej výrobe, zamestnávali v ňom napospol mladých ľudí okolo 

dvadsať rokov. Pani Říhánková spomína, že správca podniku udržiaval vždy podstav pracovných síl, a keď prišla od 

úradov žiadosť o pridelenie určitého počtu pracujúcich na nútené práce do Ríše, vždy nahlásil podstav a tým väčšinu 

svojich zamestnancov ochránil pred totálnym nasadením. 

 

"Správca mal maslom podplatený pracovný úrad a vždycky nám jeden človek chýbal." 

 

Podobne sa v podniku viedlo dvojaké účtovníctvo, keď sa do knihy pre úrady zapisovalo fiktívne množstvo surovín a do 

druhej knihy ich skutočný stav. Rozdielom boli počas celej vojny dotovaní partizáni v terajšom Snežnom, vtedy 

Nemeckom (asi 10 km od Nového Mesta na Morave). 

 

Navyše, úradné záznamy o pani Říhánkovej zostali, našťastie, v Brne, kde bola nahlásená na trvalý pobyt, takže správca 

sa nemohol dozvedieť, že je po mame Židovka. 

 

Růžena svojho budúceho manžela stretla tiež v Novom Meste na Morave, kde pracoval ako nedoštudovaný právnik vo 

funkcii kontrolóra vo Zväze mlieka. 

 

Smrť matky a oslobodenie 

 

Růženina matka bola podľa norimberských zákonov Židovka, hoci sama bola bez vyznania. Skoro celú vojnu prežila v 

Brne, kde aj napriek problémom s vysokým krvným tlakom pracovala v tehelni. 

 

K ťažkej práci a nervovému vypätiu sa v auguste 1944 pridala aj správa, že ju doma hľadalo gestapo, aby sa dostavila na 

výsluch. Nátlak napokon nevydržala a z vlastnej vôle odišla zo sveta. 

 

Růžena v tom čase už čakala svoje prvé dieťa. 

 

Po matkinej smrti sa musela Růžena vyrovnať s tým, že nemá nikoho, kto by jej s materstvom pomohol. Otec mal 

chronický ischias. "Štyri zväzky anatómie som doslova vymenila za zavinovačku a detskú bielizeň, pretože koncom roka 

1944 a začiatkom roka 1945 nebolo dostať vôbec nič." 

 

Oslobodenie Brna prečkala pani Říhánková v Řečkoviciach u otca. Spomína, že každý večer bolo bombardovanie. Keďže 

Řečkovice ležali na západnom okraji Brna, bola Růžena svedkom hromadných útekov a pochodov Nemcov smerom na 

Západ. 

 

A to najmä vojsk: "Niektorí vojaci zaťukali a slušne poprosili: ‚Bitte, Wasser!, niektorí sa pýtali: ‚Kde sú Američania? Oni 

mali hrôzu z Rusov. " 
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Keď sa začalo v Řečkoviciach bojovať, mala Růžena práve osemtýždňové bábätko. Podarilo sa im ukryť v suterénnom 

byte u známych naproti ich domu. "Voda netiekla, pretože to všetko rozstrieľali, takže muži išli vždy medzi 

bombardovaním po vodu do studne. Jesť nebolo veľmi čo, len to, čo mal kto v zásobe." 

 

Pani Říhánková tiež popisuje, ako ukryté ženy a deti niektorí zo sovietskych vojakov zachránili pred ich menej 

disciplinovanými spolubojovníkmi. "Jeden zo sovietskych vojakov postavil pred dom kaťušu a za jedlo a pitie nám 

vysvetlil, že v predných líniách vojská idú gauneri a zločinci, a naozaj sa mu ich potom podarilo presvedčiť, že v úkryte 

nikto nie je." 

 

Po tomto zážitku sa rozhodli odísť ku strýkovi do vnútornej časti Brna. Boli svedkom toho, "ako ľudia do poslednej tehly 

rozobrali nemecký dom. Na jeho mieste teraz stojí Makovského socha červenoarmejcov". 

 

Povojnový osud 

 

Po vojne mala pani Říhánková malého syna, a tak nemohla ako ostatní kolegovia a manžel nadviazať na predchádzajúce 

štúdium. Vydala sa za JUDr. Bohumila Velíka a bývala u svojho svokra v Kostelci u Stříbra na statku. 

 

Na svojho svokra spomína Říhánková iba v dobrom. Bol legionárom v Rusku, po svojom návrate v roku 1920 dostal 

odstupné a kúpil si statok v pohraničí, ktoré bolo osídlené prevažne Nemcami. Ako sa neskôr pani Říhánková náhodou 

dozvedela od miestneho rodáka - učiteľa, tam na vlastné náklady dotoval stavbu malej českej školy. Bol predvojnovým 

agrárnym funkcionárom v Národnej jednote pošumavskej. 

 

Pri obsadzovaní pohraničia v roku 1938 musel s rodinou zo statku narýchlo utiecť: počas vojny bývali v Prahe. Po vojne 

sa na opustený statok vrátil, ten však už bol zničený. Po februári 1948 ho pánovi Velíkovi odobrali a zoštátnili a rodina sa 

odsťahovala do Alfrédova pri Kladrubách. 

 

Pre svokrov statok a predvojnovú činnosť perzekvovali komunisti celú rodinu. Prvorodený syn pani Říhánkovej Jan 

nemohol študovať. Vyučil sa teda za spojového montéra a mechanika. Až potom ho ako závodného štipendistu poslali z 

pracoviska na vysokú školu. 

 

Ani pani Říhánková nezohnala žiadnu prácu. Jej manžel Bohumil nesmel pôsobiť ako právnik a pracoval iba manuálne. V 

roku 1949 sa im narodila dcéra Jarmila a v roku 1951 syn Milan. 

 

Zatknutie manžela 

 

V roku 1956 Bohumila zatkli a na rok a pol zadržali. Růžena dodnes spomína na svoju návštevu v plzenskej väznici na 

Boroch ako na jednu z najtraumatickejších chvíľ svojho života. Sama nevie, za čo bol manžel zatknutý, zrejme však za 

politickú činnosť po februári 1948. 
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S manželovým zatknutím súvisela aj jej akútna potreba zohnať prácu. Ako matka s tromi malými deťmi nakoniec dostala 

prácu v Jednote: "V starej vlhkej a studenej predajni. Vydržala som tam šesť rokov a podpísalo sa to na mojich rukách. 

Ale zvládla som to s mojimi deťmi, zvládli sme to. " Spomína, že si musela svoju pozíciu vybojovať: "Ženy na mňa boli 

zvedavé, tak som prvý mesiac splnila plán na dvesto percent." 

 

Po siedmich rokoch, v roku 1963, získala prácu v textilnej továrni ako skladníčka. "Mňa sa ten pofebruárový režim dotkol 

len tým, že som nedostala poriadne zamestnanie. Ale na tom, čo som robila, som si vždy našla niečo, čo ma bavilo." V 

šesťdesiatych rokoch robila na veterinárnej stanici v Sitne a ako dôchodkyňa potom pracovala ešte ako recepčná v hoteli 

v Stříbre. 

 

V roku 1974 sa manželia rozviedli a o päť rokov neskôr sa pani Říhánková šťastne vydávala po druhý raz, a to za lekára 

Říhánka z Chrástu pri Plzni, celoživotného rodinného priateľa. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Mariana 

 [blog.sme.sk; 25/08/2017; Lucia Kučmínová ; Zaradenie: Blogy] 

https://kucminova.blog.sme.sk/c/462800/mariana.html?ref=rss 

 

Mám vlastné príbehy. Je ich mnoho. Ale sú aj iné. A treba o nich vedieť. Dostala som sa k nemu trúfalosťou. Toto je prvý. 

O Mariane. 

 

Upratovala som si skriňu. Vlastne dve. Za viac ako tri roky, odkedy pracujem, som nahromadila veľmi veľa oblečenia, 

topánok, zážitkov a problémov. Pritom som sa nikdy nepovažovala za márnotratnú ženu, čo ide do obchodu a kúpi si, čo 

jej padne do oka. Bola som. V skrini viseli šaty a blúzky, ktoré som si obliekla raz a niektoré nikdy. Kupovala som, čo som 

nepotrebovala. Podvedome zapĺňala prázdne miesta v sebe. Na pár minút po výplate, ale zjavne mi to stačilo. 

 

Napadlo mi, že to niekomu podarujem. Ale niekomu, kto to naozaj potrebuje. Využila som sociálnu sieť a napísala 

Kristíne Farkašovej, lebo Kristína je známa a sociálna sieť by sa nemala volať len tak pre nič. Kristínu sleduje veľa ľudí a 

ona veľa pomáha. Čo jej sily stačia. Ochotne sa o moju prosbu podelila. A ozvali sa. Špekulantky, ale aj ženy, ktoré mi 

fotili svoje zdravotné správy. Prvé slzy. Prvá správa od Mariany Kačírovej. Matka troch detí z Markušoviec pri Spišskej 

Novej Vsi. 10-ročný syn a dcéry vo veku 6 a 13 rokov. Nepýtala nič pre seba. Ale pre svoju najstaršiu dcéru. A aktovku 

pre najmladšiu. Skoro mi utrhlo srdce. 

 

Poprosila som ju, aby mi svoj príbeh napísala. Poprosila som ju s malou dušičkou. Ľudská psychika je krehká, najmä keď 

bojuje o svoj život. Napísala mi ho. 

 

https://kucminova.blog.sme.sk/c/462800/mariana.html?ref=rss
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Všetko sa začalo v júli 2015. Bolesťami žalúdka pod ľavým rebrom. Návšteva gastroenterologickej ambulancie, potom 

ultrasonografia ukázala slezinu zväčšenú o 12cm. Napriek tomu netrpela veľkými bolesťami. Nasledovalo hematologické 

vyšetrenie, s výsledkami o niekoľko desiatok minút. Marianu si zavolali dnu a už podľa pohľadov vedela, že je zle. Veľa 

sa pýtala, ale nedostala odpoveď. Bolo 29.7.2015. 

 

Potom to šlo rýchlo. 

 

4. augusta sa jej ujala lekárka v Košiciach. Urobili jej veľmi bolestivý odber kostnej drene, kedy jej vzorky vyškrabávali 

priamo z kosti s tým, že na výsledky si musí počkať dva týždne. 17. Augusta jej primár na onkohematológii povedal, že ju 

klamať nebude. Dramatický nárast bielych krviniek. Diagnóza lymfatická leukémia a non-hodkginov lymfóm. Jedno lepšie 

ako druhé. Napriek tomu nezabudla vyzdvihnúť prácu lekárov a sestier. Ich cit, empatiu a záujem. 

 

24.8.2015 ju čakala prvá chemoterapia. Nazvala ju kamoška chemoška. Predtým si ostrihala dlhé vlasy. Aj tak by jej 

vypadali. Pre nás mnohé koruna krásy a ona len mávla rukou, že keď len to...Medzitým jej manžel zanechal prácu. Nemal 

sa kto starať o ich tri deti. Ďalšia obeta. 

 

Ohrozovali ju aj obyčajné detské virózy, behala všade s rúškou. S teplotami na pohotovosť, kde si vypočula aj uštipačné 

reči personálu. Z pohotovosti ju poslali na interné, kde dostala infúziu a ahoj, domov. Vtedy 39-ročná žena lavírovala 

niekde medzi deťmi, manželom, diagnózami, ktorým nerozumela a nevoľnosťami, ktoré nevedela ovplyvniť. 

 

Tesne pred jej meninami ju čakala kontrola a rozhodnutie lekárov bol jasný. Druhý pobyt v nemocnici, druhá 

chemoterapia, ktorú absolvovala tesne po nich. Spoznala ďalšie ženy. Ženy ako ona. Bojovníčky, ktoré sa navzájom 

udržiavali na nohách a s hlavou aspoň trochu hore. Tri z nich už nevládali ďalej bojovať. 

 

Prvého októbra ďalšia chemo, 12. novembra už v poradí štvrtá. Potom ešte 3. Decembra a zatiaľ posledná deň po jej 

narodeninách 28. Decembra 2015. V januári a februári nového roku ju čakali okrem chemoterapií aj vybavovania po 

úradoch, kedy sa snažila získať invalidný dôchodok, príplatok na benzín a parkovací preukaz, ktorý jej medzičasom 

odobrali. Aj zdravému človeku príde z toľkej byrokracie zle, nie ešte niekomu, ktorý nevie, či sa mu chce skôr vracať, 

bežať na záchod alebo spať. 

 

Táto rodina sa stavia na nohy. Trvá to dlho a ide to pomaly. Staršej treba oblečenie, mladšej pomôcky do školy. 

Posielame, čo sme zohnali, dostali, kúpili. Sami sa chcú skoro vzchopiť, aby pomohli zase ďalším. Je neuveriteľné, ako 

človek v najväčších problémoch zabúda na seba a má potrebu ťahať hore ešte ďalších. 

 

Je to len zrnko v piesku a nepíšem to pre vlastný osoh. Ja Marianu ani jej rodinu nepoznám osobne. Môžem k nej chovať 

len úctu. Nielenže poprosila sama o pomoc, ale poprosila ju pre svoje deti. Nie pre seba. Ale pre ne. 
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Možno to píšem len preto, že si moje články číta veľa ľudí. A možno niekoho osloví a pomôže inej Mariane, Anne, alebo 

Jane. Nemusí to byť peniazmi, aj keď je to finančne neuveriteľne náročné. Ale možno bude chcieť pomôcť preto, že svoj 

život nepovažuje za dostatočne využitý. Že má dosť a nevedel sa doteraz podeliť. Že mrhal a nevážil si. Dá sa to 

všelijako. Len treba veriť, chcieť a cítiť. Len tak ľudsky a čisto. 

 

Ďalšie články blogera 

 

- Lucia Kučmínová Kde si to vlastne bola? 

- Lucia Kučmínová Keď kohút zaspieval. 

- Lucia Kučmínová Čerešne 

- Lucia Kučmínová Niečo ako...ja 

- Lucia Kučmínová Marvin 

 

Ďalšie články blogera: Lucia Kučmínová 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Uchovávajú a šíria krásu slovenského folklóru celé desaťročia 

 [korzar.sme.sk; 26/08/2017; Anna Novotná ; Zaradenie: Korzár / Kultúra] 

https://korzar.sme.sk/c/20633953/uchovavaju-a-siria-krasu-slovenskeho-folkloru-cele-desatrocia.html 

 

Súbory odchovali tisíce mladých ľudí a naučili ich ctiť si tradície. 

 

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 celé desaťročia. A 

preto východ stále žije folklórom. 

 

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. 

https://korzar.sme.sk/c/20633953/uchovavaju-a-siria-krasu-slovenskeho-folkloru-cele-desatrocia.html
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Vybrali sa teda do Ždiaru, aby čerpali z jej tradičného folklóru. Bohatosť krojov, rázovitosť folklóru a originalita spevu a 

tanca im vnukla myšlienku ukázať toto všetko verejnosti a zachovať túto klenotnicu pre budúce generácie. 

 

Čarnica "60" 

 

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 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 "50" 

 

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 "45" 

 

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. 

 

Čačina "45" 
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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 počet tanečníkov rôzne pohyboval a teraz je o trochu nižší, Čačina však každopádne patrí k 

výkladnej skrini spišského folklóru a ten prezentuje doma i v zahraničí. 

 

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 je 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. 

 

Zemplín "60" 

 

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

tanečné umenie, vznikla už v roku 1946. 

 

No k samotnému založeniu súboru došlo až v roku 1957. 
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V decembri tohto roku teda budú mať michalovskí folkloristi veľký dôvod na oslavu. Šesťdesiatročný Zemplín sa totiž 

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

Zimnýkovala. 

 

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. Zakladateľmi súboru Jánošík boli mladý huslista 

František Pristač a bývalý tanečník SĽUK-u Ján Kratochvíl. 

 

A prečo sa rozhodli pre názov Jánošík? Bolo to preto, lebo prvými nacvičenými choreografiami boli zbojnícke tance. 

 

V deväťdesiatych rokoch síce prišiel útlm a súbor takmer zanikol, v roku 1996 však s novým programom akoby chytil 

druhý dych a ten mu drží dodnes. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Po plávaní lákajú na masáže 

 [Nový Čas; 198/2017; 26/08/2017; s.: 6,7; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Autor - Zdeněk Kovář I  Foto: autor 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Pokiaľ vyjde počasie, slnko ľudí vyženie na letné kúpalisko. Vyhľadávaná v Spišskej Novej Vsi 

je i krytá plaváreň, s ktorou je prepojené aj cez hotel. Areál otestoval v rámci letnej kúpaliskovej inšpekcie redaktor 

Nového Času. 

 

Prevádzkar kúpaliska Ivan Magdoško potvrdil, že sa tam v lete vystriedajú za deň až 4 tisícky kúpajúcich. ,,Prepojenie 

kúpaliska s  hotelom a krytou plavárňou je plusom v prípade zhoršenia počasia. Poruke je aj dostatok stánkov s  bufetmi, 

masáže a tiež športové vyžitie," spomenul Magdoško. ,,Prišla som sem po 6 rokoch a som príjemne prekvapená so 

službami a perfektnou vodou," povedala Dana (21), ktorá žije v Košiciach. ,,Na kvalitu vody kladieme dôraz, ustavične ju 

kontrolujeme. Garantujeme, aby mala vždy od 24 do 27 °C," dodal prevádzkar. Okrem ihriska pre plážový volejbal deťom 

slúži šmykľavka i  hrad. Návštevníci si pochvaľujú aj prijateľné ceny. Na bezpečnosť dohliada šesť plavčíkov.  

 

TRI BAZÉNY A BRODISKO 

 

Plavecký 50 x 22 m (hĺbka 1,8 m, 26 stupňov C) Detský veľký 18 x 10 m (hĺbka 0,8 m, 26 stupňov C) Detský stredný 16 x 

11 m (hĺbka 0,6 m, 26 stupňov C) Detské brodisko 14 x 6 m (hĺbka 0,3 m, 26 stupňov C) 
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HODNOTENIE 

 

Čistota vody v bazéne: 5 Gastro služby: 4 Športové aktivity: 3 Profesionalita plavčíkov: 5 Detské ihriská: 3 Úroveň šatní: 4 

Čistota WC: 5 Čistota verejných priestranstiev: Celkové hodnotenie: 4 

 

ŠPECIALITY KÚPALISKA 

 

možnosť celodenného kúpania v susednom krytom plaveckom bazéne za príplatok 1,50 eur 

 

plážový volejbal, 

 

detská šmykľavka 

 

detský hrad 

 

masáže od 5 eur 

 

OTVÁRACIE HODINY 

 

pondelok - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod. Parkovisko neplatené, kapacita 600 miest 

 

OBČERSTVENIE 

 

Čapovaná kofola 0,3 l ......0,60 eur Čapovaná kofola 0,5 l .......1,00 eur Čapované pivo 0,3 l ..........0,60 eur Čapované 

pivo 0,5 l ...........1,00 eur Káva ......................................1,00 eur Vyprážaný rezeň s hranolčekmi .............. od 3,50 eur 

Vyprážaný syr ...................... 2,10 eur Hotdog ................................ 1,00 eur Langoš .................................. 1,95 eur 

Hranolčeky ......................... 1,00 eur Denné menu ...................... 3,40 eur 

 

VSTUPNÉ Dospelí ................5,50 eur Deti od 3 do 15 r. 2,50 eur 10 vstupov .......31,50 eur od 3 do 15 r. ...... 22,50 eur 

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA Priamo v areáli v hoteli Preveza od 22 eur/osoba (v cene je aj vstup na kúpalisko) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Kam za zábavou 

 [Pravda; 198/2017; 26/08/2017; s.: 11; Redakcia ; Zaradenie: Krížovky] 
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26. augusta, sobota 

 

Bardejov: Jarmok 

 

Beckov: Rytierska škola na hrade, šermiarske rozprávky, aj 27.8. 

 

Bratislava: Deň Rusoviec, Vajnorské dožinky 

 

Bojnice: Nočné prehliadky zámku, od 20. h, 

 

Brezno: Stredoveké slávnosti, historický sprievod, šerm, divadlo" 

 

Červený Kameň: Pani z Monsoreau, nočné prehliadky na hrade 

 

Galanta: Bitka pri Veľkých Vozokanoch, remeslá, história,hudba, park pri kaštieli, 10. h - 21. h, aj 27.8. 

 

Hniezdne: Neshwille Chopper Fest pre celú rodinu 

 

Piešťany: Klauniáda, Elektrárňa, 10.30 h, 27.8. o 12.30 h 

 

Spišská Nová Ves: Dni mesta 

 

Šamorín: Polmé, festival chutí, vína a tradícií 

 

Štrbské Pleso: Svište na plese, šport a zábava pre deti 

 

Trenčín: Preteky malých dračích lodí/Rozprávkový zámok 

 

Zálesie: Divadelná púť pre deti 

 

Žilina: Ľudové umelecké remeslá, Mariánske nám., 9. h - 12. h 

 

27. augusta, nedeľa 

 

Bohunice: Farmárska nedeľa vo Vodnom mlyne 

 

Košice: Hládáme múzy v Botanickej záhrade, 10. h -16. h 
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Martin: Dožinky v Múzeu slovenskej dediny 

 

Oravský hrad: Umenie starých majstrov 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Spišiaci oslavujú Dni mesta Spišská Nová Ves 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/08/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20635300/spisiaci-oslavuju-dni-mesta.html 

 

Sokoliari, historický tábor, remeselníci, veselý program. Víkend patrí oslavám. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Šošovkovité námestie posledný augustový víkend patrí oslavám dní mesta. 

 

Návštevníci sa kochajú šikovnými rukami remeselníkov, ktorí svoje stánky postavili pozdĺž celého námestia. 

 

Tí najmenší sa zabávajú na divadelných hrách, či s dravcami na rukách. 

 

Pozrite si atmosféru, ktorá ovládla Spišskú Novú Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov 

 [korzar.sme.sk; 26/08/2017; Róbert Bejda, TASR, SITA ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20635463/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 

 

Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas víkendu 26. a 27. 

augusta 2017. 

 

SOBOTAFUTBAL 

 

II. liga, 5. kolo 

 

MFK Lokomotíva Zvolen - FK Noves Spišská Nová Ves 2:2 (1:1) 

 

Góly: 28. Jackuliak, 59. Bojda - 22. Vitkaj, 63. Kubík. Rozhodoval: Chromý, ŽK: Kmeť - Matič, Zekucia, Huszárik, 

Vitkovský, Vitkaj, 411 divákov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20635300/spisiaci-oslavuju-dni-mesta.html
https://korzar.sme.sk/c/20635463/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html
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ATLETIKA 

 

Výsledky 19. ročníka Behu Kapušianskou pláňavou vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce): 

 

Muži (absolútne poradie, 12 km): 1. Orest Babjak 42:10, 2. Anatolij Malyj 43:30, 3. Sergej Rasčupkin (všetci Ukr.) 44:07, 

4. František Kažimír (TJ Obal servis Košice) 46:06 

 

Ženy (absolútne poradie, 12 km): 1. Andrea Hudáková (Košice) 58:54, 2. Alžbeta Tiszová (TMS Internacional Košice) 

59:56, 3. Mariana Havrilová (Aosta) 1:00:55 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Užite si voľné dni naplno: Je tu víkend a toto môžete v Humennom a okolí zažiť 

 [humenne.dnes24.sk; 26/08/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Humenné] 

http://humenne.dnes24.sk/uzite-si-volne-dni-naplno-je-tu-vikend-a-toto-mozete-v-humennom-a-okoli-zazit-278083 

 

 Ani sme sa nenazdali a je tu ďalší víkend. Čo zaujímavé môžete počas neho v Humennom a okolí zažiť? Naša redakcia 

vám prináša hneď niekoľko tipov. 

 

Popoludnie v kine 

 

V sobotu (17:30) aj v nedeľu (17:00) dávajú v humenskom Kine Fajn najnovšiu komédiu Zděnka a Jana Svěráka Po 

strništi bos. 

 

Osemročný Eda je vytúžené dieťa, ktoré rodičia strážia viac, ako je zdravé. Edu Součka a jeho mamičku a otecka už 

diváci poznajú z filmu Obecná škola. Vo filme Po strništi bos sa príbeh vracia na samotný začiatok, do Edovho raného 

detstva. Do času, kedy jeho otecko odmietne príslušnosť k okupantom Protektorátu Čechy a Morava a celá rodina sa 

musí z Prahy odsťahovať na vidiek. 

 

Domašský triatlon 

 

Teraz niečo pre športuchtivých. V nedeľu sa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá uskutoční 1. ročník Domašského 

triatlonu. Pretekárov rôznych kategórií čaká beh, plávanie i cyklistika. Ak si netrúfate, môžete si prísť aspoň pozrieť 

športové výkony. 

 

Deň obce Belá nad Cirochou 

 

http://humenne.dnes24.sk/uzite-si-volne-dni-naplno-je-tu-vikend-a-toto-mozete-v-humennom-a-okoli-zazit-278083
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V neďalekej dedine to bude v nedeľu žiť. Na tamojšom futbalovom ihrisku sa uskutoční Deň obce Belá nad Cirochou. 

Tešiť sa môžete na Iné Kafe, Čekovského a to nie je všetko… Viac info tu. 

 

Kultúrne leto 

 

Kultúrne leto 2017 v Humennom napíše túto nedeľu svoj posledný diel. O 17:30 sa pri Fontáne lásky predvedú herci 

Divadla na predmestí zo Spišskej Novej Vsi a to rozprávkou Mechúrik-Koščúrik. No a v ten istý deň vystúpi aj Folklórna 

spevácka skupina Čemerňanka. Začiatok jej vystúpenia je naplánovaný na 18:15. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Séria chýb a nepremenných šancí rozhodla, že Zvolen doma iba bodoval 

 [myzvolen.sme.sk; 27/08/2017; (mim) ; Zaradenie: Zvolen / Šport] 

https://myzvolen.sme.sk/c/20635655/seria-chyb-a-nepremennych-sanci-rozhodla-ze-zvolen-doma-iba-bodoval.html 

 

Zvolenskí futbalisti jednoznačne siahali po troch bodoch. Pre trénera Süttőa je bod sklamaním. 

 

ZVOLEN. Vyloženého favorita súboj Zvolena so Spišskou Novou Vsou nemal. V úmornom teple videli diváci miestami 

zaujímavý futbal a hlavne množstvo osobných súbojov. Po vzájomnom oťukávaní sa zdalo, že domáci nebudú mať 

problém naplno bodovať, perfektne napádali súpera a ten kopil nepresnosti, no napriek aktivite domácich paradoxne 

ohrozili Jenčovu bránu strelami hráči hostí. Spišiaci mali viac z hry a v 22. minúte šli dokonca do vedenia, keď sa 

hlavičkou presadil v pokutovom území Vitkaj. Už o šesť minút bolo vyrovnané po podobnej akcii MFK, keď enormnú 

snahu vyrovnať dokonal Jackuliak. Do polčasu museli domáci vynútene striedať dovtedy najlepšieho hráča stopéra 

Memića, šance na vedenie za domácich nepremenili dvakrát Sombat. 

 

V druhom dejstve pri tlaku MFK hostia totálne pritvrdili a videli "iba" päť žltých, no mohlo sa určite aj červenať. Domáci aj 

napriek tomu šli do vedenia, keď sa pokračovalo prekvapivo v hre po teatrálnom páde hráča hostí v 59. minúte, Bojda po 

sóle obišiel aj brankára a pohodlne skóroval do prázdnej brány. Domáci pritlačili, hostia odkopávali loptu doslova kam boli 

nasmerovaní, faulovali aj už "žltí" hráči, no v búrlivej diváckej atmosfére "nebola" ani ruka v pokutovom území. V 63. 

minúte sa dostali Spišiaci po rade sporných individuálnych súbojov do pokutového územia MFK a po tečovanej lopte sa v 

neprehľadnej skrumáži dostala rotujúca lopta po nepredvídateľnej trajektórii so šťastím do domácej siete aj napriek veľkej 

snahe brankára Jenča – 2:2. Domáci si v závere vytvorili veľký tlak, Kotorovu strelu chytil Huszárik, zlikvidoval i Makeleho 

prienik, Bojdovu šancu zastavil útočný faul, potom Bojdova hlavička skončila na brvne. Zo série rohových kopov domáci 

neskórovali, Jackuliakova strela šla tesne okolo vinkla, tak isto mieril i Makela a hlavičky Lupča a Kmeťa skončili vedľa. 

Hostia výdatne beztrestne zdržovali hru a udržali tak šťastnú remízu. 

https://myzvolen.sme.sk/c/20635655/seria-chyb-a-nepremennych-sanci-rozhodla-ze-zvolen-doma-iba-bodoval.html
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Moment zápasu 

 

Boli dva. Rýchle vyrovnanie po vedúcom góle Novesu pri enormnej snahe domácich, keď presne trafil hlavou Jackuliak a 

a päť minút pred prestávkou po individuálnej akcii Sombata v brejku dvoch hráčov MFK v sóle na Huszárika zastavili 

prekvapivo arbitri. 

 

Postava stretnutia 

 

Veľmi dobre si plnil úlohy kapitán domácich Igor Kotora, no pri vyrovnávacom góle hostí spolu s inými v pokutovom území 

nedokázal dostať loptu do bezpečia a tak si zaslúži honor muža zápasu Miroslav Hrebík, ktorý sa výborne pohyboval, 

čítal hru a v závere hnal MFK do útoku, s prehľadom vyhrával osobné súboje a neraz si vyslúžil potlesk tribún. 

 

Slovo trénera 

 

Marián Süttő, tréner MFK Zvolen: "Úvod zápasu patril hosťom, ktorí dobre ovládali loptu a tlak korunovali pekným gólom. 

My sme na to reagovali, zmenili sme rozostavenie a výsledkom bolo vyrovnanie. Získali sme územnú prevahu a 

pokračovali v tlaku, bohužiaľ sa nám nepodarilo odskočiť súperovi na viac ako jeden gól, keď Bojda dobre vyhodnotil 

situáciu, obišiel brankára a bohužiaľ sme potom po obrovskej chybe v strede poľa prepadli a zlepenec chýb pokračoval 

cez Dubeňa, Kmeťa i Kotoru a Včelku aj v pokutovom území. Bolo to veľa hráčov, ktorí si nesplnili povinnosti a súper 

vyrovnal. Potom sme vrhli všetky sily do útoku, ale nakoľko sa nevieme presadiť v pokutovom území a zakončiť, 

nedokázali sme skórovať. Nemáme hráča, ktorý by rozhodol zápas. Šance, pološance končili mimo bránu a napriek 

drvivej prevahe v závere sme nedokázali dať gól. Z môjho pohľadu tak sklamanie z výsledku, musíme sa z toho poučiť, 

bez gólov zo šancí sa nevyhráva. Chcel by som poďakovať divákom za podporu a povzbudzovanie i hojnú účasť na 

stretnutí." 

 

MFK Zvolen –Spišská Nová Ves 2:2 (1:1) 

 

GÓLY: 28. Jackuliak, 59. Bojda – 22. Vitkaj, 63. Kubík. ŽK: 1 – 6. ROZHODOVAL: Chromý, 411 divákov. 

 

MFK Zvolen: Jenčo – Mikinič (70. Makela), Memić (29. Bojda), Dubeň, Kotora, Sombat (81. Slovák), Jackuliak, Včelka, 

Lupčo, Kmeť, Hrebík. 

 

Spišská Nová Ves: Huszárik – Kunzo, Sedláček, A. Matić, Zekucia, Adekuoroye (70. Vantroba), Vitkaj, Kubus (90. 

Baranyi), Kováč, Kubík, Vilkovský (80. Kavulič) 

 

Späť na obsah 
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1.20.  II. labdarúgóliga, 5. forduló: Zsinórban negyedszer buktak a somorjaiak 

 [parameter.sk; 27/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-5-fordulo-zsinorban-negyedszer-buktak-somorjaiak 

 

Vaskos meglepetést keltett a somorjaiak hazai pályán elszenvedett újabb veresége, mely zsinórban a csallóköziek 

negyedik kudarca.  

 

A vesztesek egyébként elpuskázták góllal kecsegtető helyzeteiket, a vendégek viszont egyetlen ziccerüket gólra váltották. 

A sereghajtó komáromiak osztálykülönbséggel kaptak ki a kassai Lokitól. 

 

Eredmények: 

 

Lokomotíva Košice–KFC Komárom 4:1 (0:0), g.: Zajac (51., 68.), Gáll (54., 82.), ill. Militosyan (79.). 

 

Partizán Bardejov–Slavoj Trebišov 2:1 (2:1), g.: Hamuľak (11., 43.), ill. Lukáč (36.). 

 

FK Pohronie–FK Poprad 0:0. 

 

FC STK Fluminense Somorja– FK Železiarne Podbrezová B 0:1 (0:1), g.: Kuc (23.). 

 

MŠK Žilina B–MFK Skalica 2:0 (1:0), g.: Šušolík (16.), Boženík (71.). 

 

Lokomotíva Zvolen–FK Noves Spišská Nová Ves 2:2 (1:1), g.: Jackuliak (28.), Bojda (59.), ill. Vitkaj (22.), Kubík (63.). 

 

Tatran Liptovský Mikuláš–Inter Bratislava 3:2 (2:2), g.: Otruba (41.), Staš (44.), Laco (87.), ill. Prekop (12.), Štrba (20.). 

 

ŠKF Sereď–AFC Nové Mesto nad Váhom 7:0 (4:0), g.: Milunovič (4.), Morong (16., 28.), Bilas (20., 52.), Jankto (88.), 

Loduha (90.). 

 

Eredmények: 

 

A bajnokság állása: 

 

1. Žilina B 

 

5 

 

4 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-5-fordulo-zsinorban-negyedszer-buktak-somorjaiak
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0 

 

1 

 

16:4 

 

12 

 

2. Skalica 

 

5 

 

4 

 

0 

 

1 

 

9:4 

 

12 

 

3. Lok. Košice 

 

5 

 

4 

 

0 

 

1 

 

9:4 

 

12 

 

4. L. Mikuláš 
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5 

 

3 

 

2 

 

0 

 

13:3 

 

11 

 

5. Bardejov 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

 

7:6 

 

10 

 

6. Sereď 

 

5 

 

3 

 

0 

 

2 

 

15:5 
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9 

 

7. Poprad 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

5:2 

 

8 

 

8. Inter 

 

5 

 

2 

 

0 

 

3 

 

11:10 

 

6 

 

9. N. Mesto 

 

5 

 

2 

 

0 
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3 

 

5:12 

 

6 

 

10. Pohronie 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3:5 

 

5 

 

11. Sp. Nová Ves 

 

5 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5:9 

 

5 

 

12. Zvolen 

 

5 
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1 

 

2 

 

2 

 

4:11 

 

5 

 

13. Podbrezová B 

 

5 

 

1 

 

1 

 

3 

 

5:8 

 

4 

 

14. Somorja 

 

5 

 

1 

 

0 

 

4 

 

4:8 

 

3 
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15. Trebišov 

 

5 

 

1 

 

0 

 

4 

 

4:8 

 

3 

 

16. Komárom 

 

5 

 

1 

 

0 

 

4 

 

6:22 

 

3 

 

ái 
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1.21.  A fociszombat eredményei: Fordulatok, drámai végjáték, pontosztozkodás Bősön 

 [parameter.sk; 27/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/fociszombat-eredmenyei-fordulatok-dramai-vegjatek-pontosztozkodas-boson 

 

A II. labdarúgóligában meglepetést keltett a somorjaiak hazai pályán elszenvedett újabb veresége, mely zsinórban a 

csallóköziek negyedik kudarca. A komáromiak osztálykülönbséggel kaptak ki a kassai Lokitól. 

http://parameter.sk/fociszombat-eredmenyei-fordulatok-dramai-vegjatek-pontosztozkodas-boson
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A nyugat-szlovákiai III. ligában a Parkerdei stadionban infarktus gyanús meccsen ikszeltek a bősiek a mezőny veretlen 

éllovasával. Az egész sor tapasztalt, egykor élvonalban is megfordult futballistát felvonultató vendégek már 2:0-ra is 

vezettek, de a hazaiak vesztes állásból egyenlítettek. Néhány perc elteltével a Borčice ismét vezetést szerzett. Amikor 

már szinte mindenki elkönyvelte a vendégek győzelmét Bazsó Zsolt a 90. percben büntetőből egyenlített. A Duna-partiak 

véget vetettek a vendégcsapat száz százalékos produkciójának, a Borčice kapusa az előző négy meccsen egyszer sem 

kapitulált, ezúttal háromszor rezgett a hálója. A hazaiak megérdemelten szereztek pontot a hajtós, helyenként 

színvonalas erőpróbán, melyen elsősorban küzdeni tudásból vizsgáztak jelesre. A nézők idegeit gyakran borzolták Šima 

játékvezető részrehajló döntései, aki egy büntetőt is kitalált a vendégek javára. 

 

A nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjában első pontjukat szerezték a gútaiak. 

 

A nyugat-szlovákiai V. liga déli csoportjában a mezőny csenkei újonca két vállra fektette a Nádszeg alakulatát. 

 

A nyugat-szlovákiai V. liga keleti csoportjában mindkét járási rangadón a hazaiak (Ógyalla, Marcelháza) fölényes 

győzelme került a krónikába. 

 

AG Sport (VI.) ligában már csak a pozsonyeperjesiek büszkélkednek száz százalékos teljesítménnyel. Az udvarnokiak 

párbaját 5:0-ra nyerték a kisudvarnokiak. Taroltak, 11:0-ra győzték le a bakaiak a harmatgyenge izsapiakat. 

 

A VII. ligában gólarányt javítottak a nagyszarvaiak. 

 

Eredmények: 

 

II. labdarúgóliga, 5. forduló: 

 

Lokomotíva Košice–KFC Komárom 4:1 (0:0), g.: Zajac (51., 68.), Gáll (54., 82.), ill. Militosyan (79.). 

 

Partizán Bardejov–Slavoj Trebišov 2:1 (2:1), g.: Hamuľak (11., 43.), ill. Lukáč (36.). 

 

FK Pohronie–FK Poprad 0:0. 

 

FC STK Fluminense Somorja– FK Železiarne Podbrezová B 0:1 (0:1), g.: Kuc (23.). 

 

MŠK Žilina B–MFK Skalica 2:0 (1:0), g.: Šušolík (16.), Boženík (71.). 

 

Lokomotíva Zvolen–FK Noves Spišská Nová Ves 2:2 (1:1), g.: Jackuliak (28.), Bojda (59.), ill. Vitkaj (22.), Kubík (63.). 
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Tatran Liptovský Mikuláš–Inter Bratislava 3:2 (2:2), g.: Otruba (41.), Staš (44.), Laco (87.), ill. Prekop (12.), Štrba (20.). 

 

Nyugat-szlovákiai III. liga, 3. forduló: 

 

Púchov–Beluša 1:1 (0:0), g.: Brezničan (90.), ill. Gorelka (51. – 11-esből). 

 

Érsekújvár–Dubnica n/V. 0:2 (0:0), g.: Pagáč (55.), Vaško (58.). 

 

Vágsellye–Galánta 1:1 (0:0), g.: Surányi (67.), ill. Avramov (71.). 

 

Nagyölved–Bánovce n/B. 3:1 (2:1), g.: Kosák (38., 44.), Predajniansky (90.), ill. Oravec (14.). 

 

Sp. Trnava B–Nemšová 0:2 (0:1), g.: Svorada (45.), Kostič (74.). 

 

Bős–Borčice 3:3 (0:1), g.: Cingel (60.), Hlaváč (72.), Bazsó (90. – 11-esből), ill. Novák (36. – 11-esből), Chynoradský 

(55.), Mravec (77.). 

 

Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleticsoport, 3. forduló: 

 

Gúta–Negyed 1:1 (1:0), g.: Cingel (42.), ill. Bartoš (86.). 

 

Párkány–Ímely 2:1 (1:0), g.: Valent (10.), Tóth (71. – 11-esből), ill. Lovász (90.). 

 

Garamkálna–Nagymegyer 0:0. 

 

Nyugat-szlovákiai V. liga, délicsoport, 3. forduló:  

 

Csenke–Nádszeg 4:1 (3:1), g.: Hegedűs (12., 42.), Hollósi (27.), Lengyel (79.), ill. Borka Ádám (41.). 

 

Nyugat-szlovákiai V. liga, keleticsoport, 3. forduló:  

 

Ógyalla–Hetény 5:2 (2:1), g.: Mokráš (10., 47.), Stacho (29.), Szántó (74. – 11-esből), Barton (85.), ill. Blaho (37.), 

Pásztor (58.). 

 

Marcelháza–FK Activ Nagykeszi 4:1 (1:0), g.: Eugen Wilson Peck (45.), Szórád (52.), V. Kosťukevič (59.), Hronec (69. – 

öngól), ill. Horváth (86.). 

 

AG Sport(VI.) liga, 3. forduló: 
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Kisudvarnok–Nagyudvarnok 5:0 (4:0), g.: Ravasz (5.), Németh (29., 76.), Domonkos (33.), Sátor (39.). 

 

Pozsonyeperjes–Egyházgelle 4:2 (3:1), g.: Komrhel (21.), Rácz (26., 55), Tászli Zoltán (44.), ill. Szerda (4.), Puha (61.).  

 

Balony–Csákány 5:1 (2:1), g.: Belucz (2. – 11-esből, 48. – 11-esből), Gerhát (79.), Diószeghy (82.), ill. Chamilla (15. – 11-

esből).  

 

Baka–Izsap 11:0 (4:0), g.: Vida (2., 11.), Kálmán Gergely (30., 38. – 11-esből, 58., 82.), Bertalan Balázs (47., 50., 79.), 

Johancsik (68., 76.), 

 

VII. liga, 3. forduló: 

 

Alistál–Csilizpatas 1:0 (1:0), g.: Hromada (41.). 

 

Nagyszarva–Sárosfa 9:0 (4:0), g.: Vas (7.), Valocsay (19., 23., 72.), Ambrus (38., 49.), Nagy (64.), Herberger (68.), Édel 

(87.). 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  II. futbalová liga - víkendový súhrn 

 [osporte.sk; 27/08/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/ii-futbalova-liga-vikendovy-suhrn/100235673 

 

BRATISLAVA - Súhrn výsledkov víkendových zápasov 5.kola druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže: 

 

SOBOTA 

MŠK Žilina "B" - MFK Skalica 2:0 (1:0) 

Góly: 16. Šušolík, 71. Boženík, ŽK: 82. L. Jánošík - 64. Švrček, 78. L. Opiela, rozhodovali: Gemzický - Mókoš, Barenčík, 

206 divákov 

 

FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Železiarne Podbrezová "B" 0:1 (0:1) 

Gól: 23. S. Kuc, ŽK: 5. Nascimento Soares, 24. De Carvalho Juliao, 36. J. Hajdúch, 90. Breno Lucinda Dos Santos - 26. 

A. Lipčák, 38. Lihan, 88. D. Haščák, 89. Vavrúš, 90. Kačerík, ČK: 88. D. Haščák (Podbrezová "B") po druhej ŽK, 

rozhodovali: Libiak - Perát, Ličko, 320 divákov 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Inter Bratislava 3:2 (2:2) 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/ii-futbalova-liga-vikendovy-suhrn/100235673
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Góly: 41. Otruba, 45. T. Staš, 87. P. Laco - 12. E. Prekop, 20. A. Štrba, ŽK: 31. E. Prekop (Inter), rozhodovali: Kráľovič - 

Hancko, Vitko, 380 divákov 

 

MFK Lokomotíva Zvolen - FK Noves Spišská Nová Ves 2:2 (1:1) 

Góly: 28. M. Jackuliak, 59. Bojda - 22. Vitkaj, 63. T. Kubík, ŽK: 51. A. Kmeť - 48. A. Matič, 53. Zekucia, 59. Huszárik, 60. 

Vilkovský, 67. Vitkaj, rozhodovali: Chromý - Borsányi, Smolíková, 411 divákov 

 

NEDEĽA 

ŠKF Sereď - AFC Nové Mesto nad Váhom 7:0 (4:0) 

Góly: 16. a 28. Morong, 20. a 52. Bilas, 4. Milunovič, 88. Jankto, 90. Loduha, ŽK: 14. Ďanovský, 35. Jurica (obaja N. 

Mesto), rozhodovali: Glova - Jánošík, Sluk, 468 divákov 

 

Text - SITA 
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1.23.  Karol Mitrík: Na eurofondy sme upozorňovali premiéra už dávno 

 [etrend.sk; 27/08/2017; Zuzana Petková, Michal Lehuta ; Zaradenie: eTREND] 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-34/karol-mitrik-na-eurofondy-sme-upozornovali-premiera-uz-davno.html 

 

Zuzana Petková, Michal Lehuta 

 

Premiér už pred mesiacmi dostal list od Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), že pri eurofondoch na školstve hrozia 

vážne problémy. "Výzvy neboli pripravené a v časovej tiesni sa robia chyby," povedal šéf NKÚ Karol Mitrík. V rozhovore 

pre TREND porozprával o tom, ako by sa závery jeho úradu dali premietnuť do lepšieho fungovania štátu. Ale aj o svojom 

pôsobení v čele Slovenskej informačnej služby v čase vypuknutia kauzy Gorila. 

 

Idete kontrolovať eurofondy na ministerstve školstva. Bol hlavným impulzom škandál, ktorý sa týka peňazí na vedu? 

 

Eurofondy na školstve kontrolujeme permanentne – v roku 2012, 2014, ale boli sme tam aj vlani. Išli sme sa tam pozrieť 

na základe katalógu rizík, ktorý máme. Skúmali sme, ako sú nastavené procesy a výzva. 

 

Čo ste zistili? 

 

Výzvy neboli v treťom roku programového obdobia pripravené. Osobne som posielal list premiérovi, že hrozí veľké riziko 

v tom, ak sa budú veci robiť narýchlo. A dnes sa situácia veľmi podobá na tú, ktorá bola v Pôdohospodárskej platobnej 

agentúre (PPA). 

 

Karol MitríkZdroj - Milan David 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-34/karol-mitrik-na-eurofondy-sme-upozornovali-premiera-uz-davno.html
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Tam si NKÚ posvietil na eurofondy za obdobie, keď bol za rezort zodpovedný Ľubomír Jahnátek, a podali ste dokonca 

trestné oznámenie. Čím sa to podobá na súčasnú kauzu? 

 

Aj tam boli nepripravení hodnotitelia, nepreškolení, zle nastavené kritériá, chýbala stratégia do budúcnosti. Ak sa procesy 

nenastavia správne na začiatku, nevyhodnocujú sa priebežne, môže to dopadnúť zle. A to je slabina všetkých rezortov a 

nielen v eurofondoch, ale aj v ostatných výdavkoch rozpočtu. Ak sa postupuje v časovej tiesni, robia sa chyby.  

 

Odstupujúci minister Peter Plavčan povedal, že nechápe, v čom médiá vidia problém, keď nebolo minuté ešte ani euro a 

jednu veľkú výzvu zrušil. Načo ju bude teda NKÚ vôbec riešiť? 

 

Nebol minutý ani cent z eurofondov, lebo ešte nedošlo k refundácii. Ale k zazmluvneniu časti úspešných žiadateľov už 

došlo, čiže záväzky si budeme musieť plniť, a ak EÚ eurofondy stopne, zaplatíme ich zo štátneho rozpočtu. Inak dajú 

prijímatelia štát na súd. Na zrušenú výzvu sa pozrieme tiež. V roku 2012 sme totiž boli na kontrole a jej výsledkom boli 

podozrenia na korupciu a netransparentnosť pri poskytovaní eurofondov na vedu a výskum. Identifikovali sme 13 vážnych 

systémových chýb a viac ako 390 pri hodnotení. Dali sme odporúčania ministrovi, aby to zmenil. Teraz chceme porovnať, 

či sa dodržiavali opatrenia, ktoré premietli do manuálov a metodiky hodnotiteľov. Máme indíciu, že sa tak nedialo. 

 

Karol MitríkZdroj - Milan David 

 

Čo boli vtedy najvážnejšie zistenia? 

 

Spôsob hodnotenia. Nemôže sa stať, že kritériá nastavím tak, že bude hodnotiteľ rozhodovať subjektívne. Na to je Brusel 

najviac citlivý, lebo subjektivita vytvára priestor na korupciu. Obhajoba, ktorá teraz na školstve zaznela, že hodnotitelia v 

konflikte záujmov sa mali sami vzdať projektov, je neprípustná. Riadiaci orgán eurofondov ich musí mať prelustrovaných, 

priemyselný projekt nemôže hodnotiť internista. 

 

Aké sú najväčšie slabiny čerpania eurofondov na Slovensku? 

 

Časová tieseň, ktorá limituje kvalitu a odbornosť. Veľmi formálny systém vnútornej kontroly. Takmer vôbec sa 

nekontroluje využitie eurofondov na mieste. Rezervy sú v existencii jasných manuálov pre hodnotiteľov. Býva veľmi malé 

bodové rozhranie medzi úspešnými alebo neúspešnými, v roku 2012 bol na školstve rozdiel iba pol bodu. Často 

prijímatelia doplácajú aj na nejednoznačné stanoviská sprostredkovateľského orgánu. Tie sa dvakrát, trikrát menia. 

Potom príde kontrola z Bruselu a oni musia znášať náklady, keď EÚ neuzná ich oprávnenosť. 

 

Hrozí v súčasnosti, že Slovensko nebude schopné čerpať eurofondy na vedu? 
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O chvíľu sme v štvrtom roku programovacieho obdobia a máme vyčerpaných šesť percent. Ak nebudú zazmluvnení 

prijímatelia a nezačnú čerpať peniaze do konca roka, Brusel nám v rámci svojich pravidiel škrtne napríklad desať percent 

prostriedkov. Neviem si predstaviť, že sa tomu vyhneme. Lebo do toho vstupuje ešte aj faktor, že úspešní žiadatelia 

musia stihnúť verejné obstarávania. 

 

Karol MitríkZdroj - Milan David 

Nekontrolujeme Hornú Dolnú 

 

Opakovane ste kontrolovali Finančnú správu a dostali ste sa do sporu s jej prezidentom Františkom Imreczem, ktorý 

výsledky namietal ako nepresné. Už ste sa dohodli? 

 

My si za svojimi závermi stojíme. Išlo o paralelnú kontrolu spolu s ČR, aby sme nemali len suché zistenia, ale vedeli sa s 

niekým porovnať. V prvej etape sme sa bavili, či môžeme posudzovať efektivitu výberu spotrebných daní. Zladili sme si 

legislatívu a šli sme na kontrolu. 

 

Z nej vyplynulo, že naši daniari sú príliš neefektívni, teda veľa stoja a vyberú málo spotrebných daní. F. Imrecze však 

tvrdí, že ste vychádzali zo zlých počtov a úradníkov je v skutočnosti menej. 

 

Všetky dáta, z ktorých sme vychádzali, nám poskytla Finančná správa. Ale aj keby sme počítali s nižším číslom 

zamestnancov, sme oproti ČR horší. Náklady máme podstatne vyššie, pritom uvádzame, že máme omnoho vyspelejší IT 

systém. Korektne sa k tomu postavil minister financií Peter Kažimír, keď povedal, že Finančná správa musí podniknúť 

kroky a šetriť. 

 

Čo našli kontroly 

 

Nemocnice 

 

 Podľa NKÚ krívajú v hospodárení aj nákupoch techniky. Verejné obstarávanie vykazovalo znaky nedodržiavania zásad a 

podozrení z predraženia. 

 

Nár. diaľničná spoločnosť 

 

 Kontrolóri zistili nedostatky v príprave výstavby diaľnic, menovite križovatky Triblavina, vrátane chýbajúcich analýz 

dopravných prieskumov a hrozby nedodržania termínu. 

 

Kontrola výberu spotrebných daní 
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 Podľa porovnania s ČR má slovenská Finačná správa priveľa zamestnancov a vysoké administratívne výdavky. 

Kontrolóri porovnávali efektivitu správy spotrebných daní v rokoch 2012 až 2015. Kým Slovensko vynaložilo na výber sto 

eur spotrebných daní 1,94 eura, v Česku to bolo len 0,73 eura. 

 

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) 

 

 Zistili 28 vážnych nedostatkov, najmä pri hodnotení žiadostí o nenávratný finančný príspevok Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2020. Závery podľa NKÚ poukazovali na neštandardné konanie vrcholového manažmentu a na možnú 

korupciu a preto podal podnet na políciu. PPA patrila pod rezort, ktorý riadil Ľubomír Jahnátek zo Smeru-SD. 

 

V správe konštatujete, že máme pridrahý IT systém. Ako to je? 

 

Objemovo náklady nemožno porovnávať. Je pravda, že máme lepší systém na sledovanie pohybov tovarov. My sme sa 

pozerali na update systému. Problém bol v tom, že za sledované obdobie sme mali s ČR rovnaké ročné náklady a potom 

tam boli dva roky, keď nám šialeným spôsobom vybehli hore. Finančná správa nám nevedela zdôvodniť, čo mimoriadne 

nakupovala. 

 

Vyzerá to tak, že Finančnú správu máte v hľadáčiku. Nezamerali ste sa na ňu preto, že vašou poradkyňou je bývalá 

daňová riaditeľka Mária Machová, ktorá tam možno mala nejaké nenaplnené ambície? 

 

V žiadnom prípade. Vôbec to nie je tendenčné, kontrolujeme ich preto, že spravujú veľký balík štátnych príjmov a je tam 

veľa rizík. Kde inde by sme mali byť? Nebudeme predsa chodiť do Hornej Dolnej, kde majú rozpočet stotisíc a budeme 

tam sedieť a kontrolovať, či správne vyplnili kolónky v účtovníctve. 

 

Karol MitríkZdroj - Milan David 

K ideálu niečo chýba 

 

Z ostatných aktivít štátu, kde je podľa vás najväčší priestor na zlepšenie? Je to zdravotníctvo, verejné obstarávanie, 

projekty ESO, elektronické trhovisko, Unitas? 

 

ESO a elektronické trhovisko vylúčim, lebo tam sme ešte na kontrole. Unitas beží, ako beží – dodnes nie je zrealizovaná 

integrácia colnej a finančnej časti. A to ešte nehovoríme ani o odvodoch. Na druhej strane, po peripetiách, keď sa 

zavádzal nový systém, starý KONS nezálohovali a našťastie im to do Unitasu naskočilo. To bolo veľké riziko. No termíny 

nábehu nedodržali. V integrácii treba pokračovať. 

 

A z tých ostatných oblastí – zdravotníctvo? 
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Ukazuje sa, že sa tam pokračuje v tých problémoch, ktoré sme identifikovali už v minulosti. Napríklad v nedodržiavaní 

rozpočtových pravidiel a skladby výdavkov. 

 

Z toho potom vyplýva zadlžovanie nemocníc? 

 

Áno. Je tam netransparentné verejné obstarávanie, konanie v zhode – dali sme podnet aj na Protimonopolný úrad SR. 

Alebo účelovo organizované verejné obstarávanie, keď si na samotné obstarávanie zohnali poradcu, ktorý tú súťaž potom 

aj vyhral. Ukazuje sa, že zdravotnícke ústavy, ktoré fungujú ako obchodné spoločnosti, hospodária lepšie. Nezávidím 

ministrovi Tomášovi Druckerovi, ale veľmi mu fandím. Je to jeden z mála ministrov, ktorý s nami kontroly konzultuje a 

dokonca si jednu aj vypýtal. Zdravotníctvo je moja srdcovka, lebo každý z nás potrebuje funkčnú zdravotnú starostlivosť. 

Točí sa tam dostatok peňazí, ale v mnohých prípadoch nie sú na správnom mieste. 

 

Má NKÚ dostatok kompetencií na to, aby jeho zistenia mali aj bodku vo forme nápravných opatrení či potrestaní 

vinníkov? 

 

Keď som sem išiel, myslel som si, že NKÚ by mohol dávať aj pokuty. Ale nikde v Európskej únii najvyššie kontrolné úrady 

nemajú represívne právomoci. Má to pre kontrolnú inštitúciu veľkú výhodu. Väčším trestom nie je ani tak podnet na 

prokuratúru alebo políciu, ale skôr to, že sa zisteniam venujete vy, médiá. Aj keď subjekt nesúhlasí, my kontrolnú správu 

dáme von. Ak objavíme porušenie rozpočtových pravidiel, pošleme to ministerstvu financií, aby dali pokutu. Ak vidíme 

trestnú činnosť, dáme podnet polícii. 

 

Ako vaše výstupy konkrétne pomohli napríklad v spomínanej Finančnej správe? 

 

Myslím si, že pomohli, aj po kontrole v oblasti spotrebných daní. Aj opatrenia, ktoré oni sami navrhli, kontrolujeme, či sa 

posúvajú ďalej. Ak to nerealizujú, je to z hľadiska verejnej mienky potom silné negatívum. Ale politická zodpovednosť už 

nie je na pleciach NKÚ. 

 

Čiže zákon, ktorý sa týka NKÚ, je v poriadku? 

 

Legislatíva, ktorú máme, je dobrá. Vo výkone kontrol nám nič nebráni, netreba nič meniť. Môžeme kontrolovať až 16-, 17-

tisíc subjektov – všade, kde tečú prostriedky z verejných zdrojov. Jediná vec, čo nám chýba, je, že v Poľsku, Maďarsku, 

Česku i Rakúsku je silnejšia tá koncovka. Pomohol by možno kontrolný výbor parlamentu, kde by sa záverečné správy 

kontrol prerokúvali za účasti štatutárov kontrolovaných subjektov. Ukladal by úlohy pre ministra, vládu či štátny podnik. 

 

Na úrade budujete analytický tím, ktorý by dopĺňal reformu Hodnota za peniaze. V akom je to stave a čo vlastne títo 

analytici robia? 
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Analytický útvar už máme a uchádzame sa o európske zdroje na vzdelávanie. Mali by nám pomáhať v príprave plánu 

kontrol. Aby to neboli len súladové a finančné kontroly, ale aj kontroly verejnej politiky, výkonnostné kontroly. V školstve, 

zdravotníctve. Aby tu bol tím, ktorý naservíruje témy na kontrolné akcie pomocou predbežných štúdií. 

 

Nezávidím ministrovi zdravotníctva, ale veľmi mu fandím 

 

Raz ste sa vyjadrili, že by ste na úrad radi dali nápis, ako majú v Česku, že verejné peniaze na kontrolu sú tie najlepšie 

minuté. Kedy bude úrad v takom stave, že si tento slogan zavesíte? 

 

V súčasnosti nás hodnotí český úrad a výsledky budú v budúcom roku. Ale chceme podstúpiť aj takzvané hodnotenie 

spôsobom peer review, kde nás bude hodnotiť päť iných kontrolných inštitúcií zo sveta. Závery budeme mať v roku 2020. 

K ideálu nám ešte čosi chýba. Ľudia tu majú motiváciu, lebo o naše výsledky je záujem. Ich práca nekončí v zásuvke, ale 

sa o nej hovorí. Loď sa už otáča. Prierezové kontroly sú veľkým krokom vpred, pretože umožňujú porovnávanie, 

napríklad medzi samosprávami. Spomínaná pani Machová je pre úrad veľkým prínosom, na mnohých veciach je aj jej 

rukopis. 

 

Karol MitríkZdroj - Milan David 

Funkciu nemám za odmenu 

 

Boli ste šéfom SIS, keď prepukla kauza Gorila. Urobila podľa vás SIS v predchádzajúcom období všetko pre to, aby 

prípad mal koncovku? 

 

Vtedajší riaditeľ Ladislav Pittner (SDKÚ) urobil gro roboty. SIS je informačná služba, nemá vyšetrovacie právomoci. 

Získané informácie odovzdáva kompetentným na ďalšie spracovanie, ústavným činiteľom a polícii. 

 

No bolo dobré informovať v tejto konkrétnej veci vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu, keď šlo o jeho privatizačné 

kauzy? 

 

To je povinnosť SIS. A pozor, nebol to len Dzurinda, kto dostal informáciu. SIS informovala všetkých, aj nižšie zložky 

polície. 

 

Ale na vyšetrovanie korupcie sú a aj vtedy boli špecializované zložky polície. Nemala SIS spolupracovať s nimi? 

 

Mne sa to obdobie ťažko hodnotí, lebo ja som nebol pri dianí. O mnohom, čo som sa dozvedel o Gorile z utajovaných 

zdrojov, nemôžem hovoriť, lebo ma viaže povinnosť mlčanlivosti. No SIS urobila podľa môjho názoru všetko, čo mala a 

čo jej ukladal zákon. Najdôležitejší aspekt na tejto kauze si nikto nevšíma. Všetko sa zvaľuje len na SIS. Treba sa 

pozerať aj na to, čo robilo vtedy ministerstvo vnútra, ako aktívne konali ľudia v tomto rezorte, v polícii. 
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K lepšiemu výsledku vyšetrovania by možno prispelo, keby ste ako šéf SIS zbavili mlčanlivosti bývalého príslušníka Petra 

Holúbeka, ktorý Gorilu nahrával. Vy ste odmietli. 

 

Áno, za tým si stojím. Sú na to vážne dôvody, o ktorých opäť nemôžem hovoriť. 

 

Keď to neviete vysvetliť, vyzerá to tak, že ste funkciu na NKÚ dostali za odmenu. Za to, že ste kryli nielen SDKÚ, ale aj 

Smer, ktorý sa v Gorile spomína. 

 

Absolútne odmietam tieto konštrukcie. Ako šéf SIS som sa vždy snažil, aby služba postupovala v medziach zákona, a tak 

ani ja som nemohol podľahnúť verejnému tlaku a porušiť predpisy. Niektoré požiadavky, vrátane zbavenia mlčanlivosti, 

išli nad zákonný rámec. Uvedomil som si aj to, že raz v službe skončím a pôjdem do civilu. Chcel som sa vyhnúť súdnym 

sporom, ktoré by som si sám vyrobil. Riaditeľ SIS nemôže začať porušovať zákon, lebo potom je zo služby trhací 

kalendár. A SIS bola v čase môjho nástupu už ako-tak znormalizovaná po excesoch za Ivana Lexu. Tie mali dozvuky ešte 

aj za Ladislava Pittnera. Unikali informácie a obchodovalo sa s nimi. 

 

Aj s Gorilou? 

 

Bolo verejné tajomstvo, že Gorila sa predávala. A niektorí ju radi kupovali. Až potom, keď ju politici prestali kupovať, tak 

sa objavil celý spis na internete. 

 

Aj nahrávky samotné? 

 

To neviem s určitosťou povedať, ale myslím, že nahrávky nie. 

 

Vy ste sa k nejakej dostali? 

 

Keď som nastúpil, už žiadne neexistovali. Boli zničené, tak ako ukladá zákon. Je to povinnosť, keď nie sú využité na 

ďalšie konanie. Verifikácia dokumentu, ktorý sa objavil na internete, bola preto veľmi ťažká. Existuje analýza na základe 

jedného počítačového systému, ktorá vraví, že možno 20 až 50 percent z toho prepisu je pravdivých. Zvyšok bolo 

účelovo dopracovaných. Napríklad úvodná časť o mojom predchodcovi bola absolútne tendenčná. 

 

A tú analýzu vypracoval kto? 

 

Existujú také počítačové programy. Nehovorím, že na SIS, ale v externom prostredí. 

 

Ale predsa musíte vedieť, kde sa analýza robila, keďže ste o nej informovaný. 

 

Musím, ale nemusím vám to povedať. Robili ju tí, čo o tom niečo vedeli. 
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Ľudia, čo obchodovali s informáciami, ešte sú v SIS? 

 

Väčšina už nie. Môj predchodca Jozef Magala urobil veľké upratovanie. Postrihal kontakty. 

 

Aký je teda skutkový stav, čo môžete vy k existencii spisu Gorila povedať? 

 

Keď som prišiel do SIS, z rozprávania som zistil, ako to celé asi bolo a že v byte sa nahrávalo. Potom sa mi dostal do rúk 

ten pamflet. Pamätníci, ktorí boli v SIS, mi povedali, že niektoré tvrdenia sú v ňom namodelované účelovo. Ja som sa 

nemal o čo oprieť, aby som ho verifikoval. Nič už totiž nebolo živé. V tom čase som už nič nemohol urobiť. 

 

Aj vďaka vám oslobodili viceprimátora Košíc Eugena Čuňa z SDKÚ súdeného za korupciu. Dosvedčili ste, že v čase, keď 

mal v Bratislave riešiť úplatky, bol s vami v Spišskej Novej Vsi. Poskytli ste mu falošné alibi? 

 

Nie. Ak by som nebol svedčil pri Čuňovi, dodnes ma hryzie svedomie. Nemal som k nemu špeciálny vzťah, ale ak by som 

mlčal, že som sa s ním v inkriminovaný deň stretol, bol by aj kvôli mne dnes v base. 

 

Vy ste si spomenuli na presný dátum tuším po šiestich rokoch. Máte takú dobrú pamäť? 

 

Utkvelo mi to v pamäti, lebo si išiel vybavovať pozostalosť k jednému môjmu známemu. A bol to taký špeciálny 

decembrový deň. Nehovoriac o tom, že túto skutočnosť som uviedol vyšetrovateľovi hneď v prvotných úkonoch, teda nie 

až na súde. 

 

Cítite sa dostatočne nezávislý, keďže za vás hlasovali aj poslanci Smeru? 

 

Bez podpory Smeru by nikto neprešiel. Ale ak by som mal robiť korekcie v kontrolách v prospech niekoho, tak odstúpim.  

 

Karol Mitrík (70) 

 

je predsedom Najvyššieho kontrolného úradu od roku 2015. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Slovenskej informačnej 

služby (2010 – 2012) i ako poslanec Národnej rady SR za SDKÚ (2002 – 2006). Predtým zasa ako primátor v rodnej 

Spišskej Novej Vsi. Za socializmu pracoval ako prevádzkový technik i predseda poľnohospodárskeho družstva, keďže 

vyštudoval agronómiu. K. Mitrík nebol členom KSČ. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Eva Králiková: Len čas musel dozrieť… 

 [pravda.sk; 28/08/2017; Pravda ; Zaradenie: Kultúra] 
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https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439716-eva-kralikova-len-cas-musel-

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

 

Slovenské národné múzeum spravuje vo svojom zbierkovom fonde pozostalosti významných osobností histórie, politiky, 

vedy, kultúry a umenia Slovenska. 

 

Od roku 1940 spravuje aj pozostalosť Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala dramatické osudy, kopírujúce aj vzťah 

spoločnosti, respektíve politických špičiek, k osobe jej pôvodcu – Štefánika. 

 

Monografia mapuje osudy pozostalosti od roku 1919, jej cestu do Prahy, neskôr na Slovensko, dopĺňanie pozostalosti 

prostredníctvom darov od významných osobností politického života, nákupov od pozostalých a priateľov. Po roku 1948 

bola pozostalosť z politických dôvodov delimitovaná do rozličných pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku. 

 

Historička Slovenského národného múzea v Martine Eva Králiková (1946) spravuje zbierky histórie, vrátane pozostalostí 

významných osobností. Výskum pozostalosti Štefánika postavila na poznaní archívnych dokumentov v múzeu, 

predmetov z pozostalosti Štefánika najmä v SNM v Martine, SNM-Historickom múzeu, Slovenskom technickom múzeu v 

Košiciach, Balneologickom múzeu v Piešťanoch, Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

 

SNM 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  S remízou spokojní len hostia zo Spišskej Belej 

 [spis.korzar.sme.sk; 28/08/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20635902/s-remizou-spokojni-len-hostia-zo-sp-belej.html 

 

Harichovčania nevyužili hodinovú presilovku. 

 

HARICHOVCE. Šieste kolo 5. ligy Podtatranskej začalo netradične už v piatok stretnutím Harichovce – Spišská Belá. 

 

Stovka divákov gól nevidela a domáci fanúšikovia odchádzali zo zápasu sklamaní. 

 

Presilovka hosťom ubrala sily 

 

Hoci mala výprava Spišskej Belej vzadu na autobuse nápis Školský výlet, ich majstrák na harichovskom trávniku zďaleka 

nebol len výletom. 

 

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439716-eva-kralikova-len-cas-musel-dozriet/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/439716-eva-kralikova-len-cas-musel-dozriet/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spis.korzar.sme.sk/c/20635902/s-remizou-spokojni-len-hostia-zo-sp-belej.html
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Po štvrťhodine hry hrali o desiatich, keď červenú kartu videl Martin Mezey. Po vylúčení domáceho Ondreja Riša v 74. 

minúte sa počet hráčov na ihrisku vyrovnal, ale hostí presilovka stála dosť síl. 

 

Po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu z ihriska oveľa spokojnejší schádzali hostia, ktorí v závere zápasu mali tri 

vyložené šance. 

 

"Rýchlo sme dostali červenú kartu a to nás pribrzdilo. Získali sme bod a s ním sme maximálne spokojní. Je pravdou, že 

neboli sme ďaleko k trom bodom, no znova zopakujem, že na to ako sme dlho hrali o desiatich, vybojovali sme remízu. 

Bohužiaľ, hlavne v závere sme mali vyložené gólové šance. Ostali nevyužité a tak máme cenný bod," zhodnotil 

vystúpenie svojho mužstva kapitán MŠK Slavoj Spišská Belá Matúš Heutschy. 

 

Do spevu im nebolo 

 

V Harichovciach cez víkend patril futbalový štadión folklórnym skupinám. Na ľudovej veselici však futbalistom príliš do 

spevu nebolo. 

 

Spišská Belá mala za sebou sériu piatich zápasov bez prehry a v Harichovciach hrala takmer hodinu po červenej karte o 

jedného menej. 

 

Domáci to vôbec nevyužili a paradoxne ich najlepším hráčom bol brankár Marek Sagula, ktorý zlikvidoval štyri gólové 

tutovky hostí. 

 

"Celý zápas nám chýbal pohyb. Síce sme mali územnú prevahu, ale streleckých príležitostí bolo veľmi málo. Trápili sme 

sa v koncovke a to sme dosť dlho hrali o jedného viacej. Spišská Belá bola nútená skôr sa zamerať na defenzívu. Mali 

nebezpečné protiútoky a hlavne v závere sme mohli aj inkasovať. Neviem prečo, ale vôbec nám to v tomto majstráku 

nešlo," povedal po remíze 0:0 tréner ŠK Harichovce Jozef Štofko a pridal stručné hodnotenie začiatku sezóny 2017/2018. 

 

"Z hľadiska nazbieraných bodov môžem vysloviť spokojnosť. Boríme sa s problém zranených hráčov. Každý zápas niekto 

vypadne. Nebolo ani najšťastnejším riešením hrať šestnásťčlennú súťaž. Za dvanásť dní hrať päť majstrákov je v 

amatérskych podmienkach príliš náročné." 

 

Pohárový zápas 

 

Po folklórnych slávnostiach bude na harichovskom trávniku ešte jedna slávnosť. 

 

V utorok 12. septembra (posunuté zo stredy) sa v pohárovom zápase predstaví atraktívny súper zo susednej druholigovej 

Spišskej Novej Vsi. 
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"Na Spišskú potrebujeme hlavne potrénovať. Tréningová dochádzka je veľmi slabá a aj proti Spišskej Belej bolo vidno, že 

nám pohyb chýba. Ak nebudeme proti Novovešťanom behať, nemáme šancu na dobrý výsledok," zdôraznil tréner 

Harichoviec. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 28. a utorok 29. augusta 

 [korzar.sme.sk; 28/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20633966/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-28-a-utorok-29-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. 

 

Stropkov 

 

28. 8. – 29. 8. Galenos, Stropkov Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

28. 8. - 29. 8. NA KORZE, Ružová 27/130 

https://korzar.sme.sk/c/20633966/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-28-a-utorok-29-augusta.html
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Levoča 

 

29. 8. - Zelená lekáreň, Železničný riadok 2 

 

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

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

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

28. 8. TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15, 29. 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 

 

28. 8. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 29. 8. AFRODITA, 

Námestie 1. mája 11, +421 058/7325979 

 

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

 

Revúca 

 

29. 8. Lianela - Muránska 1335/12 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

28. 8. Dr. Max, OD Kaufland, 29. 8. Schneider, Obrancov mieru 8 

 

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 

 

28. 8. Nemocnice Poprad, a. s., Banícka 803/28, 29. 8. Na autobusovej stanici, Jiřího Wolkera 466 

 

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

 

Humenné 

 

28. 8. MÁRIA, Krátka 3, +421 +421 57 7752020, 29. 8. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360 

 

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

 

Bardejov 

 

28. 8. - 29. 8. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

28. 8. – 29. 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 

 

28. 8. – 29. 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 

 

28. 8. – 29. 8. Rozkvet, Študentská 1452 

 

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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28. 8. MONIKA, SNP 3792/1, 07501 Trebišov +421 56 6686468, 29. 8. RODINNÁ, Čsl. Armády 3724, 07501 Trebišov 

055/2333713 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

28. 8. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 29. 8. FARMÁCIA, Nám. Osloboditeľov 945/15, +421 056/6441140 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  II. liga: Spišiaci opäť bodovali, Poprad získal bod 

 [korzar.sme.sk; 28/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20635697/ii-liga-spisiaci-opat-bodovali.html 

 

V 5. kole dala z východniarov o sebe najvýraznejšie vedieť Lokomotíva Košice. 

 

V 5. kole dala z východniarov o sebe najvýraznejšie vedieť Lokomotíva Košice. Spišská Nová Ves ozdobila svoje potulky 

po ihriskách súperov v úvode druholigovej sezóny ziskom ďalšieho bodu, tentoraz vo Zvolene. 

 

Lok. Košice - Komárno 4:1 (0:0) 

 

Góly: 51. a 68. Zajac, 54. a 82. Gáll - 79. Militosyan. ŽK: Horváth, Zajac - Sekulić. Divákov: 400. Rozhodca: Sedlár. 

LOKOMOTÍVA: Bréda - Ilinjo, Dický, Serečin (46. Gáll), Karaš, Cicman, Zajac, Pavúk, Tóth (24. Cmarko), Vancák, 

Horváth (73. Beli). KOMÁRNO: Tomaš - Podlucký, Morócz, Huszty (64. Rahman), Sekulić, Kele (53. Rodrigues), Matić, 

Špak, Bilyk, Hovsepyan, Militosyan. 

 

Bardejov - Trebišov 2:1 (2:1) 

 

Góly: 11. a 43. Hamuľak - 36. Lukáč. ŽK: Patarocha, Grohoľ, Szczepanski - Lukáč, Šuľák, Bellás. ČK: Šuľák (Trebišov). 

Divákov: 703. Rozhodca: Šuniar. BARDEJOV: Gmitter - Jacko, Berežný, Grohoľ, Belunek, Gruca (90. Ľalík), Verčimák 

(46. Ivanko Macej), Patarocha (46. Szczepanski), Andraščík, Pangrác-Piter, Hamuľak. TREBIŠOV: Giertl - Bellás, Kražel 

(73. Vojtek), Šuľák, Kolesár, Kolbas, Da Silva Junior (75. Jacko), Antonov (63. Maník), Ruskovský, Vajs, Lukáč. 

 

Pohronie - Poprad 0:0 

https://korzar.sme.sk/c/20635697/ii-liga-spisiaci-opat-bodovali.html
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ŽK: Nosko - Jančo, Urbanič. Divákov: 901. Rozhodca: Ježík. POHRONIE: Urminský - Župa, Nosko, Prikryl, Pelegríni, 

Frimmel, Garaj, Lipták (77. Pavúk), Paraj, Sojka, Blahút (85. Pittner). POPRAD: Malec - Urbanič, Hric, Palša, Hatok, 

Kopúnek (65. Daško), Maťaš, Medak, Horodník (46. Jančo), Kukoľ, Dubec (55. Holiš). 

 

Žilina B - Skalica 2:0 (1:0) 

 

Góly: 16. Šušolík, 70. Boženík. ŽK: Jánošík - Švrček, Opiela. Divákov: 206. Rozhodca: Gemzický. 

 

Šamorín - Podbrezová B 0:1 (0:1) 

 

Gól: 23. Kuc. ŽK: Soares, Juliao, Hajdúch, Santos - Lipčák, Lihan, Haščák, Vavrúš, Kačerík. ČK: Haščák (Podbrezová). 

Divákov: 320. Rozhodca: Libiak. 

 

L. Mikuláš - Bratislava 3:2 (2:2) 

 

Góly: 41. Otruba, 44. Staš, 87. Laco - 12. Prekop, 20. Štrba. ŽK: Prekop (Bratislava). Divákov: 380. Rozhodca: Kráľovič. 

 

Zvolen - Sp. N. Ves 2:2 (1:1) 

 

Góly: 28. Jackuliak, 59. Bojda - 22. Vitkaj, 63. Kubík. ŽK: Kmeť - Matić, Zekucia, Huszárik, Vilkovský, Vitkaj. Divákov: 

411. Rozhodca: Chromý. Zvolen: Jenčo - Mikinič (70. Makela), Memić (29. Bojda), Dubeň, Kotora, Sombat (81. Slovák), 

Jackuliak, Včelka, Lupčo, Kmeť, Hrebík. SNV: Huszárik - Kunzo, Sedláček, Matić, Zekucia, Adekuoroye (70. Vantroba), 

Vitkaj, Kubus (90. Baranyi), Kováč, Kubík, Vilkovský (80. Kaluvič). 

 

Sereď - Nové Mesto n/V 7:0 (4:0) 

 

Góly: 16. a 28. Morong, 20. a 52. Bilas, 4. Milunovič, 88. Jankto, 90. Loduha. ŽK: Ďanovský, Jurica (obaja N. Mesto). 

Divákov: 468. Rozhodca: Glova. 

 

Tabuľka 

 

1. Žilina B 5 4 0 1 16:4 12 

2. Skalica 5 4 0 1 9:4 12 

3. Lok. Košice 5 4 0 1 9:4 12 

4. L. Mikuláš 5 3 2 0 13:3 11 

5. Bardejov 5 3 1 1 7:6 10 

6. Sereď 5 3 0 2 15:5 9 
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7. Poprad 5 2 2 1 5:2 8 

8. Bratislava 5 2 0 3 11:10 6 

9. Nové Mesto n/V 5 2 0 3 5:12 6 

10. Pohronie 5 1 2 2 3:5 5 

11. Sp. N. Ves 5 1 2 2 5:9 5 

12. Zvolen 5 1 2 2 4:11 5 

13. Podbrezová B 5 1 1 3 5:8 4 

14. Šamorín 5 1 0 4 4:8 3 

15. Trebišov 5 1 0 4 2:6 3 

16. Komárno 5 1 0 4 6:22 3 

 

Program 

 

6. kolo, 1. 9. 2017 o 17.00 hod.: Skalica - Sereď, 2. 9. o 17.00 hod.: Bratislava - Pohronie, Komárno - Bardejov, Nové 

Mesto n/V - Lok. Košice, Šamorín - Žilina B, 2. 9. o 19.00 hod.: Poprad - Sp. N. Ves, 3. 9. o 10.30 hod.: Podbrezová B - 

Zvolen, 3. 9. o 17.00 hod.: Trebišov - L. Mikuláš. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kam za kultúrou - pondelok 28. a utorok 29. augusta 

 [korzar.sme.sk; 28/08/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20633965/kam-za-kulturou-pondelok-28-a-utorok-29-augusta.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - (pondelok) Veľká oriešková lúpež 2 o 13.10, 16.50, Temná veža o 19.00, Barry Seal: Nebeský 

gauner o 18.30, 21.00, Emoji Film o 13.00, 16.10, Po strništi bos o 15.10, 17.30, 19.50, 21.00, Čiara o 15.20, 17.50, 

19.30, 20.20, Emoji Film 3D o 14.10, Temná veža o 13.50, 16.20, Ja, zloduch 3 o 16.00, Zabijakov osobný strážca o 

17.00, 20.40, Annabelle 2: Stvorenie zle o 18.10, 20.30, Na doraz o 18.20, Dunkirk o 14.40, (utorok) Veľká oriešková 

lúpež 2 o 13.10, 16.50, Temná veža o 19.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 18.00, 21.00, Emoji Film o 13.00, 16.10, Po 

strništi bos o 15.10, 17.30, 19.50, Čiara o 15.20, 17.50, 19.30, 20.20, Emoji Film 3D o 13.00, Temná veža o 13.50, 15.50, 

Ja, zloduch 3 o 16.00, Zabijakov osobný strážca o 17.00, 21.00, Annabelle 2: Stvorenie zle o 18.10, 20.30, Na doraz o 

18.20, Dunkirk o 14.40, PREDPREMIÉRA - Terminátor 2: Deň zúčtovania 3D o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - 

(pondelok, utorok) 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 

https://korzar.sme.sk/c/20633965/kam-za-kulturou-pondelok-28-a-utorok-29-augusta.html
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14.00, 16.00, Čiara o 16.10, 18.20, 20.00, Ja, zloduch 3 o 14.40, 16.25 hod., AMFITEÁTER - (utorok) Valerian a mesto 

tisícov planét o 20.00 hod., ÚSMEV - (pondelok) Po strništi bos o 18.00, Na mliečnej ceste o 20.15 hod., (utorok) Po 

strništi bos o 18.00, Čiara o 20.15, Letné kino na dvore: Muž menom Ove o 21.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - (pondelok, utorok) 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: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Výstava: Citrusy a palmy (do 3. 9.), KATOVA 

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

na jedno...! (do 8. 10.), 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, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, 

detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie 

fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - 

Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo 

Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, 

Peter Smik: Krabice, 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 

 

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

café: Takí ako my o 21.00 hod., (utorok) Kino na dvore: Príbeh lesa o 21.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - (pondelok) Barry Seal: Nebeský gauner o 18.30, 20.50, Po strništi bos o 15.30, 17.50, Temná 

veža o 18.50, 20.40, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.40, 14.40, 15.50, Emoji Film 3D o 13.20, Annabelle 2: Stvorenie zla o 

21.00, Čiara o 16.00, 18.00, 20.30, Dunkirk o 15.40, Emoji Film o 16.40, Ja, zloduch 3 o 13.30, Zabijakov osobný strážca 

o 18.10 hod., (utorok) Barry Seal: Nebeský gauner o 18.30, Po strništi bos o 15.30, 17.50, Temná veža o 18.20, 20.40, 

Veľká oriešková lúpež 2 o 13.40, 14.10, 15.50, Emoji Film 3D o 13.20, Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Čiara o 16.00, 

18.00, 20.30, Dunkirk o 15.40, Emoji Film o 16.10, Ja, zloduch 3 o 13.30, Zabijakov osobný strážca o 18.10, 

PREDPREMIÉRA - Terminátor 2: Deň zúčtovania 3D o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - (pondelok) Barry Seal: 

Nebeský gauner o 20.50, Po strništi bos o 18.10, Temná veža o 18.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 16.10, Annabelle 2: 

Stvorenie zla o 21.00, Čiara o 18.20, 20.40, Emoji Film o 16.00, Zabijakov osobný strážca o 16.20 hod., (utorok) Barry 

Seal: Nebeský gauner o 20.50, Po strništi bos o 18.10, Temná veža o 18.00, Veľká oriešková lúpež 2 o 16.10, Čiara o 

18.20, 20.40, Emoji Film o 16.00, Zabijakov osobný strážca o 15.30, Ja, zloduch 3 o 13.20, PREDPREMIÉRA - 

Terminátor 2: Deň zúčtovania 3D o 20.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - (pondelok) Po strništi bos o 19.30, (utorok) Veľká 

oriešková lúpež 2 o 17.30, Na Mliečnej ceste o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, 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, 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ 

ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Peter 

Pollág - Výstup na Zelené pleso (do 20. 9.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového 

fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB - Longhitano Guido Andrea: Polícia na Slovensku (do 31. 8.), STARÝ SMOKOVEC: 

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

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

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

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

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

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

ceste zo Slovenska do Compostely (do 3. 9.) 

 

Späť na obsah 
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1.29.  Spišiaci oslavovali Dni mesta 

 [Korzár; 199/2017; 28/08/2017; s.: 11; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Sokoliari, historický tábor, remeselníci, veselý program. Víkend patril oslavám. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Šošovkovité námestie počas posledného augustového víkendu patrilo oslavám Dní mesta. 

Návštevníci sa kochali šikovnými rukami remeselníkov, ktorí svoje stánky postavili pozdĺž celého námestia. Tí najmenší 

sa zabávali na divadelných hrách či s dravcami na rukách. Pozrite si atmosféru, ktorá ovládla Spišskú Novú Ves. TEXT 

A FOTO: JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


