
Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 9. 2017 

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

 

1. Spišská Nová Ves 

1.1. Baleťáci z Madagaskaru 

     [Eurotelevízia; 34/2017; 28/08/2017; s.: 28,29; Galina Lišháková ; Zaradenie: PRÍRODA] 

1.2. VIEME PRVÍ: Zvrat v prípade šikanovanej školáčky: Zasiahol prokurátor! 

     [pluska.sk; 05/09/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.3. Už po piatykrát sa na Slovensku uskutočnia voľby predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov 

     [Obecné noviny; 35/2017,36/2017; 05/09/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: VOĽBY DO VÚC] 

1.4. Dedinou roka 2017 sa stala - Oravská Polhora z okresu Námestovo 

     [Obecné noviny; 35/2017,36/2017; 05/09/2017; s.: 10; sažp ; Zaradenie: SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2017] 

1.5. V Slovenskom raji chýbajú cyklochodníky, samospráva má smelé plány 

     [pluska.sk; 06/09/2017; tim, tasr ; Zaradenie: Regióny Stredné Slovensko] 

1.6. Útočníčka z prípadu zbitej školáčky: Na súde jej došla odvaha! 

     [pluska.sk; 07/09/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

1.7. Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

     [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.8. Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

     [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

1.9. Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

     [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova Regióny] 

1.10. Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej činnosti a fungovaní 

     [hlavnespravy.sk; 08/09/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hidajet Delic ; Zaradenie: Z domova] 

1.11. Mladí ľudia majú šancu dozvedieť sa všetko o Európskej únii 

     [spis.korzar.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.12. II. labdarúgóliga, 7. forduló: Szereden végre elmozdulnának a holtpontról a somorjaiak 

     [parameter.sk; 08/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.13. Kúpalisko v Spišskej už zatvorilo svoje brány: Vedúci zhodnotil tohtoročnú sezónu 

     [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Spojená škola v Spišskej Novej Vsi na nepoznanie: Tieto zmeny znížia náklady na energie až o 70% 

     [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Spojená škola Spišská N. Ves ; Zaradenie: Spišská] 

1.15. Predveďte sa: KVÍZ pre všetkých Novovešťanov. Viete, ako rástlo naše mesto? 

     [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

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

     [pluska.sk; 08/09/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 

1.17. Pútnikov do Lúrd odvezie z Košíc špeciálny vlak 

     [kosice.korzar.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Dopravný servis z Košíc a okolia] 

1.18. Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskeho pútnického mesta Lurdy 

     [hlavnespravy.sk; 08/09/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Z domova] 

1.19. Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

     [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 
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1.20. Železnice vypravia špeciálny vlak do známeho francúzskeho mesta Lurdy 

     [tkkbs.sk; 08/09/2017; ( TK KBS, TASR; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

1.21. Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

     [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.22. Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

     [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

1.23. Poslancom chce byť v krajských voľbách 469 kandidátov: Koľkí sú z Rožňavy? 

     [roznava.dnes24.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Rožňava] 

1.24. Popradčanky vstupujú do novej sezóny s najvyššími ambíciami 

     [spis.korzar.sme.sk; 08/09/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.25. Špeciálny vlak odvezie pútnikov z Košíc do francúzskych Lúrd 

     [domov.sme.sk; 08/09/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

1.26. Popradské líšky v novej sezóne ciele nemenia. Prvý zápas už v sobotu 

     [poprad.dnes24.sk; 08/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

1.27. V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [postoj.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.28. V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [sportinak.sk; 08/09/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

1.29. V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.30. V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

1.31. V nováčikovských kempoch NHL aj Slováci: Týchto osem hráčov zabojuje o priazeň trénerov 

     [cas.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.32. V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.33. V nováčikovských kempoch sa predstaví osem Slovákov, je tam aj Réway či Bondra 

     [sport.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - NHL] 

1.34. Tipy na víkend 9. a 10. septembra 

     [korzar.sme.sk; 08/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.35. FOTO Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskeho pútnického mesta Lurdy 

     [netky.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Relax] 

1.36. V nováčikovských kempoch sa predstaví osem mladých Slovákov 

     [hokejportal.net; 08/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: NHL] 

1.37. NHL: V kempoch pre nováčikov až osem mladých Slovákov 

     [netky.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.38. Špeciálny vlak pre lurdských pútnikov 

     [Šport; 208/2017; 09/09/2017; s.: 15; JÁN FELIX ; Zaradenie: zo sveta, z domova] 

1.39. Pútnikov do Lúrd odvezie špeciálny vlak 

     [Korzár; 208/2017; 09/09/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: región] 
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1.40. Slovenský reprezentant nešetril chválou: Dojímavé slová na adresu Martina Réwaya! 

     [pluska.sk; 09/09/2017; pm ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.41. Hrozivá nehody motorkára 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 09/09/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

1.42. Nehoda v Spišskej Novej Vsi: Motorkár sa čelne zrazil s protiidúcim autom 

     [tvnoviny.sk; 09/09/2017; SPIŠSKÁ NOVÁ VES/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

1.43. Motorkár havaroval na Spiši, utrpel vážne zranenia 

     [spis.korzar.sme.sk; 09/09/2017; Klaudia Jurkovičová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

1.44. Študenti vypustili stratosferický balón 

     [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 09/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.45. Muži Stavbára Nitra obhájili titul, dva bronzy pre ŠK ŠOG 

     [mynitra.sme.sk; 09/09/2017; SITA, Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

1.46. Prvý zápas a tri body: Po opatrnom začiatku nastrieľali líšky sedem gólov 

     [poprad.dnes24.sk; 10/09/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.47. SÚLYOS BALESET: Szemből érkező autónak csapódott a mentőautót előző motoros 

     [tachometer.parameter.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.48. Zaujali iných, nech neujdú ani vám: Články, ktoré sa počas týždňa čítali najviac 

     [spisska.dnes24.sk; 10/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.49. Odsúdený vrah je späť: Ščurko zas brázdi klziská najvyššej súťaže. Aké mal pocity po prvom stretnutí? 

     [pluska.sk; 10/09/2017; brs ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.50. II. labdarúgóliga, 7. forduló: Zsinórban hatodszor (!) buktak a sereghajtó somorjaiak 

     [parameter.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.51. Harichovce zvládli generálku na zápas roka úspešne 

     [spis.korzar.sme.sk; 10/09/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.52. Spišiaci konečne doma. A s troma bodmi 

     [spis.korzar.sme.sk; 10/09/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.53. Tajomstvá v literatúre. Do Rožňavy zavíta Jana Pronská 

     [gemer.korzar.sme.sk; 10/09/2017; SITA ; Zaradenie: Gemer Korzár / Kultúra v Gemeri] 

1.54. II. futbalová liga - víkendový súhrn 

     [osporte.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

1.55. Muži Stavbára Nitra obhájili titul, Dubničanky na tróne po štyroch rokoch 

     [osporte.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Atletika] 

1.56. Slovenskému raju chýbajú cyklotrasy 

     [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 10/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.57. Auto prevrátené na strechu 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 10/09/2017;  Pavol Michalka; Zaradenie: z domova] 

1.58. Študenti vypustili stratosférický balón 

     [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 10/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.59. EVENTS COUNTRYWIDE 

     [The Slovak Spectator; 19/2017; 11/09/2017; s.: 11; Zuzana Vilikovská ; Zaradenie: CULTURE] 
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1.60. Tipy na dnes - pondelok 11. septembra 

     [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.61. Býci ovládli turnaj na domácej pôde 

     [kosice.korzar.sme.sk; 11/09/2017; Jozef Bojčík ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.62. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 11. septembra 

     [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.63. Kam za kultúrou - pondelok 11. septembra 

     [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.64. Motorkár havaroval na Spiši, utrpel vážne zranenia 

     [Korzár; 209/2017; 11/09/2017; s.: 4; KLAUDIA JURKOVIČOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Baleťáci z Madagaskaru 

 [Eurotelevízia; 34/2017; 28/08/2017; s.: 28,29; Galina Lišháková ; Zaradenie: PRÍRODA] 

 

Lemury sa delia na šesťdesiat druhov, najmenší má iba deväť centimetrov 

 

V latinčine znamená ,lemures' duchovia mŕtvych. Pomenovali ich tak preto, že vydávajú strašidelné kvílivé zvuky a v tme 

im svietia oči. Inak však pôsobia skôr milo a veselo. Najmä lemur sifaka, ktorého pohyby pripomínajú tanec. Smutné je, 

že patria medzi NAJOHROZENEJŠIE druhy na Zemi. 

 

Lemury žijú výlučne na ostrove Madagaskar. Vďaka priaznivým okolnostiam, medzi ktoré patrí aj dlhá neprítomnosť 

človeka, sa na ňom vyvinulo až okolo 60 druhov týchto cicavcov. Majú rôznu veľkosť, sfarbenie, dĺžku chvostov a iné 

odlišnosti. Živia sa listami stromov, kvetmi, ovocím a niektoré aj hmyzom. No len čo na pôdu tohto ostrova pred zhruba 

dvetisíc rokmi vstúpil človek a začal klčovať lesy, na ktoré je život lemurov viazaný, nastali pre ne krušné časy. I keď na 

Madagaskare žijú jedni z najchudobnejších obyvateľov zemegule, nielen lemury, aj iné druhy zvierat považujú za 

nedotknuteľné. Nezabíjajú ich ani v prípade, že im zničia úrodu na plantážach či v skladoch. Lovia ich len v časoch 

najväčšej núdze, aj to až po ich rituálnom odtabuizovaní šamanom. 

 

Postrach domorodcov 

 

Výnimku v tomto smere však predstavuje lemur ksukol chvostnatý ktorého sa veľmi boja. Domorodci veria tomu, že na 

koho ksukol ukáže prostredníkom, ten zomrie. Preto ak sa objaví v dedine či jej blízkosti, pokúšajú sa ho zabiť. Povera 

vznikla, pretože ksukol má dlhé prsty zakončené hnedými pazúrikmi. Ich pomocou si ľahšie vyťahuje z dutín stromov 

hmyz, svoju hlavnú potravu. I keď to ochranári aj vláda domorodcom vysvetľujú i prostredníctvom kampaní, zatiaľ 

bezvýsledne. Ksukol je bdelý v noci a spomedzi nočných lemurov je najväčší. Meria zhruba 40 cm, rovnako ako jeho 

chvost. Svetlo vôbec nemá rád, preto sa cez deň skrýva v guľovitom hniezde vybudovanom z vetvičiek a lístia. 
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Dvestokilový 

 

Obeťou pytliakov sa zas často stáva najväčší, až 60 cm vysoký lemur indri pre údajne veľmi chutné mäso. Podľa 

kostrových nálezov žil na ostrove ešte väčší lemur, Megaladapis edwardsi s váhou z hruba 200 kg, veľký asi ako gorila. 

Prezývajú ho aj koala lemur, lebo vzhľadom pripomínal skôr koalu. Či vyhynul v súvislosti s ľudským osídlením, alebo z 

iných dôvodov, nie je jasné. 

 

Tanečník 

 

Zaujímavé sú ,,tancujúce" lemury sifaka, ktoré sa podlá sfarbenia triedia ešte na ďalšie druhy strieborný, zlatý, 

diadémový... Aj ony žijú prevažne na stromoch, cez ktoré obratne skáču, ale keď sa ocitnú vo voľnom priestranstve, 

zdvihnú horné končatiny a presúvajú sa pomocou dvojitého bočného skoku, čím pripomínajú tanečníkov. Merajú zhruba 

50 cm, chvost majú asi o 10 cm dlhší. Rovnako vysokého lemura kata, ktorého čierno-biely pruhovaný chvost môže 

presahovať 100 cm, môžete vidieť aj na Slovensku - v zoologických záhradách v Košiciach, Spišskej Novej Vsi aj v 

Bratislave. V poslednej z nich sa mu v apríli tohto roku narodili dve mláďatá. 

 

Sedmospáč 

 

Najmenšie sú lemury trpasličie. Doposiaľ z nich prírodovedci objavili 24 druhov a tvrdia, že všetky sa vyvinuli zo 

spoločného predka zhruba pred 10 miliónmi rokov. Úplne najmenší je trpasličí lemur madam Berthe, ktorý meria iba 9 cm 

a váži 30 gramov. 

 

Predmetom veľkého vedeckého skúmania sa nedávno stal maki tlstochvostý (meria zhruba 20 cm a jeho chvost ešte o 

pár cm viac) pre svoj neobyčajne dlhý, až sedemmesačný spánok, na ktorý sa ukladá v čase sucha a nedostatku potravy. 

Energiu zatiaľ čerpá z tuku vo chvoste. Počas hibernácie sa tep jeho srdca spomalí zo 120 na 6 úderov za minútu, 

takmer nedýcha a teplota jeho tela sa vyrovná teplote okolia. Jeho skúmaním v čase hibernácie sa vedci snažia zistiť, 

prečo vlastne spíme. Získané poznatky by chceli využiť pri navodení stavu hibernácie u ľudí, napríklad po úraze hlavy, 

infarkte či cestovaní vesmírom na veľké vzdialenosti. 

 

Ničenie sa nekončí 

 

Napriek snahám záchranárov zachovať lemury v ich prirodzených životných podmienkach sa im to veľmi nedarí. A pritom 

skúšajú všetko možné, od podpísania medzinárodných dohôd o ochrane prírodných zdrojov, informačných kampaní, 

vytvárania prírodných rezervácií priamo na ostrove až po ponúkanie potravín domorodcom za dohodu o zastavení 

nelegálnej ťažby dreva. Podľa údajov monitorovania organizáciou TRAFFIC sa v rokoch 2010 až 2015 v chránených 

oblastiach Madagaskaru nelegálne zoťalo viac ako 350-tisíc stromov. Najmenej 150-tisíc ton dreva bolo načierno 
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vyvezených do Číny, Malajzie či na Maurícius. Zdravý rozum a dobro, žiaľ, dlhodobo poráža chudoba, nevzdelanosť, 

korupcia a politická nestabilita na Madagaskare. 

 

Autor - Galina Lišháková 

 

Foto: Proflmedia (3), Shutterstock (3), 

 

---- 

 

Foto: 

 

Nie, to nie je cvičený lemur. Sifaka sa pomocou dvojitého bočného skoku presúva po voľných priestranstvách  

 

Najväčší, až 60 cm vysoký lemur indri sa žiaľ často stáva obeťou pytliakov pre chutné mäso  

 

Domorodci veria, že na koho lemur ksukol ukáže svojím dlhým prstom, ten zomrie 

 

Najmenší lemur, madam Berthe, vzhľadom pripomína myšku 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  VIEME PRVÍ: Zvrat v prípade šikanovanej školáčky: Zasiahol prokurátor! 

 [pluska.sk; 05/09/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://85.248.116.198/regiony/vychodne-slovensko/nova-web-stranka-27.html 

 

Slovensko sa stále spamätáva z nevídanej šikany ku ktorej došlo 25. augusta v Krompachoch. Video ktoré zachytáva tri 

dievčatá z ktorých dve útočia, bijú, kopú a ťahajú za vlasy 14-ročnú školáčku je naozaj iba pre silné povahy. 

 

Dve dievčatá si vybrali za obeť školáčku Mimku (14). 

 

Autor - archív 

 

Agresivita iniciátorky napadnutia Daniely Š. (14) zo Žiaru nad Hronom, ktorej sekundovala kamarátka zo Sloviniek 

prekvapila aj dospelých a vyvolalo obrovskú vlnu nevôle. Čitatelia vo svojich komentároch agresorky vôbec nešetrili.  

 

Bez súcitu 

 

Dievčatá nemali zľutovanie nad kričiacou a od bolesti sa zvíjajúcou Mimkou (14). Vrcholom trýznenia dievčatka boli 

kopance do tváre, brucha a napokon si jej hlavou treli rozkrok. 

http://85.248.116.198/regiony/vychodne-slovensko/nova-web-stranka-27.html
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Video ako dôkaz 

 

Mnohí sa pýtajú, prečo dievčatku nepomohli dve kamarátky, ktoré s ňou boli. Ako sme sa dozvedeli, strach im nedovolil 

urobiť čokoľvek na obranu svojej spolužiačky. Akurát jedno z dievčat natočilo priebeh bitky, aby vraj mali dôkazový 

materiál. 

 

Polícia sa poponáhľala 

 

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol 

obvinenie voči dvom mladistvým osobám z trestného činu výtržníctva, pokusu ťažkej ujmy na zdraví a krádeže," uviedla 

pre Plus JEDEN DEŇ košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Dodala, že polícia vykonáva v danej veci 

potrebné procesné úkony. Ďalšie okolnosti prípadu sú v štádiu vyšetrovania. 

 

Prokurátor nezaháľal 

 

Muži zákona sa pousilovali a spis ešte dnes (5.9.) skončil v rukách prokurátora. Ten má vo veci jasno. V popoludňajších 

hodinách dozorujúci prokurátor Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves podal návrh na vzatie do väzby mladistvej 

Daniely Š. (17), za prečin výtržníctva, ublíženia na zdraví a prečin krádeže. Informáciu nám potvrdil hovorca Krajskej 

prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. 

 

Žiadne neviniatko 

 

Prokurátor zohľadnil pri rozhodovaní aj to, že Žiaranka spáchala rovnaký skutok už aj v minulosti. Vtedy ako trinásťročná 

napadla a brutálne zbila o dva roky staršiu Vanesu. V tom čase však kvôli nízkemu veku stíhanie bolo zastavené. 

"Prokurátor dôvody väzby stanovil tak, že je dôvodná obava, že bude pokračovať v páchaní trestnej činnosti," zdôraznil 

hovorca. 

 

Agresívna povaha 

 

Milan Filičko vysvetlil, že prokuratúra musí v každom prípade skúmať, či nie je možné nahradiť väzbu iným spôsobom, 

napríklad dohľadom probačného pracovníka. 

 

"V danom prípade ide o osobu agresívnu a preto s ohľadom na jej povahové vlastnosti rozhodol prokurátor podať návrh 

na vzatie do väzby. Ide o pokus ťažkej ujmy na zdraví, najprísnejší trest je v danom prípade 4-10 rokov, u mladistvých sa 

sadzba znižuje na polovicu," dodal. 

 

O návrhu rozhodne súd. 
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Čítajte viac 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Už po piatykrát sa na Slovensku uskutočnia voľby predsedov a poslancov ôsmich 

samosprávnych krajov 

 [Obecné noviny; 35/2017,36/2017; 05/09/2017; s.: 6; Redakcia ; Zaradenie: VOĽBY DO VÚC] 

 

Voľby predsedov a poslancov vyšších územných celkov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra. V poradí ide už o piate 

voľby - doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. (Pokračovanie z minulého čísla) 

 

V 11 volebných obvodoch zvolia obyvatelia košickej župy 57 poslancov 

 

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) prerokovali a bez rozpravy schválili návrh volebných obvodov pre voľby 

do orgánov Košického samosprávneho kraja (KSK) na zasadaní 12. júna. Ako uviedol predseda KSK Zdenko Trebula, 

návrh reaguje na zmeny legislatívy. 

 

Košický samosprávny kraj mal k 31. januáru tohto roka 798 015 obyvateľov. V nasledujúcom volebnom období bude mať 

57 poslancov a 11 volebných obvodov. Mesto Košice bude rozdelené štyri volebné obvody, kde sa bude voliť 17 

poslancov. V obvodoch Košice-okolie, Michalovce a Trebišov budú voliť po osem poslancov, v obvodoch Gelnica a 

Sobrance po dvoch poslancoch. V obvode Spišská Nová Ves budú voliť sedem poslancov a Rožňava päť poslancov. 

 

Sídlom volebnej komisie Košického samosprávneho kraja bude Úrad Košického samosprávneho kraja. 

 

Volebný obvod č. 1 - Košice I. 

 

Počet poslancov - 5 

 

Počet obyvateľov: 67 967(priemer na jedného poslanca 13 593 obyvateľov). 

 

Volebný obvod tvorí 6 mestských častí: Košice-Džungľa, Košice-Sídlisko Ťahanovce, Košice-Kavečany, Košice-Staré 

Mesto,Košice-Sever, Košice-Tahanovce. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 9. 2017 

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

Volebný obvod č. 2 - Košice II. 

 

Počet poslancov - 6 

 

Počet obyvateľov: 82 243 (priemer na jedného poslanca 13 707 obyvateľov). 

 

Volebný obvod tvorí 8 mestských častí: Košice-Lorinčík, KošicePoľov, Košice-Luník IX, KošiceSídlisko KVP, Košice-

Myslava, Košice-Šaca, Košice-Pereš, Košice-Západ. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 

 

Volebný obvod č. 3 - Košice III. 

 

Počet poslancov - 2 

 

Počet obyvateľov: 28 957 (priemer na jedného poslanca 14 478 obyvateľov). 

 

Volebný obvod tvoria 2 mestské časti: Košice-Dargovských hrdinov, Košice-Košická Nová Ves. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice 

 

Volebný obvod č. 4 - Košice IV. 

 

Počet poslancov - 4 

 

Počet obyvateľov: 59 949 (priemer na jedného poslanca 14 987 obyvateľov). 

 

Volebný obvod tvorí 6 mestských častí: Košice-Barca, Košice-Nad jazerom, Košice-Juh, Košice-Šebastovce, Košice-

Krásna, KošiceVyšné Opátske. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 

 

Volebný obvod č. 5 - Košice okolie 

 

Počet poslancov - 8 

 

Počet obyvateľov: 126 055 (priemer na jedného poslanca 15 756 obyvateľov). 
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Volebný obvod tvorí 114 obcí a miest: Bačkovík, Hosťovce, Nižný Čaj, Svinica, Baska, Hrašovík, Nižný Klátov, Šemša, 

Belža, Hýľov, Nižný Lánec, Štós, Beniakovce, Chorváty Nová Polhora, Trebejov, Bidovce, Chrastné, Nováčany Trstené 

pri Hornáde, Blažice, Janík, Nový Sálaš, Trsťany, Bočiar, Jasov, Obišovce, Turnianska Nová Ves, Bohdanovce, Kalša, 

Olšovany, Turňa nad Bodvou, Boliarov, Kecerovce, Opátka, Vajkovce, Budimír, Kecerovský Lipovec, Opiná, Valaliky, 

Bukovec, Kechnec, Paňovce, Veľká Ida, Bunetice, Kokšov-Bakša, Peder, Velká Lodina, Buzica, Komárovce, Perín-Chym, 

Vtáčkovce, Cestice, Kostoľany nad Hornádom, Ploské, Vyšná Hutka, Čakanovce, Košická Bela, Poproč, Vyšná 

Kamenica, Čaňa, Košická Polianka, Rankovce,Vyšná Myšľa, Čečejovce, Košické Oľšany, Rákoš, Vyšný Čaj, Čižatice, 

Košický Klečenov, Rešica, Vyšný Klátov, Debraď, Kráľovce, Rozhanovce, Vyšný Medzev, Drienovec, Kysak, Rudník, 

Zádiel, Družstevná pri Hornáde, Malá Ida, Ruskov, Zlatá Idka, Dvorníky-Včeláre, Malá Lodina, Sady nad Torysou, 

Žarnov, Ďurďošík, Medzev, Sena, Ždaňa, Ďurkov, Milhosť, Skároš, Geča, Mokrance, Slančík, Gyňov, Moldava nad 

Bodvou, Slanec, Hačava, Mudrovce, Slanská Huta, Haniska, Nižná Hutka, Slanské Nové Mesto, Háj, Nižná Kamenica, 

Sokoľ, Herľany, Nižná Myšľa, Sokoľany, Hodkovce. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 

 

Volebný obvod č. 6 - Gelnica 

 

Počet poslancov - 2 

 

Počet obyvateľov: 31 705 (priemer na jedného poslanca 15 852 obyvateľov) 

 

Volebný obvod tvorí 20 miest a obcí: Gelnica, Margecany, Smolník, Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom, Stará Voda, 

Henclová, Nálepkovo, Švedlár, Hrišovce, Prakovce, Úhorná, Jaklovce, Richnava, Závadka, Kluknava, Smolnícka Huta, 

Žakarovce, Kojšov, Velký Folkmar. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, SNP 1, Gelnica 

 

Volebný obvod č. 7 - Michalovce 

 

Počet poslancov - 8 

 

Počet obyvateľov: 110 772 (priemer na jedného poslanca 13 846 obyvateľov) 

 

Volebný obvod tvorí 78 miest a obcí: Bajany, Kačanov, Oreské, Trhovište, Bánovce nad Ondavou, Kaluža, Palín, Trnava 

pri Laborci, Besa, Kapušianske Kľačany, Pavlovce nad Uhom, Tušice, Bracovce, Klokočov, Petrikovce, Tušická Nová 

Ves, Budince, Krásnovce, Petrovce nad Laborcom, Veľké Kapušany, Budkovce, Krišovská Liesková, Poruba pod 

Vihorlatom, Veľké Raškovce, Čečehov, Kusín, Pozdišovce, Veľké Slemence, Čičarovce, Lastomír, Ptrukša, Vinné, Čierne 

Pole, Laškovce, Pusté Čemerné, Vojany, Drahňov, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Vola, Dúbravka, Ložín, Ruská, 
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Vrbnica, Falkušovce, Lúčky, Senné, Vysoká nad Uhom, Hatalov, Malčice, Slavkovce, Zalužice, Hažín, Malé Raškovce, 

Sliepkovce, Závadka, Hnojné, Markovce, Staré, Zbudza, Horovce, Maťovské Vojkovce, Strážske, Zemplínska Široká, 

Iňačovce, Michalovce, Stretáva, Zemplínske Kopčany, Ižkovce, Moravany, Stretavka, Žbince, Jastrabie pri Michalovciach, 

Nacina Ves, Suché, Jovsa, Oborín, Šamudovce. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Stredná odborná škola technická, pracovisko Kapušianska 6, Michalovce. 

 

Volebný obvod č. 8 - Rožňava 

 

Počet poslancov - 5 

 

Počet obyvateľov: 62 488 (priemer na jedného poslanca 12 497 obyvateľov) 

 

Volebný obvod tvorí 62 obcí a miest: Ardovo, Gemerská Poloma, Kružná, Rozložná, Betliar, Gočaltovo, Kunova Teplica, 

Rožňava, Bohúňovo, Gočovo, Lipovník, Rožňavské Bystré, Borka, Hanková, Lúčka, Rudná, Brdárka, Henckovce, 

Markuška, Silica, Bretka, Honce, Meliata, Silická Brezová, Brzotín, Hrhov, Nižná Slaná, Silická Jablonica, Čierna Lehota, 

Hrušov, Ochtiná, Slavec, Čoltovo, Jablonov nad Turňou, Pača, Slavoška, Čučma, Jovice, Pásková. Slavošovce, Dedinky, 

Kečovo, Petrovo, Stratená, Dlhá Ves, Kobeliarovo, Plešivec, Štítnik, Dobšiná, Koceľovce, Rakovnica, Vlachovo, Drnava, 

Kováčova, Rejdová, Vyšná Slaná, Gemerská Hôrka, Krásnohorská Dlhá Lúka, Rochovce, Gemerská Panica, 

Krásnohorské Podhradie, Roštár. 

 

Sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 

 

Volebný obvod č. 9 - Sobrance 

 

Počet poslancov - 2 

 

Počet obyvateľov: 22 809 (priemer na jedného poslanca 11 404 obyvateľov) 

 

Volebný obvod tvorí 47 obcí a miest: Baškovce, Inovce, Ostrov, Sobrance, Beňatina, Jasenov, Petrovce, Svätuš, 

Bežovce, Jenkovce, Pinkovce, Tašuľa, Blatná Polianka, Kolibabovce, Podhoroď, Tibava, Blatné Remety, Koňuš, 

Porostov, Úbrež, Blatné Revištia, Koromľa, Porúbka, Velké Revištia, Bunkovce, Krčava, Priekopa, Vojnatina, Fekišovce, 

Kristy, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Lekárovce, Ruská Bystrá, Vyšné Nemecké, Horňa, Nižná Rybnica, 

Ruskovce, Vyšné Remety, Husák, Nižné Nemecké, Ruský Hrabovec, Záhor, Choňkovce, Orechová, Šejkov. Sídlo 

obvodnej volebnej komisie: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance 

 

Volebný obvod č. 10 - Spišská Nová Ves 
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Počet poslancov - 7 

 

Počet obyvateľov: 99 340 (priemer na jedného poslanca 14 191 obyvateľov) 

 

Tvorí ho 36 obcí a miest: Arnutovce, Chrasť nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom, Smižany, Betlanovce, Iliašovce, 

Mlynky, Spišská Nová Ves, Bystrany, Jamník, Odorín, Spišské Tomášovce, Danišovce, Kaľava, Olcnava, Spišské 

Vlachy, Harichovce, Kolinovce, Oľšavka, Spišský Hrušov, Hincovce, Krompachy, Poráč, Teplička, Hnilčík, Letanovce, 

Rudňany, Vítkovce, Hnilec, Lieskovany, Slatvina, Vojkovce, Hrabušice, Markušovce, Slovinky, Žehra. Sídlo obvodnej 

volebnej komisie: Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 

 

Volebný obvod č. 11 - Trebišov 

 

Počet poslancov - 8 

 

Počet obyvateľov: 105 730 (priemer na jedného poslanca 13 216 obyvateľov) 

 

Volebný obvod tvorí 82 obcí a miest: Bačka, Hrčeľ, Novosad, Trnávka, B áčko v, Hriadky, Nový Ruskov, Veľaty, Bara, 

Kašov, Parchovany, Velká Tŕňa, Biel, Kazimír, Plechotice, Velké Ozorovce, Boľ, Klin nad Bodrogom, Poľany, Velké 

Trakany, Borša, Kožuchov, Pribeník, Velký Horeš, Boťany, Kráľovský Chlmec, Rad, Veľký Kamenec, Brehov, Kravany, 

Sečovce, Viničky, Brezina, Kuzmice, Sirník, Višňov, Byšta, Kysta, Slivník, Vojčice, Cejkov, Ladmovce, Slovenské Nové 

Mesto, Vojka, Čeľovce, Lastovce, Soľnička, Zatín, Čerhov, Leles, Somotor, Zbehňov, Černochov, Luhyňa, Stanča, 

Zemplín, Čierna, Malá Tŕňa, Stankovce, Zemplínska Nová Ves, Čierna nad Tisou, Malé Ozorovce, Strážne, Zemplínska 

Teplica, Dargov, Malé Trakany, Streda nad Bodrogom, Zemplínske Hradište, Dobrá, Malý Horeš, Svätá Mária, 

Zemplínske Jastrabie, Dvorianky, Malý Kamenec, Svätuše, Zemplínsky Branč, Egreš, Michaľany, Svinice, Hraň, Nižný 

Žipov, Trebišov. Sídlo obvodnej volebnej komisie: Gymnázium, Komenského 32, Trebišov. 

 

VÚC VOĽBY 4.11. 2017 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Dedinou roka 2017 sa stala - Oravská Polhora z okresu Námestovo 

 [Obecné noviny; 35/2017,36/2017; 05/09/2017; s.: 10; sažp ; Zaradenie: SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2017] 

 

Národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy 

dediny. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci v októbri. 

 

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2017 sa stala Oravská Polhora, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie 

princípov a požiadaviek súťaže spomedzi 20 zúčastnených dedín. Víťazná obec prezentovala príkladný rozvoj miestneho 
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hospodárenia, starostlivosť o obec, krajinu a životné prostredie, racionálne využívanie lokálnych zdrojov, zachovávanie 

vidieckej pospolitosti, partnerstiev, hmotného a nehmotného dedičstva s využitím rôznych foriem podpory na zachovanie 

ľudového folklóru, starostlivosť o obyvateľov obce, ako aj realizácie jedinečných aktivít vedúcich k harmonickému rozvoju 

obce. Ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v 15. ročníku súťaže o Európsku cenu 

obnovy dediny. 

 

,,Hodnotiaca komisia posudzovala prihlásené obce v zmysle pravidiel súťaže a v duchu motta aktuálneho ročníka 

európskej súťaže ,,myslieť dopredu", ktoré odráža skutočnosť, že žijeme stále v zložitejšom svete, v ktorom každé 

rozhodnutie a opatrenie ovplyvní iné sektory. Motto by malo byť signálom, aby sme našu pozornosť upriamili na zmenenú 

realitu, prejavili sa ako objavitelia a odvážili sa vykročiť na cestu za pokrokom s inovatívnymi, kreatívnymi a trvalo 

udržateľnými opatreniami," konštatoval manažér súťaže Dedina roka Ing. Andrej Švec. 

 

Komisiu tvorili zástupcovia vyhlasovateľov súťaže, generálneho partnera a partnerských organizácií. Druhé miesto v 

národnej súťaži obsadila obec Zemné (okres Nové Zámky) a tretie miesto obec Blatnica (okres Martin). 

 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční vo víťaznej obci Oravská Polhora v októbri 2017. 

 

Ocenené obce získavajú, okrem vecných cien od vyhlasovateľov súťaže a spolupracujúcich organizácií, aj finančné 

prostriedky od generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu pre podporu rozvoja a obnovy obce. 

 

Výsledky súťaže Dedina roka 2017 

 

1. miesto: Oravská Polhora (okres Námestovo) 

 

2. miesto: Zemné (okres Nové Zámky) 

 

3. miesto: Blatnica (okres Martin) 

 

Dedina ako hospodár 

 

Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves) ,,Za dlhodobo vyrovnaný a koncepčný prístup k vytváraniu priaznivých 

podmienok pre dynamický socioekonomický a spoločensky rozvoj obce." 

 

Dedina ako maľovaná 

 

Miklušovce (okres Prešov) ,,Za kreatívne dotváranie harmonického vzhľadu dediny s dôrazom na detail." 

 

Dedina ako klenotnica 
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Hronsek (okres Banská Bystrica) ,,Za príkladnú súčinnosť pri starostlivosti o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a 

ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu." 

 

Pohorelá (okres Brezno) ,,Za udržiavanie jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na naturel, miestnu 

hrdosť a tradičnú ľudovú kultúru." 

 

Dedina ako pospolitosť 

 

Nižná Voľa (okres Bardejov) ,,Za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti, 

miestnej hrdosti, záujmovej a spolkovej činnosti." 

 

Dedina ako partner 

 

Čirč (okres Stará Ľubovňa) ,,Za iniciatívnu realizáciu obecnej a nadobecnej spolupráce na všetkých úrovniach 

partnerstiev." 

 

Nižný Hrušov (okres Vranov nad Topľou) ,,Za intenzívne budovanie a udržiavanie partnerstiev, strategické a koncepčné 

smerovanie obce." 

 

Dedina ako hostiteľ 

 

Vinné (okres Michalovce) ,,Za využívanie prírodných a kultúrno-historických daností územia v prospech rozvoja 

cestovného ruchu, pri zohľadňovaní záujmov a prosperity miestnych obyvateľov." 

 

Dedina ako záhrada 

 

Ocenenie nebolo udelené 

 

Mimoriadna cena 

 

Horný Tisovník (okres Detva) ,,Za znovuobjavenie a obnovu ľudových náhrobníkov a rozvíjanie duchovného odkazu 

minulosti." 

 

Cena GP COOP Jednota s. d. 

 

Bátovce (okres Levice) ,,Za oživenie komunitného života obyvateľov dediny a snahu o rozvíjanie nových tradícií." 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 9. 2017 

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

Internetové hlasovanie verejnosti vyhrala obec 

 

Čirč (okres Stará Ľubovňa) 

 

Charakteristika víťaznej obce Oravská Polhora 

 

Kraj: Žilinský 

 

Okres: Námestovo 

 

Rozloha katastra: 8452 ha 

 

Počet obyvateľov: 3895 

 

Starosta obce: Ing. Michal Strnál Oravská Polhora je najsevernejšou dedinou na Slovensku. Vznikla popri prastarej 

obchodnej ceste z Uhorska cez Oravu do Poľska. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1588. Obec bola založená na 

valaskom práve, čo sa dodnes odzrkadľuje v jej tradíciách. Obyvatelia sa živili drevorubačstvom, ovčiarstvom, 

dobytkárstvom, obchodom. 

 

Prírodným dedičstvom tohto územia sú pralesy a rašeliniská. V katastri obce sa nachádzajú aj jódo-brómové pramene, 

známe ako kúpele Slaná Voda. Liečivé účinky slanej jódo-brómovej vody sa využívali na liečenie kožných, ženských, 

vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest. V súčasnosti sa slaná voda využíva iba ojedinele. 

 

Obec Oravská Polhora vyniká aj unikátnou gajdošskou a pastierskou kultúrou. Atrakciou pre návštevníkov je Gajdošská 

izba - Izba Cechu slovenských gajdošov, ktorá slúži aj ako pamätná izba a múzeum gájd. 

 

Turistov zase nadchne nádherná príroda pod Babou horou, ktorá učarovala aj významným osobnostiam a velikánom 

slovenskej literatúry. V obci sa nachádza Hviezdoslavova horáreň a múzeum života Pavla Országha Hviezdoslava. Hneď 

vedľa je expozícia spisovateľa Mila Urbana. 

 

O výchovu a rozvoj detí sa v obci starajú dve základné školy s materskou školou. Školy sú zapojené do projektu Zelená 

škola, ktorý je súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete. Žiaci sa zúčastňujú na prednáškach k 

separácii odpadu, besedách s lesníkmi, zelených hliadkach, čistení cyklotrás aj okolia a šijú textilné tašky z nepotrebných 

látok. 

 

Pýchou obyvateľov sú hlavne prvky ľudovej kultúry a prírodné prostredie Oravských Beskýd. Obyvatelia Oravskej Polhory 

sa radia medzi etnografickú skupinu beskydských goralov, goralské nárečie je dodnes veľmi živé. A keďže si zakladajú 
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na svojej silnej špecifickej ľudovej tradícii, obec vypracovala systém hudobného vzdelávania. Gajdy, píšťalky a iné 

hudobné nástroje zapožičiava do rodín a žiakom, ktorí navštevujú hudobné kurzy, a to všetko bezplatne. 

 

V Oravskej Polhore majú aj vlastný medzinárodný gajdošský festival s názvom Gajdovačka. Každoročne sa na festivale 

zúčastňujú nielen domáci, ale aj hostia zo zahraničia. Gajdy a gajdošská kultúra boli aj vďaka aktivitám obce v roku 2015 

zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a neskôr sveta - UNESCO. 

 

Oravská Polhora a jej okolie sú vyhľadávanou a obľúbenou destináciou domácich aj zahraničných turistov. Okrem 

spoznávania krás prírody sú tu možnosti cykloturistiky, zimných a letných športov. V oblasti cestovného ruchu je 

perspektíva ďalšieho rozvoja najmä v kúpeľníctve a v kongresovom turizme. 

 

Obec sa prezentuje na webových stránkach: 

 

http://www.oravskapolhora.sk/sk/ 

 

http://www.e-obce.sk/obec/oravskapolhora/oravska-poľhora.html 

 

https://sk-sk.facebook.com/OravskaPolhora.official/ 

 

Doplňujúce informácie: 

 

Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej 

spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže 

slovenských obcí. Súťaž Dedina roka je začlenená do systému súťaží európskych štátov a regiónov, ktorých víťazi sa 

môžu za svoju krajinu uchádzať o Európsku cenu obnovy dediny. 

 

Vyhlasovateľmi súťaže Dedina roka 2017 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného 

prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska, generálnym partnerom je COOP Jednota 

Slovensko, spotrebné družstvo. Partnermi súťaže sú Agentúra pre rozvoj vidieka, Národné osvetové centrum, 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Vidiecky parlament na Slovensku. 

 

(sažp) 

 

SÚŤAŽ DEDINA ROKA 2017 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  V Slovenskom raji chýbajú cyklochodníky, samospráva má smelé plány 
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 [pluska.sk; 06/09/2017; tim, tasr ; Zaradenie: Regióny Stredné Slovensko] 

http://85.248.116.198/regiony/stredne-slovensko/v-slovenskom-raji-chybaju-cyklochodniky-samosprava-ma-smele-plany.html 

 

Národný park Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických chodníkov, avšak chýbajú v ňom cyklotrasy. Myslí si to 

predsedníčka mikroregiónu Slovenský raj Sever a zároveň starostka obce Hrabušice Jana Skokanová. A chce to zmeniť, 

prichádza so smelým plánom. 

 

Cyklisti chcú mať v Slovenskom raji svoju trasu. 

 

Autor - Archív 

 

Jednou z najreálnejších možností vzniku cyklochodníka je podľa Skokanovej trasa, ktorá by smerovala zo Spišskej 

Novej Vsi až do turistického centra Podlesok. "Turistických chodníkov je v Slovenskom raji dostatok, ale cyklotrás málo. 

Vzhľadom na to, že ide o národný park, je to trochu obmedzené, ale myslím si, že keď vybudujeme cyklotrasu pod starým 

názvom Ukrajina, veľmi to pomôže aj samotným cykloturistom," povedala Skokanová. 

 

Pre park platia obmedzenia 

 

Chodník by smeroval z metropoly Spiša do Smižian, odtiaľ cez Spišské Tomášovce, Letanovce až po Hrabušice, kde by 

skončil v turistickom centre Podlesok. 

 

O tejto trase sa v regióne rozpráva už desiatky rokov, v teréne je vyznačená, avšak je veľmi ťažko prejazdná, keďže 

vedie otvorenou poľnohospodárskou krajinou. "Za posledných päť rokov sa schválilo pár okruhov, ale zatiaľ sa toho veľa 

nespravilo. Keby fungovala cyklotrasa zo Spišskej Novej Vsi do Podlesku, celý región sa pohne smerom dopredu," 

myslí si bývalý reprezentant Slovenska v horskej cyklistike Ján Špak. 

 

Podľa Skokanovej sa v minulosti, keď bol Slovenský raj len chránenou krajinnou oblasťou, dalo chodiť kdekoľvek. 

"Odkedy je národným parkom, platia tu viaceré obmedzenia. Pri obnove jeho návštevného poriadku sme tlačili na to, aby 

sa posilnili cyklotrasy a našiel sa na nich priestor," povedala. 

Ako doplnila starostka Hrabušíc, vybudovanie cyklotrás by malo byť prioritou aj pre Košický samosprávny kraj, nakoľko 

jednotlivé obce zo svojich rozpočtov vybudovanie cyklochodníkov nedokážu pokryť. "Zvýšilo by to nielen návštevnosť, ale 

aj migráciu ľudí medzi obcami a mestom. Takýmto spôsobom by sa Slovenský raj aj spoznával. Práve domáci národný 

park málo poznajú," doplnila. 

 

Chcú trasu až do Svitu 

 

V regióne vidí starostka viaceré lokality, v ktorých by mohli vzniknúť nové cyklotrasy. "Do budúcna sa hľadá prepojenie 

Podlesku, cez Spišský Štiavnik do Hranovnice, aby sa cyklotrasa dokázala pripojiť na už existujúci chodník z Popradu 

smerom do Svitu," priblížila Skokanová. Podľa nej by bola vhodná cyklotrasa aj pri Letanovskom Mlyne. 

http://85.248.116.198/regiony/stredne-slovensko/v-slovenskom-raji-chybaju-cyklochodniky-samosprava-ma-smele-plany.html
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Špak vidí potenciál aj v trase, ktorá by mohla vzniknúť v smere zo Spišskej Novej Vsi do Levočskej Doliny. Problémom 

sú podľa Skokanovej aj prístupové cesty, ktoré vedú k už existujúcim cyklotrasám. "Prístupová cesta na Kopaneckú 

cyklotrasu z Podleska na sedlo Kopanec je v zlom stave. Cesta je v správe kraja. Viem o tom, že sa momentálne táto 

situácia rieši," uzavrela. 

 

Autor - tim, tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Útočníčka z prípadu zbitej školáčky: Na súde jej došla odvaha! 

 [pluska.sk; 07/09/2017; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Regióny Východné Slovensko] 

http://85.248.116.198/regiony/vychodne-slovensko/zvrat-pripade-sikanovanej-skolacky-zasiahol-prokurator.html 

 

Súdnu dohru mala v stredu (6. 9.) nevídaná šikana ku ktorej došlo 25. augusta v Krompachoch. Iniciátorka napadnutia, 

Daniela Š. (14) zo Žiaru nad Hronom, ktorej sekundovala Vlaďka (17) zo Sloviniek sa postavila včera pred sudcu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Útočníčku priviedli policajti s putami na rukách. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Policajná eskorta predviedla dievča v putách. Zatiaľ čo na videu, ktoré obletelo celé Slovensko pôsobila agresorka veľmi 

sebavedomo a sebaisto, včera jej došla reč. Na otázky novinárov nijako nereagovala.  

 

O mediálizáciu nestala 

 

Počas predvádzania sa v prvej chvíli vydesene pozerala zo strany na stranu, po chvíli si však uvedomila, že ju snímajú 

kamery a fotografujú novinári. Rýchlo odvrátila tvár a neskôr si ju zakryla rukami. Na otázku médií o tom či sa 

ospravedlnila rodine obete surovej bitky, aj šikanovanej dievčine, neodpovedala. Počas takmer dvadsiatich minút, kým 

čakala na výsluch, nepovedala ani jediné slovíčko. Sedela skrúšene, s putami na rukách, so sklonenou hlavou, tvár si 

zakrývala vlasmi alebo rukami. 

 

Ako chameleón 

 

Človek neznalý situácie by neveril, že táto, v danom momente pokorná dievčina je ústredná agresorka z videa ktoré 

zachytáva tri dievčatá z ktorých dve útočia, bijú, kopú a ťahajú za vlasy malú školáčku Mimku (14). Zachytená bitka 

svojou brutalitou položila aj silné povahy a vyvolala obrovskú vlnu nevôle. 

 

http://85.248.116.198/regiony/vychodne-slovensko/zvrat-pripade-sikanovanej-skolacky-zasiahol-prokurator.html
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Daniela (14) a Vlaďka (17) nemali zľutovanie nad kričiacim, od bolesti sa zvíjajúcim dieťaťom. Vrcholom trýznenia 

školáčky boli kopance do tváre, brucha a napokon si jej hlavou Daniela trela rozkrok. 

 

Zhrozený otec Mimky 

 

Rodina dievčaťa sa z toho čo sa stalo nevie doteraz spamätať. "Keď mi prišli povedať čo sa udialo a zbadal som dobitú a 

zúboženú dcéru, vzkypela vo mne zlosť a išiel som hľadať útočníčky. Našťastie pre ne, som ich nenašiel. V stave v akom 

som v danom momente bol, neviem čo by som im urobil," zdôveril sa nám otec školáčky, Miroslav (56). 

 

Škola musí stranou 

 

"Dcérka maródovala až do začiatku školského roka. V prvý deň sa bola predstaviť v škole, ale odvtedy je zasa doma. 

Sťažuje sa, že ju bolia zuby, hlava, rebrá a oblasť brucha. Je to následok kopancov do daných oblastí," hovorí nešťastný 

muž, ktorý sám má vážne zdravotné problémy. Spomenul, že Mimka nastúpila do deviateho ročníka, a teraz namiesto 

učenia, musí chodiť po lekároch, vyšetreniach, súdoch a polícii. 

 

Príklad z internetu? 

 

"Také niečo som nečakal, v najhoršom sne. Som presvedčený, že bitkárky si osvojili také správanie z videí na internete 

alebo z počítačových hier. Ak si k tomu pridali ešte nejaký "životabudič", k nešťastiu bol už len krôčik. Mohli mi zabiť 

dieťa. Veď to boli rany, ktoré by položili aj dospelého chlapa, nie to ešte útle dievča," hnevá sa otec. Nevie, čo bude ďalej. 

Dcéra je odvtedy zmätená. Nikam nechodí, len polihuje. Necíti sa dobre. "Som zvedavý, čo ukážu odborné vyšetrenia 

hlavy. Bojím sa, aby nemala doživotné následky," netají obavy muž, ktorý okamžite po čine podal na agresorky trestné 

oznámenie. Polícii pomohlo video, ktoré napriek obavám a strachu o svoj život, natočila kamarátka zbitej Krompašanky. 

 

Polícia sa poponáhľala 

 

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol 

obvinenie voči dvom mladistvým osobám z trestného činu výtržníctva, pokusu ťažkej ujmy na zdraví a krádeže," uviedla 

vtedy pre Plus JEDEN DEŇ košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.  

 

Muži zákona sa pousilovali a spis ešte v utorok (5.9.) mal v rukách prokurátor. Ten mal vo veci jasno. 

 

Prokuratúra neotáľala 

 

"Okresný prokurátor v Spišskej Novej Vsi podal návrh na vzatie do väzby obvinenej mladistvej Daniely Š. Menovaná je 

stíhaná za prečin výtržníctva, zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin krádeže," informoval hovorca Krajskej 

prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. "Ide o skutok ku ktorému došlo v Krompachoch 25. augusta zhruba o 19:30. 
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Obvinená spolu s ďalšou mladistvou napadli poškodenú, vulgárne jej nadávali, fackovali ju a bili. Daniela Š. ju tiež kopla 

do hlavy a následne jej odcudzili mobilný telefón," vysvetlil. 

 

Agresívna povaha 

 

Návrh na vzatie do väzby odôvodnil okresný prokurátor obavou z pokračovania v trestnej činnosti. Bitkárke, ktorá 

pochádza zo Žiaru nad Hronom priťažilo aj to, že nejde o jej prvé protiprávne konanie. V januári tohto roku ešte ako 13-

ročná sa dopustila podobného násilného skutku aj preto bola obava, že by svoje agresívne, až brutálne fyzické útoky 

zopakovala. Prokuratúra v tomto prípade, rovnako ako v ostatných skúma, či nie je možné nahradiť väzbu iným 

spôsobom, napríklad probačným dozorom. V danom prípade však ide o osobu agresívnu a s ohľadom na jej povahové 

vlastnosti rozhodol prokurátor podať návrh na vzatie do väzby. 

 

Skončila vo väzbe 

 

Agresorka bude mať dosť času na rozmýšľanie o tom, čo spravila. Sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi sa 

stotožnil s návrhom prokurátora a hlavnú iniciátorku a "vykonávateľku" útoku na drobnú školáčku vzal v stredu do väzby. 

Najprísnejší trest je v danom prípade 4-10 rokov, u mladistvej sa sadzba znižuje na polovicu. Ani po odchode z 

pojednávacej miestnosti sa Daniele nerozviazal jazyk. V sprievode policajnej eskorty zbehla náhlivo po schodoch a 

skončila v policajnom aute, ktorým ju dopravili do väzby. 

 

Autor - Daniela Pirschelová 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

 [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit/279366-clanok.html 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 8. septembra (TASR) – Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní 

Európskej únie (EÚ), prezentácia jej aktivít, ale aj diskusia na témy týkajúce sa tohto zoskupenia sú cieľom dnešného 

Dňa EÚ v Spišskej Novej Vsi. Ako TASR informovala Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu 

(EP) na Slovensku, podujatie je venované predovšetkým mládeži. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit/279366-clanok.html
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Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť študentov o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom 

spoločensko-politickom dianí v rámci EÚ i za jej hranicami. "Študenti sa počas dňa dozvedia informácie aj o brexite a 

budúcnosti EÚ, o jej úspechoch a aktuálnych problémoch. Priblížime im iniciatívu zamestnávania mladých, ale aj témy, 

ako je energia či investičný plán pre Európu," priblížila Mellak. 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

 [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110058/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-fungovani 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 8. septembra (TASR) – Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní 

Európskej únie (EÚ), prezentácia jej aktivít, ale aj diskusia na témy týkajúce sa tohto zoskupenia sú cieľom dnešného 

Dňa EÚ v Spišskej Novej Vsi. Ako TASR informovala Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu 

(EP) na Slovensku, podujatie je venované predovšetkým mládeži. 

 

Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť študentov o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom 

spoločensko-politickom dianí v rámci EÚ i za jej hranicami. "Študenti sa počas dňa dozvedia informácie aj o brexite a 

budúcnosti EÚ, o jej úspechoch a aktuálnych problémoch. Priblížime im iniciatívu zamestnávania mladých, ale aj témy, 

ako je energia či investičný plán pre Európu," priblížila Mellak. 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej fungovaní 

 [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova Regióny] 

http://www.24hod.sk/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-fungovani-cl534004.html 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110058/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-fungovani
http://www.24hod.sk/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-fungovani-cl534004.html
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Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní Európskej únie (EÚ), prezentácia jej aktivít, ale aj 

diskusia na témy týkajúce sa tohto ... 

 

Spišská Nová Ves 8. septembra (TASR) – Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní 

Európskej únie (EÚ), prezentácia jej aktivít, ale aj diskusia na témy týkajúce sa tohto zoskupenia sú cieľom dnešného 

Dňa EÚ v Spišskej Novej Vsi. Ako TASR informovala Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu 

(EP) na Slovensku, podujatie je venované predovšetkým mládeži. 

 

Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť študentov o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom 

spoločensko-politickom dianí v rámci EÚ i za jej hranicami. "Študenti sa počas dňa dozvedia informácie aj o brexite a 

budúcnosti EÚ, o jej úspechoch a aktuálnych problémoch. Priblížime im iniciatívu zamestnávania mladých, ale aj témy, 

ako je energia či investičný plán pre Európu," priblížila Mellak. 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Deň EÚ v Spišskej Novej Vsi má zvýšiť informovanosť o jej činnosti a fungovaní 

 [hlavnespravy.sk; 08/09/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hidajet Delic ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-cinnosti-fungovani/1129524 

 

Spišská Nová Ves 8. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hidajet Delic) 

 

Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní Európskej únie (EÚ), prezentácia jej aktivít, ale aj 

diskusia na témy týkajúce sa tohto zoskupenia sú cieľom dnešného Dňa EÚ v Spišskej Novej Vsi 

 

Ako TASR informovala Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku, podujatie je 

venované predovšetkým mládeži. 

 

Ilustračné foto 

 

Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť študentov o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom 

spoločensko-politickom dianí v rámci EÚ i za jej hranicami. "Študenti sa počas dňa dozvedia informácie aj o brexite a 

budúcnosti EÚ, o jej úspechoch a aktuálnych problémoch. Priblížime im iniciatívu zamestnávania mladých, ale aj témy, 

ako je energia či investičný plán pre Európu," priblížila Mellak. 

http://www.hlavnespravy.sk/den-eu-v-spisskej-novej-vsi-ma-zvysit-informovanost-o-jej-cinnosti-fungovani/1129524
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Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Mladí ľudia majú šancu dozvedieť sa všetko o Európskej únii 

 [spis.korzar.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20644249/mladi-ludia-maju-sancu-dozvediet-sa-vsetko-o-europskej-unii.html 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Podporiť zvyšovanie informovanosti občanov o činnosti a fungovaní Európskej únie (EÚ), 

prezentácia jej aktivít, ale aj diskusia na témy týkajúce sa tohto zoskupenia sú cieľom piatkového Dňa EÚ v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Ako informovala Soňa Mellak z Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku, podujatie je venované 

predovšetkým mládeži. 

 

Hlavným cieľom podujatia je oboznámiť študentov o činnosti a poslaní európskych inštitúcií, a rovnako tak i o aktuálnom 

spoločensko-politickom dianí v rámci EÚ i za jej hranicami. 

 

"Študenti sa počas dňa dozvedia informácie aj o brexite a budúcnosti EÚ, o jej úspechoch a aktuálnych problémoch. 

Priblížime im iniciatívu zamestnávania mladých, ale aj témy, ako je energia či investičný plán pre Európu," priblížila 

Mellak. 

 

Hosťami diskusie budú europoslankyne Anna Záborská a Monika Smolková, ale aj riaditeľ Informačnej kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  II. labdarúgóliga, 7. forduló: Szereden végre elmozdulnának a holtpontról a somorjaiak 

 [parameter.sk; 08/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-7-fordulo-szereden-vegre-elmozdulnanak-holtpontrol-somorjaiak 

 

Ezúttal is péntektől vasárnapig zajlanak a mérkőzések a honi második vonalban.  

 

Nagy meglepetésre a rajt előtt a bajnoki címre esélyes alakulatok közé sorolt somorjaiak sorozatban ötször buktak. 

Ráadásul háromszor a Pomléban zártak vereséggel. A kudarcszéria a Mikka Lönström vezetőedző által irányított 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20644249/mladi-ludia-maju-sancu-dozvediet-sa-vsetko-o-europskej-unii.html
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-7-fordulo-szereden-vegre-elmozdulnanak-holtpontrol-somorjaiak
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"csallóközi brazilok" helyezésében is tükröződik. A mezőny somorjai sereghajtója a szerediek elleni idegenbeli párharcán 

igyekszik ponto(ka)t szerezni, javítani szurkolóit sokkoló pozícióján.  

 

Az újonc komáromiak Liptószentmiklóson vendégszerepelnek. 

 

A 7. forduló műsora:  

 

Szeptember 8. (péntek) 

 

16.30: Lokomotíva Košice–MFK Skalica (játékvezető: Ochotnický). 

 

17.30: FK Pohronie–Slavoj Trebišov (Nemček). 

 

Szeptember 9. (szombat) 

 

16.30: Partizán Bardejov–AFC Nové Mesto nad Váhom (Valášek), MFK Tatran Liptovský Mikuláš–KFC Komárom 

(Kačenga), FK Noves Spišská Nová Ves–Inter Bratislava (Ihring), MFK Lokomotíva Zvolen–FK Poprad (Mastiš). 

 

Szeptember 10. (vasárnap) 

 

10.30: MŠK Žilina B–FK Železiarne Podbrezová B (Vlčej). 

 

16.30: ŠKF Sereď–FC STK Fluminense Somorja (Straka). 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Kúpalisko v Spišskej už zatvorilo svoje brány: Vedúci zhodnotil tohtoročnú sezónu 

 [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kupalisko-v-spisskej-uz-zatvorilo-svoje-brany-veduci-zhodnotil-tohtorocnu-sezonu-279087 

 

 Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi už svoje brány zatvorilo. Aká tam bolo tohtoročná sezóna? Opýtali sme sa na to. 

 

Čas letných radovánok je už za nami a kúpalisko v Spišskej Novej Vsi svoje brány zatvorilo 4. septembra. Spýtali sme 

sa kompetentných, ako hodnotia tohtoročnú letnú sezónu a ako vyzerá v číslach. 

 

http://spisska.dnes24.sk/kupalisko-v-spisskej-uz-zatvorilo-svoje-brany-veduci-zhodnotil-tohtorocnu-sezonu-279087
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"Tento rok bola sezóna oproti minulému o niečo lepšia, hlavne august sa tento rok veľmi vydaril. Práve v auguste sme 

zaznamenali aj deň s rekordnou návštevnosťou. Išlo hneď o 1. august, keď návštevnosť na kúpalisku sa vyšplhala na 

1980 ľudí," povedal pre náš portál vedúci spišskonovoveského kúpaliska Jozef Samončík. 

 

Ako doplnil, celkovo kúpalisko počas tohtoročnej letnej sezóny navštívilo 35 640 ľudí, čo je o 10 656 viac v porovnaní s 

minulým rokom. "V júni to bolo 5800 ľudí, v júli 12 640 a v auguste prišlo na kúpalisko 17 200 kúpania sa chtivých 

návštevníkov," ozrejmil s tým, že práve v auguste oproti roku 2016 bol počet návštevníkov takmer dvojnásobný. 

 

Aj keď tropické dni prevládali tento rok väčšinou počas pracovného týždňa, podľa slov vedúceho kúpaliska najviac ľudí 

vyhľadávalo oddych na kúpalisku v Spišskej najmä cez víkendy. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Spojená škola v Spišskej Novej Vsi na nepoznanie: Tieto zmeny znížia náklady na 

energie až o 70% 

 [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Spojená škola Spišská N. Ves ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/spojena-skola-v-spisskej-novej-vsi-na-nepoznanie-tieto-zmeny-znizia-naklady-na-energie-az-o-70-279126 

 

 Novoveská Spojená škola na ul. J. Fabiniho 3 prešla počas leta výraznou zmenou. Žiaci tak na začiatku školského roka 

zasadli do nielen esteticky vynovenej,ale aj energeticky úspornejšej budovy. 

 

Už v roku 2016 sa Spojená škola v Spišskej Novej Vsi zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na Zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov. "Vypracovaním všetkých povinných súčasti žiadosti o priznanie nenávratného finančného príspevku sme sa stali 

úspešným prijímateľom finančných prostriedkov v celkovej výške 476 124,57 eur," píše sa v stanovisku školy. Tieto 

finančné prostriedky boli použité na stavebné práce a podporné aktivity na propagáciu. 

 

Zateplením obvodového a strešného plášťa, rekonštrukciou vykurovacieho systému, výmenou okien, montážou 

fotovoltických i solárnych panelov a všetkými elektroinštalačnými prácami v škole sa znížia náklady na energie až do 

výšky 70 percent. 

 

http://spisska.dnes24.sk/spojena-skola-v-spisskej-novej-vsi-na-nepoznanie-tieto-zmeny-znizia-naklady-na-energie-az-o-70-279126
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Naplánované stavebné rekonštrukčné práce boli realizované v mesiacoch júl – august 2017 a ukončené 11. septembra 

2017 preberacím konaním. Zhotoviteľom stavby podľa uzatvorenej zmluvy, na základe verejnej súťaže bola 

spišskonovoveská firma s dlhou tradíciou a vynikajúcimi referenciami a skúsenosťami ALKON SV, s.r.o.. 

 

"Spolupráca medzi zhotoviteľom diela a Spojenou školou ako objednávateľom bola nadštandardná a viac než uspokojivá. 

Aj touto cestou by sme radi poďakovali za ústretovosť a profesionálny prístup dodávateľovi a jeho subdodávateľom," 

informujú ďalej. 

 

Stavebné práce sú ukončené a pokračujú len estetické úpravy terénu školy. Projektové aktivity budú prebiehať ešte pár 

mesiacov a monitorovacie aktivity aj niekoľko rokov. Realizáciou projektu " Zníženie energetickej náročnosti budovy 

Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi" sa dosiahnu vysoké úspory, znížia sa náklady na energie a škola získa príjemný 

estetický vzhľad. 

 

(PR správa) 

 

Zdroj - Spojená škola Spišská N. Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Predveďte sa: KVÍZ pre všetkých Novovešťanov. Viete, ako rástlo naše mesto? 

 [spisska.dnes24.sk; 08/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/predvedte-sa-kviz-pre-vsetkych-novovestanov-viete-ako-rastlo-nase-mesto-279038 

 

 Spišská ako ju poznáme dnes samozrejme nebola také odjakživa. Svoju tvár menila postupne. Koľko toho viete o 

stavebnom vývoji nášho mesta? 

 

Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi pochádza z roku 1268. Svoju tvár menila postupne. Kedysi v Spišskej 

neboli sídliská a ani kostolná veža, ktorá je v súčastnosti najvyššou na Slovensku. Zahrajte si náš najnovší kvíz a zistite, 

koľko toho vlastne viete o stavebnom vývoji nášho mesta. 

 

Trúfnite si teda na 10 otázok, ku každej máte tri možnosti a správna je vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na 

každú otázku máte len 10 sekúnd. Ak nestihnete odpovedať do limitu, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz 

bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne. 

 

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, 

zdieľať na facebooku a pochváliť sa ním i vašim priateľom. 

 

Hrajte tu: Odhaľte svoje znalosti o vývoji nášho mesta: Ako sa menila Spišská? 

 

http://spisska.dnes24.sk/predvedte-sa-kviz-pre-vsetkych-novovestanov-viete-ako-rastlo-nase-mesto-279038
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Zdroj - Dnes24.sk 
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1.16.  KRÁDEŽE ÁUT Pozrite si zoznam zmiznutých vozidiel na Slovensku: Nedajte zlodejom 

šancu 

 [pluska.sk; 08/09/2017; Pavol Konštiak ; Zaradenie: Krimi] 

http://www.pluska.sk/krimi/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku-nedajte-zlodejom-sancu-6.html 

 

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

 

Na stránke pluska.sk vám pravidelne prinášame zoznam ukradnutých áut na Slovensku. 

 

Autor - čitateľ Marcel 

 

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

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

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

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

 

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

 

ZA568GA VW Sharan, strieborná, Spišská Nová Ves 

 

BL183AL FORD Galaxy TDCi , čierna metalíza, Bratislava – Ružinov. Na zadnom kufri vpravo dole nápis AUTO A 

TABOR 

 

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

 

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

 

BL-325PG, Seat Alhambra, strieborná metalíza, Šándorová ulica, Bratislava – Ružinov. Na spolu jazdcovej strane bola 

prasklina na prednom nárazníku aj mierne poškodenie laku. 

 

Máte informácie o vozidle? Kontaktujte políciu na čísle 158. 

 

Autor - Pavol Konštiak 

 

http://www.pluska.sk/krimi/kradeze-aut-pozrite-si-zoznam-zmiznutych-vozidiel-slovensku-nedajte-zlodejom-sancu-6.html
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1.17.  Pútnikov do Lúrd odvezie z Košíc špeciálny vlak 

 [kosice.korzar.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Dopravný servis z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20644622/putnikov-do-lurd-odvezie-z-kosic-specialny-vlak.html 

 

Prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. 

 

BRATISLAVA, KOŠICE. Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny 

vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. 

 

Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. 

 

Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, 

Trnavu do Bratislavy. 

 

V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne 

oficiálne vypravenie vlaku. 

 

Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. 

 

Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

Do Lúrd smerujú každoročne milióny pútnikov 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. 

 

Prvá vlaková púť sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale, informoval 

hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

Späť na obsah 
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1.18.  Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskeho pútnického mesta Lurdy 

 [hlavnespravy.sk; 08/09/2017; TASR/HSP/Foto:TASR/AP ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy/1129914 

 

Bratislava 8. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP) 

 

Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny vlak z Košíc do 

francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina 

nepoškvrnenej 

 

Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 

zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. 

 

Ilustračné foto 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, 

Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a 

Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

 [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskych-lurd-cl534081.html 

 

Lurdy, ilustračné foto 

 

Bratislava 8. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h 

špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov 

http://www.hlavnespravy.sk/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy/1129914
http://www.24hod.sk/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskych-lurd-cl534081.html
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organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy 

Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, 

Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a 

Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Železnice vypravia špeciálny vlak do známeho francúzskeho mesta Lurdy 

 [tkkbs.sk; 08/09/2017; ( TK KBS, TASR; ml ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170908038 

 

<p>Železnice vypravia špeciálny vlak do známeho francúzskeho mesta Lurdy P:3, 08. 09. 2017 14:02, DOM Bratislava 8. 

septembra (TK KBS) Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny vlak z 

Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie 

Rodina Nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy Árpáda Érseka a 

zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. Vlak prejde dohromady viac 

ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Martin, Žilinu, 

Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom 

požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do 

Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 

600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. Vypravených bude dovedna 13 ležadlových 

vozňov. Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť 

miliónov pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom 

intervale (Zdroj - TASR). 

 

<P>  

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170908038
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Späť na obsah 

 

1.21.  Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

 [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/cirkvi-zeleznice-vypravia-specialny/279435-clanok.html 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie do Bratislavy, ďalej do Ženevy a Lúrd. 

Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

Lurdy, ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo 

 

Bratislava 8. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h 

špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov 

organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy 

Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, 

Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a 

Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskych Lúrd 

 [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110099/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskych-lurd 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie do Bratislavy, ďalej do Ženevy a Lúrd. 

Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/cirkvi-zeleznice-vypravia-specialny/279435-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/110099/zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskych-lurd
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Lurdy, ilustračné foto — Foto: TASR/AP Photo 

 

Bratislava 8. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h 

špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov 

organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy 

Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, 

Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a 

Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Poslancom chce byť v krajských voľbách 469 kandidátov: Koľkí sú z Rožňavy? 

 [roznava.dnes24.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/poslancom-chce-byt-v-krajskych-volbach-469-kandidatov-kolki-su-z-roznavy-279081 

 

 O zvolenie do 57-členného Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) sa uchádza 469 kandidátov. 

 

Je to o 66 záujemcov viac ako vo voľbách v roku 2013. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

V Košickom kraji budú voliči odovzdávať svoje hlasy v 11 volebných obvodoch. Najväčší záujem je vo volebnom obvode 

v Michalovciach, kde sa o osem poslaneckých mandátov uchádza 74 kandidátov. 

 

Vo volebnom obvode Košice I má o päť poslaneckých kresiel záujem 52 kandidátov. V druhom košickom volebnom 

obvode je šesť poslaneckých kresiel a 46 kandidátov, v treťom dva mandáty a 14 kandidátov. Vo volebnom obvode 

Košice 4 má záujem o štyri poslanecké kreslá 36 kandidátov. 

 

http://roznava.dnes24.sk/poslancom-chce-byt-v-krajskych-volbach-469-kandidatov-kolki-su-z-roznavy-279081
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Osem poslaneckých kresiel má volebný obvod číslo 5, do ktorého patria obce okresu Košice okolie. Záujem prejavilo 66 

kandidátov. V obvode Gelnica sú dve poslanecké kreslá a 17 kandidátov. 

 

V obvode Rožňava je na päť poslaneckých kresiel 41 kandidátov. 

 

Sobranecký obvod má dve poslanecké kreslá a 15 uchádzačov. Vo volebnom obvode Spišská Nová Ves je na sedem 

poslaneckých kresiel 39 kandidátov a v obvode Trebišov osem kresiel a 69 kandidátov. 

 

Kandidátov na poslancov vo všetkých volebných obvodoch predložili tieto politické strany a koalície: Kotleba – ĽSNS, 

NOVA, OĽaNO, SaS, KDH, SNS, Smer–SD, Šanca a Šport do Košíc a na Východ. Voľby do VÚC sa uskutočnia v sobotu 

4. novembra. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Popradčanky vstupujú do novej sezóny s najvyššími ambíciami 

 [spis.korzar.sme.sk; 08/09/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20644454/popradcanky-vstupuju-do-novej-sezony-s-najvyssimi-ambiciami.html 

 

Káder doplnili o mladé dievčatá, ktoré majú perspektívu. 

 

POPRAD. Ženský hokejový klub Poprad odohrá v sobotu 9. septembra od 18.45 h na domácom ľade prvý zápas novej 

sezóny, v ktorom si zmeria sily s HC OSY Spišská Nová Ves. 

 

V porovnaní s uplynulou majstrovskou sezónou v kádri "popradských líšok" veľké zmeny nenastali. 

 

"Na 90% sme zostali pohromade. Doplnili sme káder o mladé dievčatá, ktoré majú perspektívu, aby sme ich postupne 

zapracovali tak, ako sme to robili v minulosti. Získali sme brankárku Natáliu Kozačukovú z Ukrajiny a boli by sme radi, ak 

by sa nám podarilo dohodnúť ešte s jednou šikovnou útočníčkou z Poľska," informoval tréner ŽHK Poprad Ivan Bednár. 

 

Po skončení uplynulej sezóny to vyzeralo, že káder majsteriek Slovenska sa rozpŕchne po Európe. 

 

"Boli nám hlásené odchody do Švédska, Dánska, do Českej republiky. Momentálne si však myslím, že máme v Poprade 

utvorené také podmienky, že dokážeme konkurovať aj niektorým ekonomický silnejším tímom v Európe. Snažíme sa 

dievčatám pomôcť pri výbere školy, pomáhame im zabezpečiť si ubytovanie, venujeme sa im hokejovo. To sa nám už aj 

predtým osvedčilo," pokračoval popradský tréner. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20644454/popradcanky-vstupuju-do-novej-sezony-s-najvyssimi-ambiciami.html
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Vysoké ambície 

 

Okrem kádra posilnili "líšky" realizačný tím o vlastného fyzioterapeuta, viac pozornosti budú venovať aj marketingu. 

 

Finančnú stabilitu sa ŽHK snaží zabezpečiť postupnou a systematickom prácou. Jej dôkazom je aj rozširujúce sa portfólio 

partnerov. 

 

"Sme radi, že po rokoch titulov a úspechov máme podporu mesta. Máme stálych sponzorov, ku ktorým sa postupne 

začali pridávať ďalší a dnes už máme podpísané zmluvy aj na tri roky," doplnil Bednár. 

 

V novej sezóne majú hokejistky spod Tatier opäť najvyššie ambície. 

 

Veľkou športovou výzvou je aj návrat ŠKP Bratislava, ktorý tvorí základ reprezentácie, do domácej súťaže. 

 

Popradčanky chcú opäť víťaziť a baviť seba aj iných hokejom. 

 

"Tento cieľ prenášame aj na dievčatá, aby s tým išli na ľad - zahrať si a pritom aj zabaviť seba i divákov atraktívnym 

hokejom," uzavrel Ivan Bednár. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Špeciálny vlak odvezie pútnikov z Košíc do francúzskych Lúrd 

 [domov.sme.sk; 08/09/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20644582/specialny-vlak-odvezie-putnikov-z-kosic-do-francuzskych-lurd.html 

 

Vlak prejde viac ako 5000 kilometrov. 

 

BRATISLAVA. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13:10 špeciálny vlak z Košíc 

do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Ako informoval odbor komunikácie ZSSK, púť pre telesne postihnutých a 

chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. 

 

"Vlak prejde viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc povedie trasa vlaku cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, 

Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Monsignor Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21:35 oficiálne vypravia vlak. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do 

Lúrd," uvádza ZSSK. 

 

Pútnici sa na Slovensko vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

https://domov.sme.sk/c/20644582/specialny-vlak-odvezie-putnikov-z-kosic-do-francuzskych-lurd.html
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Odborne vyškolený personál 

 

Podľa ZSSK sa na púti vlakom zúčastní takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných 

vozíkoch. 

 

"Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov, do ktorých železničiari a dobrovoľníci cestujúcich umiestnia 

prostredníctvom špeciálnych prekladacích vozíkov. Odborne vyškolený personál sa počas celej cesty bude starať o 

bezproblémovú prepravu. Zdravotnú starostlivosť chorým a telesne postihnutým poskytnú lekári, zdravotníci i 

dobrovoľníci. O duchovnú stránku sa postarajú kňazi, rehoľné sestry Satmárky a patronát nad tohtoročnou púťou prevzal 

Mons. Gális," uvádza ZSSK. 

 

Počas celej cesty sa v jednotlivých vozňoch budú slúžiť sväté omše a pútnici budú môcť získať odpustenie pri sviatosti 

zmierenia. 

 

Prvá vlaková púť v roku 1990 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková púť sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. Pútnici 

v Lurdoch navštívia Massabielsku jaskyňu, kde sa svätej Bernadette zjavila Panna Mária. 

 

Budú mať možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej svätej omši v podzemnej bazilike, svätých omší v slovenskom jazyku 

či sviečkovej a eucharistickej procesie s požehnaním. Špeciálny význam pre chorých má aj voda z prameňa v jaskyni, v 

ktorej sa môžu umyť či načerpať si vodu pre seba i svojich blízkych. Púť do Lúrd pre väčšinu veriacich zhmotňuje túžbu 

po telesnom i duševnom uzdravení. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Popradské líšky v novej sezóne ciele nemenia. Prvý zápas už v sobotu 

 [poprad.dnes24.sk; 08/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/popradske-lisky-do-novej-sezony-s-najvyssimi-ambiciami-prvy-zapas-uz-v-sobotu-279080 

 

 Ženský hokejový klub Poprad odohrá v sobotu 9.septembra 2017 o 18:45 na popradskom zimnom štadióne prvý zápas 

novej sezóny, v ktorom si zmeria sily s HC OSY Spišská Nová Ves. 

 

V porovnaní s uplynulom majstrovskou sezónou v kádri Popradských líšok veľké zmeny nenastali. "Na 90% nám káder 

ostal pohromade. Doplnili sme káder o mladé dievčatá, ktoré majú perspektívu, aby sme ich postupne zapracovali do 

kádra tak, ako sme to robili v minulosti. Podarilo sa nám získať brankárku Natáliu Kozačuk z Ukrajiny a boli by sme radi, 

ak by sa nám podarilo dohodnúť s ešte jednou šikovnou útočníčkou z Poľska," informoval tréner Popradských líšok Ivan 

Bednár. 

http://poprad.dnes24.sk/popradske-lisky-do-novej-sezony-s-najvyssimi-ambiciami-prvy-zapas-uz-v-sobotu-279080
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Po uplynulej sezóne to pritom vyzeralo tak, že káder majsteriek Slovenska sa rozpŕchne po Európe. "Boli nám hlásené 

odchody do Švédska, Dánska, do Českej republiky. Momentálne si ale myslím, že máme v Poprade vytvorené také 

podmienky, že dokážeme konkurovať aj niektorým ekonomický silnejším tímom v Európe. Snažíme sa dievčatám pomôcť 

pri výbere školy, pomáhame im zabezpečiť ubytovanie, venujeme sa im hokejovo – a to je to správne, čo sa nám 

osvedčilo," doplnil popradský tréner. Okrem samotného kádra posilnili líšky realizačný tím o vlastného fyzioterapeuta, 

viac pozornosti budú venovať aj marketingu. 

 

Finančnú stabilitu sa ŽHK snaží zabezpečiť postupnou a systematickom prácou. Jej dôkazom je aj rozširujúce sa portfólio 

partnerov. "Sme radi, že po rokoch titulov a úspechov máme podporu mesta. Máme stálych sponzorov ku ktorým sa 

postupne začali pridávať ďalší a dnes už máme podpísané zmluvy aj na tri roky. Naši partneri jednoducho vidia, že 

pracujeme poctivo, transparentne a že u nás sa peniaze nestrácajú – sú vynaložené len na dievčatá," doplnil Bednár. 

 

V novej sezóne majú Popradské líšky opäť najvyššie ambície. Veľkou športovou výzvou je aj návrat ŠKP Bratislava, ktorý 

tvorí základ reprezentácie, do domácej súťaže. Popradčanky chcú opäť vyhrávať a baviť hokejom. "Tento cieľ prenášame 

aj na dievčatá, aby s tým šli na ľad. Aby šli ale aj s pocitom, že hokej je hra, ktorú si idú zahrať a zabaviť sa. A hlavne 

zabaviť divákov atraktívnym hokejom," uzavrel Ivan Bednár. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [postoj.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://www.postoj.sk/26685/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov 

 

V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých slovenských 

hokejistov. 

 

Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány 

budúci týždeň. 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. 

 

V rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v 

kempe New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže 

https://www.postoj.sk/26685/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov
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svoje umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 

rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [sportinak.sk; 08/09/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov 
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Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých 

slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, 

ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň. 

 

Tento rok draftovali dvoch Slovákov 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V 

rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe 

New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje 

umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 
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Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 

rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú) 

 

New York Rangers - Adam Húska (b) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o) 

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú) 

 

Kapitán slovenského tímu Christián Jaroš. Foto: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [24hod.sk; 08/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov-cl534059.html 

 

Na snímke Radovan Bondra. 

 

New York 8. septembra (TASR) - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy 

osem mladých slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do 

hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň. 

 

http://www.24hod.sk/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov-cl534059.html
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Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V 

rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe 

New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje 

umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

ODPORÚČAME TIEŽ: Réway na štarte kempu v Montreale: Chcem sa zlepšovať každým dňom 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 
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rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú) 

 

New York Rangers - Adam Húska (b) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o) 

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú) 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [dobrenoviny.sk; 08/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110086/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. 

 

Na snímke Radovan Bondra. — Foto: TASR/AP 

 

New York 8. septembra (TASR) - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy 

osem mladých slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do 

hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110086/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov
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Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V 

rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe 

New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje 

umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 

rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 
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Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú) 

 

New York Rangers - Adam Húska (b) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o) 

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú) 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  V nováčikovských kempoch NHL aj Slováci: Týchto osem hráčov zabojuje o priazeň 

trénerov 

 [cas.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/592026/v-novacikovskych-kempoch-nhl-aj-slovaci-tychto-osem-hracov-zabojuje-o-priazen-trenerov/ 

 

Otvoriť galériu 

 

V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých slovenských 

hokejistov. 

 

Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány 

budúci týždeň. 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. 

https://www.cas.sk/clanok/592026/v-novacikovskych-kempoch-nhl-aj-slovaci-tychto-osem-hracov-zabojuje-o-priazen-trenerov/
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V rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v 

kempe New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže 

svoje umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. 

 

"Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve 

sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v 

prípade neúspešného kempu v Traverse City mohol vrátiť. 

 

"Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať kontrakt aj v 

juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 

rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 
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Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (útočník) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (útočník) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (útočník) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (útočník) 

 

New York Rangers - Adam Húska (brankár) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (obranca) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (obranca) 

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (útočník) 

 

Foto: 

 

Adam Ružička sa predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme 

Sarnia Sting. Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  V nováčikovských kempoch NHL sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [teraz.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa/279418-clanok.html 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. 

 

Na snímke Radovan Bondra. Foto: TASR/AP 

 

New York 8. septembra (TASR) - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy 

osem mladých slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do 

hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň. 

 

http://www.teraz.sk/sport/v-novacikovskych-kempoch-nhl-sa/279418-clanok.html
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Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V 

rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe 

New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje 

umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na 

univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

ODPORÚČAME TIEŽ: Réway na štarte kempu v Montreale: Chcem sa zlepšovať každým dňom 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 
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rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú) 

 

New York Rangers - Adam Húska (b) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o) 

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú) 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  V nováčikovských kempoch sa predstaví osem Slovákov, je tam aj Réway či Bondra 

 [sport.sme.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - NHL] 

https://sport.sme.sk/c/20644547/v-novacikovskych-kempoch-sa-predstavi-osem-slovakov-nhl.html 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa. 

 

NEW YORK. V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých 

slovenských hokejistov. 

 

Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré otvoria svoje brány 

budúci týždeň. 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

 

Réway sa vracia do zámoria 

 

https://sport.sme.sk/c/20644547/v-novacikovskych-kempoch-sa-predstavi-osem-slovakov-nhl.html
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Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. 

 

V rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v 

kempe New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže 

svoje umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. 

 

Na univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o miesto v zostave Senators. 

 

Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte 

odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse Crunch. 

 

Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili do Tampy spolu so 

skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. 

 

Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne problémy 

so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

 

Bondra zabojuje o AHL v Chicagu 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. 

 

"Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve 

sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník Prince George Citizen. 

 

Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City mohol vrátiť. 

 

"Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať kontrakt aj v 

juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 
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Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov klubu po vydarenom letnom rozvojovom kempe, kde v 

troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. 

 

Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku rekonvalescencie po operácii kolena. 

 

Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr 

v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Tipy na víkend 9. a 10. septembra 

 [korzar.sme.sk; 08/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20640947/tipy-na-vikend-sobota-9-a-nedela-10-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 9. 9. 

 

Revival fest 

 

KOŠICE. V sobotu od 18.00 hod. sa na Amfiteátri predstaví päť revivalových kapiel. Nirvana Revival Bandu, zaspieva 

Bon Jovi v revivalovom prevedení, vystúpia skupiny AC/DC, Europe a TVM Metallica. 

 

Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu na turistiku "Dolinou Delne na Sigord" po trase : Via Agra – Šťavica – Zelený 

breh ( 7 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 7:10 hod. Akciu vedie Č. Čermák. 

 

Vlakom za Unescom 

 

KOŠICE. Túto sobotu je pripravená cesta Telgártskym špeciálom. Výletníci sa okrem návštevy Dobšinskej ľadovej 

jaskyne prevezú aj legendárnou Telgártskou slučkou a unikátnymi viaduktmi. Cestujúci si budú môcť spraviť výlet aj k 

prameňu najdlhšej slovenskej rieky Hron pod sedlom Besník. Vláčik štartuje z košickej stanice o 7.45 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20640947/tipy-na-vikend-sobota-9-a-nedela-10-septembra.html
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Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania bude Tereziánsky Prešov. V sobotu o 13.00 hod. pred Mestským 

informačným centrom. 

 

Festival dobrej chuti a vína 

 

PREŠOV. Prešovčania si môžu ešte v sobotu vychutnať sviatok gastronómie a vinárstva. Na Hlavnej ulici ponúkne 

festival priestor pre dobré jedlo, kvalitné víno od domácich, ale aj zahraničných kulinárov a producentov vín. Šiesty ročník 

Festivalu dobrej chuti a vína sa bude niesť v duchu poznávania iných kultúr prostredníctvom gastronómie. 

 

Oslavy mesta Veľký Šariš 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. V sobotu o 11.00 hod. bude na Námestí sv. Jakuba vo Veľkom Šariši slávnostné otvorenie Dní mesta. 

Pripravený je bohatý program: vystúpenie súboru Ďatelinka Veľký Šariš (11.15), Romane Jile, rómsky súbor (11.30), 

Tanečné divadlo Bodies (11.45), Šariske gavaľire (12.00), FS Karpaťanin (12.15), ZUŠ Veľký Šariš (13.00), Leopold 

Miženko (13.15), Ľudová hudba z Kanaša (13.30), Tanečné divadlo Bodies Veľký Šariš (14.00), Šariske gavaľire (14.15), 

ZUŠ (14.30), Echo Jaworza z Poľska (14.45), Javorina z Malého Šariša (15.00), Pogórzańskie dzieci (15.15), Čomovare 

z Fintíc (15.45), PUĽS (16.30). Súčasťou podujatia bude aj Šarišský jarmok. 

 

Dni mesta Lipany 

 

LIPANY. Sobotňajší program Dní mesta Lipany začne o 13.00 hod. trhom ľudových remesiel. Pripravené sú tiež atrakcie 

a zábava pre deti. Otvorenie akcie bude o 15.00 hod., za sprievodu ZUŠ Lipany a prezentáciou jej hudobných telies. 

Ženská spevácka skupina Melódia vystúpi o 17.00 hod. M and T a Kamélie, spevácka a tanečná country kapela, sa 

predstavia o 18.00 hod. Country koncert Neznámi odštartuje o 19.00 hod., a po nich to bude koncert kapely Top Bing 

Band. 

 

Hubertove dni 

 

POPRAD. Na Námestí sv. Egídia v sobotu o 9.00 h. sa uskutoční v poradí druhý poľovnícky deň. 

Program podujatia predstaví tradície vo forme Svätohubertovskej omše. Podujatím budú divákov sprevádzať vystúpenia 

folklórnych súborov Vagonár a Magura, koncert Goralskej muziky a v programe vystúpia i skupiny Fearless Lesničiarov a 

Kynológov z Popradu. Podujatie zahŕňa predstavenie poľovníckych tradícií – súťaž vo vábení jeleňa a poľovníckej praxe 

pre širokú verejnosť. Záver sa bude niesť v znamení účastníckej tomboly a vystúpenia hudobno– zábavnej skupiny 

Drišľak o 15.00 hod. 
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Turistický prechod 

 

KEŽMAROK. V súlade s programom Dní športu mesta Kežmarok 2017 organizujú starší turisti mesta v sobotu turistický 

prechod po trase Magurské sedlo-Bachledová dolina-SKI Strachan (čas 6-7 hod., dĺžka trasy cca 21 km). Odchod 

autobusom je v uvedený deň o 7.30 h. z parkoviska pri novom futbalovom štadióne. Príchod do Kežmarku bude cca o 

18.30 h. 

 

Gelnické iluminácie 

 

GELNICA. Centrum dolného Spiša ožije v sobotu rôznymi druhmi umenia. Uskutoční sa tu prvý ročník multižánrového 

festivalu Gelnické Iluminácie. Podľa organizátorov pôjde o spojenie hudby, literatúry a výtvarného umenia. Festival sa 

bude konať na troch rôznych miestach - v Baníckom múzeu, na Lutherovom námestí a v parku pri železničnej stanici 

Gelnica - mesto. Podrobný program nájdete tu. 

 

NEDEĽA 10. 9. 

 

Veľký festival maskotov 

 

KOŠICE. V nedeľu sa v zoo uskutoční ďalší ročník festivalu maskotov. Viac ako 50 rozprávkových postavičiek, bohatý 

pódiový a sprievodný program, minidisko, tanečné súbory, kúzelník, divadielko, nafukovadlá, maľovanie na tvár, kolotoč 

čaká na veľkých aj malých od 14.30 hod. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania bude Tereziánsky Prešov. V nedeľu od 14.00 hod. pred Mestským 

informačným centrom. 

 

Dni mesta Veľký Šariš 

 

VEĽKÝ ŠARIŠ. Bohatý program je pripravený počas osláv mesta aj v nedeľu. Otvorenie akcie bude o 11.00 hod. na 

Námestí sv. Jakuba, prebiehať bude historický sprievod mestom na lúku pod Hradom Šariš. Tu bude otvorenie akcie a 

začiatok prezentácie kultúry a remesiel. Jago, šermiarska skupina, vystúpi o 13.10, po nich to bude rozprávka Janisa, 

soľné dievča, v podaní OZ Badros o 13.44. nasledovať bude vystúpenie rómskeho súboru Romano Jile (14.15), 

rozprávka o Skúpom kráľovi v podaní Ochotníckeho divadla Prešov (14.35), Patria, dobová hudba (15.00), Tanečné 

divadlo Bodies (15.25), Rozprávka Pampúšik v podaní Divadla Sarus (15.50) a vystúpenie sokoliarov zo Starej Ľubovne o 

16.30 hod. Na lesnej ceste budú interaktívne scénky na motívy rozprávok na lesnej ceste. Na Hrade Šariš otvoria akciu o 
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14.00 hod. Predstavia sa Chorus Via Musica (14.10), Cohors (14.20), Horana a synovia (14.50), Divadlo Alchýmie 

(15.15), Rozprávka Martinko Klingáč (15.45), Vystúpenie sokoliarov sv. Bavona (16.30). 

 

Dni mesta Lipany 

 

LIPANY. Nedeľňajší program Dní mesta Lipany vyvrcholí svätými omšami o 8.00 a 10.30 hod. v Chráme sv. Martina. 

 

Tri prasiatka 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry v nedeľu o 10.00 h. vystúpi Divadlo Gašparko z Prešova, ktoré zahrá 

rozprávku Tri prasiatka. Tri domčeky si postavia prasiatka Nif, Ňuf a Ňaf, aby sa uchránili pred vlkom a zimou. Ale len 

jeden domček bude taký pevný, že im poskytne úkryt. Ktorý to bude? 

 

Bábkové divadlo 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví Domu Matice slovenskej si môžete v nedeľu pozrieť vernisáž výstavy pre zvedavé deti 

a ich rodičov. Autorka: Paula Koyšová. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  FOTO Železnice vypravia špeciálny vlak do francúzskeho pútnického mesta Lurdy 

 [netky.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Relax] 

http://www.netky.sk/clanok/foto-zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy 

 

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko(ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny vlak z Košíc 

do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina 

nepoškvrnenej. 

 

Vlaková preprava pútnikov sa uskutočňuje pod záštitou ministra dopravy Árpáda Érseka a zúčastní sa na nej i 14 

zamestnancov ZSSK, Železníc Slovenskej republiky a ZSSK CARGO. 

 

Vlak prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, 

Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. 

 

V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne 

oficiálne vypravenie vlaku. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po 

rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

http://www.netky.sk/clanok/foto-zeleznice-vypravia-specialny-vlak-do-francuzskeho-putnickeho-mesta-lurdy
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ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  V nováčikovských kempoch sa predstaví osem mladých Slovákov 

 [hokejportal.net; 08/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: NHL] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-novacikovskych-kempoch-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov/74715 

 

V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých slovenských 

hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré otvoria 

svoje brány budúci týždeň. Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v 

nováčikovských kempoch. Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej 

Novej Vsi Adam Ružička sa predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej 

OHL v tíme Sarnia Sting. V rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, 

ktorý sa predvedie v kempe New Jersey Devils. Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku 

Rangers, teraz ukáže svoje umenie v tom nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme 

Connecticut Huskies. Na univerzite chce zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom 

zabojovať o NHL. 

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš. Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák Erik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-novacikovskych-kempoch-sa-predstavi-osem-mladych-slovakov/74715
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problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra. Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City 

mohol vrátiť. "Mohol som hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať 

kontrakt aj v juniorskej WHL. Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Pozitívnym prekvapením je účasť nedraftovaného Kristiána Pospíšila v nováčikovskom kempe Toronta Maple Leafs. 

Dvadsaťjedenročný útočník si vyslúžil pozvánku od predstaviteľov "javorových listov" po vydarenom letnom rozvojovom 

kempe, kde v troch modelovaných zápasoch nastrieľal šesť gólov. 

 

Od 14. septembra začnú v zámorí hlavné kempy klubov NHL. V nich sa predvedú už aj hlavné profiligové hviezdy, 

predstaviť by sa v nich malo aj 11 slovenských hokejistov na čele so skúsenými Zdenom Chárom, Tomášom Tatarom, 

Petrom Budajom či Jaroslavom Halákom. Marián Gáborík pravdepodobne nestihne kemp Los Angeles Kings v dôsledku 

rekonvalescencie po operácii kolena. Kemp Edmontonu s určitosťou vynechá obranca Andrej Sekera, po rovnakej 

operácii bude môcť naskočiť do hry najskôr v polovici novembra, v najhoršom prípade sa vráti na ľad až v budúcom roku. 

 

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL: 

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú) 

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú) 

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú) 

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú) 

 

New York Rangers - Adam Húska (b) 

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o) 

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o) 
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Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú) 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  NHL: V kempoch pre nováčikov až osem mladých Slovákov 

 [netky.sk; 08/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/nhl-v-kempoch-pre-novacikov-az-osem-mladych-slovakov 

 

New York - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy osem mladých 

slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, 

ktoré otvoria svoje brány budúci týždeň. 

 

Tento rok profiligové kluby draftovali dvoch Slovákov a obaja dostali možnosť ukázať sa v nováčikovských kempoch. 

Jeden z ťahúňov reprezentácie SR do 18 rokov na tohtoročných MS v Poprade a Spišskej Novej Vsi Adam Ružička sa 

predstaví medzi nádejami Calgary Flames, sezónu by však mal zrejme začať v juniorskej OHL v tíme Sarnia Sting. V 

rovnakej súťaži v klube Hamilton Bulldogs odštartuje ročník jeho vrstovník Marián Studenič, ktorý sa predvedie v kempe 

New Jersey Devils.  

 

Brankár Adam Húska si už zachytal v rozvojovom kempe New Yorku Rangers, teraz ukáže svoje umenie v tom 

nováčikovskom, po ňom by rád pokračoval v univerzitnej lige NCAA v tíme Connecticut Huskies. Na univerzite chce 

zostať ešte aspoň dva roky a dokončiť si vysokoškolský diplom a potom zabojovať o NHL.  

 

O miesto v prvom tíme Ottawy sa chce už tento rok pobiť 21-ročný obranca Christián Jaroš . Účastník MS 2016 vyzrel v 

drese švédskej Luley a teraz by rád zabojoval o "flek" v zostave Senators. Podobné ciele má ďalší zadák E rik Černák v 

Tampe Bay Lightning, u neho sa však očakáva, že najbližšiu sezónu ešte odohrá vo farmárskej AHL v klube Syracuse 

Crunch. Černák verí, že na Floride má väčšiu šancu splniť si svoj sen než v Los Angeles, Kings ho vymenili k "bleskom" 

spolu so skúseným krajanom Petrom Budajom. 

 

Špecifický prípad je Martin Réway, ktorého v zámorí považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov Montrealu 

Canadiens. Dvadsaťdvaročný krídelník musel minulú sezónu vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne 

problémy so srdcom. V uplynulých dňoch už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe Canadiens. 

Bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho Fribourgu-Gottéron sa vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac 

presvedčiť o jeho kvalitách. S "Habs" sa najbližšie predstaví na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a 

Ottawe Senators. 

 

O hlavný kemp bude v nováčikovskom kempe Chicaga bojovať útočník Radovan Bondra . Ten túži zabojovať o zmluvu s 

Blackhawks a pôsobiť už v nasledujúcom ročníku vo farmárskej AHL. "Pred rokom som mal dobrú sezónu a dúfal som, 

že ma Blackhawks podpíšu. Povedali, že chcú počkať ešte jednu - dve sezóny," uviedol Bondra v rozhovore pre denník 

Prince George Citizen. 

http://www.netky.sk/clanok/nhl-v-kempoch-pre-novacikov-az-osem-mladych-slovakov
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Doteraz pôsobil v juniorskej WHL, kam by sa v prípade neúspešného kempu v Traverse City mohol vrátiť. "Mohol som 

hrať za Slovan Bratislava, ktorý mi dal ponuku, ale myslím si, že mám dobrú šancu dostať kontrakt aj v juniorskej WHL. 

Preto som sa sem vrátil," dodal synovec slávneho kanoniera Petra Bondru. 

 

Slováci v nováčikovských kempoch klubov NHL:  

 

Calgary Flames - Adam Ružička (ú)  

 

Chicago Blackhawks - Radovan Bondra (ú)  

 

Montreal Canadiens - Martin Réway (ú)  

 

New Jersey Devils - Marián Studenič (ú)  

 

New York Rangers - Adam Húska (b)  

 

Ottawa Senators - Christián Jaroš (o)  

 

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o)  

 

Toronto Maple Leafs - Kristián Pospíšil (ú)  

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Adam Ružička sa predstaví medzi nádejami Calgary Flames 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Špeciálny vlak pre lurdských pútnikov 

 [Šport; 208/2017; 09/09/2017; s.: 15; JÁN FELIX ; Zaradenie: zo sveta, z domova] 

 

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 špeciálny vlak z Košíc do francúzskeho 

pútnického mesta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. 
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"Vlak prejde viac ako 5000 kilometrov. Z Košíc povedie trasa vlaku cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, 

Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. V hlavnom meste udelí žilinský biskup Monsignor Tomáš Gális 

všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 oficiálne vypravia vlak. Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do 

Lúrd," uvádza ZSSK. Pútnici sa na Slovensko vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. septembra. 

 

Podľa ZSSK sa na púti vlakom zúčastní takmer 600 veriacich. 

 

Stranu z materiálov SITA pripravil JÁN FELIX 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Pútnikov do Lúrd odvezie špeciálny vlak 

 [Korzár; 208/2017; 09/09/2017; s.: 4; tasr ; Zaradenie: región] 

 

Prejde dohromady viac ako 5000 kilometrov. 

 

BRATISLAVA, KOŠICE. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny 

vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mesta Lurdy. 

 

Púť pre telesne postihnutých a chorých občanov organizuje združenie Rodina nepoškvrnenej. Vlak prejde dohromady 

viac ako 5000 kilometrov. 

 

Z Košíc jeho trasa povedie cez Kysak, Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Martin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, 

Trnavu do Bratislavy. 

 

V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális všetkým pútnikom požehnanie na cestu a o 21.35 h prebehne 

oficiálne vypravenie vlaku. 

 

Ten ďalej poputuje cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa vrátia spiatočným vlakom po rovnakej trase v piatok 22. 

septembra. 

 

Smerujú tam každoročne milióny pútnikov 

 

ZSSK zabezpečí dopravu pre takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú aj ľudia na invalidných vozíkoch. 

Vypravených bude dovedna 13 ležadlových vozňov. 

 

Lurdy sú medzinárodným pútnickým miestom od roku 1948, pričom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 

pútnikov. 
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Prvá vlaková púť sa uskutočnila už v roku 1990 a odvtedy sa pravidelne opakuje v dvojročnom intervale, informoval 

hovorca ZSSK Tomáš Kováč. 

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Slovenský reprezentant nešetril chválou: Dojímavé slová na adresu Martina Réwaya! 

 [pluska.sk; 09/09/2017; pm ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/slovensky-reprezentant-nesetril-chvalou-dojimave-slova-adresu-martina-rewaya.html 

 

V minulej sezóne si vyskúšal pôsobenie v KHL, keď obliekal dres exotického nováčika z Číny, no v novom ročníku sa 

vrátil do známeho prostredia. Slovenský hokejista Martin Bakoš si okrem toho zahral na MS 2016 v jednom útoku aj s 

Martinom Réwayom a veľký talent si nedokáže vynachváliť. 

 

Martin Réway zabojuje o svoje miesto v prvom tíme Montrealu Canadiens.  

 

Autor - Gettyimages 

 

Útočník Liberca oslavoval v drese českého klubu majstrovský titul v sezóne 2015/16, o ktorom rozhodol práve jeho gól v 

predĺžení finálového zápasu s pražskou Spartou. Minulý rok okúsil pôsobenie v KHL, keď sa nechal zlákať ponukou 

čínskeho celku Červená hviezda Kunlun. 

 

Martinovi Bakošovi sa v hokejovo exotickej krajine darilo, o to väčšie prekvapenie spôsobilo rozhodnutie Zdena Cígera 

nezobrať šikovného útočníka na svetový šampionát do Kolína. Rok predtým si však Bakoš na majstrovstvách sveta 

zahral a dokonca vytvoril dvojičku s Martinom Réwayom. 

 

Megatalent slovenského hokeja však minulý ročník pre problémy so srdcom úplne vynechal a teraz zabojuje v 

nováčikovskom kempe o svoju šancu dostať sa do prvého tímu Montrealu Canadiens. Bakoš, ktorý sa po roku strávenom 

v KHL vrátil do Liberca, si nevie 22-ročného Réwaya vynachváliť. 

 

Fanúšikovský web Montrealu Canadiens habseyesontheprize.com ho vyspovedal po zápase Ligy majstrov, v ktorom sa 

Liberec predstavil na ľade švédskeho Växjo. "Je to prirodzený talent, taký malý génius na ľade. Dokáže vám prihrať z 

ktoréhokoľvek miesta. Keď som s ním hral, čakal som iba na jeho prihrávky. Vieme, že ho trápili zdravotné problémy, ale 

myslím si, že je dobre pripravený a verím, že to s ním bude v poriadku," prezradil Martin Bakoš. 

 

Dvadsaťsedemročný rodák zo Spišskej Novej Vsi verí, že Réway sa čoskoro prebojuje do NHL, keďže je 

pravdepodobné, že slovenský talent začne sezónu na farme v AHL. V nej sa hrá odlišný a najmä tvrdší hokej, no Bakoš 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/slovensky-reprezentant-nesetril-chvalou-dojimave-slova-adresu-martina-rewaya.html
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je o Réwayovej šikovnosti presvedčený. "Je mimoriadne technicky zručný a vie, ako sa má vyrovnať s tvrdou hrou," dodal 

pre web útočník Liberca. 

 

Autor - pm 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Hrozivá nehody motorkára 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 09/09/2017;  Marek Baláž; Zaradenie: z domova] 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Podľa niektorých sú motorkári najnebezpečnejšími účastníkmi cestnej premávky. Za 

pravdu im dáva aj včerajšia nehoda v Spišskej Novej Vsi." 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Motorkár nezvládol jazdu, výsledkom bola čelná zrážka s oproti idúcim autom a jeho vážne 

zranenie." 

 

Marek Baláž, redaktor: "Na tomto mieste začal motocyklista brzdiť. Policajti namerali až 90-metrovú brzdnú dráhu. Súdny 

znalec mal dostatok stôp na to, aby už na mieste určil ako to bolo." 

 

Peter Onderuš, súdny znalec: "Najpravdepodobnejšie motorkár pri brzdení nezvládol vedenie vozidla, motocykla, v 

dôsledku naklopenia motorky došlo k pádu motocykla na zem a nekontrolovateľne sa pohyboval vedľa motorky po 

vozovke a narazil do oproti idúceho vozidla." 

 

Karol Kamczyk, veliteľ hasičského zásahu: "Po našom príchode sme pomáhali posádke rýchlej zdravotnej služby s 

provou pomocou a záchranou zraneného motorkára. 

 

Neuvedený (telefonát): "Pacient utrpel vážne poranenie hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa žiaľ prejavil 

opuch mozgu. Ihneď sa začal pripravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc." 

 

Marek Baláž: "Zo Spišskej Novej Vsi Marek Baláž, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Nehoda v Spišskej Novej Vsi: Motorkár sa čelne zrazil s protiidúcim autom 

 [tvnoviny.sk; 09/09/2017; SPIŠSKÁ NOVÁ VES/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1885515 

 

Muž utrpel pri nehode vážne poranenie hlavy. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1885515
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Podľa niektorých sú motorkári najnebezpečnejšími účastníkmi cestnej premávky. Za pravdu im dáva aj piatková nehoda v 

Spišskej Novej Vsi. Motorkár nezvládol jazdu a čelne sa zrazil s protiidúcim autom. Jeho zranenie je vážne. 

 

Policajti namerali až 90-metrovú brzdnú dráhu. Súdny znalec mal dostatok stôp na to, aby už na mieste nehody určil, čo 

sa vlastne stalo. 

 

"Motorkár najpravdepodobnejšie pri brzdení nezvládol vedenie motocykla, v dôsledku naklopenia motorky došlo k pádu 

motocykla na zem a nekontrolovateľne sa kotúľal vedľa motorky po vozovke a narazil do protiidúceho vozidla," tvrdí 

znalec. 

 

"Po našom príchode sme pomáhali posádke rýchlej zdravotnej služby s prvou pomocou a záchranou raneného 

motocyklistu," hovorí veliteľ hasičského zásahu Karol Kamczyk. 

 

"Pacient utrpel vážne poranenie hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa žiaľ prejavil opuch mozgu. Ihneď sa 

začal pripravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc, kam ho previezli vrtuľníkom," objasňuje hovorca nemocnice 

Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi Tomáš Kráš. 

 

Viac v reportáži Mareka Baláža. 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Motorkár havaroval na Spiši, utrpel vážne zranenia 

 [spis.korzar.sme.sk; 09/09/2017; Klaudia Jurkovičová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645302/motorkar-havaroval-na-spisi-utrpel-vazne-zranenia.html 

 

Nezvládol predbiehací manéver, došlo k zrážke s autom. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vážne zranenia utrpel motorkár, ktorý v piatok havaroval na Spiši, informovala TV JOJ na svojom 

webe. 

 

Išiel spolu s ďalšími dvomi motorkármi, keď zrazu dostal balans a spadol. Práve v tom čase oproti prichádzalo auto, došlo 

k zrážke. 

 

Vodič auta uviedol, že motorkár predbiehal sanitku a tento manéver nezvládol. 

 

Zranený motorkár z okolia Košíc po nehode údajne upadol do bezvedomia. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645302/motorkar-havaroval-na-spisi-utrpel-vazne-zranenia.html
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Záchranári ho ošetrili na mieste a previezli do nemocnice, kde ho lekári stabilizovali. 

 

"Pacient utrpel vážne poranenie hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa u neho prejavil opuch mozgu. Ihneď 

sa začal pripravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc," povedal pre TV JOJ hovorca nemocnice Sveta zdravia 

Tomáš Kráľ. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Študenti vypustili stratosferický balón 

 [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 09/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Juraj Jedinák, moderátor: "Slovenský stratosferický balón priniesol zábery z vyše tridsiatich kilometrov nad zemou. V 

skorých ranných hodinách ho v Spišskej Novej Vsi vypustili študenti fakulty informatiky a informačných technológií STU. 

Ich cieľom bolo otestovanie servisného modulu na vyhľadávanie a priebežné monitorovanie letu." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Pár minút pred 6. hodinou ráno študenti Slovenskej technickej univerzity na letisku v 

Spišskej Novej Vsi pripravovali všetko potrebné na to, aby balón mohol vzlietnuť do stratosféry. Najprv sa musel veľmi 

opatrne nafúknuť. Hovorí doktorand fakulty informatiky a informačných technológií STU Michal Valiček." 

 

Michal Valiček, doktorand fakulty informatiky a informačných technológií STU: "Je to vlastne taký väčší meteorologický 

balón, nafúkol sa héliom na 1,8 metra, no vlastne stúpa do tých tridsiatich až štyridsiatich piatich kilometrov, tam sa 

rozťahuje až na 9 metrov." 

 

Jarka Hlaváčová: "K balónu bola pripevnená sonda. Tá obsahovala kameru a viacero mikropočítačov. Keď sa balón v 

stratosfére roztiahol do veľkosti 9 etrov praskol a sonda s mikropočítačmi sa na padáku vrátila späť na zem. Dopĺňa 

študent fakulty informatiky Ján Pánis." 

 

Ján Pánis, študent fakulty informatiky: "Zberajú rôzne dáta, ktoré následne my potom spracovávame a posielame na 

našu privátnu stanicu a až potom ju zverejňujeme, aby ľudia vedeli taktiež tieto informácie dohľadať." 

 

Jarka Hlaváčová: "V sonde sa nachádzali aj rôzne senzory, ktoré dokážu zamerať teplotu, tlak, radiáciu i ozón. Tieto 

údaje sú dôležité pre meteorológov. Opäť Ján Pánis." 

 

Ján Pánis: "Aj na základe nich môžu počítať rôznu predpoveď počasia, ale to najpodstatnejšie čo je, tak to je vlastne 

meranie GPS súradníc, následne preposielanie týchto súradníc pomocou rádia." 

 

Jarka Hlaváčová: "Balón stúpal 5 metrov za sekundu, zhruba po troch hodinách letu nakoniec dopadol v horách v južnom 

Poľsku. Opäť Michal Valiček." 
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Michal Valiček: "Je to určite dôležité, aby my sme sa zúčastňovali ako Slovensko na vesmírnych projektoch a ten prvý 

krok sú práve lety stratosferickým balónom. Druhým krokom môže byť suborbitálna raeta a samozrejme potom družice." 

 

Jarka Hlaváčová: "Získané dáta budú študenti analyzovať. V budúcnosti plánujú zaviesť takúto pravidelnú linku do 

stratosféry, prostredníctvom ktorej si budú môcť vyskúšať zložitý vývoj systémov." 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Muži Stavbára Nitra obhájili titul, dva bronzy pre ŠK ŠOG 

 [mynitra.sme.sk; 09/09/2017; SITA, Martin Kilian ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

https://mynitra.sme.sk/c/20645335/muzi-stavbara-nitra-obhajili-titul-dva-bronzy-pre-sk-sog.html 

 

Obhajcovia titulov majstrov Slovenska v atletike družstiev uspeli vo finálovom kole ligy v Dubnici nad Váhom len 

spolovice. Nitra potvrdila, že je baštou atletiky na Slovensku. 

 

Atletická liga dospelých vyvrcholila v sobotu v Dubnici. Muži AC Stavbár Nitra zavŕšili zlatý hetrik, po rokoch 2015 a 2016 

triumfovali tretí raz za sebou a celkovo štvrtýkrát, keď predtým zvíťazili ešte v roku 2001. 

 

Na ženskom tróne však po trojročnom kraľovaní banskobystrickej Dukly došlo k zmene. Majstrovské žezlo prevzal 

dubnický AK Spartak, ktorý si už vybojoval deviate zlato, no prvé od roku 2013. Oba víťazné tímy zinkasovali prémiu 

3000 eur, právo štartovať v Európskom pohári klubov v roku 2018, pričom na účasť im Slovenský atletický zväz prispeje 

sumou 3000 eur. 

 

V súťaži mužov vo finálovom dubnickom kole Nitrania z AC Stavbár potvrdili svoju dominanciu v lige. Zvíťazili so ziskom 

257 bodov pred Sláviou UK Bratislava (230) a ďalším nitrianskym klubom, mladíkmi z ŠK ŠOG (215). 

 

V súťaži žien tím ŠK ŠOG Nitra neudržal priebežné prvé miesto a napokon mu patrí bronzová pozícia. 

 

V kladivárskom sektore vyhrali svoje disciplíny súrodenci Lomnickí. Odchovanci Nitry reprezentujú Duklu Banská 

Bystrica. 

 

Výsledky - družstvá: 

 

MUŽI 

Poradie vo finálovom kole: 1. AC Stavbár Nitra 257, 2. Slávia UK Bratislava 230, 3. ŠK ŠOG Nitra 215, 4. Slávia STU 

Bratislava 120, 5. Dukla Banská Bystrica 115, 6. Spartak Dubnica 72, 7. Slávia TU Košice 71. 

 

https://mynitra.sme.sk/c/20645335/muzi-stavbara-nitra-obhajili-titul-dva-bronzy-pre-sk-sog.html
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Konečné poradie v AL 2017: 1. AC Stavbár Nitra 14 (7+7), 2. Slávia UK Bratislava 12 (6+6), 3. ŠK ŠOG Nitra 10, 4. 

Slávia STU Bratislava 7 (3+4), 5. Dukla Banská Bystrica 7 (4+3), 6. Spartak Dubnica 4 (2+2), 7. Slávia TU Košice 2 (1+1). 

 

ŽENY 

Poradie vo finálovom kole: 1. AK Spartak Dubnica 265,5, 2. Dukla Banská Bystrica 258, 3. ŠK ŠOG Nitra 198,5. 4. Slávia 

UK Bratislava 143,5, 5. Tatran Spišská Nová Ves 77, 6. Slávia ŠG Trenčín 68, 7. Slávia STU Bratislava 66,5. 

 

Konečné poradie v AL 2017: 1. AK Spartak Dubnica 12 (5+7), 2. Dukla Banská Bystrica 12 (6+6), 3. ŠK ŠOG Nitra 12 

(7+5). 4. Slávia UK Bratislava 8 (4+4), 5. Tatran Spišská Nová Ves 6 (3+3), 6. Slávia ŠG Trenčín 3 (1+2), 7. Slávia STU 

Bratislava 3 (2+1). 

 

Výsledky jednotlivcov (do 3. miesta): 

 

Výsledky AC Stavbár Nitra - muži - 100 m: 1. Volko 11,01, 200 m: 3. Danáč 22,83, 400 m: 1. Volko 49,06, 1500 m: 1. 

Talán 4:06,12, 5000 m: 1. J. Urban 15:21,96, 100 m prek.: 1. Juránek (ČR) 14,94, 2. Šuba 15,05, 400 m prek.: 2. Juránek 

52,67, výška: 1. Beer 212, žrď: 1. Zmoray 510, 2. Krajňák 460, diaľka: 1. Šuba 703, 2. A. Tóth 666, trojskok: 1. Šuba 

14,94, 2. Tóth 14,21, disk: 2. Holica 51,27, kladivo: 3. Holica 54,51, 4x100 m: 1. Noskovič, Benda, Danáč, Volko 43,80. 

 

Výsledky ŠK ŠOG Nitra - muži - 100 m: 3. Klvaňa (ČR) 11,11, 200 m: 2. Klvaňa 22,67, 400 m: 2. Klvaňa 49,86, 3000 m 

prek.: 3. P. Borovka 10:15,98, guľa: 1. Löbb 16,01, 2. Baran 14,91, disk: 3. Broš 49,78, oštep: 3. Taškár 65,29, 4x400 m: 

2. M. Borovka, Koreň, Mrva, Pribil 3:35,04, 3. Dömötör, Krchňavý, Šimune, Gasior 3:37,09. Ženy - 100 m: 3. 

Kovačovicová 12,54, 200 m: 3. Zapletalová 25,64, 400 m: 2. Zapletalová 57,63, 100 m prek.: 3. Takácsová 14,88, 400 m 

prek.: 2. Ledecká 1:00,64, výška: 3. Zavilinská 173, trojskok: 3. Ďurkechová 11,91, disk: 2. Jakubcová 41,53, 4x100 m: 2. 

Zeleňáková, Kovačovicová, Takácsová, Ledecká 50,14. 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Prvý zápas a tri body: Po opatrnom začiatku nastrieľali líšky sedem gólov 

 [poprad.dnes24.sk; 10/09/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/prvy-zapas-a-tri-body-po-opatrnom-zaciatku-nastrielali-lisky-sedem-golov-279161 

 

 Žreb prisúdil v úvodnom zápase hokejovej extraligy žien Popradským líškam súperky zo Spišskej Novej Vsi. Derby 

skončilo jednoznačne v prospech domácich. 

 

Tradičný derby zápas medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou začal z oboch strán opatrne. Hosťujúce hráčky si boli 

vedomé, že ich je na striedačke len jedenásť a sily budú v priebehu zápasu ubúdať. Postupne sa hra na ľade pritvrdila a 

viackrát mal prácu aj lekár Michal Heržák a fyzioterapeut Dušan Matejka. 

 

http://poprad.dnes24.sk/prvy-zapas-a-tri-body-po-opatrnom-zaciatku-nastrielali-lisky-sedem-golov-279161
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Líšky s pribúdajúcim časom obliehali bránu hostí čoraz častejšie. Gólové hody začali však až od druhej tretiny, keď 

opadla nervozita z prvého zápasu v sezóne a Zuzke Majeríkovej sa podarilo streliť hetrik. "Bez báb by som hetrik nedala. 

Hrali sme ako kolektív. Aj keď sa nám zo začiatku nedarilo, dali sme do toho všetko a potom to už išlo samo," povedala 

autorka troch gólov Zuzana Majeríková. 

 

Zápasové štatistiky hovoria jasnou rečou. Na domácu bránu šlo len päť striel, na bránu hostí šesťdesiat tri. Výhra 

Popradčaniek tak bola zaslúžená. "Sme spokojní s výhrou. Boli sme jednoznačne lepší, otázkou bolo len to, koľko dáme 

gólov. V závere už boli Spišiačky na konci zo silami. Myslím, že ich brankárka bude mať po zápase svalovú horúčku," 

zhodnotil zápas tréner Popradských líšok Milan Skokan. 

 

Popradské líšky – HC Osy Spišská Nová Ves 7:0 (0:0, 3:0, 4:0) 

 

Góly: 26. 42. 50. Majeríková, 32.41. MIkesková, 36. Wieczorek, 44. Staroňová 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  SÚLYOS BALESET: Szemből érkező autónak csapódott a mentőautót előző motoros 

 [tachometer.parameter.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://tachometer.parameter.sk/sulyos-baleset-szembol-erkezo-autonak-csapodott-mentoautot-elozo-motoros 

 

Motorozni indult két társával egy férfi, az egyik pillanatban azonban elveszítette uralmát járműve felett. A motoros néhány 

métert csúszott a földön, majd a szemből érkező autónak csapódott. 

 

A súlyos baleset Iglón (Spišská Nová Ves) történt. A személyautó sofőrjének elmondása szerint a motoros egy 

mentőautót előzött meg, mikor elveszítette uralmát járműve felett. A férfi elesett motorjával, majd a szemközti sávba 

csúszott, ahol az érkező személyautónak csapódott. 

 

A TV JOJ információi szerint az ütközést követően a motoros elveszítette eszméletét. A helyszíni elsősegélynyújtás után 

a sérültet kórházba szállították. A kórház tájékoztatása szerint a motoros súlyos fejsérülést, valamint belső vérzést 

szenvedett. 

 

noviny.sk/para 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  Zaujali iných, nech neujdú ani vám: Články, ktoré sa počas týždňa čítali najviac 

http://tachometer.parameter.sk/sulyos-baleset-szembol-erkezo-autonak-csapodott-mentoautot-elozo-motoros
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 [spisska.dnes24.sk; 10/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/zaujali-inych-nech-neujdu-ani-vam-clanky-ktore-sa-pocas-tyzdna-citali-najviac-279050 

 

 Nenechajte si ich ujsť ani vy. Pekne pokope vám prinášame najčítanejšie články nášho spravodajského webu z celého 

tohto týždňa. 

 

Krompašský jarmok sa blíži 

 

Obdobie jarmokov stále trvá. A len na skok od Spišskej si už tento mesiac môžete skočiť na ďalší. Krompašský jarmok je 

spojený s Dňami mesta a na návštevníkov aj domácich čakajú štyri dni plné bohatého programu. 

 

Kabelky z papiera 

 

Nejedna žena má ich niekoľko a predsa jej ich nie je dosť. Reč je o dámskych kabelkách. Kabelky však môžu byť z 

rôzneho materiálu. Vskutku zaujímavé ručne šije a vymýšľa pani Jarmila Hricišinová zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Starostka: V Slovenskom raji chýbajú cyklotrasy 

 

Národný park Slovenský raj má najhustejšiu sieť turistických chodníkov, avšak chýbajú v ňom cyklotrasy. Myslí si to 

predsedníčka mikroregiónu Slovenský raj Sever a zároveň starostka obce Hrabušice Jana Skokanová. Viac sa dočítate v 

článku. 

 

Dom kultúry v novom šate 

 

Prvou rozsiahlou zmenou prešiel Dom kultúry na sídlisku Mier už pred dvomi rokmi, kedy boli zrekonštruované vnútorné 

priestory kina. Tento rok prišli na rad vonkajšie časti budovy Domu kultúry, vykonala sa rekonštrukcia vo výške 340 tisíc 

eur. Po mesačnej prestávke začalo premietať aj kino a to prišlo s novinkou. 

 

Na sídlisku Západ bude rušná jeseň 

 

Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi bude rušná jeseň. Práve v tomto období prejde sídlisko niekoľkými zmenami. 

Viac nám prezradil predseda mestského výboru Adnan Akram. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

http://spisska.dnes24.sk/zaujali-inych-nech-neujdu-ani-vam-clanky-ktore-sa-pocas-tyzdna-citali-najviac-279050
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1.49.  Odsúdený vrah je späť: Ščurko zas brázdi klziská najvyššej súťaže. Aké mal pocity po 

prvom stretnutí? 

 [pluska.sk; 10/09/2017; brs ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/odsudeny-vrah-je-spat-scurko-opat-brazdi-klziska-najvyssej-sutaze-ake-mal-pocity-po-prvom-

stretnuti.html 

 

Ešte v roku 2009 oslavoval titul s HC Košice no potom putoval do väzby a neskôr ho aj odsúdili za vraždu rozhodcu 

Marka Liptaja. Ščurko však svoj hokejový sen nikdy nedosníval a po odsedení si trestu sa vrátil na ľad. V piatok dokonca 

opäť nasal atmosféru najvyššej súťaže na Slovensku, keď v drese Detvy odohral duel proti Košiciam. 

 

Ščurko opäť na klziskách najvyššej súťaže. 

 

Autor - sport.noviny.sk 

 

Síce to nebol najšťastnejší návrat, ale príbeh Ščurka si istotne dobre zapamätajú hokejoví fanúšikovia a budú ho sa o 

ňom baviť ešte dosť dlho. "Rešpektuje každý jeden názor a každého diváka, predsa má na to nárok a právo," povedal 

navrátilec na ligové klziská po prehre 0:1 s Košicami pre prítomných novinárov. 

 

Zakončovateľ sa v košickej Steel Aréne dočkal vrúcneho prijatia. Priaznivci na tribúnach skandovali jeho meno a on sa im 

za to odvďačil poklonou a zložením imaginárneho klobúka z hlavy. 

 

Ščurka podržali aj detviansky spoluhráči. "Prečo sa k tomu vraciať, on si je toho vedomý, už je to za ním. Laco je 

perfektný chalan do partie a aj skvelý hokejista. Tam nie je čo riešiť," uviedol Juraj Petro pre televíziu Joj. 

 

Býbalý hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Trebišova či Bardejova je nováčikovi najvyššej súťaže vďačny za to, že mohol 

reštart kariéry dovŕšiť v jej drese a opäť patrí medzi špičku. "Táto liga je o triedu vyššia ako prvá liga. Vravím, keď človek 

chce, tak sa dá. Ja môžem akurát poďakovať Detve, že mi dala túto šancu. Budem sa ju nažiť využiť naplno," vyhlásil 

Ščurko. 

 

Autor - brs 
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1.50.  II. labdarúgóliga, 7. forduló: Zsinórban hatodszor (!) buktak a sereghajtó somorjaiak 

 [parameter.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-7-fordulo-zsinorban-hatodszor-buktak-sereghajto-somorjaiak 

 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/odsudeny-vrah-je-spat-scurko-opat-brazdi-klziska-najvyssej-sutaze-ake-mal-pocity-po-prvom-stretnuti.html
http://www.pluska.sk/sport/hokej/odsudeny-vrah-je-spat-scurko-opat-brazdi-klziska-najvyssej-sutaze-ake-mal-pocity-po-prvom-stretnuti.html
http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-7-fordulo-zsinorban-hatodszor-buktak-sereghajto-somorjaiak
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Szereden sem termett babér, zsinórban immár hatodszor buktak a sereghajtó somorjaiak. 

 

A csallóköziek jétékosa, Šmehyl 0:1-ás állásnál nem értékesítette a büntetőt. A mérkőzésen 12 sárga lapot osztott ki a 

játékvezető! Az ugyancsak alsóházban tanyázó komáromiak sem gyarapították gyűjteményüket a Pohronie elleni 

idegenbeli párharcukon. 

 

Eredmények: 

 

ŠKF Sereď–FC STK Fluminense Somorja 2:1 (1:1), g.: Morong (31., 80.), ill. Šmehyl (36.). 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš–KFC Komárom 4:1 (2:1), g.: Kucharčík (14. – 11-esből), Andric´ (19., 56.), Staš (55.), ill. 

Moďoroši (36.). 

 

Lokomotíva Košice–MFK Skalica 2:0 (1:0), g.: Horváth (7.), Dický (55.). 

 

FK Pohronie–Slavoj Trebišov 4:0 (2:0), g.: Frimmel (12. – 11-esből), Garaj (16.), Ďungel (49.), Nurkovics (55. – 11-esből). 

 

Partizán Bardejov–AFC Nové Mesto nad Váhom 1:0 (0:0), g.: Hamuľak (84.). 

 

FK Noves Spišská Nová Ves–Inter Bratislava 1:0 (1:0), g.: Zekucia (3.). 

 

MFK Lokomotíva Zvolen–FK Poprad 3:2 (2:0), g.: Makela (4.), T. Mikinič (39.), Kmeť (54.), ill.Holiš (76., 81.). 

 

MŠK Žilina B–FK Železiarne Podbrezová B 2:1 (1:1), g.: Boženík (9.), Hučko (90.), ill. Lukáčik (26.). 

 

A bajnokság állása: 

 

1.Žilina B 

 

7 

 

6 

 

0 

 

1 

 

21:7 
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18 

 

2. Lok. Košice 
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3. Skalica 
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4. Lipt. Mikuláš 
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5. Bardejov 
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6. Sereď 

 

7 

 

4 

 

0 

 

3 

 

18:8 

 

12 

 

7. Poprad 
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8. Zvolen 
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2 
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11 

 

9. Inter 
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10. Pohronie 
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8 

 

11. Sp. Nová Ves 
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12. Trebišov 
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13. N. Mesto 
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14. Podbrezová B 
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15. Komárom 
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16. Somorja 
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1.51.  Harichovce zvládli generálku na zápas roka úspešne 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/09/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645786/harichovce-zvladli-generalku-na-zapas-roka-uspesne.html 

 

V sobotu si boli pozrieť Novovešťanov, v nedeľu nadelili Nálepkovu päť gólov. 

 

HARICHOVCE. Na piatoligový futbal v podtatranskej skupine chodia fanúšikovia v Harichovciach v netradičných 

termínoch. 

 

Najprv proti Spišskej Belej sa hralo už v piatok a teraz v zápase 8. kola hostili v spišskom derby Nálepkovo už v nedeľu 

predpoludním. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645786/harichovce-zvladli-generalku-na-zapas-roka-uspesne.html
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Tradičné derby 

 

Medzi futbalové sviatky patria v 5. lige Podtatranskej súboje spišských tímov. Už niekoľko sezón sa vysokou úrovňou 

vyznačujú vzájomné súboje Harichoviec a Nálepkova. 

 

"Spišské derby malo všetko, čo k nemu patrí. Škoda len, že musela zasahovať aj sanitka pri jednom zle vyzerajúcom 

zranení hráča hostí Nálepkova, ktorý zle dopadol po súboji s našim brankárom. Dopoludňajšie stretnutie sa divákom 

muselo páčiť. Hoci výsledok hovorí jasnou rečou, hostia bojovali o každú loptu a hrali stále vyrovnanú partiu. V závere 

sme už trošku aj šetrili silami na utorkový pohárový duel, ale práve nedeľňajší výsledok bol tou najlepšou pozvánkou na 

sviatok futbalu v našej obci," povedal po derby s Nálepkovom predseda ŠK Harichovce Štefan Zábojník. 

 

Čaká ich sviatok futbalu 

 

Druhý septembrový týždeň bude v regióne Spiša bohatý na futbalové udalosti. 

 

Tá prvá odštartuje v utorok 12. septembra na harichovskom trávniku a na druhý deň bude pokračovať u susedov v 

Levoči. 

 

Oba tímy postúpili do ďalšieho kola Slovenského pohára. Harichovce v "zápase roka" hostia Spišskú Novú Ves a 

Levoča privíta Ružomberok. 

 

"Pôvodne sa oba pohárové zápasy mali hrať v stredu a tak sme sa s Novovešťanmi dohodli o deň skôr, aby si diváci na 

Spiši mohli pozrieť oba pohárové súboje. V sobotu sa harichovská výprava bola pozrieť na majstrák Spišskej Novej Vsi 

s Interom Bratislava. Týždeň predtým sme boli v Poprade. Detailne sme pozorovali všetky herné činnosti nášho 

pohárového súpera, aby sme zajtra boli čo najlepšie pripravení," skonštatoval predseda klubu Š. Zábojník a pridal 

pozvánku na utorok: "Všetkých fanúšikov futbalu pozývame na pohárový zápas Harichovce –Spišská Nová Ves. Okrem 

dobrého futbalu, ktorý začína o 16. hodine nebudú chýbať tradičné sprievodné akcie – tombola, streľba na bránu o 

hodnotné ceny. Pripravujeme sa po všetkých stránkach, aby to bol naozaj sviatok futbalu pre náš klub." 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Spišiaci konečne doma. A s troma bodmi 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/09/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645822/spisiaci-konecne-doma-a-s-troma-bodmi.html 

 

O osude stretnutia s Interom Bratislava rozhodol rýchly gól z prvej päťminútovky. 

 

SP. NOVÁ VES. Keď sa darí, tak sa darí. Futbalisti Spišskej Novej Vsi majú doteraz výbornú jeseň. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645822/spisiaci-konecne-doma-a-s-troma-bodmi.html
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A to šesť kôl po sebe hrali vonku, získali päť bodov. 

 

Cez víkend hostili doma atraktívneho súpera, Inter Bratislava. 

 

Mohlo byť aj vyššie skóre 

 

Doteraz na Spiši platilo, že to bol vždy sviatok, keď pricestoval Inter Bratislava – no len v basketbalovom ponímaní a 

extraligových zápasoch. 

 

Futbalový život je nevyspytateľný a tak sa v sobotu na spišskonovoveskom trávniku v zápase druhej ligy predstavil 

dvojnásobný futbalový majster Slovenska Inter Bratislava. 

 

"Po náročných zápasoch na ihriskách súperov sme sa veľmi tešili na domáci súboj. Navyše, Inter Bratislava je stále 

pojem a kvalitný súper. Celé stretnutie ovplyvnil v pozitívnom slova zmysle náš rýchly gól. Snažili sme sa hrať zo 

zabezpečenej obrany a na rýchle protiútoky, škoda po takýchto akciách nevyužitých príležitostí, lebo výsledok mohol byť 

aj iný a o tesný výsledok sme sa nemuseli strachovať. Inter mal viac loptu na svojich kopačkách, čo je dnešný prvok 

futbalu. Verím, že v zberaní cenných bodov budeme pokračovať ďalej," povedal po víťazstve 1:0 tréner FK Spišská Nová 

Ves Branislav Ondáš. 

 

Baldovský neskóroval 

 

Početná divácka návšteva priaznivcov futbalu na Spiši odchádzala z prvého domáceho majstráku maximálne spokojná. 

 

Pre zverencov trénera Ondáša to bol veľký výsledok. Naopak, hostí čakala smutná cesta domov. 

 

"Zápas hodnotím veľmi zle. Mrzí ma, že sme tu nechali body. Opakuje sa to už v treťom zápase. Myslím si, že sme boli 

veľmi nedôslední a pomalí v našich činnostiach, čo máme v zápase robiť. Z tohto pramenila celá prehra," zhodnotil 

vystúpenie svojich zverencov tréner Interu Bratislava Richard Slezák. 

 

V jeho tíme bol zo spišskonovoveských tribún najviac sledovaný hráč Mário Baldovský. 

 

Domáci odchovanec robí v Interi dobré meno, ale proti svojim ešte nedávno spoluhráčom vyšiel gólovo naprázdno. 

 

"Myslím si, že sme nesklamali, no domáci dali rýchly gól. Do druhého polčasu sme išli s tým, že sa pokúsime minimálne o 

vyrovnanie, ale nevyšlo nám to. Nevadí, ideme ďalej," dodal spišskonovoveský odchovanec v službách Interu Bratislava 

Mario Baldovský. 

 

Späť na obsah 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 9. 2017 

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

1.53.  Tajomstvá v literatúre. Do Rožňavy zavíta Jana Pronská 

 [gemer.korzar.sme.sk; 10/09/2017; SITA ; Zaradenie: Gemer Korzár / Kultúra v Gemeri] 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20645782/tajomstva-v-literature-do-roznavy-zavita-jana-pronska.html 

 

Za takmer desať rokov má na svojom konte už množstvo kníh. 

 

ROŽŇAVA. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, 

pripravuje pre milovníkov dobrých kníh v rámci projektu Tajomstvá v literatúre stretnutie s úspešnou slovenskou 

spisovateľkou Janou Pronskou. 

 

Podujatie sa uskutoční 20. septembra v priestoroch knižnice na ul. Lipová č.3. Vstup je voľný. 

 

Písať začala už v detstve 

 

Jana Pronská vyštudovala Strednú priemyselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi. 

 

Pôvodne pracovala ako ekonómka v rodinnej firme. 

 

Písať začala už v detstve. Najprv to boli rozprávky a básničky. 

 

"Vášeň, pomsta, intrigy, zrada, história, napätie...od detstva ma lákali historické príbehy" prezradila Jana Pronská. 

 

Z ekonómie presedlala ku knihám 

 

Hovorí, že keby dodnes fungovali rudné bane, možno by nikdy nechytila do rúk spisovateľské pero. 

 

Ale osud to chcel asi inak. 

 

"V súčasnosti som sa zaradila medzi úspešných "majiteľov" stotisícky a som nesmierne šťastná, že čitateľmi mojich 

historických románov nie sú len ženy, ale, aj muži," dodala Pronská. 

 

Svoje "veľké" písanie odštartovala Jana Pronská v roku 2008 prvým románom Zlatníkova chovanica. 

 

Za takmer desať rokov má na svojom konte už množstvo kníh a čitateľov jej románov neustále pribúda. 

 

Či je jej spisovateľským vzorom Marija Jurič Zagorka a najobľúbenejšou historickou osobnosťou Maria Mancini, a nielen 

to, prezradí už samotná autorka na podujatí v Rožňave, kde to bude už jej druhá návšteva. 

 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20645782/tajomstva-v-literature-do-roznavy-zavita-jana-pronska.html
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Späť na obsah 

 

1.54.  II. futbalová liga - víkendový súhrn 

 [osporte.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/ii-futbalova-liga-vikendovy-suhrn/100236009 

 

BRATISLAVA - Súhrn výsledkov víkendových stretnutí 7.kola druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže: 

 

PIATOK 

Lokomotíva Košice - MFK Skalica 2:0 (1:0) 

Góly: 7. L. Horváth, 55. Dický, ŽK: 33. L. Horváth, 66. P. Zajac, 72. Gáll - 38. Opiela, 60. Haša ČK: 41. Opiela (Skalica) 

po 2. ŽK, rozhodovali: Ochotnický - D. Hrčka, Hrmo, 530 divákov 

 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Slavoj Trebišov 4:0 (2:0) 

Góly: 12. Frimmel (z pok. kopu), 16. Garaj, 49. Ďungel, 55. Nurkovič (z pok. kopu), ŽK: 63. Blahút, 72. Garaj - 12. Jacko, 

90. Mujkovič, rozhodovali: Nemček - Galo, Čajka, 864 divákov 

 

SOBOTA 

Partizán Bardejov - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:0 (0:0) 

Gól: 84. Hamuľak, ŽK: 66. Múdry (AFC), rozhodovali Valášek - M. Sluk, Ličko, 523 divákov 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - KFC Komárno 4:1 (2:1) 

Góly: 19. a 56. Andrič, 14. Kucharčík, 51. T. Staš - 36. Moďoroši, ŽK: 40. Otruba, 79. Andrič, 86. Ondrek - 14. Podlucký, 

41. Sekulič, 87. Morócz, rozhodovali Kačenga - Perát, Poracký, 300 divákov 

 

FK Noves Spišská Nová Ves - FK Inter Bratislava 1:0 (1:0) 

Gól: 3. Zekucia, ŽK: 78. Zekucia - 52. Baldovský, rozhodovali Ihring - Špivák, Zemko, 1108 divákov 

 

Lokomotíva Zvolen - FK Poprad 3:2 (2:0) 

Góly: 4. Makela, 39. T. Mikinič, 54. Kmeť - 76. a 81. Holiš, ŽK: 71. Lupčo, 76. Kotora - 76. Kukoľ, 83. Hric, rozhodovali 

Mastiš - Vitko, Vician, 380 divákov 

 

NEDEĽA 

MŠK Žilina "B" - FK Železiarne Podbrezová "B" 2:1 (1:1) 

Góly: 9. Boženík, 90. Hučko - 26. K. Lukáčik, ŽK: 88. Lepieš (Podbrezová), rozhodovali: Vlčej - Poláček, Halíček, 231 

divákov 

 

ŠKF Sereď - FC ŠTK Fluminense Šamorín 2:1 (1:1) 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/ii-futbalova-liga-vikendovy-suhrn/100236009


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 9. 2017 

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

Góly: 31. a 80. Morong - 36. Šmehyl, ŽK: 22. Ventúra, 37. Morong, 48. Mečiar, 62. Ľ. Michalík, 90. Ružinský - 34. Igor De 

Carvalho Juliao, 49. Šmehyl, 65. Rožník, 72. Mateus Nascimento Soares, 75. Breno Lucinda Dos Santos, 79. Mezovský, 

84. Fernando Jose Da Cunha Neto, rozhodovali: Straka - Mihalík, Smolíková, 419 divákov 

 

Text - SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Muži Stavbára Nitra obhájili titul, Dubničanky na tróne po štyroch rokoch 

 [osporte.sk; 10/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Atletika] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/muzi-stavbara-nitra-obhajili-titul-dubnicanky-na-trone-po-styroch-rokoch/100235996 

 

DUBNICA NAD VÁHOM - Obhajcovia titulov majstrov Slovenska v atletike družstiev uspeli vo finálovom kole ligy v 

Dubnici nad Váhom len spolovice. Muži AC Stavbár Nitra zavŕšili zlatý hetrik a po rokoch 2015 a 2016 triumfovali tretí raz 

za sebou a celkovo štvrtýkrát, keď predtým zvíťazili ešte v roku 2001. Na ženskom tróne však po trojročnom kraľovaní 

banskobystrickej Dukly došlo k zmene. Majstrovské žezlo prevzal dubnický AK Spartak, ktorý si už vybojoval deviate 

zlato, no prvé od roku 2013. Oba víťazné tímy zinkasovali prémiu 3000 eur, právo štartovať v Európskom pohári klubov v 

roku 2018, pričom na účasť im Slovenský atletický zväz prispeje sumou 3000 eur. 

 

V súťaži mužov vo finálovom dubnickom kole Nitrania z AC Stavbár potvrdili svoju dominanciu v lige. Zvíťazili so ziskom 

257 bodov pred Sláviou UK Bratislava (230) a ďalším nitrianskym klubom ŠK ŠOG (215). Atléti Stavbára vyhrali rovnú 

polovicu z 20 disciplín, okrem Volka zaznamenal double ešte Ján Šuba, víťaz diaľky a trojskoku. 

 

Súťaž žien postupne gradovala a bola dramatická až do poslednej disciplíny. Dubničanky naháňali Duklu, ktorá ešte pred 

záverečnými dvoma štafetami viedla pred Spartakom o 14,5 bodu. Lenže A-štafeta Banskobystričaniek na 4 x 100 m 

súťaž nedokončila a pred poslednou 20. disciplínou sa dostali na čelo domáce dievčatá s náskokom 1,5 bodu. 

Obhajkyniam titulu zo ŠK Dukla nepomohlo už potom ani víťazstvo ich A-štafety na 4 x 400 m, pretože ďalšie dve priečky 

obsadili dubnické "áčko" a "béčko", pričom na celkové poradie nemalo vplyv ani to, že B-štafetu Banskej Bystrice 

diskvalifikovali. 

 

AK Spartak Dubnica, ktorý po základnej časti skončil až tretí a do finále vstupoval s mankom dvoch hlavných bodov, si 

vybojoval titul pri zhodnom počte hlavných bodov s Duklou a víťazom základnej štvorkolovej časti ŠK ŠOG Nitra (všetky 

po 12) vďaka lepšiemu umiestneniu vo finále. V ňom nazbierali Dubničanky 265,5 bodu, banskobystrická Dukla 258 a a 

ŠK ŠOG Nitra 198,5. 

 

V individuálnych disciplínach Ján Volko vyhral 100 m v extrémnom protivetre 3,8 m/s s polovičným úsilím za 11,03 

sekundy a triumfoval aj v premiére na 400 m pod holým nebom, keď sa úspešne popasoval so všetkými súpermi i s 

vetrom a v cieli mu namerali 49,06 sekundy. Pre majstra Európy na 200 a vicemajstra Európy na 100 m do 23 rokov bola 

štvorstovka iba test pred októbrovým vstupom do prípravy na novú sezónu. 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/muzi-stavbara-nitra-obhajili-titul-dubnicanky-na-trone-po-styroch-rokoch/100235996
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V kladivárskom sektore predviedli solídne výsledky súrodenci Lomnickí. Nikola vyhrala súťaž žien výkonom 64,54 m pred 

Martinou Hrašnovou (55,90 m), ktorá však absolvovala len jediný pokus. Dvojnásobná vicemajsterka Európy pre 

zdravotné problémy ukončila sezónu predčasne už 1. júla po M-SR, ale do Dubnice prišla pomôcť Dukle. Ani jej body 

(získala dovedna 16, keďže ešte bola aj 4. v guli) však Banskobystričankám k úspešnej obhajobe nepomohli. Marcel 

Lomnický ukončil sezónu, ktorá mu celkovo nevyšla podľa predstáv, výkonom 72,99 m (séria: 71,65 - 72,57 - x - 72,99). 

 

V solídnej forme sa predstavili v závere sezóny aj sestry Velďákové. Dana vyhrala diaľku (608) aj trojskok (13,52) a 

získala pre Duklu až 22 bodov, Jana bola druhá na stovke i v diaľke. Dve prvenstvá vybojovala pre Sláviu UK hosťujúca 

šprintérka Alexandra Bezeková. Štvrtá dvojstovkárka zo Svetovej univerziády 2017 v Tchaj-peji bola najlepšia na 100 m 

(11,99) i 200 m (24,76) pred Ivetou Putalovou (24,91), ktorá triumfovala na 400 m (56,55). 

 

Výsledky - družstvá: 

 

MUŽI 

 

Poradie vo finálovom kole: 1. AC Stavbár Nitra 257, 2. Slávia UK Bratislava 230, 3. ŠK ŠOG Nitra 215, 4. Slávia STU 

Bratislava 120, 5. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 115, 6. Spartak Dubnica 72, 7. Slávia TU Košice 71. 

 

Konečné poradie v AL 2017: 1. AC Stavbár Nitra 14 (7+7), 2. Slávia UK Bratislava 12 (6+6), 3. ŠK ŠOG Nitra 10, 4. 

Slávia STU Bratislava 7 (3+4), 5. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 7 (4+3), 6. Spartak Dubnica 4 (2+2), 7. Slávia TU 

Košice 2 (1+1). O poradí na 4. A 5. Mieste rozhodlo lepšie umiestenie vo finálovom kole. 

 

ŽENY 

 

Poradie vo finálovom kole: 1. AK Spartak Dubnica 265,5, 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 258, 3. ŠK ŠOG Nitra 198,5. 

4. Slávia UK Bratislava 143,5, 5. Tatran Spišská Nová Ves 77, 6. Slávia ŠG Trenčín 68, 7. Slávia STU Bratislava 66,5. 

 

Konečné poradie v AL 2017: 1. AK Spartak Dubnica 12 (5+7), 2. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 12 (6+6), 3. ŠK ŠOG 

Nitra 12 (7+5). 4. Slávia UK Bratislava 8 (4+4), 5. Tatran Spišská Nová Ves 6 (3+3), 6. Slávia ŠG Trenčín 3 (1+2), 7. 

Slávia STU Bratislava 3 (2+1). 

 

Výsledky - jednotlivci: 

 

MUŽI 

 

100 m (-3,8): 1. Volko (Stavbár Nitra) 11,01, 2. Bujna (Slávia UK) 11,08, 3. Klvaňa (ČR/ŠOG Nitra) 11,11 
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200 m (-3,6): 1. Bujna 22,38, 2. Klvaňa 22,67, 3. Danáč (Stavbár Nitra) 22,83 

 

400 m: 1. Volko (Stavbár Nitra) 49,06, 2. Klvaňa 49,86, 3. Bottlík (Slávia UK) 50,06 

 

800 m: 1. Jablokov (Slávia UK) 1:57,32, 2. Pavelka (Slávia STU 2:00,89, 3. Bugoš (Dubnica) 2:01,44 

 

1500 m: 1. Talán (Stavbár Nitra) 4:06,12, 2. J. Szabo (Slávia TU Košice) 4:06,69, 3. Kostúr (Dukla) 4:07,14 

 

5000 m: 1. J. Urban (Stavbár Nitra) 15:21,96, 2. J. Szabo 15:29,05, 3. Pelikán (Slávia UU) 15:35,47 

 

3000 m prek.: 1. P. Kováč (Slávia STU) 10:10,82, 2. Vajs (Dukla) 10:15,37, 3. P. Borovka (ŠOG Nitra) 10:15,98 

 

100 m prek. (+0,9): 1. Juránek (ČR/Stavbár Nitra) 14,94, 2. Šuba (Stavbár Nitra) 15,05, 3. Drozda (Slávia UK) 15,15 

 

400 m prek. : 1. Bottlík 52,53, 2. Juránek 52,67, 3. Borodin (Ukr./Slávia STU) 54,02 

 

výška: 1. Beer (Stavbár Nitra) 212, 2. Kalafus (Slávia UK) 200, 3. Perucki (Poľ./Slávia STU) 200 

 

žrď: 1. Zmoray 510, 2. Krajňák (obaja Stavbár Nitra) 460, 3. Bician (Slávia UK) 420 

 

diaľka: 1. Šuba 703, 2. A. Tóth (obaja Stavbár Nitra) 666, 3. Koch (Slávia UK) 661 

 

trojskok: 1. Šuba 14,94, 2. A. Tóth 14,21, 3. Koch 14,14 

 

guľa: 1. Löbb 16,01, 2. Baran (obaja ŠOG Nitra) 14,91, 3. Gondor (ČR/Slávia UK) 14,61 

 

disk: 1. Gondor 53,65, 2. Holica (Stavbár Nitra) 51,27, 3. Broš (ŠOG Nitra) 49,78 

 

kladivo: 1. Lomnický (Dukla) 72,99, 2. Koukal ml. (Dubnica) 57,70, 3. Holica 54,51 

 

oštep: 1. Slezák 69,29, 2. Žeňúch (obaja Dukla) 67,08, 3. Taškár (ŠOG Nitra) 65,29 

 

5000 m chôdza: 1. Úradník (Dukla) 20:44,06, 2. Rízek (Slávia TU Košice) 20:53,77, 3. D. Černý (Dukla) 21:09,03 

 

4 x 100 m: 1. Stavbár Nitra 43,80, 2. Slávia TU Košice 44,27, 3. Slávia UK "A" 44,53 

 

4 x 400 m: 1. Slávia STU 3:30,22, 2. ŠOG Nitra "A" 3:35,04, 3. ŠOG Nitra "B" 3:37,09 
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ŽENY 

 

100 m (-0,2): 1. Bezeková (Slávia UK) 11,99, 2. J. Velďáková (Dukla) 12,20, 3. Kovačovicová (ŠOG Nitra) 12,54 

 

200 m (-2,1): 1. Bezeková 24,76, 2. Putalová (Dukla) 24,91, 3. Zapletalová (ŠOG Nitra) 25,64 

 

400 m: 1. Putalová 56,55, 2. Zapletalová 57,63, 3. Hálová (Dukla) 58,09 

 

800 m: 1. Hálová 2:15,97, 2. Šamudovská (Dubnica) 2:16,95, 3. Herzogová (ČR/Sp. Nová Ves) 2:17,78 

 

1500 m: 1. Maníková 4:46,69, 2. Šamudovská (obe Dubnica) 4:49,86, 3. Debnáriková (Dukla) 4:54,27 

 

5000 m: 1. Durcová (Sp. N. Ves) 18:15,78, 2. Maníková 18:32,31, 3. Vnenčáková (Dukla) 18:38,13 

 

3000 m prek.: 1. Turčeková (Slávia STU) 12:19,46, 2. Brisudová (Trenčín) 12:42,84, 3. Žárska (Dubnica) 13:06,71 

 

100 m prek. (-0,7): 1. Slaničková (Dubnica) 14,40, 2. Baňovičová (Slávia UK) 14,72, 3. Takácsová (ŠOG Nitra 14,88 

 

400 m prek.: 1. Hálová 1:00,60, 2. Ledecká (ŠOG Nitra) 1:00,64, 3. Urbanová-Holleyová (Dubnica) 1:03,01 

 

výška: 1. Dunajská (Dukla) 176, 2. Slaničková (Dubnica) 173, 3. Zavilinská (ŠOG Nitra) 173 

 

žrď: 1. Strýčková (ČR/Slávia UK) 350, 2. Hrvaolová (Dubnica) 350, 3. Beláňová (Slávia STU) a Šajbenová (Dubnica) obe 

320 

 

diaľka: 1. D. Velďáková 608, 2. J. Velďáková (obe Dukla) 594, 3. Májková (ČR/Dubnica) 557 

 

trojskok: 1. D. Velďáková 13,52, 2. Májková 12,88, 3. Ďurkechová (ŠOG Nitra) 11,91 

 

guľa: 1. Kárníková (ČR/Dubnica) 14,52, 2. Krištofičová (Slávia UK) 13,92, 3. Slošárová (Dukla) 13,66 

 

disk: 1. Kárníková 43,60, 2. Jakubcová (ŠOG Nitra) 41,53, 3. Krištofičová 41,27 

 

kladivo: 1. Lomnická 64,54, Hrašnová (obe Dukla) 55,90, 3. K. Čaklošová (Dubnica) 46,20 

 

oštep: 1. J. Hanuliaková (Trenčín) 46,18, 2. Slaničková 39,91, 3. Mokrá (Trenčín) 38,85 

 

5000 m chôdza: 1. Hornáková (Dukla) 24:56,05, 2. Žárska (Dubnica) 25:27,46, 3. Hačundová (Slávia STU) 25:52,38 
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4 x 100 m: 1. Spartak Dubnica "A" 49,86, 2. ŠOG Nitra "A" 50,14, 3. Slávia UK "A" 50,75 

 

4 x 400 m: 1. Dukla B. Bystrica "A" 4:00,39, 2. Spartak Dubnica "A" 4:04,19, 3. Spartak Dubnica "B" 4:08,38 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Slovenskému raju chýbajú cyklotrasy 

 [Rádio Slovensko, 07:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 10/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Rado Tomeš, moderátor: "Slovenský raj má málo cyklotrás. Hoci má národný park najhustejšiu sieť chodníkov, podľa 

cyklistov cyklochodníky stále chýbajú. Nový návštevný poriadok národného parku, ktorý má byť schválený do konca tohto 

roka, preto ráta aj so vznikom nových cyklistických chodníkov a zároveň aj s vylepšením už existujúcich cyklotrás." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Ján Špak je bývalým reprezentantom Slovenska v profesionálnej horskej i cestnej 

cyklistike a Slovenský raj pozná zo sedla svojho bicykla veľmi dobre. Tvrdí, že cyklotrás je málo. Regiónu by podľa neho 

pomohlo napríklad vybudovanie cyklotrasy zo Spišskej Novej Vsi priamo na Podlesok." 

 

Ján Špa, cyklista: "Keby toto fungovalo, proste celý región sa pohne. To je základná vec, čo by mala byť. Ale Slovenský 

raj nezačína len v Hrabušiciach Podlesku. Napríklad tu máme pri Smižanoch Čingov, ktorý si myslím, že je dosť slabý. 

Ale keby bola tá cyklotrasa, fungovali by penzióny, fungoval by aj z druhej strany Slovenský raj." 

 

Jarka Hlaváčová: "Už dve desaťročia sa na Spiši hovorí o vybudovaní veľkej cyklotrasy s názvom Ukrajina. Tá by mala 

spájať severné obce s mestom Spišská Nová Ves a najvýznamnejšie rekreačné strediská Podlesok a Čingov. Kedy by 

mala byť vybudovaná, nie je známe. Hovorí starostka obce Hrabušice Jana Skokanová." 

 

Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice: "Začíname oficiálne v Smižanoch cez Spišské Tomášovce, Letanovce, končí 

v Hrabušiciach a ide smerom popod les a až sem na Podlesok. A potom do budúcna sa hľadá prepojenie Podleska cez 

Spišský Štiavnik, cez urbár Hranovnica, aby to napojenie bolo až potom na tú cyklotrasu, ktorá ide Poprad – Svit. Je mi 

ľúto, že na to nemôže ani kraj nájsť peniaze." 

 

Jarka Hlaváčová: "Po jedenástich rokoch pripravujú v Slovenskom raji nový návštevný poriadok, ktorý bude platiť už od 

budúceho roka, a práve v jeho obnovenej podobe sa myslelo aj na cyklistov. Posilniť sa má práve vznik nových cyklotrás. 

Dopĺňa opäť Jana Skokanová." 
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Jana Skokanová: "Myslím si, že tá možnosť a tá komunikácia vôbec v tomto smere by som povedala neviazne. Naopak 

aj zo strany Štátnej ochrany prírody sa hľadá priestor pre vznik nových lokalít na cyklotrasy." 

 

Jarka Hlaváčová: "Rekonštrukciu by podľa starostky obce potrebovali aj prístupové cesty, ktoré sú v zlom stave a vedú už 

k existujúcim cyklotrasám. Napríklad prístupová cesta na kopaneckú cyklotrasu z Podleska na sedlo Kopanec či cesta k 

Letanovskému mlynu." 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Auto prevrátené na strechu 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 10/09/2017;  Pavol Michalka; Zaradenie: z domova] 

 

Pavol Michalka, moderátor: "Vodička, ktorá išla z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi, havarovala tesne pred mestom. V 

zákrute vyletela s Felíciou z cesty. Auto po náraze do svahu otočilo na strechu. Podľa našich informácií sa žene zasekla 

prevodovka a nedokázala zaradiť rýchlosť. Zo zničeného auta vyšla po vlastných nohách. Záchranári ju na mieste ošetrili. 

Ako sme sa dozvedeli, Felíciu sa majitelia chystali na budúci týždeň zošrotovať." 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Študenti vypustili stratosférický balón 

 [STV Jednotka, 19:00; Správy RTVS; 10/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Ľubomír Bajaník, moderátor: "Slovenský stratosférický balón priniesol zábery na Slovensko z veľkej výšky a tiež dôležité 

údaje, napríklad o radiácii. Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií STÚ ho vypustili včera ráno v 

Spišskej Novej Vsi, bol to ich prvý samostatný pokus." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Pár minút pred šiestou hodinou ráno študenti Slovenskej technickej univerzity na letisku v 

Spišskej Novej Vsi pripravovali všetko potrebné na to, aby mohol balón vzlietnuť do stratosféry. Najprv ho však museli 

veľmi opatrne nafúknuť." 

 

Michal Valiček, vedúci študentského tímu, doktorand FIIT STU: "Je to vlastne taký väčší meteorologický balón, nafúkol sa 

héliom na jedna celých osem metra. On vlastne stúpa do tých tridsiatich až tridsiatich piatich kilometrov, tam sa rozťahuje 

až na deväť metrov." 

 

Jarka Hlaváčová: "K balónu pripevnili sondu, tá obsahovala kameru a viacero mikropočítačov. Keď sa balón v stratosfére 

roztiahol do veľkosti deväť metrov, praskol a sonda s mikropočítačmi sa na padáku vrátila späť na zem." 
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Ján Pánis, študent FIIT STU: "Zbierajú rôzne dáta, rôzne informácie, ktoré následne my potom spracovávame a 

posielame na našu prijímaciu stanicu. A až potom ju zverejňujeme, aby ľudia vedeli taktiež tieto informácie dohľadať." 

 

Jarka Hlaváčová: "V sonde sa nachádzajú aj rôzne senzory, ktoré dokážu zmerať teplotu, tlak, radiáciu, i ozón. Tieto 

údaje sú dôležité pre meteorológov." 

 

Ján Pánis: "Aj na základe nich môžu počítať rôznu predpoveď počasia. Ale to najpodstatnejšie, čo je, tak to je vlastne 

meranie GPS súradníc, následne preposielanie týchto súradníc pomocou rádia." 

 

Jarka Hlaváčová: "Balón stúpal rýchlosťou päť metrov za sekundu, po troch hodinách letu dopadol v horách v južnom 

Poľsku. V hornatom teréne nastali komplikácie a študenti medzi kopcami strácali rádiový signál. Nakoniec sa im sondu 

podarilo nájsť a z výšky urobila aj takéto fotografie." 

 

Michal Valiček: "Je to určite dôležité, aby sme sa zúčastňovali, ako Slovensko , na tých vesmírnych projektoch a ten prvý 

krok je práve, sú práve lety stratosférickým balónom. Druhým krokom môže byť suborbitálna raketa a samozrejme potom 

družice." 

 

Jarka Hlaváčová: "Získané dáta budú študenti analyzovať , v budúcnosti totiž plánujú pravidelné lety stratosférického 

balóna." 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  EVENTS COUNTRYWIDE 

 [The Slovak Spectator; 19/2017; 11/09/2017; s.: 11; Zuzana Vilikovská ; Zaradenie: CULTURE] 

 

Western Slovakia 

 

Sereď 

 

MUSEUM/EXHIBITION: Jews in the Polish Army - The current exhibition in the Holocaust Museum in a former detention 

camp offers unique insight into the fates and lives of Jews in the Polish Army, mapping the situation from the Polish fight 

for independence in the 19th century to World War II, as well as during the Monte Cassino battle. Open: Sun-Thur 9:00-

16:00 until Nov 30; Holocaust Museum, Kasárenská 1005, Sereď. Admission: EUR2-EUR5. More info: 

 

www.polinst.sk. 

 

Central Slovakia 
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Žilina/Košice 

 

MUSIC/DANCE: Artyci, MESA and Maok: Satsang - The professional dancers from Artyci (SK) and ME-SA (CZ) troupes 

explore with musician Maok (SK) the magic of the moment, in improvised dance and physical expression. Choreography, 

direction: Zuna Vesan Kozánková. Dance: Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová, Milan Kozánek, Daniel 

Raček, Lukáš Homola; music: Maok. Starts: Sep 20, 20:00; Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3, Žilina. Admission: 

EUR3- EUR5. More info: www.stanica. sk. 

 

Eastern Slovakia 

 

Košice 

 

ORGAN MUSIC: The 47th International Organ Festival of Ivan Sokol - The already established organ festival brings a 

British, a Hungarian, a German, a Dutch and a Slovak organist playing on organs inand around Košice. In the first two 

concerts, the UK's Charles Andrews plays the works of J. S. Bach, J. Grešák, F. MendelssohnBartholdy, J. Brahms, J. 

Rheinberger, W. Byrd, and W. L. Webber. Starts: Sep 17, 19:00; Seminar Church, Hlavná 81, Košice; Sep 19, 19:00; 

Evangelical Church in Spišská Nová Ves. 

 

Tickets: vstupenky@sfk.sk, 055/2453 123. More info: www. sfk.sk/index.php/sk/festivaly/ medzinarodny-

organovyfestivalivana-sokola. 

 

By Zuzana Vilikovská 

 

---- 

 

Opening concert of the season of The Slovak Sinfonietta (ŠKO Žilina) classical orchestra starts the 2017/2018 season 

with Piano Concert No 3 C Minor and Eroica Symphony by Ludwig van Beethoven and Concert for Harp and Orchestra 

by Slovak composer Milan Novák - marking the latter's 90th birthday. It is conducted by Theodore Kuchar (US), with 

Katarína Turnerová (SK) solo on harp and Klára Würtz (HU) solo on piano. The concert starts on September 14 at 19:00 

in the Fatra House of Arts, Dolný Val 47 in Žilina. Tickets cost EUR10-EUR14; more information can be found at 

www.skozilina.sk. Photo: Courtesy of ŠKO 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Tipy na dnes - pondelok 11. septembra 

 [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20640954/tipy-na-dnes-pondelok-11-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

https://korzar.sme.sk/c/20640954/tipy-na-dnes-pondelok-11-septembra.html
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Herné pondelky 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas celého dňa môžete zavítať do čajovne Alchýmka a užiť si herné pondelky. Naučiť a zahrať 

si môžete rôzne čajové hry. Pravidlá ktorejkoľvek hry vysvetlí lektor Ján Pramuk. 

 

Späť na obsah 

 

1.61.  Býci ovládli turnaj na domácej pôde 

 [kosice.korzar.sme.sk; 11/09/2017; Jozef Bojčík ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20645761/byci-ovladli-turnaj.html 

 

Poradili si s rumunskou Craiovou i maďarským Šopronom. 

 

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice vyhrali medzinárodný turnaj na domácej pôde, keď si poradili s rumunskou Craiovou i 

maďarským Šopronom. 

 

Už koncom tohto mesiaca v úvodnom kole extraligy basketbalisti KB Košice privítajú na svojej palubovke MBK Handlovú. 

 

V prvom prípravnom stretnutí zdolali Spišskú Novú Ves viac než presvedčivo o 25 bodov (100:75), podkošový fanúšik 

sa preto právom tešil aj na kvalitne obsadený medzinárodný turnaj, ktorý sa hral počas víkendu v domovskom stánku 

býkov v Angels aréne. 

 

V úvodnom stretnutí v piatok zdolali Košičania nebezpečný rumunský tím SCM Craiová 90:77, keď až piati hráči 

víťazného tímu prekročili dvojcifernú bodovú hranicu (Stamenkovič 20, Palm 19, Marič 18, Djordjevič a Fletcher po 11). 

 

V sobotu Craiova zdolala Šopron 74:56 a včera aj KB Košice zdolalo maďarský celok 67:62 (najviac bodov Košíc: 

Djordjevič 18, Stamenkovič 18, Marič 15, Körner 11). 

 

Zajtra odchádzajú do Rumunska 

 

"Boli to pre nás v tomto prípravnom období ideálne herné previerky a ani neprekvapuje, že v našom druhom a treťom 

prípravnom zápase sme podali kolísavé výkony. Spokojný som s naším výkonom proti maďarského tímu po zmene strán, 

hlavne s treťou štvrtinou. To by sme chceli produkovať aj v najvyššej súťaži. Som rád, že sme mali dvoch rozdielnych 

kvalitných súperov, veď maďarský tím hral v semifinále ich ligy. V pondelok síce trénujeme, ale v utorok odchádzame do 

Rumunska, kde v priebehu štyroch dní odohráme tri zápasy," uviedol tréner víťaza turnaja Miljan Čurovič. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20645761/byci-ovladli-turnaj.html
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Richard Körner, kapitán Košičanov, nám bezprostredne po stretnutí povedal: "Stretli sme sa na kvalitne obsadenom 

medzinárodnom turnaji s dvoma družstvami, ktoré hrajú odlišne a ktoré nás v tejto dobe prípravy preverili a ukázali, na 

čom ešte musíme popracovať. Víťazstvo v tejto hernej previerke nás rozhodne teší." 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 11. septembra 

 [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20643768/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-11-septembra.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 

 

KAPPA, Akad. Pavlova 312/11, +421 54 7423543 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

https://korzar.sme.sk/c/20643768/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-11-septembra.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. 

 

Spišská Nová Ves 

 

NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20, +421 53 4298708 

 

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

 

Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10 

 

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

 

Poprad 

 

BENU, Moyzesova 4067/3 

 

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

 

Humenné 

 

SLNEČNICA, Ul. 1. mája 21 

 

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

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

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 

 

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 

 

Dr. Max, Strojárska 104 

 

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

 

Trebišov 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

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

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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Späť na obsah 

 

1.63.  Kam za kultúrou - pondelok 11. septembra 

 [korzar.sme.sk; 11/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20643773/kam-za-kulturou-pondelok-11-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

CINEMAX - Malý Yeti o 15.00, 16.00, 17.30, TO o 15.20, 17.00, 18.00, 19.50, 20.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.40, 

Čiara o 15.10, 17.50, 20.20, Po strništi bos o 18.20, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Emoji Film o 16.10, Terminátor 2: 

Deň zúčtovania 3D o 18.10, Barry Seal: Nebeský gauner o 21.00, Hurvínek a kúzelné múzeum o 15.30, Logan Lucky: 

Miliónová lúpež o 19.40, Temná veža o 17.40, Zabijakov osobný strážca o 20.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - 

Malý Yeti o 15.50, To o 18.10, 20.10, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 15.40, 20.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 16.20, 

Po strništi bos o 17.50, Temná veža o 18.30, Zabijakov osobný strážca o 16.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara 

o 18.00, 20.20 hod., 

 

ÚSMEV - Červená o 18.15, Čiara o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - To o 18.10, 20.10, 

Malý Yeti o 15.50, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 15.40, 20.00, Po strništi bos o 17.50, Zabijakov osobný strážca o 

16.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara o 18.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Denník Anny Frankovej o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

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.), 

 

https://korzar.sme.sk/c/20643773/kam-za-kulturou-pondelok-11-septembra.html
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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 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 18.00 hod., Linda hop o 19.00 hod., 

Pevna vazba o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Malý Yeti o 15.50, TO o 17.00, 18.00, 19.50, 20.50, Malý Yeti o 15.00, Emoji Film o 16.00, Čiara o 

18.10, 20.40, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.40, Po strništi bos o 17.50, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.10, Hurvínek a 

kúzelné múzeum o 16.30, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 18.30, Barry Seal: Nebeský gauner o 21.00 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Malý Yeti o 15.50, TO o 18.00, 20.50, Annabelle 2: Stvorenie zla o 20.40, Čiara o 17.50, Hurvínek 

a kúzelné múzeum o 16.00, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 20.20, Po strništi bos o 18.10, Veľká oriešková lúpež 2 o 

15.40 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
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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.), 

 

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, 

 

LEVOČA: HISTORICKÁ RADNICA (Nám. Majstra Pavla 2) - Mucha na obraze (do 30. 9.), Moje druhé ja (do 15. 9.), 

GALÉRIA MESTA: Hommage á Majster Pavol (do 15. 9.), 

 

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; ELEKTRÁREŇ TG - 

Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 

 

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, 
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SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka 

Horniaka (do 25. 10.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

LEVOČA: KONGRESOVÁ SÁLA: Koncert vážnej hudby o 15.00 a 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  Motorkár havaroval na Spiši, utrpel vážne zranenia 

 [Korzár; 209/2017; 11/09/2017; s.: 4; KLAUDIA JURKOVIČOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Nezvládol predbiehací manéver, došlo k zrážke s autom. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Vážne zranenia utrpel motorkár, ktorý v piatok havaroval na Spiši, informovala TV JOJ na svojom webe. Išiel spolu s 

ďalšími dvomi motorkármi, keď zrazu dostal balans a spadol. Práve v tom čase oproti prichádzalo auto, došlo k zrážke. 

Vodič auta uviedol, že motorkár predbiehal sanitku a tento manéver nezvládol. Zranený motorkár z okolia Košíc po 

nehode údajne upadol do bezvedomia. Záchranári ho ošetrili na mieste a previezli do nemocnice, kde ho lekári 

stabilizovali. "Pacient utrpel vážne poranenie hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa u neho prejavil opuch 

mozgu. Ihneď sa začal pripravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc," povedal pre TV JOJ hovorca nemocnice 

Sveta zdravia Tomáš Kráľ. 

 

KLAUDIA JURKOVIČOVÁ 
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