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1.20. Slovnaft Cup: Soľ vyradila Bardejov, Dubnica Prešov. Slovan i Podbrezová postúpili 

     [sportinak.sk; 12/09/2017; tasr ; Zaradenie: futbal] 
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     [osporte.sk; 12/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 
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     [netky.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.31. Štátna filharmónia Košice začína svoju 49. koncertnú sezónu 

     [netky.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Relax] 

1.32. St.Nicolaus liga pred štartom 25.ročníka: Oživia súťaž mužstvá Bratislavy a Dubnice? (aktualizované) 

     [hokejportal.net; 12/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.33. Potravinová pomoc – spolupráca charity a samosprávy. Funguje to? 

     [Rádio Lumen, 11:00; Občan; 12/09/2017;  Ivo Novák; Zaradenie: z domova] 

1.34. Ďalšie ponuky, ktoré vás môžu osloviť 

     [HN; 175/2017; 13/09/2017; s.: 17; redakcia ; Zaradenie: ENERGETICKÝ ŠPECIÁL] 

1.35. Sláma dominoval v centre Spiša 

     [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; Anton Onder ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.36. Šesťdesiatky priali Spišiakovi Rerkovi a Sviťanom Štinčíkovcom 

     [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.37. Pohotovosť v lekárňach - streda 13. septembra 

     [korzar.sme.sk; 13/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.38. Kam za kultúrou - streda 13. septembra 

     [korzar.sme.sk; 13/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.39. Rýchlokorčuliari s medailami 

     [Prešovský večerník; 13/09/2017; s.: 14; vz ; Zaradenie: Šport] 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  VLASYVIZÁŽ CUP 2018 

 [Hair & Beauty; 04/2017; 04/09/2017; s.: 40,41; Redakcia ; Zaradenie: VLASY] 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

 

Uzávierka prihlášok: 15.12.2017 

 

---- 

 

Organizátor: Internetová stránka pre kaderníkov a stylistov www.vlasyvizaz.sk 

 

EXPO CENTER, a. s., Trenčín 

 

Mediálni partneri: 

 

Hair & Beauty, Les Nouvelles Esthétiques, slovenské vydanie 

 

Súťažné foto zo semifinále Vlasy Vizáž Cup 2017 

 

Vlasy: Miroslava Kulová Vlasové štúdio Marilyn, Spišská Nová Ves  

 

Pravidlá 

 

Súťaž je určená pre slovenských a zahraničných kaderníkov a tímy. Súťažiť môže jednotlivec, alebo maximálne 3-členný 

tím (kaderník, vizážista, stylista), pričom hlavným aktérom je kaderník. Súťaž je rozdelená na kategórie študenti a 

dospelí. Základná podmienka pre hodnotenie premien je inšpiratívna a kreatívna práca vychádzajúca z trendov roku 

2017. Fotografie musia predstaviť porote vzhľad modelky pred úpravou a jej premenu. Body získavajú súťažiaci za výber 

modelky, aplikovanie premeny a vytvorenie nového typu ženy. 

 

Výberové kolo 

 

Vyberať sa bude na základe fotografickej dokumentácie z premeny. Výber modelky aj odevov je na súťažiacom. Premenu 

treba zachytiť na 2 dvojiciach fotografií: 1. portrét pred a po, 2. celá postava pred a po, takže spolu 4 fotografie vo formáte 

min. 13 x 18 cm, vytvorené jedným fotografom tesne pred premenou a hneď po nej. Odporúčame dbať na kvalitu 

fotografií. Fotografie si zabezpečia súťažiaci na vlastné náklady. Uzávierka výberového kola (prihlášky vrátane 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 9. 2017 

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

fotodokumentácie a CD) je 15.12. 2017. (Platné budú iba prihlášky fyzicky doručené do 15.12.2017 spolu so 4 

fotografiami a CD - na uvedenú adresu.) Oznámenie o postupe do finále dostane súťažiaci najneskôr do 18.1.2018. Ak 

vás dovtedy nebudeme kontaktovať, nepostúpili ste. 

 

Finále 

 

Postupuje do neho 12 tímov(6 študentských a 6 dospelých) a bude sa konať 23. marca 2018 na veľtrhu Beauty Forum 

Slovakia v Trenčíne. Na finále sa musí dostaviť celý tím. Hodnotenie súťaže: Obe kolá hodnotí a o postupe rozhoduje: 1. 

odborná porota (kaderník, vizážista, stylista, módny návrhár, fotograf) vždy v rovnakom zložení, 2. mediálna porota 

(finále), 3. laická porota (finále). 

 

Ceny 

 

1. miesto: pohár/diplom 

 

2. miesto: diplom 

 

3. miesto: diplom 

 

(Všetci umiestnení obdržia vecné ceny od sponzorov.) 

 

Špeciálna cena za farbu a styling: Od spoločnosti Sirowa Slovakia, distribútora značky Wella Professionals. 

 

Cena divákov: O víťazovi rozhoduje verejnosť hlasovaním od 22. 1. 2018 na stránke www.vlasyvizaz.sk až do dňa finále 

súťaže v Trenčíne. Cena divákov bude vyhlásená hneď po finále. 

 

Prihlášky a informácie 

 

Prihláška je neplatná bez priloženej a podpísanej fotodokumentácie a CD obsahujúceho fotografie. 

 

Podaním prihlášky a poslaním fotografií udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas na používanie všetkých materiálov 

osobnej povahy (portréty, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy) na súťažiach súvisiacich s akciou a súhlas na 

ich ďalšie zverejňovanie, a to vrátane komerčného využitia. 

 

Prihlášku s fotodokumentáciou a CO treba poslať poštou najneskôr do 15.12. 2017 na adresu: Eva Švoňavová, Révova 

6, 900 31 Stupava. 

 

Späť na obsah 
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1.2.  Členovia Foto klubu Spiš vystavia svoje snímky v poľskom Krosne 

 [spis.korzar.sme.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20647111/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne.html 

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v Regionálnom centre kultúr pohraničia. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/KROSNO. Členovia Foto klubu Spiš v rámci cezhraničnej spolupráce predstavia svoje snímky v 

poľskom meste Krosno. 

 

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok o 17.00 h vo výstavných priestoroch Regionálneho centra kultúr pohraničia v 

poľskom Krosne. 

 

Vystavená kolekcia predstavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. 

 

"Tematicky sa každý prezentuje inak a je zrejmé, že 72 fotografií odráža jedinečnú osobnosť a individuálne záujmy 

každého autora. Na výstave sú prezentované fotografie zobrazujúce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete vidieť 

portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zábery z bežného života ľudí," uviedla Miriama Bukovinská zo Spišského 

osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. 

 

Niektorí autori experimentujú so svetlom a prezentujú svoj umelecký pohľad na svet. 

 

Zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest a kultúrnych a spoločenských akcií. 

 

Združujú sa od roku 1980 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. 

 

"Vznik klubu sa datuje od roku 1980. Pôsobí v ňom 25 aktívnych členov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a 

Poprad. Členovia prezentujú svoje práce predovšetkým na klubových výstavách a celoštátnej fotografickej výstave 

AMFO, zúčastňujú sa medzinárodných plenérov," povedala Bukovinská. 

 

Spišské osvetové stredisko organizuje spolu s klubom každoročne aj fotosúťaž Fajna folklórna fotka, ktorej cieľom je aj 

prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Členovia Foto klubu Spiš vystavia svoje snímky v poľskom Krosne 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20647111/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne.html
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 [teraz.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje/279984-clanok.html 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. 

 

Ilustračná fotografia Foto: TASR 

 

Spišská Nová Ves/Krosno 12. septembra (TASR) – Členovia Foto klubu Spiš v rámci cezhraničnej spolupráce 

predstavia svoje snímky v poľskom meste Krosno. Vernisáž výstavy sa uskutoční dnes o 17.00 h vo výstavných 

priestoroch Regionálneho centra kultúr pohraničia v poľskom Krosne. 

 

Vystavená kolekcia predstavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. "Tematicky sa každý prezentuje inak a je zrejmé, 

že 72 fotografií odráža jedinečnú osobnosť a individuálne záujmy každého autora. Na výstave sú prezentované fotografie 

zobrazujúce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete vidieť portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zábery z 

bežného života ľudí," uviedla Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Niektorí 

autori experimentujú so svetlom a prezentujú svoj umelecký pohľad na svet. Zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest 

a kultúrnych a spoločenských akcií. 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. "Vznik klubu sa datuje od roku 1980. Pôsobí v ňom 25 aktívnych členov z okresov 

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Členovia prezentujú svoje práce predovšetkým na klubových výstavách a 

celoštátnej fotografickej výstave AMFO, zúčastňujú sa medzinárodných plenérov," povedala Bukovinská. Spišské 

osvetové stredisko organizuje spolu s klubom každoročne aj fotosúťaž Fajna folklórna fotka, ktorej cieľom je aj 

prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Členovia Foto klubu Spiš vystavia svoje snímky v poľskom Krosne 

 [24hod.sk; 12/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne-cl534673.html 

 

Ilustračná fotografia 

 

Spišská Nová Ves/Krosno 12. septembra (TASR) – Členovia Foto klubu Spiš v rámci cezhraničnej spolupráce 

predstavia svoje snímky v poľskom meste Krosno. Vernisáž výstavy sa uskutoční dnes o 17.00 h vo výstavných 

priestoroch Regionálneho centra kultúr pohraničia v poľskom Krosne. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje/279984-clanok.html
http://www.24hod.sk/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne-cl534673.html
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Vystavená kolekcia predstavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. "Tematicky sa každý prezentuje inak a je zrejmé, 

že 72 fotografií odráža jedinečnú osobnosť a individuálne záujmy každého autora. Na výstave sú prezentované fotografie 

zobrazujúce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete vidieť portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zábery z 

bežného života ľudí," uviedla Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Niektorí 

autori experimentujú so svetlom a prezentujú svoj umelecký pohľad na svet. Zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest 

a kultúrnych a spoločenských akcií. 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. "Vznik klubu sa datuje od roku 1980. Pôsobí v ňom 25 aktívnych členov z okresov 

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Členovia prezentujú svoje práce predovšetkým na klubových výstavách a 

celoštátnej fotografickej výstave AMFO, zúčastňujú sa medzinárodných plenérov," povedala Bukovinská. Spišské 

osvetové stredisko organizuje spolu s klubom každoročne aj fotosúťaž Fajna folklórna fotka, ktorej cieľom je aj 

prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Do vlaku na levickej stanici nastriekali slzný plyn 

 [Týždeň na Pohroní; 36/2017; 12/09/2017; s.: 2; TASR ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Krádeže a vandalstvo neobchádzajú ani železničné stanice. 

 

BRATISLAVA, LEVICE. V minulom týždni došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k trom zrážkam osoby s 

vlakom. Vo všetkých troch prípadoch išlo o smrteľnú zrážku. Tieto nehody sa stali v úseku Kamenica nad Cirochou 

Humenné, Východná Štrba a na železničnej stanici (ŽST) Nové Mesto nad Váhom. Zmeškaných bolo 14 vlakov osobnej 

dopravy. Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. 

 

Počas minulého týždňa došlo k úmrtiu cestujúceho v osobnom vlaku v ŽST Kúty. Vlakovým personálom boli privolaní 

záchranári, cestujúceho sa však nepodarilo oživiť. ŽSR evidovali v uplynulých dňoch početné požiare porastu v blízkosti 

trate v rôznych častiach Slovenska. Iba v jednom prípade bola pre požiar prerušená doprava, a to v úseku Harmanec 

jaskyňa Uľanka. 

 

Vandali okrem krádeží v minulom týždni nastriekali do rýchlika v železničnej stanici v Leviciach slzný plyn. V úseku 

Spišská Nová Ves Markušovce zas fyzicky napadol cestujúci vlakvedúceho počas kontroly cestovných dokladov. 

Osobný vlak narazil do kameňov naukladaných na koľajniciach v úseku Plavecké Podhradie Rohožník. 

 

(TASR) 
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FOTO: ILUSTR. FOTO: (JN) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 7; arg ; Zaradenie: šport, publicistika] 

 

* Zásadná informácia ďalšieho rozvoja Košicko-bohumínskej železnice sa objavila v septembri 1917. Riaditeľstvo 

informovalo o zámere začať s výstavbou druhej koľaje na celom úseku trate od Liptovského Mikuláša do Spišskej Novej 

Vsi. 

 

* Spišský spolok v Budapešti mal svoje výročné zasadnutie 7. septembra. Odznelo na ňom mnoho krásnych rečí o láske 

ku Spišu a potrebe pomoci, ale napokon to bol práve Spiš, či jeho mestá a inštitúcie, ktoré pomohli spolku ďalej existovať. 

Napr. primátor Popradu Förster odovdzal do spolkovej kasy 1 500 korún, obchodník Július Kuszman z Tatranskej 

Lomnice 600 korún, Velická banka 200 korún... Spiš daroval spolku viac ako 7-tisíc korún na činnosť pre Spiš. 

 

* Ministerský funkcionár zodpovedný za výcvik honvédov informoval v Poprade predstaviteľov kúpeľných miest a osád o 

organizácii zimných lyžiarskych kurzov. Uviedol, že za centrum výcviku určili Matliare, malé skupiny najvýkonnejších 

lyžiarov budú sústredené na niektorých vysokohorských chatách. 

 

* Prvý sneh nadchádzajúcej zimy napadal v tomto roku v stredných polohách už 17. septembra, ale vrcholy štítov 

"pocukroval" už 2. septembra. 

 

* Front sa síce nehýbal, ale vyznamenávalo sa vo veľkom. A tak hrude najmenej jedenástich mužov zo Spiša v poľných 

rovnošatách, najčastejšie dôstojníkov, ozdobili všelijakej farby kríže a aj už známe vyznamenanie Signum laudis. 

 

* Nedávno uzavretý bombastický obchod s drevom pre rakúske celulózky nezostal bez odozvy. Protestovali proti nemu 

viacerí obchodníci s touto komoditou, najsilnejšie protesty sústreďovala agentúra v samotnom Kežmarku. 

 

* Obrovský požiar postihol Vikartovce 16. septembra. Behom hodiny zasiahol tretinu dediny, neskôr až polovicu. Horeli 

domy, stodoly a drevárne. Príčinou požiaru bola hra detí so zápalkami a aj obeťami požiaru boli deti - tri zahynuli v 

horiacich domoch. 

 

(arg) 
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1.7.  Shakespeare na Spiši: hrajú Kontra aj hostia z Ukrajiny a Británie 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 4; Jana TOMALOVÁ ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Divadelný festival Shakespeare Forever prináša od najbližšieho piatku vrcholnú európsku monodrámu. 

 

V zahraničí sú shakespearovské festivaly vyhľadávané a plné monodrám či predstavení s obsadením aj 30 hercov. Na 

Slovensku však shakespearovská tradícia nie je veľmi silná. Minulý rok si svet pripomínal 400. výročie úmrtia Williama 

Shakespeara rôznymi podujatiami, u nás prešlo výročie skôr v tichosti. "Chceme troškou prispieť aj my. Toto je náš mini 

shakespearovský festival, ktorým sme chceli osláviť najväčšieho divadelného génia všetkých čias. Je to prvý ročník, ale 

zatiaľ nevieme, či z toho urobíme shakespearovskú tradíciu," hovorí spoluzakladateľ a herec divadla Kontra Peter 

Čižmár. 

 

Vynaliezavé divadlá 

 

Kontra navštevuje shakespearovské festivaly po celom svete. Z posledného medzinárodného v Gdaňsku si herci za svoje 

výkony priniesli Zlaté lebky. Veľké festivaly majú dve časti, prvá zahŕňa veľké svetové produkcie s plným obsadením a 

druhá menšie komorné produkcie. "No o to musia byť vynaliezavejšie a často majú lepší umelecký kredit. Sú 

flexibilnejšie, aj čo sa týka prípravy a cestovania," hovorí Peter Čižmár. Inak to nebude ani v Spišskej Novej Vsi. 

"Robíme festival v menšom, ale s o to významnejšími hercami, ktorých mená sú známe po celom svete. Budú to tri 

predstavenia našich hostí, ktoré sa veľmi odlišujú od bežného štandardu u nás na Slovensku," pokračuje Čižmár. 

 

Strhujúce monodrámy 

 

Predstavenie ukrajinskej národnej umelkyne Lydie Danielčuk z ľvovského Divadla v Košíku sa začína vtedy, keď sa 

originálne predstavenie Richard III. už takmer chýli k záveru. Ide o improvizáciu na tému, čo sa asi s Richardom deje 

ďalej. Je to posledná noc tyranského kráľa pred rozhodujúcou bitkou? Alebo je možno Richard na mieste večného trestu? 

Dozviete sa v predstavení Richard after Richard, ktoré videli diváci po celom svete. V Kontre sa začne tento piatok. 

 

"Budeme tu mať aj jedného z najlepších anglických sólových hráčov a legendu festivalu Edinburgh Fringe Pipa Uttona, 

ktorý príde so svojím predstavením o jednom z najznámejších shakespearovských hercov všetkých čias Edmundovi 

Keanovi," hovorí Peter Čižmár. Pätnásť rokov bol Edmund Kean popredným hercom v Británii, Amerike, Kanade a 

Francúzsku. Avšak popíjanie a chlípny život spečatili jeho pád. Na smrteľnej posteli vraj povedal: "Umieranie je ľahké. 

Komédia je ťažká." Hry Pipa Uttona sa hrajú v 21 krajinách a boli preložené do ôsmich jazykov, v Spišskej Novej Vsi 

jeho hru uvidíte v pondelok 18. septembra. 

 

Hamlet po 30 rokoch 
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Hosťovať v Kontre bude aj slávna filmová herečka Emily Carding z britského Brite Theater a hrať s ňou budú aj diváci. 

Richard III. je hra s publikom. Jedna herečka dokáže zahrať jedno veľké divadlo s minimom rekvizít a aj tak strhne celé 

publikum. "Jej one-woman show je vysoko hodnotená, v Prahe na Fringei za ňu získala všetky ceny, ktoré Fringe mal. To 

sa v histórii stalo vôbec po prvýkrát," povedal Peter Čižmár. Pódium bude patriť Emily Carding 22. a 23. septembra. 

Domáca Kontra zahrá 19. septembra Macbetha a 21. septembra Hamleta. Popritom zahrá aj predstavenia pre školy. 

"Hamlet sa na východnom Slovensku nehral asi 30 rokov. Študenti si čítajú Shakespea ra, ale Shakespeare je o tom, aby 

sa hral. Celé jeho bohatstvo sa ukáže až na javisku. Za monodrámu Macbeth sme získali ceny v Albánsku, Poľsku, na 

Ukrajine, v Litve, Arménsku. Je to scestované predstavenie a budeme ho hrať pre diváka aj pre školy," povedal Čižmár. 

Všetky predstavenia sa začínajú v Divadle Kontra o 19.00 h, vstupné sú dve eurá. Miesta si môžete rezervovať na t. č. 

0907 908 986. Shakespeare Forever podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

 

Jana TOMALOVÁ 

 

--- 

 

"Hamlet sa na východnom Slovensku nehral asi 30 rokov. Shakespeare je o tom, aby sa hral." 

 

Peter Čižmár, spoluzakladateľ 

 

Foto: 

 

Domáce Divadlo Kontra zahrá Hamleta. Snímka: Divadlo Kontra divadla Kontra 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Bleskové správy zo športu 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 5; redakcia ; Zaradenie: Šport] 

 

Žlto-modrí zdolali aj nováčika 

 

Hokejbalová extraliga pokračovala v sobotu 2. kolom. Kežmarčania cestovali do Prešova, kde našiel domáce prostredie 

nováčik z Košíc. Dvakrát sa presadil Jankura a raz Reľovský i Pospíšil, čo Podtatrancom vynieslo víťazstvo 2:4. "Začali 

sme veľmi dobre a hráči plnili to, čo sme od nich očakávali. Vynikajúci výkon v bránke podal Milan Glevaňák. Berieme tri 

body, ale musíme trochu zlepšiť disciplínu. Ďakujem chlapcom za bojovný výkon," vyjadril sa tréner MŠK Vippokerpro 

Kežmarok Maroš Hric. 

 

--- 
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Obhájil prvenstvo na Ganrun-e 

 

V Gánovciach sa v sobotu konal 3. ročník Ganrun-u, kde dospelí bežci pretekali na 7,7 km po poľnej a sčasti asfaltovej 

ceste. Najrýchlejším mužom bol Jozef Dubašák z AK Steeple Poprad s časom 28:08 min pred Vladimírom Majerčákom z 

Harichoviec a ďalším Popradčanom Romanom Švarcom. Ženskú kategóriu vyhrala s časom 33:11 min Batizovčanka 

Timea Mihoková z BK Poprad, druhá v absolútnom poradí žien dobehla domáca Renáta Grešová a tretia Lenka 

Baronová zo Spišskej Novej Vsi. 

 

--- 

 

PHL-ka spoznala svojich víťazov 

 

Podtatranská hasičská liga vyvrcholila 11. ročníkom O pohár obce Gerlachov. Medzi mužmi do 35 rokov uzavrel 

nedeľným víťazstvom celkový triumf Sp. Štiavnik. L. Teplička sa z prvenstva tešila v kategórii žien do 35 rokov, no seriál 

ovládli Šuňavčanky. Dravce vyhrali medzi veteránmi a celkový titul patrí Sp. Sobote. Veteránky z Batizoviec zvíťazili aj v 

Gerlachove, aj celkovo. Rovnako titul potvrdili dorastenci z Gánoviec a dievčatám zo Sp. Soboty víťazstvo nestačilo, aby 

predbehli Sp. Bystré. 

 

--- 

 

Tatranský pohár sa hral aj v bowlingu 

 

Na 9. ročníku Letného tatranského pohára sa od 30. augusta do 3. septembra predstavilo 83 hráčov z celého Slovenska, 

ČR a Maďarska. Hráči bojovali v 15 kvalifi kačných rundách a najlepší sa postupne dostali do superfi lnále. Tam Roman 

Karlík predviedol 238, čo mu zabezpečilo celkový triumf. Kristína Koseková bola najlepšou ženou a Ján Tríska ovládol 

juniorskú kategóriu. Najvyšší náhod 298 dosiahol v kvalifi kácii Lukáš Andrássy, ktorý spolu s Ľuboslavom Jurinyim vyhral 

súťaž dvojíc. 

 

--- 

 

Beliansku 25-ku vyhral Glajza ml. 

 

V nedeľu 3. septembra sa uskutočnil 6. ročník maratónu v horskej cyklistike Belianska 25-tka. Štartovalo sa pri 

Belianskom rybníku, 55 pretekárov sa po cyklotrase dostalo do Tatranskej Kotliny a pri Kardolíne sa odklonili do lesa až 

prišli na Strednicu v Ždiari. Najrýchlejšie prišiel do cieľa za 50:45 min Ondrej Glajza ml. pred Ondrejom Vaľkom a Petrom 

Benkom. Kategóriu žien ovládla s časom 57:01 min Dominika Turocziová. Druhá skončila Natália Glajzová a Andrea 

Uličná tretia 
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Späť na obsah 

 

1.9.  Na festivale bude aj šesť slovenských filmov 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 1,3; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Medzinárodný festival horských filmov v Poprade napíše už svoju 25. kapitolu. 

 

Druhý októbrový týždeň už štvrťstoročie patrí v Poprade milovníkom hôr a horského filmu. Od stredy do nedele 11. až 15. 

októbra sa uskutoční 25. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Do predvýberu sa organizátorom prihlásilo 

107 filmov. Do festivalovej súťažnej prehliadky vybrali organizátori pod vedením riaditeľky Márie Hámorovej päťdesiatdva 

filmov z dvadsiatich krajín. 

 

O grand Prix rozhodne trojčlenná porota 

 

Zastúpenie na festivale bude mať aj slovenská kinematografia. Do súťažnej časti postúpilo šesť filmov od piatich autorov. 

Dva filmy - Nesmrteľný les a Život v oblakoch, sú dielom známeho ochranára Erika Baláža. Roman Juríček sa predstaví s 

filmom Spolupráca generácií, Adam Lisý s filmom Slovensko na šnúrkach a Viliam Bendík zabojuje o hlavnú cenu s 

filmom Kroky na hrane. Ani na tohtoročnej prehliadke nebude chýbať stálica popradského festivalu Pavol Barabáš, ktorý 

sa predstaví s filmom Vábenie výšok, ktorý divákom načrtne začiatky horskej služby v Tatrách, počiatky slovenského 

expedičného horolezectva až po československé expedície na najvyššiu horu sveta. Všetkých 52 súťažných filmov bude 

súťažiť o Grand Prix Medzinárodného festivalu horských filmov. O tom, kto ju získa, bude rozhodovať trojčlenná 

medzinárodná porota: filmárka a žurnalistka Julia Poplawska z Poľska, režisér, filmár a spisovateľ Davide Riva z 

Talianska a lezec a filmár Ondřej Smrž z Českej republiky. Verejnosť sa dozvie výsledky v posledný deň festivalu, v 

nedeľu 15. októbra. 

 

Peter Hámor si prevezme Cenu mesta 

 

Festivalová prehliadka sa začne v stredu 11. októbra už tradične vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Poprade. 

 

pokračovanie na str. 3 

 

dokončenie z 1. strany 

 

Postupne sa k tejto sále pridajú aj Kino Tatran v Poprade a následne aj kiná v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. Vstupné 

na blok súťažných filmov bude štyri eurá, na reprízy dve eurá. Rezervácia lístkov sa začne 1. októbra. Súčasťou 

festivalovej ponuky bude aj výstava fotografií počas trvania podujatia vo vestibule Mestského úradu v Poprade. Na 

sobotu 14. októbra sa chystajú v Poprade preteky Slovenského pohára v lezení dospelých a mládeže. Mená hostí 
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festivalu zatiaľ nie sú definitívne známe. Jedným z nich však určite bude najúspešnejší slovenský himalájista Peter 

Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku Dhaulágirí. Za 

úspešnú reprezentáciu aj mesta Poprad udelili popradskí mestskí poslanci Petrovi Hámorovi Cenu mesta Poprad, ktorej 

odovzdanie sa chystá práve počas konania festivalu. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Skokan: Pribudol mimoriadne silný súper 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 5; Michal KLEIN ; Zaradenie: Šport] 

 

Hokejové "líšky" v sobotu odštartovali nový ročník Extraligy žien. 

 

Základná časť súťaže sa bude hrať opäť v dvoch základných skupinách a Popradčanky sú zaradené do B-čka spoločne s 

Prešovom, Košicami či Spišiačkami. Pokračovať už nebude Nowy Targ, no úroveň by mal rapídne zvýšiť HC ŠKP 

Bratislava, ktorý tvorí základ reprezentácie. "Pribudol nám mimoriadne silný súper HC ŠKP Bratislava, kde pôsobia 

najlepšie dievčatá zo Slovenska. Je to profesionálny celok, kde sú združené, mávajú dvojfázové tréningy, spoločne aj 

bývajú a majú finančné i materiálne vymoženosti. V našej súťaži by mali dominovať, ale my sa s nimi pokúsime pobiť tak, 

aby sme ukázali, že aj na "vidieku" bez týchto vymožeností funguje kvalitný tím. Verím, že aj Prešov sa zmobilizuje, 

pretože pre nás je to výzva. Myslím si, že to financovanie im pomaly končí, pretože bolo mimoriadne štedré a hrali 

nadnárodnú EWHL. Uberali však prostriedky, ktoré patrili celému ženskému hnutiu. Máme tri tituly a chceme sa napriek 

tomu pobiť o štvrtý. Neradi by sme svoju kožu predali lacno. Nie sme ochotní hrať o tretie, štvrté miesto, čo by nemalo 

význam. Chceme hrať o špicu," vyjadril sa tréner Popradských líšok Milan Skokan. 

 

Jeho zverenkyne v úvodnom kole privítali Spišskú Novú Ves. Derby zápas sa niesol v znamení ostrejších zákrokov a 

lekár bol v plnej permanencii na oboch stranách. V prvej tretine dokázala brankárka Pastorková Rišová hostky podržať, 

no v druhom dejstve inkasovala trikrát a v poslednom štyrikrát, takže Popradčanky zvíťazili hladko 7:0. "Mali sme obavy z 

nečistej hry súpera. Poznáme sa a vieme, že Spišská hrá pomerne zákerný hokej, na čo sme dievčatá upozorňovali. 

Napriek tomu došlo k zraneniam. Boli sme však jednoznačne lepší a duel bol otázkou toho, koľko gólov dáme. Na 

začiatku sa držali slušne, ale potom už len odpaľovali puky. V tretej tretine už boli na konci so silami a aj brankárka bude 

mať zrejme svalovú horúčku," hodnotil Milan Skokan, ktorému z rôznych dôvodov ešte chýbalo niekoľko hráčok a Janka 

Čulíková si obliekla ako čiarová rozhodkyňa už len pruhovaný dres. Tréner však verí, že sa na play-off k "líškam" ešte 

vráti. V zostave však bola autorka hetriku Zuzana Majeríková: "Hralo sa výborne. Proti Spišskej to je vždy na život a na 

smrť, ale ignorujeme to a hráme srdcom za Poprad. Držali sme spolu ako kolektív a aj keď sa nám nedarilo zo začiatku, 

dali sme do toho všetko a išlo to. Hetrik by som bez báb nezvládla. My si už od letnej prípravy hovoríme, že do toho 

ideme naplno. Tréningy sme mali každý deň, tréneri nám dávali zabrať, na súpera sme sa pripravili." 
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Leto hokejistiek spod Tatier malo štandardný priebeh, no s družstvom ho nemohli absolvovať "cezpoľné" hráčky. 

Sedemtýždňovú prípravu na suchu viedol predovšetkým Ivan Bendár a ľad "líškam" spestril víťazný priateľský dvojzápas 

proti poľskej "osemnástke". 

 

Milan Skokan sa na ženský hokej nepozerá len z popradského uhla, ale aj z celoslovenského a nepáči sa mu, akým 

smerom sa uberajú reprezentačné družstvá. "Priviedli sme americkú trénerku napriek tomu, že sa trápime s financiami. 

Je to z našej strany luxus a viem si predstaviť iné vedenie reprezentácie. Siahame po Američanke a nevidíme okolo 

seba. Naopak, maďarský, český či poľský zväz sleduje naše počínanie a napríklad môj kolega Ivan Bednár sa stal 

reprezentačným trénerom Poliek. A ani v mládežníckych kategóriách u nás nie sú ľudia na svojich miestach," ozrejmil 

svoj pohľad Skokan. 

 

Michal KLEIN 

 

Foto: 

 

Popradské líšky do novej sezóny vstúpili jednoznačným triumfom nad Spišskou Novou Vsou. Snímka: mik 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Ozimák: Varíme polievku z toho, na čo máme 

 [Podtatranské noviny; 37/2017; 12/09/2017; s.: 8; Michal KLEIN ; Zaradenie: ŠPORT, INZERCIA] 

 

V piatok sa začal už 25. ročník Tipsport Ligy, v ktorej nechýba ani HK Poprad. Prinášame vám preto rozhovor s hlavným 

trénerom Marcelom OZIMÁKOM. 

 

* Vo štvrťfinále uplynulého ročníka ste vypadli s neskorším vicemajstrom z Nitry. Čo sa potom dialo? 

 

Po skončení sezóny sme si dali týždňovú pauzu, ale my tréneri sme s vedením už počas tej prestávky pracovali na 

zostavovaní nového kádra. Samozrejme, v takej miere, čo nám dovoľovali podmienky, ktoré v Poprade máme. Museli 

sme jednať rýchlo, pretože pri dlhšom váhaní by sme prišli o hokejistov, ktorí tu dnes sú. Absolvovali sme hodiny a hodiny 

komunikácie s hráčmi a som rád, že sme presvedčili hlavne domácich, aby znova hrali za Poprad. Primárnym cieľom totiž 

bolo vybudovať mužstvo z domácich hráčov, ktorí si zastanú miesto v základnom kádri. Do značnej miery sa nám to aj 

podarilo a máme tu drvivú väčšinu Popradčanov a zároveň aj Slovákov. Taktiež chceme pracovať s mladými a postaviť 

základ toho, čo sa tu bude v budúcnosti hrať. 

 

* Aká bola príprava na suchu? 
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Trvala osem týždňov a splnila účel. Nebolo to monotónne a chlapcom sa to muselo páčiť. Mňa v minulosti viedli rôzni 

tréneri aj z tzv. "Tarasovovskej školy", kedy sme každý druhý deň behávali 15 - 20 km s činkami v rukách, ale toto už 

nehrozí. Hokej si dnes vyžaduje úplne iné potreby organizmu ako voľakedy, keď boli hokejisti na ľade minútu a pol aj dve. 

Teraz je to 20 sekúnd a celý svet ovládla hra na štyri formácie. Na tri päťky by sa to dnes nedalo dlhodobo vydržať. 

Chalani v 15 prípravných zápasoch po fyzickej stránke neťahali ani v jednom za kratší koniec. Verím, že tie hodiny 

ťažkých tréningov sa nám vrátia tak v decembri, januári. 

 

* Čomu ste sa venovali po prechode na ľad? 

 

Prvú polovicu sme sa venovali transformácii natrénovaných vecí zo sucha na ľad. Bolo to o tréningoch náročných na 

kondíciu, silu či dynamiku. V druhej polovici sme sa už zameriavali na systém. Chceli by sme hrať aktívny hokej. 

Nebudeme sa sústreďovať výhradne na defenzívu či vyhadzovanie pukov. Máme typy na kombinačný hokej, ktorí si vedia 

vytvoriť množstvo šancí. Chce me čo najčastejšie ohrozovať súperových brankárov. Stále sa v tom zdokonaľujeme. 

Naopak, po strate puku sa musia všetci piati okamžite stiahnuť do obranného tvaru a získať puk. 

 

* Nasledovala zápasová príprava a v úvode vynikali juniori... 

 

Prvé dva zápasy bolo na ľade cítiť hlavne mladých. Nepočítal som s tým, že do projektu "dvadsiatky" odídu až piati, ale to 

je vizitka práce všetkých v klube. Bola tam aj veľká turbulencia hráčov a zohrávať sme sa začali až v druhej polovici 

augusta. Predtým sme si chceli vyskúšať rôzne kombinácie hráčov, pričom sa hľadelo aj na psychickú odolnosť. 

Postupne sa nám vykryštalizovala zostava, ktorá nastúpila v piatok v Žiline. 

 

* V HK Orange 20 budú pôsobiť Bjalončík, Vašaš, Václav, Krempaský aj Kundrík, čo je skutočne široké zastúpenie z 

jedného klubu... 

 

Minulý rok boli v tréningovom procese A-mužstva a hrávali aj Tipsport Ligu, čo sú veci, ktoré ich na terajšiu úroveň 

posunuli. Ja som s nimi počítal, ale pozerám sa na slovenský hokej globálne, nie iba na Poprad. Dohodli sme sa, že im 

umožníme ísť do "dvadsiatky", ale keby sme si postavili hlavu, tak by ostali tu. Pomoc slovenskému hokeju však nie je o 

rozprávaní, ale potrebné sú skutky. Keby tam naši chlapci neboli, projekt by bol ochudobnený o veľmi dobrých hráčov. 

Tréner je s nimi spokojný a povedal, že prišli pripravení tak, ako hokejisti majú prísť. Chlapci ešte nemajú ani 20 rokov a 

ľudský organizmus je práve vtedy na vrchole výkonnosti. Po fyzickej stránke sú na tom veľmi dobre a potrebujú len 

zbierať skúsenosti. Už sa teším, keď sa po šampionáte vrátia a posilnia náš tím. Od budúcej sezóny by už mali stabilne 

nastupovať. 

 

* Nasledovali letné turnaje a prvým bol domáci Tatranský pohár... 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 9. 2017 

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

Nebyť smolného zápasu s Nice, kde sme boli lepším mužstvom, no zhoreli sme na koncovke, to mohlo byť lepšie. Ale 

bola to príprava, kde nejdeme siloumocou vyhrať a nastupuje sa stále v obmenenej zostave. Nevidím to čierno, lebo sa 

nám ukázalo, kto, čo, s kým môže hrať. 

 

* Ste aj súčasťou slovensko-maďarského Višegrad Cup-u, ktorý však Miroslav Kováčik z Nitry pred časom skritizoval... 

 

Skritizoval ho preto, lebo oni hrajú iný hokej. Je to na hranici faulov, resp. unfér zákrokov, ale na to sa treba pripraviť. My 

sme nastupovali väčšinou s mladými a tými, ktorí bojovali o miesto. Cieľom bolo postúpiť ďalej, čo sa nám aj podarilo s 

jedným zaváhaním v Miškovci, kde sme tiež neboli slabší. Chýbali hráči z prvých dvoch pätiek a odohrali to mladí plus 

sme stiahli niektorých aj zo Spišskej Novej Vsi. Domácim sa podarilo dať lacné góly, s ktorými ani nepočítali a v závere 

im pomohol aj rozhodca, pretože pre nich to bola malá oslava. Zároveň sa popri tom ukázal charakter chlapcov a 

schopnosť zvládať vypäté situácie. 

 

* Višegrad Cup bude pokračovať aj počas domácej súťaže. Nebude to kontraproduktívne? 

 

Ťažko povedať a všetko ukáže až čas. Termín nie je síce vhodný, ale kedy ho nájsť? V asociačných prestávkach, kedy 

majú reprezentácie svoje zrazy? Je to pilotný projekt, netreba ho hneď odsúdiť a pokiaľ sa v budúcnosti na ňom 

predstavia kluby z celej vyšehradskej štvorky, mohol by byť veľmi zaujímavý. 

 

* Prípravné obdobie vám skončilo začiatkom septembra na francúzskom Riviera Cup-e, ktorý ovládol práve HK Poprad. 

 

Išli sme tam s vedomím, že turnaj ideme vyhrať. Nebolo to ľahké, pretože najmä Nice má slušnú úroveň, ale aj s nimi 

sme boli počas celého duelu lepším mužstvom. Dokázali sme hrať kompaktne, skórovať v presilovkách, dobre sme bránili 

a kontrolovali hru. Potvrdilo sa, že na Tatranskom pohári to bola smola. 

 

* Do Francúzska s vami však už necestovali Kostenko s Vicharjevom, s ktorými klub ukončil spoluprácu... 

 

Kostenko potreboval FBI report z Ameriky a doba na vybavenie tejto záležitosti je 16 týždňov, no my si tu nemôžeme 

dovoliť tak dlho držať brankára bez toho, aby chytal. Tieto veci by mali vedieť agenti, ktorí svojich klientov niekam 

posielajú. Nikto to nevedel. Pracujeme teda ešte na brankárovi, ale až najbližší mesiac ukáže, či to bude naozaj potrebné. 

V prípade zranenia napríklad Corbeila by nám zostal Gavalier a ďalšieho už nemáme. Vicharjev mal také požiadavky, 

ktoré sme nevedeli splniť a tiež nemal apostil (overenie listiny zo zahraničia, pozn. red.) z Ruska, takže sme sa rozhodli, 

že budeme hľadať náhradu. 

 

* Boli ste spokojný s hokejistami, ktorých ste mali na skúške? 

 

Objavil sa tu aj Gabriel Spilar a trojica z nich je aj na finálnej súpiske. » Bogoslovskij bol medzi najproduktívnejšími po 

príprave a na naše podmienky bol prijateľný podobne ako Ignatov či Zadražil. Kostenko sa javil fajn a Vicharjev by bol 
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určite platným centrom. Gabo sám prišiel, ponúkol spoluprácu, ale neprišlo k podpisu. Takého hráča by som určite bral, 

ale nevieme mu zaplatiť peniaze, ktoré si zaslúži. Radšej to povedať na začiatku, ako sa potom doťahovať a nevyplatiť. 

Ešte budeme hľadať obrancu a potom premýšľať, čo s tými, ktorí sa nepresadia v septembri. 

 

* Vicharjev mal zrejme pôvodne nahradiť elitného centra Zagrapana... 

 

Marek bol prvým, komu som sa ozval. Mal záujem, ale nedohodol sa s vedením na podmienkach. Je mi to ľúto, je dobrým 

hokejistom. Som s ním stále v kontakte a volali sme si aj pred pár týždňami, kedy podpísal kontrakt vo Švajčiarsku. Pre 

mňa bol veľmi cenný, ale varíme polievku z toho, na čo máme. 

 

* Medzi "kamzíkmi" už nebude Radoslav Suchý, ktorý posilnil Liptákov. Naopak, ďalší veterán Arne Kroták ostáva, no v 

posledných dueloch nenastúpil... 

 

S Radom sme sa nedohodli na novej zmluve. Arne Kroták má platnú zmluvu s HK Poprad. V zápase s UTE Budapešť 

odstúpil pre zdravotné problémy a je vypísaný do 11. septembra. 

 

* Prečo ste tesne pred štartom súťaže vyradili z kádra Tomáša Rusinu a Mareka Mašlonku? 

 

Príprava im nevyšla tak, ako mala a s vedením sme sa dohodli, že ich uvoľníme. Nesplnili, čo sme od nich očakávali. 

Mašlonka mal strieľať góly a prihrávať na ne, ale z jeho strany toho bolo minimum. Navyše sme potrebovali uvoľniť 

miesto pre jedného obrancu, takže sme spomínaným hráčom umožnili odísť inam. Musíme nájsť hráčov, ktorí budú 

spĺňať naše predstavy. 

 

* Aké sú vaše očakávania od práve odštartovanej sezóny? 

 

Chceme hrať dobrý hokej a vyhrávať. Mladých chlapcov chceme po návrate z projektu zapracovať tak, aby bol Poprad do 

2-3 rokov so svojimi hráčmi konkurencieschopný pre tímy, ktoré majú výber sveta. Súťaž bude vyrovnaná, ale jeden 

dobrý manažér, ktorý roky pôsobí v KHL, povedal, že je zriedkavé, keď klub s dvoj-trojnásobne menším rozpočtom 

dosiahne na najvyššie méty. Bohatší klub si môže dovoliť kvalitnejších hokejistov, má zázemie, rôzny vplyv. To platí aj u 

nás. Neočakávajme, že majstrom sa stane klub s rozpočtom 20-tisíc, keď mu konkurujú kluby s rozpočtom milión. To sa 

môže stať raz za sto rokov. Popradčania, ktorí sú tu, sú dobrými hokejistami a pokiaľ ukážu, že sem patria, tak by sme 

mohli uhrať výsledky s hocikým. 

 

* Po Skalici v lete skončil z ekonomických dôvodov aj ďalší klub. Ako to vnímate? 

 

Martin je mesto, ktoré má tradíciu, mládež a stalo sa niečo, čo mali kompetentní predpokladať a zvoliť skromnejšiu 

stratégiu. Je mi ľúto, že tu Martin nebude, no na druhej strane Detva je ambiciózna, spĺňa podmienky, život sa mení, ligy 

sa menia. Verím, že Detva bude dôstojným súperom a určite sa tam bude hrať ťažko. 
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* V Tipsport Lige už budú pískať len štyria rozhodcovia a trénerom pribudne nová možnosť - tzv. coaches challenge, kde 

môžete požiadať o preskúmanie situácie v bránkovisku, čo je však obmedzenejší režim ako napr. v NHL. 

 

Pozitívne je, že sa spravil aspoň takýto krok a do budúcnosti ich pribudne viac, aby tréner mohol upozorniť na zásadné 

veci. Aj keď máme štyroch rozhodcov, sú situácie, kedy to oni nevidia, a "niekto" to vidí najlepšie - kamera. Ja sa toho 

neobávam. 

 

* V piatkovom prvom ligovom stretnutí pod Dubňom ste body ratovali na poslednú chvíľu, ale bolo z toho víťazstvo 1:2 

pp... 

 

Mali sme hernú prevahu, ale nedokázali sme streliť gól. Žilinčania mali v bráne Tomeka, ktorý ich podržal a bol ústrednou 

postavou zápasu. My sme však bojovali do konca, čo sa nám vyplatilo. Prišiel vytúžený gól a potom v predĺžení sme po 

nacvičených veciach skórovali z peknej akcie a zaslúžene sme získali dva body. 

 

* Doma ste v nedeľu naopak o body v posledných minútach prišli a podľahli Trenčínu 2:3. 

 

Nastúpili sme aktívne, z čoho pramenil aj prvý šťastný gól, ale potom nasledovali dve hluché minúty, kedy skúsení hráči 

Trenčína vyťažili dva góly. Potom sa hralo na obe strany, pričom sme nedokázali výsledok skorigovať. Zlomová pre nás 

bola presilovka piatich proti trom, v ktorej sme nevystrelili na bránu a potvrdilo sa, že ak tím nevyužije takú možnosť, 

nemá právo vyhrať. V tretej tretine to bolo o tom, kto urobí chybu a Trenčín má skúsenejších hokejistov, ktorí dokázali 

upokojiť hru či podržať puk. V závere nám vsietili víťazný gól, no my sme strieľali minimálne. Chalani makali, bojovali, ale 

chýbalo nám hokejové umenie. 

 

* Aký je zdravotný stav hráčov, ktorí nedohrali tieto dva duely? 

 

O Königovi neviem, má niečo s vnútorným väzom v kolene a Rišo Rapáč má niečo s chrbtom, ale už by mal začať 

trénovať. Každým dňom za mu zdravotný stav mení. Nemalo by to byť nič vážne a verím, že už v utorok nastúpi. 

 

Michal KLEIN 

 

Foto: 

 

Hlavný tréner popradských hokejistov Marcel Ozimák. Snímka: mik 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Členovia Foto klubu Spiš vystavia svoje snímky v poľskom Krosne 
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 [dobrenoviny.sk; 12/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110373/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. 

 

Ilustračná fotografia — Foto: TASR 

 

Spišská Nová Ves/Krosno 12. septembra (TASR) – Členovia Foto klubu Spiš v rámci cezhraničnej spolupráce 

predstavia svoje snímky v poľskom meste Krosno. Vernisáž výstavy sa uskutoční dnes o 17.00 h vo výstavných 

priestoroch Regionálneho centra kultúr pohraničia v poľskom Krosne. 

 

Vystavená kolekcia predstavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. "Tematicky sa každý prezentuje inak a je zrejmé, 

že 72 fotografií odráža jedinečnú osobnosť a individuálne záujmy každého autora. Na výstave sú prezentované fotografie 

zobrazujúce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete vidieť portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zábery z 

bežného života ľudí," uviedla Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi. Niektorí 

autori experimentujú so svetlom a prezentujú svoj umelecký pohľad na svet. Zastúpené sú aj reportážne fotografie z ciest 

a kultúrnych a spoločenských akcií. 

 

Cieľom je odprezentovať poľským nadšencom fotografie v Krosne tvorbu členov Foto klubu Spiš, ktorý pôsobí pri 

Spišskom osvetovom stredisku. "Vznik klubu sa datuje od roku 1980. Pôsobí v ňom 25 aktívnych členov z okresov 

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Poprad. Členovia prezentujú svoje práce predovšetkým na klubových výstavách a 

celoštátnej fotografickej výstave AMFO, zúčastňujú sa medzinárodných plenérov," povedala Bukovinská. Spišské 

osvetové stredisko organizuje spolu s klubom každoročne aj fotosúťaž Fajna folklórna fotka, ktorej cieľom je aj 

prezentácia tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Prešov vypadol s Dubnicou, Lipany vyradili Trebišov 

 [presov.korzar.sme.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20647882/presov-vypadol-s-dubnicou-lipany-vyradili-trebisov.html 

 

Futbalový Slovnaft Cup má za sebou tretie kolo. 

 

PREŠOV. Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku 

FK Dubnica nad Váhom 1:3. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110373/clenovia-foto-klubu-spis-vystavia-svoje-snimky-v-polskom-krosne
https://presov.korzar.sme.sk/c/20647882/presov-vypadol-s-dubnicou-lipany-vyradili-trebisov.html
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Nedarilo sa ani Bardejovu, futbalistom FK Soľ podľahol v jedenástkovom rozstrele. 

 

Spišské derby sa skončilo víťazstvom Spišskej Novej Vsi a Lipany presvedčivo zdolali futbalistov Trebišova. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  SLOVNAFT CUP: Prešov vypadol s Dubnicou.Slovan a Podbrezová postupujú 

 [24hod.sk; 12/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/slovnaft-cup-presov-vypadol-s-dubnicou-slovan-a-podbrezova-postupuju-cl534870.html 

 

Na archívnej snímke futbalisti 1. FC Tatran Prešov počas tréningu 

 

Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola 

Slovnaft Cupu na ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj 

FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

Výsledky 3. kola Slovnaft Cupu: 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

http://www.24hod.sk/slovnaft-cup-presov-vypadol-s-dubnicou-slovan-a-podbrezova-postupuju-cl534870.html
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1.15.  Prešov v Slovnaft Cupe končí, Podbrezová a Slovan nemali s postupom problémy 

 [sport.sme.sk; 12/09/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Futbal - Slovensko] 

https://sport.sme.sk/c/20647894/slovnaft-cup-2017-2018-3-kolo-suhrn-vysledkov.html 

 

Pozrite si súhrn výsledkov utorňajších zápasov tretieho kola Slovnaft Cupu. 

 

BRATISLAVA. Futbalisti účastníka najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov nepostúpili do štvrtého 

kola domáceho Slovnaft Cupu, keď v utorňajšom stretnutí tretieho kola podľahli hráčom Dubnice 1:3. 

 

V ďalšej fáze sa predstaví Podbrezová, ktorá si poradila s Kalšou 3:0. Nezaváhal ani Slovan Bratislava, ten pokoril 

Malacky 5:1. 

 

Slovnaft Cup 2017/2018 - 3. kolo: 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), na strely zo značky pok. kopu 4:2 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

FK Pokrok SEZ Krompachy - FC Lokomotíva Košice 0:1 (0:1) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

ŠK Harichovce - FK NOVES Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  SLOVNAFT CUP: Prešov vypadol s Dubnicou.Slovan a Podbrezová postupujú 

 [dobrenoviny.sk; 12/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110455/slovnaft-cup-presov-vypadol-s-dubnicou-slovan-a-podbrezova-postupuju 

 

Prešov podľahol v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. 

https://sport.sme.sk/c/20647894/slovnaft-cup-2017-2018-3-kolo-suhrn-vysledkov.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/110455/slovnaft-cup-presov-vypadol-s-dubnicou-slovan-a-podbrezova-postupuju
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Na archívnej snímke futbalisti 1. FC Tatran Prešov počas tréningu — Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola 

Slovnaft Cupu na ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj 

FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Dubnica vyradila Prešov, Slovan Bratislava aj Podbrezová sú v 4. kole súťaže Slovnaft 

Cup 

 [webnoviny.sk; 12/09/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportFutbal] 

https://www.webnoviny.sk/dubnica-vyradila-presov-slovan-bratislava-aj-podbrezova-su-v-4-kole-sutaze-slovnaft-cup/ 

 

Jaroslav Kostelný z FK Železiarne Podbrezová v súboji s Aleksandrom Čavičom zo Slovana Bratislava počas zápasu 6. 

kola Fortuna ligy. Bratislava, 27. august 2017. 

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti účastníka najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 1. FC 

Tatran Prešov nepostúpili do 4. kola domáceho Slovnaft Cupu, keď v utorňajšom stretnutí 3. kola podľahli hráčom 

Dubnice 1:3. V ďalšej fáze sa predstaví Podbrezová, ktorá si poradila s Kalšou 3:0. Nezaváhal ani Slovan Bratislava, ten 

pokoril Malacky 5:1. 

https://www.webnoviny.sk/dubnica-vyradila-presov-slovan-bratislava-aj-podbrezova-su-v-4-kole-sutaze-slovnaft-cup/
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TJ Jednota Bánová – FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) FK Dubnica – 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) FC 98 Hajnáčka – MFK 

Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) FK Soľ – Partizán Bardejov 1:1 (0:1), na strely zo značky pok. kopu 4:2 ŠK Odeva 

Lipany – Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) FK Pokrok SEZ Krompachy – FC Lokomotíva Košice 0:1 (0:1) TJ Mladosť Kalša – FK 

Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) ŠK Harichovce – FK NOVES Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) FC Malacky – ŠK Slovan 

Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  SLOVNAFT CUP: Prešov vypadol s Dubnicou.Slovan a Podbrezová postupujú 

 [teraz.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-slovnaft-cup-3-kolo/280160-clanok.html 

 

Prešov podľahol v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. 

 

Na archívnej snímke futbalisti 1. FC Tatran Prešov počas tréningu Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola 

Slovnaft Cupu na ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj 

FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

Výsledky 3. kola Slovnaft Cupu: 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-slovnaft-cup-3-kolo/280160-clanok.html
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Späť na obsah 

 

1.19.  Slovan si schuti zastrieľal: V Slovnaft Cupe rozdrvil Malacky! 

 [cas.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/593668/slovan-si-schuti-zastrielal-v-slovnaft-cupe-rozdrvil-malacky/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku FK 

Dubnica nad Váhom 1:3. 

 

Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po 

víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

Výsledky 3. kola Slovnaft Cupu: 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2)  

 

Foto: 

 

Prešov vypadol v 3. kole s Dubnicou, Slovan aj Podbrezová úspešne. Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 
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1.20.  Slovnaft Cup: Soľ vyradila Bardejov, Dubnica Prešov. Slovan i Podbrezová postúpili 

 [sportinak.sk; 12/09/2017; tasr ; Zaradenie: futbal] 

http://www.sportinak.sk/slovnaft-cup--sol-vyradila-bardejov--dubnica-presov--slovan-i-podbrezova-postupili 

 

Futbalisti FK Soľ zdolali v 3. kole Slovnaft Cupu Partizán Bardejov. Fortuna ligový Tatran Prešov vypadol v Dubnici nad 

Váhom. Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na ihrisku FK 

Dubnica nad Váhom 1:3. 

 

Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po 

víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

Výsledky 3. kola Slovnaft Cupu 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Na snímke uprostred Jakub Mareš, vľavo Filip Hološko a vpravo Boris Sekulič (všetci Slovan) v odvete 1. predkola 

futbalovej Európskej ligy UEFA 2017/2018 ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 6. júla 2017 na Pasienkoch v Bratislave. 

FOTO TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  SLOVNAFT CUP: Železiari prenikli do 4. kola. Východniarov porazili rozdielom triedy 

 [mybystrica.sme.sk; 12/09/2017; Viktor Háber ; Zaradenie: Banská Bystrica / Šport] 

https://mybystrica.sme.sk/c/20647896/slovnaft-cup-zeleziari-prenikli-do-4-kola-vychodniarov-porazili-rozdielom-triedy.html 

 

http://www.sportinak.sk/slovnaft-cup--sol-vyradila-bardejov--dubnica-presov--slovan-i-podbrezova-postupili
https://mybystrica.sme.sk/c/20647896/slovnaft-cup-zeleziari-prenikli-do-4-kola-vychodniarov-porazili-rozdielom-triedy.html
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V ďalšom kole sa postavia proti Spišiakom. 

 

PODBREZOVÁ. V rámci 3. kola Slovnaft cupu sa A-tím železiarov predstavil na pôde štvrtoligistu z východu Slovenska. 

Proti TJ Mladosť Kalša boli Horehronci jasným favoritom a svoju pozíciu potvrdzovali od začiatku. Východniari hrali pekný 

futbal pred peknou diváckou kulisou, avšak už po 15. minútach bolo 0:2. 

 

Stretnutie sa v priebehu ďalších minút mierne upokojilo a gólových šancí veľa nebolo. Na lopte dominovali hostia, ktorí 

postavili káder s mladými hráčmi, ale aj skúsenými esami ako Turňa, Migaľa, Leško či Bernadina. Tí boli na ihrisku 

rozdielovými a Kalšu do väčších šancí nepustili. V samotnom závere uzavrel skóre duelu gólom na 3:0 Válovčan. 

 

Podbrezovčania sa v rámci 16- finále predstavia doma proti druholigistovi zo Spišskej Novej Vsi. V prípade, že postúpia 

do ďalšieho kola, môže ich čakať náročný duel proti účastníkovi Fortuna ligy MFK Ružomberok, ktorý sa javí jednoznačne 

ako najťažší súper z pohárového pavúka. 

 

TJ Mladosť Kalša – FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

Góly: 14. Seman (vl.), 15. Mikuš, 83. Válovčan 

FK Železiarne: Lukáč – Turňa, Kupčík, Krivák, Migaľa, Kopičár, Baez (59. Leško), Kačerík (88. Garaj), Mikuš (69. 

Válovčan), Blahút, Bernadina 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Polícia zasahovala pri bitke v osade na Spiši 

 [aktuality.sk; 12/09/2017; Ján Debnár ; Zaradenie: Krimi] 

https://www.aktuality.sk/clanok/520574/policia-zasahovala-pri-bitke-v-osade-na-spisi/ 

 

Pre nepokoje v obci Nálepkovo, časti Grün privolaná hliadka požiadala o ďalšie posily. 

 

Počas uplynulého víkendu mali muži zákona plné ruky práce pre nepokoje v osade na Spiši. Privolali ich do obce 

Nálepkovo, časti Grün v okrese Gelnica. Aktuality.sk dnes o tom informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

 

Násilím vtrhli do príbytkov a napádali ľudí 

 

"Privolaná policajná hliadka zamedzila ďalším útokom a požiadala o ďalšie posily, pretože sa na mieste nachádzalo veľké 

množstvo zhromaždených ľudí," uviedla. Policajti na mieste zistili, že niekoľko miestnych vtrhlo násilím do príbytkov, kde 

napádali ľudí násadou od lopaty, palicami a inými predmetmi. 

 

"Dvaja muži pri tom utrpeli ľahké zranenia a jedna žena skončila po fyzickom útoku so zlomenou rukou," doplnila Ivanová. 

Dvoch zranených previezla na ošetrenie sanitka rýchlej zdravotnej pomoci. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/520574/policia-zasahovala-pri-bitke-v-osade-na-spisi/
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Prípadom sa už zaoberá vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej 

Novej Vsi, ktorý začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu 

pokusu v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody a výtržníctva trom miestnym mužom vo veku 39, 34 a 22 

rokov. 

 

Podozriví skončili v cele 

 

"Jedného z poškodených obvinení udierali reťazou od motorovej píly po rôznych častiach tela. Polícia podozrivé osoby na 

mieste zadržala a následne umiestnila do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie," uviedla ďalej 

policajná hovorkyňa. 

 

Podľa jej slov polícia naďalej monitorovala bezpečnostnú situáciu, pretože v miestnej osade sa pohybovalo približne 400 

ľudí. "Polícia v súčasnosti stotožňuje ďalších účastníkov bitky, preto je pravdepodobné, že sa obvinenie rozšíri o ďalšie 

osoby z miestnej osady," uzavrela Lenka Ivanová.  

 Je dokument o korupcii Danka pravý? Nicholsonová zverejnila ďalšie detaily 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Štátna filharmónia Košice začína novú sezónu, predstavia sa nové tváre 

 [teraz.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/statna-filharmonia-kosice-zacina/280081-clanok.html 

 

Šéfdirigent košickej filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Archívna snímka zo skúšky Štátnej filharmónie Košice. Foto: TASR - František Iván 

 

Košice 12. septembra (TASR) – Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). Na 

výber sú od septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky 

odľahčenejšie koncerty B cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi. "Koncertná ponuka aktuálnej sezóny 

je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť a zároveň uspokojila náročného poslucháča abonentných koncertov," 

uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein. 

 

Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť 

renomovaný český dirigent Robert Jindra. Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka 

(1907 – 1987), ktorého tvorba je s košickou filharmóniou spätá už od jej začiatkov. Dvojité výročie tohto tvorcu 

filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD. 

 

K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš 

Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent 

http://www.teraz.sk/kultura/statna-filharmonia-kosice-zacina/280081-clanok.html
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Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper Berlin Jana Kurucová. Šéfdirigent košickej 

filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt 

ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen 

Symphony. Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou 

hudbou Zemplín. V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. Aj v tejto 

koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom januárovom 

koncerte. 

 

Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. 

septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert 

Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. 

Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie 

Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda 

Elgara – Enigma variácie. Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v 

Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove, Poprade a Kežmarku. 
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1.24.  Štátna filharmónia Košice začína novú sezónu, predstavia sa nové tváre 

 [dobrenoviny.sk; 12/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110425/statna-filharmonia-kosice-zacina-novu-sezonu-predstavia-sa-nove-tvare 

 

Šéfdirigent košickej filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Archívna snímka zo skúšky Štátnej filharmónie Košice. — Foto: TASR - František Iván 

 

Košice 12. septembra (TASR) – Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). Na 

výber sú od septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky 

odľahčenejšie koncerty B cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi. "Koncertná ponuka aktuálnej sezóny 

je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť a zároveň uspokojila náročného poslucháča abonentných koncertov," 

uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein. 

 

Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť 

renomovaný český dirigent Robert Jindra. Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka 

(1907 – 1987), ktorého tvorba je s košickou filharmóniou spätá už od jej začiatkov. Dvojité výročie tohto tvorcu 

filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/110425/statna-filharmonia-kosice-zacina-novu-sezonu-predstavia-sa-nove-tvare
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K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš 

Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent 

Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper Berlin Jana Kurucová. Šéfdirigent košickej 

filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt 

ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen 

Symphony. Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou 

hudbou Zemplín. V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. Aj v tejto 

koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom januárovom 

koncerte. 

 

Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. 

septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert 

Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. 

Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie 

Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda 

Elgara – Enigma variácie. Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v 

Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove, Poprade a Kežmarku. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Štátna filharmónia Košice začína 49. koncertnú sezónu 

 [kosice.korzar.sme.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Kultúra v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20647597/statna-filharmonia-kosice-zacina-49-koncertnu-sezonu.html 

 

Koncertná ponuka je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť. 

 

KOŠICE. Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). 

 

Na výber sú od septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky 

odľahčenejšie koncerty B cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi. 

 

"Koncertná ponuka aktuálnej sezóny je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť a zároveň uspokojila náročného 

poslucháča abonentných koncertov," uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein. 

 

Nové tváre 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20647597/statna-filharmonia-kosice-zacina-49-koncertnu-sezonu.html
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Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. 

 

Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť renomovaný český dirigent Robert Jindra. 

 

Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka (1907 - 1987), ktorého tvorba je s košickou 

filharmóniou spätá už od jej začiatkov. 

 

Dvojité výročie tohto tvorcu filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD. 

 

K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš 

Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. 

 

Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper 

Berlin Jana Kurucová. 

 

Šéfdirigent košickej filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Valentínsky koncert 

 

Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt 

ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. 

 

Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen Symphony. 

 

Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou hudbou Zemplín. 

 

V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. 

 

Aj v tejto koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom 

januárovom koncerte. 

 

Organový festival 

 

Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. 

septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. 
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Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z 

Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. 

 

Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie 

Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. 

 

Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda Elgara - Enigma variácie. 

 

Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v Spišskej Novej Vsi, Rožňave, 

Sabinove, Poprade a Kežmarku. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Na svete sú nové rebríčky škôl: Vieme, ktoré zo Spišskej figurujú najvyššie 

 [spisska.dnes24.sk; 12/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-svete-su-nove-rebricky-skol-vieme-ktore-zo-spisskej-figuruju-najvyssie-279341 

 

 Svetlo sveta uzreli nové rebríčky základných a stredných škôl v rámci Slovenska. Pozrite si aj vy, ktoré novoveské školy 

sa v nich umiestnili najlepšie. 

 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil najnovšie rebríčky základných a stredných škôl na 

Slovensku. V rámci letnej aktualizácie boli doplnené aktuálne údaje o výsledkoch žiakov v celoštátnych testovaniach 

piatakov a deviatakov na ZŠ a výsledky absolventov SŠ v externej časti maturitných skúšok. Ktoré školy sú spomedzi 

všetkých hodnotené ako najlepšie a ktoré novoveské sa umiestnili v týchto rebríčkoch najlepšie? 

 

Najlepšie hodnotené školy na Slovensku 

 

Po aktualizácii rebríčkov INEKA na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ patrí prvé miesto v rebríčku Základnej škole na 

Krosnianskej 4 v Košiciach, medzi SOŠ sa najlepšie umiestnila Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a na 

samom vrchole rebríčka gymnázií sa ocitla Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. 

 

Najlepšie hodnotené novoveské školy 

 

Čo sa týka novoveských zástupcov, v TOP 30 v rámci celoslovenských rebríčkov Ineka sa zo Spišskej Novej Vsi 

umiestnila Technická akadémia, ktorá sa v celoslovenskom rebríčku stredných odborných škôl nachádza na 27. mieste. 

Zamerali sme sa však aj na naše najvyššie umiestnené školy v rámci rebríčkov Košického kraja. 

 

http://spisska.dnes24.sk/na-svete-su-nove-rebricky-skol-vieme-ktore-zo-spisskej-figuruju-najvyssie-279341
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Najvyššie z novoveských základných škôl sa umiestnila v rebríčku Ineka ZŠ Ing. O.Kožucha a v kraji jej patrí 10. miesto. 

O niekoľko miest nižšie sa umiestnila ZŠ Nad Medzou na 13. priečke. 15. miesto v kraji patrí ZŠ Levočskej, ktorá tak 

uzatvára prvú trojicu najlepšie umiestnených novoveských zástupcov v rámci základných škôl. 

 

Prejdime teraz na stredné odborné školy a novoveských zástupcov, ktorí sa v rámci kraja umiestnili najvyššie. 4. priečka 

v rebríčku Ineka patrí spomínanej Technickej akadémii, ôsma Hotelovej akadémii a na 16. mieste v rámci kraja sa 

umiestnila SOŠ ekonomická. 

 

V kategórii gymnázií sa v rebríčku v rámci Košického kraja umiestnilo najvyššie Gymnázium Javorová a to na 13. mieste, 

na 15. priečke sa nachádza Gymnázium Školská a na 19. mieste sa umiestnilo Cirkevné gymnázium. 

 

Upozornenie 

 

INEKO upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené 

inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, 

čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o 

kvalite školy. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Štátna filharmónia Košice začína novú sezónu, predstavia sa nové tváre 

 [24hod.sk; 12/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/statna-filharmonia-kosice-zacina-novu-sezonu-predstavia-sa-nove-tvare-cl534779.html 

 

Archívna snímka zo skúšky Štátnej filharmónie Košice. 

 

Košice 12. septembra (TASR) – Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). Na 

výber sú od septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky 

odľahčenejšie koncerty B cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi. "Koncertná ponuka aktuálnej sezóny 

je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť a zároveň uspokojila náročného poslucháča abonentných koncertov," 

uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein. 

 

http://www.24hod.sk/statna-filharmonia-kosice-zacina-novu-sezonu-predstavia-sa-nove-tvare-cl534779.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 9. 2017 

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

Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť 

renomovaný český dirigent Robert Jindra. Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka 

(1907 – 1987), ktorého tvorba je s košickou filharmóniou spätá už od jej začiatkov. Dvojité výročie tohto tvorcu 

filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD. 

 

K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš 

Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent 

Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper Berlin Jana Kurucová. Šéfdirigent košickej 

filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt 

ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen 

Symphony. Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou 

hudbou Zemplín. V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. Aj v tejto 

koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom januárovom 

koncerte. 

 

Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. 

septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert 

Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. 

Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie 

Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda 

Elgara – Enigma variácie. Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v 

Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove, Poprade a Kežmarku. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Aká je pravda o slovenskej histórii? A ako môžeme Slovensko lepšie propagovať? 

 [dennikn.sk; 12/09/2017; Samo Marec ; Zaradenie: Blogy] 

https://dennikn.sk/blog/aka-je-pravda-o-slovenskej-historii-a-ako-mozeme-slovensko-lepsie-propagovat/?ref=rss 

 

Prestaňme už o Slovensku hovoriť ako o krajine s horami, hradmi a ľuďmi. Zamerajme sa radšej na to, čo ho robí naozaj 

výnimočným. Pripomína nám to aj kniha Karla-Markusa Gaussa. 

 

Zdroj - deutschlandfunkkultur.de Do popradského hotela Gerlach sme nechodili, ak sme nemuseli. Nechodili sme tam, ani 

keď sme museli - čo nebolo nikdy. Do Gerlachu ste totiž nemali prečo ísť, ak ste neboli mafiánom alebo ním nechceli byť. 

Do Gerlachu ste nechodili, ak ste neboli pracovníčkou. 

https://dennikn.sk/blog/aka-je-pravda-o-slovenskej-historii-a-ako-mozeme-slovensko-lepsie-propagovat/?ref=rss
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Na najvyššom poschodí bol bar. Dobre, možno sme tam párkrát zašli, keď sa v škole práve nedialo nič zaujímavé. Možno 

to viem odtiaľ. Istota: nikdy nás tam nikto nenašiel. Nikto tam totiž nikoho nehľadal, pokiaľ no veď viete. 

 

Parkovisko pred ním bolo večne prázdne, teda okrem áut s tmavými sklami a popradskými značkami. Lemovali ho 

kvetináče. V jednom z nich koncom 90. rokov našli odrezanú hlavu policajta. Pozrite si mená majiteľov, každého z nich 

budete poznať. Začať môžete pri Černákovom procese. 

 

Tak bolo: popieram, že som tam niekedy vôbec bol, ale tých niekoľkokrát, čo sa to možno stalo, sme sedeli v tom bare na 

najvyššom poschodí. Pri vedľajších stoloch sedeli pracovníčky. Pili kávu a fajčili. Pri iných vedľajších stoloch sedeli chlap i 

- chlapi - a rokovali. Riešili veci, my sme sa váľali v kreslách a vedeli sme, že toto síce nie je miesto, kde by sme mali byť, 

ale stále lepšie ako v škole. 

 

Cítili sme, že toto všetko nie je naozaj. Aby sme vedeli, že v tomto hoteli nejde o ubytovanie, nemuseli sme byť 

Sherlockmi. Vždy som bol presvedčený, že žiaden turista, akokoľvek zúfalý, sa v hoteli Gerlach nikdy neubytuje. 

 

Hotel Gerlach. Po rekonštrukcii. Zdroj - hotelgerlach.sk Hotel Gerlach očami cudzinca 

 

A predsa. Keď sa Karl-Markus Gauss pred pätnástimi rokmi vydal po stopách roztratených Nemcov v postkomunistických 

krajinách, dostal sa aj na Slovensko. Na Slovensku sa dostal na Spiš, no a v Poprade mu nenapadlo nič lepšie. Ubytoval 

sa práve v Gerlachu. 

 

"Hotel Gerlach stál na okraji starého mesta Popradu a obklopený malým parkom sa vypínal do výšky siedmich škaredých 

poschodí. Ako pamätník panelovej výstavby ho postavili v období reálneho socializmu a sotva bol hotový a otvorený ako 

luxusný hotel, už sa začal rozpadávať." 

 

Pravda. 

 

Reštaurácia a raňajková sála sa nachádzali na najvyššom, siedmom poschodí, o ktoré sa delili so súkromným klubom 

Eros. Desať dní sme tu hore raňajkovali s niekoľkými dievčatami okolo dvadsiatky, ale skôr mladšími, ktoré sa v 

papučiach vyšuchtali z Eros Klubu a mrzuto fajčiac si nechávali servírovať veľké šálky kávy. 

 

Pravda. Vravím - tak bolo. 

 

Ako každý nadával na každého 

 

Roztratení Nemci je kniha, ktorá je do veľkej miery o mne: píše o tom, čo si pamätám. Čítate knihu o svete a zrazu ste vo 

svojej vlastnej minulosti. Zrazu sa v nej objaví Vlado, predseda miestneho nemeckého spolku a učiteľ na bilingválnom 
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gymnáziu, na ktoré som práve vtedy chodil. Opisuje Poprad, ktorý niekedy okolo roku 2000 naozaj existoval. Môžeme 

oceniť, ako veľmi sa zmenil. 

 

Zmenil sa veľmi, len parkovisko pred Gerlachom je stále prázdne. Občas myslím na to, čo sa stalo s tými "dievčatami 

okolo dvadsiatky, ale skôr mladšími." Myslím na to, ako sme tam s nimi sedeli. Problém je v tom, že keď máte ako my 

okolo dvadsiatky, ale skôr menej, tak to tak neberiete. 

 

Toto je história: 

 

Čím dlhšie som cestoval po Spiši, tým viac som sa dozvedel o nevraživosti, ktorú tu ľudia voči sebe navzájom 

prechovávali: Maďari nadávali na sedliackych Slovákov, ktorými sa ako vysoko kultivovaná menšina cítili 

znevýhodňovaní. Slováci nadávali na arogantných Maďarov, pod ktorých čižmou boli príliš dlho utláčaní, spišskí Nemci 

nadávali na zlodejských Slovákov, ktorí si v roku 1945 privlastnili ich domy tak rýchlo, že bolo ešte "mäso na panvici 

teplé". A všetci spolu nadávali na Rómov. 

 

Takto odchádzali Nemci. Zdroj - pravda.sk Keď cudzinci mapujú našu vlastnú históriu 

 

Predseda nemeckého spolku Vlado sa v knihe sťažuje, že na nemecké gymnázium sa prihlasujú slovenské deti. 

Nemecká kultúra ich nezaujíma, vidia ho iba ako šancu na lepšiu budúcnosť. Pravda - spolužiakov, ktorí ostali na 

Slovensku, zrejme porátam na prstoch jednej ruky. Sťažuje sa, že to nie sú Nemci. Pravda, poznám možno troch, aj tí sú 

prinajlepšom potomkami Nemcov. Lenže - kde tých Nemcov na Spiši nájsť, keď no veď viete? 

 

Tu je úryvok zo Spišského Podhradia, to je veľká história v malom: 

 

(Muž) na otázku, prečo hovorí tak dobre po nemecky, odpovedal, že sa naučil od poslednej Židovky v Kirchdraufe, ktorá 

zomrela pred pár rokmi dolu v rozpadávajúcej sa dedine. Keď sa vrátila z koncentračného tábora, už v meste nenašla 

nielen žiadnych nemeckých, maďarských alebo slovenských Židov, ale ani spišskonemecké obyvateľstvo, s ktorým by 

mohla konverzovať po nemecky, a tak si našla slovenské chlapča z vedľajšieho domu, aby sa s ním mohla baviť potajme. 

 

Karl-Markus Gauss píše aj o Nemcoch v Litve a na Ukrajine, ale časť o Slovensku je pre nás najzaujímavejšia. Z Gelnice 

cez Spišskú Novú Ves, Levoču, Chmelnicu až po Medzev, Gauss za nás mapuje naše vlastné dejiny. História 

karpatských Nemcov je totiž aj našou vlastnou históriou. 

 

Levoča. Zdroj - ak-ansichtskarten.de Čím je Slovensko naozaj výnimočné? Históriou 

 

Nevyžiadané pokračovanie. 
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Dlhé roky Slovensko propagujeme ako krajinu, kde na vás čakajú kúpele a zjazdovky, hrady a príroda, ľudová 

architektúra a kultúra, jedlo a pohostinní ľudia. Best friends forever. Good Idea. 

 

Nič z toho však Slovensko v konkurencii iných krajín nerobí originálnym - ukážte mi jeden európsky štát, ktorý o sebe 

nemôže povedať aspoň tri z týchto vecí. Ako teda? Niekoľko článkov som o tom napísal, ani jeden som nepublikoval, 

teraz sa to pokúsim zhrnúť do niekoľkých odstavcov. 

 

Som presvedčený, že to, čím Slovensko skutočne vyčnieva, sú jeho nesmierne rôznorodé dejiny. Prehnali sa ním 

toľkokrát a zanechali tu také stopy, že na tomto maličkom území nájdete celú Európu (malé zveličenie, chápeme sa). 

Krátky výpočet: 

 

Tatárske a turecké nájazdy. Katolíci, evanjelici, kalvíni, pravoslávni, grékokatolíci a židia. Reformácia a protireformácia. 

Štátne útvary za posledných sto rokov: Uhorsko, prvá republika, Slovenský štát, komunisti, federácia, Slovensko. Dve 

svetové vojny a to všetko. A najmä - najmä - tí, ktorí tú celé tie stáročia žili: Nemci, Maďari, Židia, Slováci a Rómovia. Na 

poradí nezáleží, všetci tu niečo zanechali. 

 

Ležíme na výnimočnej kultúrnej, národnostnej aj náboženskej križiovatke. Tu sa dejú dejiny. Dnešné Slovensko nie je 

dielom Slovákov; to, čo každý deň vidíme, je spoločným dielom všetkých, ktorí sa tu vyskytli. Tvrdiť opak znamená 

dobrovoľne sa ochudobňovať o významnú časť našich vlastných dejín. Mažeme stáročia a nahrádzame ich Starými 

Slovákmi. Veľa šťastia. 

 

Obzrite sa okolo seba: pozrite sa na sedlové strechy domov na námestiach, zájdite do kostolov a prečítajte si epitafy. 

Prejdite sa po cintorínoch, pozrite si staré názvy miest. Všetci títo ľudia tu už dnes nie sú - ak sú, tak roztratení - ale 

kedysi tu boli a to, čo na Slovensku zanechali, je jeho veľkým pokladom. 

 

Občas tvrdím, že Slovensko je jedným z víťazov 20. storočia a víťazi píšu dejiny. Tie naše však nie sú jednofarebné ani 

jednoduché, niekedy nie sú ani úplne pekné. Sú však nesmierne bohaté a zaujímavé. Žiadne náhradné nepotrebujeme, 

nepotrebujeme ich ani zaľudňovať (Ivan Gašparovič, Drahoš Machala). Potrebujeme sa k ním len priznať a prijať ich za 

svoje. 

 

Keď to urobíme, staneme sa omnoho bohatšími. Slovensko už nebudeme musieť propagovať cez hory, hrady a kol., 

ktoré, akokoľvek výnimočné, má každý. Budeme o ňom môcť hovoriť ako o maličkej krajine (pokojne v srdci Európy), kde 

nájdete každý kúsok histórie, ktorý si dokážete predstaviť. 

 

Slovakia. The melting pot of Europe. Len taký návrh. 

 

Radi ma môžete mať tu. 
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Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom. 

 

Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Fortunaligista z Prešova v pohári nečakane skončil 

 [osporte.sk; 12/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/fortunaligista-z-presova-v-pohari-necakane-skoncil/100236053 

 

BRATISLAVA - Futbalisti účastníka najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 1. FC Tatran Prešov nepostúpili do 4. kola 

domáceho Slovnaft Cupu, keď v utorňajšom stretnutí 3. kola podľahli hráčom Dubnice 1:3. V ďalšej fáze sa predstaví 

Podbrezová, ktorá si poradila s Kalšou 3:0. Nezaváhal ani Slovan Bratislava, ten pokoril Malacky 5:1. 

 

Výsledky utorkových stretnutí 3. kola slovenskej pohárovej futbalovej súťaže Slovnaft Cupu 2017/2018 (hralo sa na jeden 

zápas): 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

FK Dubnica - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), na strely zo značky pok. kopu 4:2 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

FK Pokrok SEZ Krompachy - FC Lokomotíva Košice 0:1 (0:1) 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

ŠK Harichovce - FK NOVES Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Text - SITA Foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Prešov vypadol v 3. kole s Dubnicou, Slovan aj Podbrezová úspešne 

 [netky.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/presov-vypadol-v-3-kole-s-dubnicou-slovan-aj-podbrezova-uspesne 

 

BRATISLAVA - Futbalisti fortunaligového 1. FC Tatran Prešov podľahli v utorňajšom stretnutí 3. kola Slovnaft Cupu na 

ihrisku FK Dubnica nad Váhom 1:3. 

 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/fortunaligista-z-presova-v-pohari-necakane-skoncil/100236053
http://www.netky.sk/clanok/presov-vypadol-v-3-kole-s-dubnicou-slovan-aj-podbrezova-uspesne
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Ďalší účastníci najvyššej slovenskej súťaže ŠK Slovan Bratislava aj FK Železiarne Podbrezová postúpili ďalej po 

víťazstvách nad FC Malacky 5:1, resp. TJ Mladosť Kalša 3:0. 

 

Výsledky 3. kola Slovnaft Cupu: 

 

TJ Jednota Bánová - FC Baník Prievidza 4:2 (1:2) 

 

FK Dubnica nad Váhom - 1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

FK Soľ - Partizán Bardejov 1:1 (0:1), 2:1 v jedenástkovom rozstrele 

 

ŠK Harichovce - FK Noves Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

ŠK Odeva Lipany - Slavoj Trebišov 3:0 (2:0) 

 

TJ Mladosť Kalša - FK Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

FC 98 Hajnáčka - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

FC Malacky - ŠK Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Futbalisti Tatrana Prešov nezvládli pohárový zápas 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Štátna filharmónia Košice začína svoju 49. koncertnú sezónu 

 [netky.sk; 12/09/2017; TASR ; Zaradenie: Relax] 

http://www.netky.sk/clanok/statna-filharmonia-kosice-zacina-svoju-49-koncertnu-sezonu 

 

KOŠICE – Pestrú paletu koncertov ponúka vo svojej 49. sezóne Štátna filharmónia Košice (ŠfK). Na výber sú od 

septembra do júna tradičné symfonické koncerty s poprednými sólistami A cyklu, poslucháčsky odľahčenejšie koncerty B 

cyklu i mimoriadne koncerty s medzižánrovými presahmi. 

 

http://www.netky.sk/clanok/statna-filharmonia-kosice-zacina-svoju-49-koncertnu-sezonu
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"Koncertná ponuka aktuálnej sezóny je koncipovaná tak, aby oslovila aj širšiu verejnosť a zároveň uspokojila náročného 

poslucháča abonentných koncertov," uviedol dnes riaditeľ ŠfK Július Klein. 

 

Na pódium ŠfK sa pred orchester postavia viaceré nové tváre. Slávnostný otvárací koncert 28. septembra bude viesť 

renomovaný český dirigent Robert Jindra. Pod jeho taktovkou zaznie skladba bardejovského skladateľa Jozefa Grešáka 

(1907 – 1987), ktorého tvorba je s košickou filharmóniou spätá už od jej začiatkov. Dvojité výročie tohto tvorcu 

filharmonici reflektujú viacerými podujatiami a vydaním CD. 

 

K novým tváram košického pódia budú patriť aj dirigenti Gudni A. Emilsson, Jiří Rožeň, Adrian Kokoš, klavirista Lukáš 

Vondráček, flautista Jaroslav Pelikán alebo sopranistka Tereza Mátlová. Do Košíc sa opäť vráti bulharský dirigent 

Konstantin Dobrojkov, Holanďan Arthur Arnold alebo sólistka Deutsche Oper Berlin Jana Kurucová. Šéfdirigent košickej 

filharmónie Zbyněk Müller sa v januári predstaví aj ako hobojista. 

 

Milovníci tzv. crossových projektov si na svoje prídu na Valentínskom koncerte, ktorý do Košíc prinesie spoločný projekt 

ŠfK a vokálnej skupiny Fragile. Pod vedením Branislava Kostku zaznie v Dome umenia koncert Fragile Queen 

Symphony. Prepojenie klasickej hudby s ľudovou poteší návštevníkov v januárovom projekte filharmónie s ľudovou 

hudbou Zemplín. V závere sezóny sa poslucháči môžu tešiť na pokračovanie projektu Symphony Meets Jazz II. Aj v tejto 

koncertnej sezóne filharmónia spríjemní vianočné a veľkonočné sviatky a tiež oslavy Nového roka na prvom januárovom 

koncerte. 

 

Úvod sezóny bude tradične patriť Medzinárodnému organovému festivalu Ivana Sokola, ktorý bude mať od 17. 

septembra do 5. októbra už svoj 47. ročník. Svoje umenie predvedú organisti Charles Andrews z Veľkej Británie, Robert 

Kovács z Maďarska, Christian Schmitt z Nemecka, Pieter Van Dijk z Holandska a slovenský organista Pavel Valášek. 

Ťažiskom podujatia budú tri organové recitály v košických chrámoch a koncert s orchestrom ŠfK, ktorý ponúkne uvedenie 

Widorovej Symfónie č. 3, opus 69. Vrcholom večera bude uvedenie najpopulárnejšieho orchestrálneho diela Edwarda 

Elgara – Enigma variácie. Najstarší medzinárodný organový festival na Slovensku sa bude konať okrem Košíc aj v 

Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove, Poprade a Kežmarku. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: Pixabay 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 
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1.32.  St.Nicolaus liga pred štartom 25.ročníka: Oživia súťaž mužstvá Bratislavy a Dubnice? 

(aktualizované) 

 [hokejportal.net; 12/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/stnicolaus-liga-pred-startom-25rocnika-ozivia-sutaz-muzstva-bratislavy-a-dubnice/74839 

 

Prvá liga znovu prešla viacerými zmenami. Rok pôsobil v pozícii hlavného sponzora ligy výrobca minerálnych vôd Budiš, 

s ktorým však nevládla spokojnosť. Tejto úlohy sa zhostil nový partner St.Nicolaus, ktorý sľubuje kvalitnú podporu na viac 

sezón. V polovici týždňa začne druhá najvyššia súťaž písať jubilejnú 25.kapitolu. Hokejportal.net zisťoval, ako sa na novú 

sezónu pripravili všetky kluby. Základná časť odštartuje v stredu 13.septembra a skončí sa 45.kolom v piatok 9.februára 

2018. Nová sezóna znamená aj zavedenie dvoch noviniek. Obe sa týkajú hráčskych radov. Obmedzil sa počet legionárov 

z päť na tri a všetky tímy sú povinné do zápasov nasadiť sedem hráčov do 23 rokov. 

 

HK INGEMA MICHALOVCE  

 

Tri otázky na riaditeľa klubu Petra Tirpáka:  

 

Keď odstúpil z funkcie prezidenta pán Černega, dlho bolo okolo vášho hokeja ticho. Napokon doň vstúpila nová firma 

Ingema a pustili ste sa do práce. Skladba súpisky vyzerá solídne. Budete mať opäť vysoké ambície? 

 

"Máte pravdu, do prípravy na nový ročník sme sa pustili pomerne neskoro, keďže sme nevedeli, kto preberie žezlo po 

pánovi Černegovi. Sme radi, že sa nám podarilo poskladať dobré mužstvo. Celý klub verí, že sa budeme pohybovať čo 

najvyššie."  

 

Najväčšou posilou je určite 35-ročný skúsený útočník Lukáš Hvila, ktorý avizoval, že už dostal na stôl nejakú ponuku, nad 

ktorou premýšľa. V akom je to štádiu? 

 

"S Lukášom rokujeme o podmienkach zmluvy a veríme, že to dotiahneme do úspešného konca. Existuje možnosť, že 

dospejeme k podpisu otvorenej zmluvy, no dáme do toho všetko, aby sme si ho udržali na celý rok. V obrane zase máme 

Mareka Kolbu. Je to ďalší hokejista, ktorý má bohaté ligové skúsenosti. Najviac nás teší, že v bráne ostáva osvedčený 

Adam Trenčan, no páči sa nám príchod Maxa Pajpacha, ktorý má veľký potenciál."  

 

Máte ešte v zostave nejaké otázniky, ktoré by ste radi vyriešili do ostrého štartu ligy? 

 

"Môžem prezradiť, že zásahy do kabíny budú minimálne, ale netajíme sa tým, žeby sme radi získali kvalitného hráča do 

útoku. Samozrejme, nič ešte nemáme isté, avšak svojim spôsobom sa blížime do finále. Pokiaľ to nie je potvrdené na 

papieri, nemá zmysel o tom dopredu hovoriť."  

 

Ako hrali v príprave:  

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/stnicolaus-liga-pred-startom-25rocnika-ozivia-sutaz-muzstva-bratislavy-a-dubnice/74839


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 9. 2017 

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

 

Nowy Targ – Michalovce 1:0 

 

Miškolc – Michalovce 4:3sn 

 

Detva – Michalovce 4:1 

 

Sp.Nová Ves – Michalovce 2:8 

 

Prešov – Michalovce 4:1 

 

Michalovce – L.Mikuláš 2:1 

 

Michalovce – Sp.Nová Ves 6:2 

 

Michalovce – Prešov 7:2 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Adam Trenčan, Maximilián Pajpach (Poprad), Roman Dzúr. 

 

Obrancovia: Martin Dolgoš, Daniel Hančák, Branislav Cvengroš (Prešov), Tomáš Valečko (Prešov), Marek Kolba (Dijon), 

Filip Oravec (Sp.Nová Ves), Pavol Masaryk (juniorka). 

 

Útočníci: Tomáš Banovský, Ivan Brezniak (L.Mikuláš), Ivan Fedorko, Ľuboš Fajčák, Jakub Linet (La Roche), Rastislav 

Gašpar st. (Galati), Lukáš Hvila (Poprad), Lukáš Hamráček (Sp.Nová Ves), Vladislav Solomončak (Prešov), Lukáš Toma 

(Martin B), Ľubor Balko (Detva), František Poliaček (Detva), Dominik Borov (juniorka), Roman Jaššo (juniorka). 

 

Tréner: Miroslav Ihnačák. 

 

Prognóza HP: Od roku 2012 ťahal michalovský hokej Alexander Černega. Posledná sezóna mu však signalizovala, že 

nadišiel čas odísť z tejto oblasti. Ako sám pred časom načrtol v rozhovore pre náš web, klub je čistý a pripravený prejsť 

do rúk zodpovedným nástupcom. Doslova v hodine dvanástej prišla spoločnosť Ingema na čele s prezidentom Martinom 

Burinským a vzhľadom k neskoršej príprave, v Zemplíne dali dokopy slušný káder, ktorý opäť bude bojovať o cenný kov. 

 

Tip na umiestnenie: 2. miesto 

 

HC OSMOS BRATISLAVA  
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Tri otázky na generálneho manažéra Andreja Romana:  

 

Pred dvomi rokmi o vás takmer nikto nič nevedel a teraz prekročíte prvoligový prah. Deklarovali ste, že sa postupne 

chcete vyšplhať až do Tipsport ligy. Čo očakávate od novej sezóny, nakoľko idete prakticky do neznáma? 

 

"Samozrejme, neboli by sme športovci, ak by sme tvrdili, že nechceme začať novú etapu výhrou. Naším cieľom je 

úspešne vkročiť do súťaže a potešiť našich verných fanúšikov, ktorí za nami stoja."  

 

V prípravnom období sa vám darilo získavať kvalitných hráčov. Disponujete menami ako Jaro Obšut, Stano Gron či 

Jakub Ručkay. Pribudne do kabíny ďalšia kvalita? 

 

"Túto otázku ešte nemáme definitívne uzavretú. Vami vymenovaní chalani sú podpísaní a vzhľadom k ich hokejovému 

životopisu si sľubujeme kvalitnú prácu. Nechcel by som to nahlas hovoriť, ale pracujeme na príchodoch dvoch 

vynikajúcich hokejistov. Prvým je obranca Peter Podhradský a útočník Michal Hudec."  

 

Ak sa vám podarí podpísať kontrakty s poslednými menovanými hráčmi, uzatvorí sa súpiska? 

 

"K tejto otázke sa neviem presne vyjadriť, pretože počas generálky v Skalici sme nehrali v plnej sile. Záverečná podoba 

tímu bude závisieť od vytýčených cieľov. Samozrejme, hneď v premiérovom ročníku vystúpiť na zlatý vrchol by bolo 

pekné. Musíme však ísť postupnými krokmi a v prvom rade sa musíme v prvej lige etablovať. Je v našich silách, aby sme 

si vybojovali čo najlepšiu miestenku pred play-off, a potom sa uvidí, kde to môžeme dotiahnuť."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Bratislava – Trnava 6:1 

 

Moravské Budějovice – Bratislava 10:5 

 

Trnava – Bratislava 6:3 

 

Detva – Bratislava 1:2 

 

Topoľčany – Bratislava 7:2 

 

Bratislava – Moravské Budějovice 5:0 

 

Skalica – Bratislava 3:0 
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Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Marek Srnec, Karel Němec (Prešov). 

 

Obrancovia: Jaroslav Obšut (Prešov), Dávid Arvay (Belehrad), Jakub Ficel (Topoľčany), Filip Vidovič (Slovan), Peter 

Kuzmín (Slovan), Andrej Róth (Trnava), Michal Valjent (Detva), Andrei Alexeyev (Temirtau), Michal Guoth, Peter 

Podhradský. 

 

Útočníci: Stanislav Gron, Jakub Ručkay (Trenčín), Andrej Bednarič (Slovan), Lukáš Mucha, Michal Šalka (Martin), Dušan 

Klučiar (Rimbo), Patrick Brodek (Skalica), Stanislav Krajč, Dominik Javorek, Marek Horský, Patrik Danišovský (Jihlava), 

Patrik Kratochvíla (Trnava), Filip Mlynčár, Michel Miklík (Jyväskylä), Michal Hudec (v riešení). 

 

Tréner: Imrich Antal.  

 

Prognóza HP: Príchod Bratislavy do St.Nicolaus ligy prišiel ako blesk z jasného neba. Aj keď mužstvo z hlavného mesta 

bolo odhodlané postupne sa vyšvihnúť športovou cestou viac do podvedomia hokejovej obci, rýchlejšie zasiahla 

administratíva, na základe ktorej nový subjekt a jediný zástupca hokeja na Slovensku mohol po splnení podmienok 

naskočiť do druhej najvyššej súťaže. Tie bez problémov dodržal a dokázal získať do svojich služieb takých hráčov, pri 

ktorých by málokto povedal, že pôjdu hrať prvú ligu. Zostava je mimoriadne nabitá, ktorá môže skončiť veľmi vysoko. 

 

Tip na umiestnenie: 4. miesto 

 

HC PREŠOV PENGUINS  

 

Tri otázky na generálneho manažéra Františka Pulščáka:  

 

Kostra mužstva ostala zachovaná, až na odchod kanoniera Kokavca. Pribudli však nové mená. Zapadli do tímu a bude sa 

dať zopakovať vlaňajšok? 

 

"Momentálne nevieme, či sa zopakuje úspech spred roka. Kluby majú povinnosť nasadiť do stretnutí sedem hokejistov do 

23 rokov. Rovnako tak padlo obmedzenie na cudzincov. Myslím si však, že nám príprava ukázala, až na generálku s 

Michalovcami, ktorú sme vysoko prehrali, že sme na správnej ceste. Chalani sa zohrávajú, dávajú dokopy a sme veľmi 

radi, že sme na ľad vykorčuľovali už v júli. S prípravou môžeme vysloviť spokojnosť."  

 

Na súpiske ste mali trio z Detvy či kvarteto z Košíc. Rátate s týmito hráčmi počas celého ročníka? 
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"S obomi klubmi z Tipsport ligy máme dohodnutú úzku spoluprácu, z ktorej sa snažíme vyťažiť mladých, ale i starších 

hokejistov. Hráči Gábor, Mačkovič a Petro budú pevnou súčasťou našej kabíny. Čo sa týka košických mladíkov, chceme 

im pomôcť, aby hokejovo rástli, vyhrali sa a časom sa stali platnými borcami pre najvyššiu súťaž. Počas prípravy sme dali 

priestor aj viacerým legionárom, no boli sme skôr sklamaní, ako spokojní. Posledným odídeným bol ukrajinský obranca 

Melnikov, ktorý nehral tak, ako sme si predstavovali. Jeho kolega a krajan Taran nás presvedčil, preto sme s ním 

podpísali zmluvu."  

 

V priebehu Spišského pohára bolo povedané, že Prešov je momentálne bez cieľov. Zmenilo sa na tom niečo po mesiaci? 

 

"Hokej je finančne náročný mechanizmus. Sme klubom, ktorý žije zo súkromných peňazí. Ak chcete dať do hokeja 200 až 

250 tisíc eur, ako dávame, stanovíte si nejaké ciele. O tých však nikto nechce nahlas hovoriť, pretože sa môže stať niečo 

nepredvídané a plány sa zmenia. Samozrejme, chlieb sa láme na konci a vtedy je nutné vystužiť mužstvo kvalitne. Opäť 

máme vysoké ambície."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

L.Mikuláš – Prešov 6:1 

 

Sp.Nová Ves – Prešov 1:2 

 

Prešov – Nowy Targ 4:3 

 

Prešov – Michalovce 4:1 

 

Nowy Targ – Prešov 3:2 

 

Prešov – Sp.Nová Ves 4:3 

 

Michalovce – Prešov 7:2 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Dominik Riečický (Košice), Stanislav Škorvánek (Košice), Jerguš Spodniak (Košice). 

 

Obrancovia: Adrián Mačkovič (Detva), Martin Jendroľ (Detva), Damián Novický, Ladislav Hopkovič, Martin Palko, 

Christián Michalčin (Košice), Branislav Pavúk (Košice), Radoslav Gábor (Detva), Pavlo Taran (Kyjev), Marko Komloš 

(Sp.Nová Ves). 
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Útočníci: Juraj Petro (Detva), Marcel Baláž, Marko Ferenc, Juraj Prokop, František Pulščák, Gleb Bylina, Patrik Oško 

(L.Mikuláš), Martin Mikolášek, Šimon Petráš (Košice), Samuel Chalupa, Dominik Šimčák, Filip Vrábeľ (Košice), Martin 

Novotný (Košice), Oliver Jokeľ, Jozef Tomčák (Ostrava), Martin Krajňák (Pardubice), Peter Horváth. 

 

Tréner: Anton Tomko.  

 

Prognóza HP: Minuloročný víťaz základnej časti nedokázal zvládnuť dôležitý semifinálový krok v play-off, ktorý by mu 

zabezpečil finále a baráž o Tipsport ligu. Dôležitým faktorom v Prešove bolo, že sa celý tím nerozpadol, ale udržal si 

takmer polovicu hráčov spred roka. Významnú úlohu pri tvorbe súčasného kádra zohráva spolupráca s Detvou i 

Košicami, a tak v metropole Šariša budú nastupovať mladé pušky, ktoré už majú čo – to odohrané medzi seniormi. V 

konečnom dôsledku to vyzerá na slabší celok než vlani, ale Prešovčania patria k prvoligovej stálici a hlavným ašpirantom 

na prvenstvo. 

 

Tip na umiestnenie: 5. miesto 

 

MHK DUBNICA  

 

Tri otázky na generálneho manažéra Romana Trenčana:  

 

Dubnica sa po dvanástich rokoch vracia na prvoligovú scénu. Ako je klub pripravený na návrat? 

 

"Hneď po prvenstve v druhej lige sme sa začali zodpovedne pripravovať na debut v prvej lige. Pomocnú ruku nám podalo 

mesto, ktoré nás podporilo dotáciou na prevádzku mužstva. Vzhľadom k všetkým splneným náležitostiam sme sa mohli 

pokojne zísť v predstihu než iné celky, a to 17.júla, kedy sme odštartovali tréningový proces na ľade v českom Brumove. 

V podstate sme si udržali mladíkov. Čo sa týka veteránov, tí by aj za náš klub hrali ďalej, ale takmer všetci pracujú vo 

firme Mária Kazdu, nášho bývalého hokejistu a jednoducho by nevedeli skĺbiť prácu s hokejom. Podarilo sa nám 

poskladať mužstvo z chalanov z okolia Dubnice a Trenčína. Absolvovali sme osem prípravných duelov. V kádri máme až 

trinásť hráčov s extraligovými skúsenosťami, pričom disponujeme siedmimi chalanmi, ktorí spĺňajú nové pravidlo súťaže – 

vek do 23 rokov. Papierovo máme veľmi silný tím."  

 

Určite ste si dali za cieľ postúpiť do najlepšej osmičky, o tom asi ani nie je potrebné polemizovať. Ste odhodlaní vypáliť 

súperom rybník a ísť za titulom a barážou, alebo pôjdete pomalými krokmi? 

 

"Poviem to takto. Pred rokom som sa chopil funkcie generálneho manažéra a prakticky sme museli postaviť káder na 

zelenej lúke, pretože rok predtým v Dubnici kategória seniorov neexistovala. Sami sme v očakávaní, nakoľko nevieme 

odhadnúť, čo nás všetko čaká v prvej lige a uvidíme, v akom počte budú chodiť fanúšikovia."  

 

Pokúšali ste sa teda nepriamo naznačiť, že klubové ambície budú vysoké? 
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Áno, ciele máme najvyššie. Vlani sa nám to podarilo a niečo podobné by sme radi napodobnili aj teraz. Samozrejme, 

chceli by sme vyhrať celú súťaž, ale sám som zvedavý, ako ďaleko sa môžeme dostať. Osobne si myslím, že začať 

hovoriť o Tipsport lige by bolo prehnané, lebo už sme to zažili v sezóne 2004/05 a sami ste videli, že to vydržalo rok. Z 

hľadiska veľkosti mesta by bolo asi najlepšie pravidelne hrávať prvú ligu a zaradiť sa medzi jej favoritov."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Dubnica – Karaganda 1:6 

 

Dubnica – Vsetín 1:5 

 

Púchov – Dubnica 5:12 

 

Jastrzebie – Dubnica 3:4 

 

SR 20 – Dubnica 8:2 

 

Dubnica – SR 20 1:3 

 

Dubnica – Jastrzebie 1:5 

 

Topoľčany – Dubnica 1:5 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Michal Dovina, Peter Kutej (Trenčín), Ján Krajča. 

 

Obrancovia: Denis Rehák (Nové Zámky), Igor Bobček (L.Mikuláš), Ondrej Burzala (L.Mikuláš), Miroslav Habšuda 

(Zvolen), Erik Bednár (Galati), Lukáš Ďurkech (Trenčín), Emil Švec (Žilina), Dominik Madový (Prešov), Adam Themár 

(Trenčín), Nórbert Ibolya (Topoľčany). 

 

Útočníci: Vladimír Kútny (Nidaros), Filip Nemček (Topoľčany), Oliver Ďuriš (Berlín), Dominik Hegyi (Nové Zámky), Michal 

Kluka (Topoľčany), Denis Trenčan (P.Bystrica), Martin Jakúbek, Jozef Švec (Trenčín), Dominik Kanaet, Dominik 

Briestenský (Trenčín), Lukáš Berák (P.Bystrica), Jakub Jakubík, Adam Špankovič (Trenčín), Oliver Okuliar (Trenčín), 

Patrik Kováčik (Brezno), Samuel Šimko (P.Bystrica). 

 

Tréner: Roman Stantien. 
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Prognóza HP: V Považí sa zhurta začala revitalizácia mužstva, čomu zodpovedal príchod dvoch skúsených hráčov i 

trénerov Stantiena a Jánoša. Dubnica po viac ako desaťročí vsadila hlavne na domácich odchovancov, no nezabudla ani 

na bývalých trenčianskych lídrov. Zatiaľ ako jediná zostavila tím s obrovskou dávkou kvality, ale často sa stáva, že mená 

nerobia výsledky. Ak sa nevyskytnú nejaké problémy, alebo nováčika nezastihne kostrbatý rozbeh, po základnej časti 

môžu vypuknúť oslavy z prvého miesta. 

 

Tip na umiestnenie: 1. miesto 

 

HK SKALICA  

 

Tri otázky na riaditeľa klubu Miroslava Lipovského:  

 

Úvodný ročník v prvej lige ste si počínali nad očakávania. V semifinále ste vyradili favorizovaný Prešov a okúsili barážové 

boje. Čo prinesie druhá edícia vo vašom podaní? 

 

"Myslím si, že sme sa celkom dobre pripravili na príchod novej sezóny. Prvé kolo odohráme doma s Prešovom a pôjde o 

reprízu semifinále."  

 

Kabína sa ani veľmi neobmenila a získali ste kvalitné posily najmä do útoku. Od hráčov ako Hujsa, Jarolín či dlhoročného 

kanoniera Trnavy Juráka budete pravdepodobne očakávať najviac. 

 

"Nemyslím si, že veľa bude od nich záležať. Skôr čakám, že sú to hráči, ktorí zapadnú do kolektívu a vytvoria partiu. 

Nechajme tomu čas a až neskôr sa ukáže, či ich angažovanie predstavovalo správny krok. Rovnako tak v priebehu ligy 

budeme o niečo múdrejší, čo sa týka odchodu Petra Oremusa do Trenčína. Na druhej strane však máme Michala 

Ružičku, ktorý získaval skúsenosti od neho, ale aj od iných koučov."  

 

Budete sa držať nastavenej latky spred roka, či tentoraz budú smelšie vyhliadky? 

 

"To určite nie. Opäť nám základná časť odhalí, ako na tom sme. O nejakom hodnotení sa môžeme rozprávať neskoršie 

po odohraní niekoľkých kôl. Primárne chceme hrať hore a vybojovať si dobrú pozíciu pred vyraďovacou fázou."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Skalica – Budapešť 2:3 

 

Skalica – Dunaferr 4:3sn 
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Hodonín – Skalica 1:4 

 

Skalica – Hodonín 5:3 

 

Skalica – Bratislava 3:0 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Roman Petrík, Samuel Košút. 

 

Obrancovia: Peter Horváth, Karel Drahorád, Adolf Straka (J.Hradec), Pavol Pavešic, Richard Vanek, Jakub Kukliš, Róbert 

Mikéska, Ľubomír Škápik, Ondrej Janík (Dunkerque). 

 

Útočníci: Ľubomír Vaškovič, Ronald Dvonč, Sebastián Čederle (juniorka), René Jarolín (Basingstoke), Rastislav Vereš, 

Daniil Dmitriyev (juniorka), Dávid Okoličány (Trnava), Alexander Kotzman, Patrik Janáč, Roman Jurák (Trnava), Tomáš 

Hluch, Aleš Dufek (Litoměrice), Martin Hujsa (Nové Zámky), Kristián Kučera, Gabriel Krýdl. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Prognóza HP: Prácu "novej" Skalice si hneď všimli v iných kluboch. Ako prvý odišiel tréner Oremus do Dukly Trenčín a 

brankár Romančík do Nových Zámkov. Klub ale nespal na vavrínoch a prilákal kvalitné posily. Útok vystužili Hujsa, 

Jarolín a Dufek, spolu s duom z konkurenčnej Trnavy Jurák a Okoličány. Skalica ostáva pri svojej filozofii, ktorou je hrať 

čo najlepšie a patriť medzi lídrov súťaže. Sme však zvedaví na to, ako sa jej bude dariť po nevydarenom play-out. 

 

Tip na umiestnenie: 3. miesto 

 

HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES  

 

Tri otázky na prezidenta klubu Klaudiusa Zekuciu:  

 

V závere júla ste podpísali farmársku spoluprácu s Popradom. Do akej miery vám to môže pomôcť, pretože niektorí sú za 

to, iní zasa proti tomu. 

 

"Napriek tomu, že to hokejová verejnosť vníma negatívne, myslím si, že pre náš klub to bude osožné, predovšetkým z 

hľadiska zloženia tímu. Zatiaľ by k nám mali prísť dvaja hráči z najvyššej súťaže, ktorí by mali priniesť kvalitu i zvýšiť 

konkurenciu."  
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Prípravné duely dopadli trochu mierne povedané katastrofálne. Tri debakle a ani jedna výhra. Čo hovoríte na takúto 

vizitku, hoci išlo len o prípravu? 

 

"Nemrzia nás tieto výsledky, nakoľko prevádzka nášho štadióna začala až 7.augusta. V prvom rade sme riešili tréningový 

proces a v rámci prípravných stretnutí tréner Škrak pracoval s tímom na hernom systéme, ktorý chceme v lige hrať. Už sa 

niečo začalo ukazovať v záverečných súbojoch, aj keď sa nám nepodarilo vyhrať."  

 

Posily prídu len zo susedstva či aj z iných kútov krajiny? 

 

"Ešte rokujeme o nejakých nových hráčoch. V Žiline sme mali na skúške Jakuba Lesňáka, ktorý neuspel. Z Popradu sa 

vrátil Martin Bdžoch, a taktiež sme sa s extraligovým klubom dohodli na striedavých štartoch Denisa Šterbáka, a to sa 

týka aj Mateja Giľáka, ktorý nám bude vypomáhať z majstrovskej Banskej Bystrice. V súčasnosti máme záujem doplniť 

obranu o hokejistu z najvyššej súťaže. Budeme sa snažiť dať veľa priestoru našim domácim chalanom a v lige by sme sa 

radi dostali ďaleko."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Sp.Nová Ves – Prešov 1:2 

 

Sp.Nová Ves – L.Mikuláš 0:9 

 

Sp.Nová Ves – Michalovce 2:8 

 

Sp.Nová Ves – Nowy Targ 2:3 

 

Prešov – Sp.Nová Ves 4:3 

 

Michalovce – Sp.Nová Ves 6:2 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Filip Surák, Dominik Hudáček. 

 

Obrancovia: Miroslav Vantroba, Martin Osuský, Jakub Kyčák, Ľubomír Knižka, Marek Krmenčík, Martin Bdžoch, Alex 

Zekucia (juniorka). 
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Útočníci: Lukáš Vartovník, Michal Findura, Dalibor Mikula, René Štrauch, Branislav Zwick, Roman Chmel, Dmitry 

Abramov (Michalovce), Ervín Halász (Parry Sound), Miroslav Olejník (Martin), Boris Šterbák (juniorka), Christián 

Bednarčík (Poprad), Marek Nagy (Barcelona), Kristián Ferleťák (Banská Bystrica), Jakub Lesňák. 

 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

Prognóza HP: Spišiaci cez letné prázdniny uzavreli dohodu s Popradom, podľa ktorej bude prvoligový účastník získavať 

hráčov. Mnohým priaznivcom sa tento krok nepáči, funkcionári ale vidia viac pozitív. Káder ostal prakticky nezmenený a 

pri kormidle zotrval Jozef Škrak. Vlani sa tímu veľmi nedarilo, ale vzhľadom k udržaniu mužstva pokope, očakávame 

lepšie vystúpenie s menšou vyhliadkou na kolektívny úspech. 

 

Tip na umiestnenie: 8. miesto 

 

HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA  

 

Tri otázky na generálneho manažéra Jána Zlochu st.:  

 

Štadión prešiel výraznou inováciou. Aká inovácia zastihla seniorov? 

 

"A-mužstvo taktiež prešlo rekonštrukciou a nejakých 50 – 60% budú tvoriť nové tváre. Získali sme dobrých hráčov so 

skúsenosťami z najvyššej súťaže ako Dzubina, Leško a Jurášek, ktorí sú z Martina, či Drevenák, ktorý roky patril medzi 

opory Žiliny. Môžem však povedať, že máme viacero zaujímavých mien."  

 

Ako jediný zo všetkých tímov súťaže ste mali odohrať iba dva prípravné zápasy. Bolo ich napokon viac? 

 

"Dali sme to na tri. Možno si niekto povie, že je to veľmi málo, ale museli sme pristúpiť k tomuto kroku, pretože sme pri 

rekonštrukcii štadióna nevedeli, kedy sa začne výroba ľadu. Dvakrát sme pokorili Uherský Brod a v generálke sme 

podľahli Porube Ostrava tesne 2:3. Mužstvo v príprave ukázalo určitú tvár, takže verím, že v sezóne budeme hrať 

dôstojnú partiu. Obsadenie trénerov ostáva nezmenené. Páni Meszároš i Zavadil pokračujú na lavičke."  

 

Hovorí sa v Považí o play-off? 

 

"Práve kvôli tomu, že sme vynovili štadión, jednoznačne ideme s týmto cieľom do nového ročníka."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Uherský Brod – P.Bystrica 3:8 
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P.Bystrica – Uherský Brod 8:0 

 

P.Bystrica – Ostrava 2:3 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Michal Dzubina (Martin). 

 

Obrancovia: Marián Koleda, Martin Leško (Martin), Jaroslav Niník, Jakub Bajaník (Žilina), Lukáš Majerčík, Michal Solár 

(Žilina), Patrik Palovič, Nikolai Tolokonnikov (Piešťany), Yaroslav Radionov (Orsk). 

 

Útočníci: Denis Valášek (Žilina), Milan Drevenák (Žilina), Milan Dolinajec, Ján Zlocha, Lukáš Hrušík (Detva), Ivan Brveník 

(Detva), Andrej Jurášek (Martin), Ľuboš Miro, Erik Kožurik. 

 

Tréner: Ľuboš Meszároš. 

 

Prognóza HP: Považania poskladali celkom dobrý celok, no najväčším ich úlovkom je bez debaty skúsený brankár Michal 

Dzubina. Pri pohľade na menoslov fanúšik nájde viac známych mien, ale aj duo ruských legionárov. Už spomínaná 

rekonštrukcia zimného štadióna nasvedčuje, že v Považskej Bystrici začína svitať na lepšie časy. Ktovie, možno sa 

zverenci trénera Meszároša podpíšu pod výrazný úspech, ktorý roky tomuto klubu chýba. 

 

Tip na umiestnenie: 9. miesto 

 

HK TRNAVA  

 

Tri otázky na trénera a generálneho manažéra Andreja Výboha:  

 

V Trnave pôsobíte vo dvoch funkciách. Máte teda najlepší prehľad o tom, ako je kabína pripravená. 

 

"Príprava sa blíži ku koncu a momentálne dávame hráčov i všetky dôležité náležitosti dohromady a čakáme na prvý 

ligový výstrel. Ako každý rok, aj teraz budeme disponovať mladou súpiskou, to znamená, že sa v zápasoch bude 

objavovať veľký počet juniorov. Máme pripravený taký zdravý mix hráčov. Od mladých, juniorov až po skúsenejších. 

Chceme, aby tá kostra bola pevnejšia a pestrejšia."  

 

Cieľom by malo byť play-off, ale môže vám postupová pozícia aj uniknúť. 

 

"Samozrejme, počítať treba so všetkým. Trnava sa však vždy prebojuje do play-off, preto tento cieľ je našim primárnym. 

Ak sa nám podarí, zvyšok nechávame na osud, ako rozhodne. Nachádzame sa vo vízii, ktorá má štvorročný úsek. 
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Chceme sa pobiť o to, aby sa nám časom podarilo vybudovať klub, ktorý bude stáť na pevných základoch a stabilizuje 

sa. Zároveň je ambíciou vychovávať a pripravovať hráčov do kvalitnejších súťaží."  

 

Vy ste fanúšikom známy z televíznych prenosov Tipsport ligy, kde pracujete ako videoanalytik. Vaši zverenci si vás v 

tomto smere nedoberajú? 

 

"Analýza je určitý apetít mojej práce. Samozrejme, nemá to nič spoločné s trénovaním a myslím si, že ma zverenci berú 

ako trénera a nie analytika."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Bratislava – Trnava 6:1 

 

Trnava – Hodonín 3:4 

 

Trnava – Bratislava 6:3 

 

Trnava – Topoľčany 2:5 

 

Hodonín – Trnava 2:3 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Martin Juríček, Peter Brucháč, Lukáš Fáber. 

 

Obrancovia: Pavol Poláček, Jozef Reho, Matúš Mihalko, Andrej Mrázik, Jakub Burzík (Martin), Matej Burian (juniorka), 

Alexander Keleši, Boris Žilinský, Michal Hutár, Michal Bílik (Slovan). 

 

Útočníci: Filip Mrava, Daniel Guryča (Bratislava), Filip Klema (Bratislava), Martin Lukačovič, Ľuboš Brzák, Samuel Ševčík, 

Juraj Kamenický, Martin Čunderlík, Dávid Schmidt, Martin Hrbáčik, Matej Mišura (Nice). 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

Prognóza HP: Zaujímavá situácia nastala v slovenskom Ríme. Keď z hokejovej mapy zmizla Skalica, do Trnavy si to 

namieril posledný šéf Tibor Martinčič. Ten však ešte v priebehu minulej sezóny odišiel a na jeho miesto zasadol Andrej 

Výboh, videoanalytik. Hneď si pod seba zobral dve funkcie a je pripravený postaviť trnavský hokej na nohy. Rovnako ako 

Považská Bystrica aj Trnava ostala pri "mladej" karte a ak k tomu pripojíme skúsenosti Výboha, Gladiátori budú určite 

čiernym koňom ligy. 
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Tip na umiestnenie: 7. miesto 

 

HC TOPOĽČANY  

 

Tri otázky na generálneho manažéra Ervína Mika:  

 

V príprave ste boli takmer stopercentní a na lavičke ostal Ľubomír Hurtaj. Minulá sezóna bola z vášho hľadiska úspešná, 

až na nevydarené štvrťfinále so Skalicou. Budete pokračovať v nastolenom trende? 

 

"Tento rok chceme urobiť maximum a nadviazať na vlaňajšok. Snažili sme sa zachovať kostru mužstva, resp. ponechali 

sme si hráčov, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. Pozerali sme na hernú i charakterovú stránku. Určite nám bude 

chýbať Martin Kalináč, ktorý vlani zanechal v Topoľčanoch veľkú stopu. Bol to veľký hokejista, ale rozhodol sa ukončiť 

aktívnu činnosť."  

 

Našli ste adekvátne náhrady do kabíny? 

 

"Prakticky už žiadny veľký zásah nečakáme. Akurát sa k nám pripojí Erik Nitriansky, ktorý to skúšal v rodnom Liptovskom 

Mikuláši. Doma je zatiaľ na bočnej listine a u nás sa môže vyhrať a v prípade nečakaných udalostí si ho môžu stiahnuť 

späť. Nás to teší, pretože sa zvýši kvalita našej obrany, no odišiel Milan Hruška, ktorý sa vrátil do Nitry."  

 

Ako znejú ambície? 

 

"Samozrejme, tie ostávajú rovnaké ako pred rokom, avšak si prajeme, aby sme hneď nevypadli v prvom kole play-off. 

Radi by sme dosiahli účasť vo finále, ale všetko je to ešte veľmi ďaleko. Treba dúfať, že budeme hrávať bez komplikácii, 

a potom sa môžeme sústrediť na vyššie miesta."  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Topoľčany – Ferencváros 7:1 

 

Topoľčany – Csziksereda 2:4 

 

Topoľčany – Budapešť 4:0 

 

Trnava – Topoľčany 2:5 

 

Topoľčany – Dunaferr 5:4 
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Topoľčany – Bratislava 7:2 

 

Nové Zámky B – Topoľčany 1:3 

 

Topoľčany – Dubnica 1:5 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Erik Kompas (P.Bystrica), Juraj Halo. 

 

Obrancovia: Juraj Ďurčo, Martin Král, Jakub Hrudík, Michal Duran, Miloš Bystričan, Ivan Kohút, Erik Nitriansky. 

 

Útočníci: Dávid König (Nitra), Martin Uhnák (Port Huron), Albín Podstavek, Dávid Minárik (Caen), Dominik Laššo, Filip 

Pekarčík, Pavol Kotzman (Skalica), Filip Hudec (P.Bystrica), Jozef Hudec, Peter Šťastný, Juraj Gašparovič, René Geier 

(Jihlava). 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

Prognóza HP: Aj v Topoľčanoch sa zamerali na stabilizáciu súpisky, keďže sa presvedčili, na akej úrovni sa dá účinkovať. 

Prešlo niekoľko rokov, kým sa zaplnili tribúny tradičnej hokejovej bašty, no zrejme budú mať diváci hlavu v smútku z 

konca kariéry ich obľúbenca Martina Kalináča. Jeho odchod svojim spôsobom narušil zostavu, nakoľko v ostatnom 

ročníku vytvoril s Podstavkom nebezpečnú dvojicu. Pod vplyvom toho bude musieť hľadať Hurtaj nového partnera k 35-

ročnému odchovancovi Pardubíc. S veľkou pravdepodobnosťou voľba padne na Lukáša Tábiho, ktorému sa v príprave 

darilo. Naposledy ostali oranžovo-čierni pred bránami semifinále, ale nikde nie je napísané, že tento rok ich neprekročia. 

 

Tip na umiestnenie: 6. miesto 

 

HC NOVÉ ZÁMKY B  

 

Niekoľkokrát sme sa pokúšali spojiť s vedením klubu, avšak sa nikto neozval.  

 

Ako hrali v príprave:  

 

Levice – Nové Zámky B 5:0 

 

Budapešť – Nové Zámky B 4:1 
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Nové Zámky B – Levice 9:2 

 

Dunaferr – Nové Zámky B 9:2 

 

Nové Zámky B – Topoľčany 1:3 

 

Súpiska tímu 2017/18:  

 

Brankári: Nikita Konvisser (Mytišči), Christián Pavlas (Prešov). 

 

Obrancovia: Matvei Bozhko (Molodečno), Samuel Hain (Topoľčany), Peter Trávniček (Sp.Nová Ves), Dávid Štefánik 

(Nitra), Markus Bórik (Nitra), Patrik Židulják (Levice), Filip Kuruc (Praha), Nikita Kochergin (Trnava), Michal Pavlikovský 

(L.Mikuláš), Dávid Matejovie (Nitra). 

 

Útočníci: Ivan Slávik (Púchov), Kristián Jesenský (Nitra), Adam Kudrna (Nitra), Mário Vörös (Topoľčany), Martin Matejov 

(Topoľčany), Adam Tužinský (Trenčín), Marcel Kanera (Martin), Jakub Vydúrek (B.Bystrica), Kristián Lunter (B.Bystrica), 

Ondrej Štefanka (Sp.Nová Ves), Marcel Šuba (Topoľčany), Kristián Lupták (South Muskoka), Kroni Musliu (Benátky nad 

Jizerou). 

 

Tréner: Ivan Černý. 

 

Prognóza HP: Vlani takéto mužstvo postavil MHC Martin, ktorý mal v pláne vychovávať hokejistov pre A-mužstvo. Keďže 

to boli mladí chalani, neskúsení, skončili beznádejne poslední, no klub sa predovšetkým zameral na ich kariérny rast a 

neraz sa stalo, že béčko vedelo potrápiť najväčších lídrov súťaže. Tentoraz sa tohto projektu ujali v Nových Zámkoch, 

ktoré získali voľnú licenciu po odchode Detvy do Tipsport ligy. Pre fanúšikov figuruje v kádri mnoho neznámych mladíkov, 

doplnených o zahraničné vychádzajúce hviezdy. Na lavičku sa postaví skúsené trénerské duo Ivan Černý - Karol 

Kolečáni. Je jasné, že farmársky celok nemá veľké oči ani ciele, ale sme zvedaví, koľkých protivníkov dokáže v aktuálnej 

sezóne oskalpovať o body. 

 

Foto: HC Bratislava 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Potravinová pomoc – spolupráca charity a samosprávy. Funguje to? 

 [Rádio Lumen, 11:00; Občan; 12/09/2017;  Ivo Novák; Zaradenie: z domova] 

 

Ivo Novák, moderátor: "Na Rádiu Lumen sa začína diskusná relácia Občan, všetci, ktorí nás počúvate v utorkovej 

premiére predpoludním krátko po 11. hodine, všetkým vám prajeme príjemné predpoludnie. No a samozrejme aj pokojné 
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nočné počúvanie všetkým vám, ktorí ste si nás naladili v repríze. Dnes chceme hovoriť o potravinovej pomoci. Naším 

hosťom bude Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity, no a budeme hovoriť o tom napríklad čo je to vlastne 

potravinová pomoc, kedy sa bude rozbiehať na Slovensku, no a akým spôsobom sa do nej zapája aj Spišská katolícka 

charita. Reláciu vysielame naživo 12. septembra, preto ak nás počúvate v tomto čase, nech sa páči SMS kontakty k nám 

do štúdia sú vám k dispozícii na vaše otázky alebo pripomienky k téme 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Neskôr sa k 

nám priamo do štúdia budete môcť aj to volať na jedno z našich čísiel 048 471 0888 alebo to isté číslo s koncovkou 89. 

Nasledujúcimi minútami na vlnách Rádia lumen vás bude sprevádzať Ivan Novák. No a samozrejme avizovaný môj 

dnešný hosť Pavol Vilček, vitajte u nás v štúdiu Rádia Lumen." 

 

Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity: "Pánboh daj požehnané dopoludnie." 

 

Ivo Novák: "My sa stretávame pravidelne v tejto relácii Občan a hovoríme o rôznych aspektoch pomoci iným ľuďom, 

nielen o tej potravinovej, či už s vami alebo s našimi spolupracovníkmi zo Spišskej katolíckej charity. Je práve potravinová 

pomoc tá téma, o ktorej chceme hovoriť aj dnes, tým, čím žijete teraz aktuálne v Spišskej katolíckej charite?" 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme je, pretože zajtra začína ďalšie kolo rozdávania potravinovej pomoci, tá potravinová 

pomoc vlastne ako už poslucháči vedia, beží rok a vlastne rozdávame potraviny tým najnúdznejším, samozrejme je to 

pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí nám proste dajú podklady, dajú nám zoznamy a vlastne naši 

kolegovia rozdávajú potraviny. Samozrejme tým hlavným cieľom nie je dať len tú potravinu tým najchudobnejším, ale 

proste ozaj vytvoriť s nimi aj to spoločenstvo." 

 

Ivo Novák: "My sme o forme potravinovej pomoci už hovorili niekedy aj na vlnách Rádia Lumen aj v tejto relácii, ale 

predsa len zopakujme pre tých, ktorí možno o tomto pojme počujú prvý raz, čo je vlastne obsahom tej potravinovej  

pomoci alebo čo aké potraviny sa môžu dostať k tým, ktorí to potrebujú?" 

 

Pavol Vilček: "Tak možnože tú potravinovú pomoc, ktorú poskytuje nielen Spišská katolícka charita, ale aj ďalšie charity, 

respektíve aj Červený kríž, dalo by sa povedať sú to také dve veci. Jednak sú to tie potraviny a ten program, ktorý beží 

pod, je to vlastne v Bruselu food program, jak som spomínal pod záštitou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa 

na celom Slovensku dávajú potravinové balíčky alebo rozdáva sa skoro 90-tisíc potravinových balíčkov a druhé sú 

vlastne potraviny priamo, ktoré nám môžu dať, čo už rôzne obchodné spoločnosti alebo proste nejakí výrobcovia, sklady 

a ktoré vlastne potom tieto charitatívne organizácie rozdávajú tým najnúdznejším. Takže keď sa vrátim k tomu prvému, 

tak vlastne tu už je väčšina zajtra 5. kolo. Musím povedať, že sám som prekvapený, akože ozaj funguje to veľmi dobre a 

myslím si, že tým ľuďom to ozaj pomôže. Sú tam základné potraviny, ako cukor, múka, nejaké konzervy, šošovica, proste 

aj celková hodnota tohto potravinového balíčka je vyše 30 eur a myslím si, že vždycky je lepšie ľuďom dávať ozaj tie 

potraviny, vytvára sa spoločenstva, ako len dať im proste dávku v hmotnej núdzi a zatvárať si pred ich problémami oči." 

 

Ivo Novák: "Ako to vnímajú práve adresáti tejto pomoci, to znamená tí, ktorí ju dostávajú?" 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

13. 9. 2017 

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

Pavol Vilček: "Tak samozrejme tí adresáti sú rôzni. Samozrejme nájdu sa aj takí, ktorí proste chcú len tie potraviny a 

zoberú a utekajú, čiže s nimi sa ani komunikovať asi ťažko dá, sú aj takí, s ktorými sa akože porozprávame, no a sú aj 

takí, ktorí povedia, že á, veď sú aj takí, ktorí sú na tom horšie ako my a teda viete čo, dajte to niekomu ďalšiemu. Čiže 

musím sa priznať, že máme aj takých, respektíve napríklad niektorí sa nedožijú, pretože tie zoznamy sa robia 

samozrejme nejaký mesiac-dva vopred, čiže okrem tých, ktorých máme priamo v zozname, tak môžme potraviny potom 

rozdávať, tie balíčky aj sekundárne, kde už samozrejme je to na výbere Spišskej katolíckej charity, respektíve my tam 

väčšinou spolupracujeme s miestnou samosprávou, ktorí veľmi dobre poznajú tých svojich občanov." 

 

Ivo Novák: "Tá potravinová pomoc zaznamenala už nejaký vývoj, nie to prvý raz alebo prvý rok, ktorý sato deje vlastne u 

nás na Slovensku a aj teda pod gesciou Spišskej katolíckej charity. Kedy vlastne prvý raz ste začali rozdávať túto 

potravinovú pomoc?" 

 

Pavol Vilček: "Tak tá prvá potravinová pomoc, Slováci si istotne dobre pamätajú, to bolo v tom roku 2011, kedy sa vzalo, 

to už teraz nepamätám, ale proste to bolo státisíc ľuďom, neviem koľko ton, ktorí vtedy mali nárok na múku a cestoviny. 

Samozrejme vtedy to dopadlo nie najlepšie, pretože mnoho z tých ľudí, aj dôchodcov, ale aj tých odkázaných potravinové 

balíčky nedostali, na druhej strane možnože dostali aj takí, ktorí ju vyslovene nepotrebovali. Teraz ako vravím, ten počet 

sa trošku znížil, čiže rozdáva sa necelých 100-tisíc balíčkov nejakým 47-tisíc či koľko tým odkázaným ľuďom, takže 

samozrejme je to aj na to zvládnutie oveľa lepšie, no a toto beží vlastne od minulého roku, od leta. Prvé bolo vlastne, sa 

rozbehlo koncom júla, takže vravím, toto už je piate kolo. S tým, že okrem potravinovej pomoci boli aj dve kola 

hygienických balíčkov … pomoci." 

 

Ivo Novák: "Čiže, to znamená pre ľudí, ktorí možno majú taký nižší hygienický štandard, a predsa aj tie veci z toho 

hygienického balíčka môžu pozitívne ovplyvniť ich život?" 

 

Pavol Vilček: "Tak musím povedať, že moja osobná skúsenosť, tie potraviny myslím si, že ľuďom veľmi pomôžu, tie 

hygienické balíčky samozrejme častokrát to ide do osád, respektíve k ľuďom, ktorí na to asi ani nie sú pripravení, sú tam 

zubné kefky, zubné pasty, mydlo, šampón a je teda mnohokrát sa pýtajú, že čo s tým, že oni ozaj by skôr radšej niečo 

pod zub, lebo človek, ktorý je hladný, skôr potrebuje asi niečo na jedenie. Samozrejme myslím si, že aj to je dôležité, ale 

vravím, že ľudia sa oveľa viacej tešia tým potravinovým balíčkom. Môžem povedať že za ten rok napríklad len Spišská 

katolícka charita rozdala skoro 50-tisíc potravinových balíčkov, každý má nejakých 13 kíl, takže aj ľudia si vedia 

predstaviť, že koľko to bolo vlastne práce, aj tých našich aj kolegov, ale musím povedať, že ozaj som vďačný všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí sa do toho zapájajú." 

 

Ivo Novák: "Vy ste teda povedali, že mnohokrát ľudia nevedia, čo napríklad s tým hygienickým balíčkom, ak sú to naozaj 

ľudia z komunity, ktorá povedzme nemá tie hygienické návyky tak, ako ako bežní ľudia na Slovensku. To znamená, že 

súčasťou toho stretnutia s týmito ľuďmi je aj akási osveta, to znamená ako to použiť, ako často to používať?" 
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Pavol Vilček: "Samozrejme. Myslím si, že tie sprievodné opatrenia, čiže tá osveta je to ešte aj podstatnejšie ako len ten 

balíček, len zase, ako na začiatku spomínal, sú aj ľudia, ktorí vlastne len zoberú a proste utekajú preč. Na tú osvetu 

samozrejme, ak nemá doma tečúcu vodu, ak nemá možnosť sa okúpať, atakďalej, tak asi ozaj to použije ťažšie, ale to 

zase viete, aj tie potraviny napríklad si pamätám, že prvýkrát keď dostali tie balíčky pred rokom v júli, tak niektorí 

vyslovene otvorili a niektoré potraviny proste v úvodzovkách povyhadzovali, že toto nechcem. Ale už pri tom druhom aj 

navzájom, aj dostávajú proste letáky, kde sa píše, že čo všetko s tým môžu urobiť, tak už vlastne s týmto som sa 

nestretol." 

 

Ivo Novák: "Čo s tými potravinami, ktoré napríklad vyhodili? To, čo ste teraz hovorili tento prípad, že niekto si teda povie,  

že tieto potraviny nepotrebuje, dá vám ich späť, čo s nimi robíte?" 

 

Pavol Vilček: "Ako som už spomínal, okrem týchto potravinových balíčkov, ktoré rozdávame, tak samozrejme rozdávame 

aj potraviny ako také, ktoré už dostaneme či už v rámci rôznych reťazcov, najviac nám jednoznačne dáva reťazec Tesco, 

tak to vlastne dávame potom ďalším ľuďom, lebo samozrejme niektorí ľudia nemajú nárok na potravinový balíček, lebo v 

tom čase neboli v hmotnej núdzi, samozrejme sú takí, ktorí sú proste zadĺžení cez tie rôzne reťazce, atakďalej, tie 

spoločnosti..." 

 

Ivo Novák: "Nebankové spoločnosti." 

 

Pavol Vilček: "Čiže oni teoreticky nie sú v hmotnej núdzi, ale proste finančne sú na tom ešte horšie ako tí, ktorí dostávajú 

tie dávky v hmotnej núdzi, tak samozrejme týmto sa snažíme potom pomáhať tými potravinami, ktoré dostávame. Môžem 

povedať, že napríklad za ten rok alebo od začiatku roka to sú vlastne tie potraviny, ktoré sa môžu poskytovať aj po dobe, 

minimálnej dobe spotreby, čiže tak ľudovo povedané po záruke, tak napríklad len z Tesca dostali 29 880 kíl, čiže to je 

skoro 30 ton, ktoré sme vlastne potom rozdistribuovali ľudia. Samozrejme sú to ja neviem jablká, ktoré nám dali, neviem 

presne, ale to sú tiež desiatky ton za tie 2 roky, to je tie, ktoré vlastne Európska únia akože podporuje. Sú to mnohé 

ďalšie potraviny, čiže my ozaj snažíme sa pomáhať aj ďalším ľuďom, ktorí v tej hmotnej núdzi sú, alebo nie že v hmotnej 

núdzi sú, ale sú chudobní a odkázaní." 

 

Ivo Novák: "Poslucháč Rasťo Krajčovič má otázku v esemeske, ktorú napísal na jedno z čísiel 0911 913 933 či 0908 677 

665. Píše – mňa by zaujímalo koľko ľudí objemovo túto pomoc vo vašej diecéze potrebuje, je na to odkázaných a čo by 

ešte takí ľudia potrebovali." 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme okrem tých potravín, tých hygienických balíčkov, o sa bavíme, tak pomáhame aj 

šatstvom, pomáhame ďalšími vecami, musím povedať že za dva roky sa na Slovensku dosť by som konal prudko zmenila 

legislatíva, pretože ak by sme sa bavili pred dvoma rokmi o tom, že pomáhame a rozdávame potraviny, čo samozrejme 

sme rozdávali, robili sa tie zbierky, tak sme boli niekde ozaj mimo zákona, tak chvalabohu tohto roku už tie potraviny 

rozdávať môžeme. Ja neviem, elektroniku a mnohé ďalšie veci, ak by sme rozdávali oficiálne, tak vlastne porušujeme 
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legislatívu, takže preto aj vlastne verejne sa hovorí najmä v tých potravinách, možnože o tej hygiene. Rozdávame, tých 

ľudí, ktorým sa rozdáva, tak sa mi zdá, že to je okolo 4 a pol tisíc..." 

 

Ivo Novák: "Vo vašej diecéze len?" 

 

Pavol Vilček: "V našej diecéze, áno, vravím, na celom Slovensku ich je nejakých 47-tisíc ich bolo už neviem pri ktorom 

rozdávaní, lebo teraz to posledné číslo nemám, ale myslím si, že tiež to je cez 40-tisíc. Tie potraviny, ono sú dva uhly 

pohľadu. Na jednej strane, že sa dáva tým chudobným a myslím si, že je to dôležité, na druhej strane, keď si zoberieme, 

že na jedného človeka vyhodíme niekde okolo 0,4 kilogramu potravín, samozrejme to sú výroba, proste obchodná sieť a 

to sú aj ľudia, tak zaťažujeme aj vo veľkom životné prostredie. Samozrejme je to jeden dneska dokonca aj dosť takých 

vážnych hriechov alebo ťažkých hriechov a tým pádom, že tie potraviny nevyhodia sa, ale že sa použijú ďalej, tak vlastne 

to je aj tá druhá stránka. Takže ozaj my potraviny, ktoré dostávame, nie je to jednoduché, aj minulého týždňa sme proste 

mali jednu kontrolu, kde sme dosť debatovali, sám som bol prekvapený otvorenosťou tej kontroly z veterinárnych správ, 

kde oni sami vraveli, to je aj pre nich trošku ťažké akosi nejak prežuť, ale zase treba hľadať tie spôsoby. Asi som už 

spomínal, že bol som 2 roky dozadu v Nemecku, kde to darovanie tých potravín je na oveľa vyššej úrovni, boli tam ľudia 

nielen bezdomovci, ako my to vnímame, ale proste tí ktoré sú chudobnejší atakďalej a mnohokrát aj, oni sa nehanbili ich 

prijať, pretože aj v Písme sa hovorí viera bez skutkov je mŕtva a teda aj to darovanie tých potravín je jeden zo skutkov 

telesného milosrdenstva, proste nasýtiť hladného. Hladný nemusí byť len ten, kto je nezamestnaný, kto je na dávkach v 

hmotnej núdzi, ten, ktorý je dôchodca." 

 

Ivo Novák: "Vy si teda povedali, že v zahraničí je to tak, že tí ľudia, ktorí sú povedzme z tých skromnejších pomerov, že 

sa ich nehanbia prijať, to znamená, že na Slovensku sú mnohí ľudia, ktorí sú na tom finančne hmotne zle a prečo sa 

hanbia prijať tú potravinovú pomoc, lebo ich ktosi teda označí, že to je ten chudobný, ktorý prijíma pomoc od charity?" 

 

Pavol Vilček: "Tak nemyslím si ani, že chudobní, skôr to berieme tak, že tie potraviny žobrú, ako som už spomenul, 

možnože ľudia z osád, respektíve potom druhá veľká skupina je bezdomovci, a teda tá hanba nejaká tam je. Na druhej 

strane musím sa priznať, že Spišská katolícka charita už niekoľko rokov realizuje projekt najmä cez farské charity, máme 

ich vyše 30 v Spišskej diecéze, aj vďaka nášmu otcovi biskupovi, kde vyslovene miestni ľudia, veriaci vyzbierajú peniaze, 

nakúpia potraviny a vlastne idú do tých rodín. Keď sme sa bavili o tej dávke v hmotnej núdzi, tak vieme, že tá častokrát 

skončí či už na alkohole, či proste na veciach, ktoré tej rodine nepomôžu. Ak im dáte tie potraviny, väčšinou tie potraviny 

sa skutočne zjedia. Samozrejme tie potraviny nemôžeme im dať raz ja neviem 10 kíl alebo koľko, ale musí tam byť aj ten 

človek, ktorý im to nosí, ktorý im to dáva, čiže tá láska toho blížneho." 

 

Ivo Novák: "Dávka v hmotnej núdzi je vlastne podmienkou toho, aby mohla byť ... človeku nejaká potravinová pomoc 

alebo sú tam nejaké iné podmienky?" 

 

Pavol Vilček: "Dávka v hmotnej núdzi, ale to len ten food program, tie ďalšie potraviny dávame vyslovene tým, ktorí 

vlastne nemajú nárok, čiže ako som povedal ten prvý balík, čiže to, čo je financovanéé z Bruselu, kde my tie potravinové 
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balíčky vďaka Ústrediu, práce, sociálnych vecí a rodiny dostávame, tak áno, tam to je podmienené a tiež v tom prvom 

kole , ale v tom prvom kole my rozdáme cirka 95%, čiže tých 5% nám zostáva na výber tých prijímateľov, ale ako vravím, 

tých ďalších 30 ton ktoré sme dostali, dobre, niečo možnože skončilo aj v našich zariadeniach alebo trebárs poviem 

napríklad v zariadení núdzového bývania, kde máme týrané ženy, teda ich ozaj sa snažíme v prvom rade poskytnúť, 

pomáhame proste aj bezdomovcom, atakďalej, ale gro vlastne skončilo u tých bežných ľudí." 

 

Ivo Novák: "Poďme aj na tú druhú stranu, jedna strana sú tí, ktorí tú pomoc dostávajú a druhá strana je tí, ktorí tú pomoc 

dávajú, a vy ju teda beriete, ako ste povedali od reťazcov, ale sú aj také prípady alebo je možnosť, že by povedzme 

nejaký človek, ktorý zacíti potrebu, nemusí to byť obchodná spoločnosť, ale jednoducho obyčajný človek, náš poslucháč, 

zacíti potrebu, že by povedzme chcel nakúpiť ja neviem múku alebo trvanlivé mlieko alebo niečo také, a aby to potom išlo 

týmto ľuďom, o ktorých hovoríte dnes, je to možné?" 

 

Pavol Vilček: "Tak teoreticky to možné je, zatiaľ realizujeme to jeden taký projekt v spolupráci s Tescom a to máme 

vlastne v termíne od 9. od 11. novembra, kde vlastne po Tescách, po všetkých Tescách v Spišskej diecéze a 

samozrejme aj v Tescách ďalších, ale tam už to nie sú všetky, môžu ľudia vlastne tie potraviny kúpiť a darovať a mimo 

toho tá legislatíva trošku je, nechcem povedať, že obmedzená, ale tým, že vlastne tie kontroly, atakďalej sú, takže zatiaľ 

môžu právnické osoby darovať potraviny, tie fyzické osoby to si myslím, že ešte nejaký ten rôčik si budeme musieť 

počkať. Na druhej strane aj pre nás to nie je jednoduché, lebo dobre, keď sme povedali, že Tesco nám dalo 30 ton, ďalšie 

proste to je Terno a ďalšie obchodné spoločnosti, ktoré nám dávajú, my sami tento rok sa nastavujeme ako to zvládnuť, 

pretože napríklad ten systém v Tescu je taký, že medzi tou 11.-12. nám zavolajú av priebehu nejakých dvoch hodín musí 

od nás niekto vycestovať do toho Tesca, tie potraviny prevziať a samozrejme, keď zoberieme celkove tú našu legislatívu 

pri skladovaní a narábaní s potravinami, je veľmi prísna, tak my sa aj snažíme mať tú databázu a teda 90 alebo neviem 

koľko percent my ozaj aj online rozdáme, čiže my tie potraviny zatiaľ nezbierame do nejakých skladov, aby sme ich ďalej 

distribuovali, ale..." 

 

Ivo Novák: "Čiže pružne hneď to musí ísť preč?" 

 

Pavol Vilček: "No áno, tak sa snažíme, máme síce aj jeden registrovaný sklad v Spišskej Novej Vsi, ale tam máme skôr 

také veci, ktoré možnože nejaké polievky, atakďalej, čo sa chystáme pomaličky na zimu, kde potom skôr to dávame ozaj 

tým bezdomovcom, atakďalej, ktorí sú takí sezónni a teda tá pomoc je vlastne viazaná na určitý čas najmä tých mrazov." 

 

Ivo Novák: "Dnes je naším hosťom relácie Občan Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity, ak máte nejakú otázku 

alebo niečo, čo vás zaujíma ohľadom potravinovej pomoci či práce Spišskej katolíckej charity, napíšte nám do esemesky 

0911 913 933 alebo 0908 677 665, prípadne hneď po pesničke zavolajte 048 471 0888 alebo 048 471 0889. O chvíľu 

pokračujeme. Počúvate reláciu Občan, dnes s mojím hosťom Pavlom Vilčekom, riaditeľom Spišskej katolíckej charity. 

Hovoríme o tom, akým spôsobom sa pomáha počas potravinovej pomoci. Tá sa začína už zajtra 13. septembra, túto 

reláciu vysielame v premiére v utorok 12. septembra, no ak nás počúvate v tomto čase, je možné sa k nám dovolať a 
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teraz máme na linke poslucháčku, ktorá by mala záujem práve prijať takúto potravinovú pomoc. Dobrý deň, povedzte 

nám viac." 

 

Poslucháčka: "Dobrý deň prajem, no ja by som prosila o takú pomoc, som veľmi vďačná, vďakabohu, nech ste 

požehnaní, ale viete, som osamotená vdova, holokaust som tu zažila a ešte aj taký dopis som dostala päť rokov a štyri 

mesiace môj milovaný syn je mŕtvy, zavraždený, úkladná vražda. Prosím o pomoc, aj plynomer i zobrali v rozostavanom 

dome bývam a neprávnom obvinená a to ja všade som dlžná, už aj plynomer … ak prosím o pomoc." 

 

Ivo Novák: "Toto všetko nám je ľúto, o týchto veciach, ktoré nám hovoríte. Teda radi by ste prijali potravinovú pomoc 

asi?" 

 

Poslucháčka: "Áno, veľmi rada, veľmi sa za vás modlím." 

 

Ivo Novák: "Akým spôsobom sa k tomu môže dostať naša poslucháčka? Ďakujem pekne, takže skúsime poslucháčke dať 

teda aj nejakú tú radu." 

 

Pavol Vilček: "Ja by som sa v prvom rade chcel opýtať, že z ktorého je regiónu." 

 

Ivo Novák: "Pani poslucháčka, odkiaľ ste?" 

 

Poslucháčka: "Košice, Košice. Je to veľmi smutné a ponižujúce, Májová 11." 

 

Pavol Vilček: "No priznám sa, že tí moji kolegovia pôsobia skôr v Spišskej diecéze a teda dokonca aj máme potraviny, 

ktoré vieme dať v Spišskej Novej Vsi, ale potravinová pomoc beží aj v Košickej diecéze, je tam Košická arcidiecézna 

charita a proste je tam aj potravinová banka, pán Urdík, takže myslím si, že potraviny istotne aj tam sa dajú. Ak by tam 

ozaj nepochodila, no neviem, či by prišla ona do Spišskej alebo akou formou, lebo do Košíc až tak nezvykneme cestovať. 

Ale istotne vieme pomôcť, ako som spomínal, nielen potravinami, ale možno aj tou hygienou, aj šatstvom a ďalšími 

vecami." 

 

Ivo Novák: "Tak verím, že sme poradili aj v tejto možno náročnej životnej situácii. Poďme sa venovať ďalej tej 

potravinovej pomoci a možno teda tomu špecifiku tej situácie, keď môžu v známom obchodnom reťazci poslucháči alebo 

akíkoľvek ľudia vlastne uvidieť tých vašich spolupracovníkov, ktorí im ponúkajú takúto možnosť časť vlastne z toho 

nákupu z nákupného košíka preložiť akoby k vám a byť účastníkom tejto potravinovej pomoci v týchto dňoch. Aké sú tie 

reakcie ľudí, pretože my sme sa rozprávali počas pesničky, že naozaj tie stretnutia a rozhovory s ľuďmi v obchodnom 

dome sú povedzme o všeličom a nielen o tej potravinovej pomoci." 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme tie 3 dni, ktoré tam naši kolegovia strávia, vravíme od 9. do 11. novembra, sú najmä o 

rozhovoroch. Samozrejme my máme tiež nákupné košíky, čiže ľudia to prekladajú z jedných nákupných košíkov do 
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druhých, do našich s tým, že tie potraviny skončia najmä v tom predvianočnom období u tých ľudí, ktorí už akosi nejak 

dlhodobo máme v tých databázach, ale aj vlastne tí, ktorí tam noví pribudnú skončia aj v našich sociálnych zariadeniach. 

No a tie rozhovory, no aj v Písme sa hovorí, že choďte na krížne cesty a ohlasujte to Božie evanjelium, to, že nás Boh má 

rád skrze ľudí. Samozrejme k mnohým ľuďom sa to nedostane, pretože Rádio Lumen nepočúvajú, v televízii sa o tom 

možnože nerozpráva tak, do kostolov nechodia a teda je to jedno z mála miest, kde vlastne s tými veriacimi, lebo 

samozrejme sme označení ako charita, ten kríž tam je si myslím, že je jednoznačne vidieť, porozprávať. Samozrejme 

možnože tých 5% je takých, ktorí nám aj vynadajú, povedia, že á, však proste farári sú bohatí a ja neviem a proste cirkev 

je bohatá, proste plaťte si to zo svojho, atakďalej. Samozrejme taká určitá zaslepenosť tam je, možnože 20-30% je 

takých, ktorí proste ani sa nič nepýtajú a priamo dajú, lebo vedia, čo robíme. No a tí ďalší, čo zostane nejakých možno 

60%, ktorí vlastne sa do tej debaty pustia, tak samozrejme debatujeme v prvom rade o tých charitných dielach, pretože 

väčšinu sa pýtajú, aj ten cieľ tej pomoci je pomáhať adresne. Čiže v tých jednotlivých Tescách tí ľudia aj vedia ktorému 

zariadeniu pomáhajú, respektíve do ktorých obcí tým chudobným tie potraviny pôjdu, čiže to je jedna rovina a druhá 

rovina, samozrejme potom začneme debatovať alebo debatujeme aj o cirkvi ako takej, lebo charita je súčasť cirkvi, no a 

tá tretia v dnešnej dobe je aj zrejme tá debata o samotnej podstaty viery, o Bohu, existencie, neexistencie, respektíve 

zmysle života, atakďalej." 

 

Ivo Novák: "Čiže musíte tam vlastne vyslať ľudí, ktorí vedia nielen prijať tú potravinovú pomoc ale ktorí majú nejaké to 

vnútorné zázemie viery vo svojom vnútri, nejaké tie vedomosti a ochotu jednak ľudí vypočuť a ako tak počúvam vás, 

niekedy aj poradiť, zaujať stanovisko, možno až naozaj brániť nejaké predstavy o cirkvi?" 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme je to kombináciách, tam samozrejme sú naši aj pracovníci charity, ale vo veľkej miere aj 

dobrovoľníci, čiže prídu tam či už z niektorých stredných škôl, prídu tam z tých farských charít, atakďalej, ktorí zase 

nemusia byť až natoľko fundovaní, ale oni skôr urobia, rozdajú tie letáky, no a potom samozrejme vždycky sa snažíme, 

aby tam bol aj zástupca charity, ktorý vlastne áno, je aj dostatočne fundovaný, lebo mal by byť, aby vedel odpovedať. Za 

ďalšie treba priznať, že ani my všetko nevieme, čiže tým pádom ten kto má nejaké otázky, tak zase ich úlohou je 

nasmerovať ich tak ako v sociálnej oblasti vieme ich nasmerovať na naše špecializované poradenstvo tak, ako keď sa sa 

pýtajú na potraviny, že by chceli niekomu pomôcť že treba, tak nechajú nejaký kontakt. Tak aj v tej duchovnej oblasti 

máme svojho duchovného správcu, máme ďalších kňazov, ktorí sú na charite, spolupracujeme s ďalšími kňazmi aj mimo, 

najmä na univerzite, čiže tým pádom ozaj snažíme sa pomôcť, snažíme sa vlastne byť otvorení, snažíme sa toho Boha 

do toho bežného života prinášať." 

 

Ivo Novák: "Ak máte vy nejaké otázky pre Pavla Vilčeka zo Spišskej katolíckej charity, smelo ich adresujte esemeskou 

0911 913 933 alebo 0908 677 665 a dá sa k nám aj dovolať na jedno z telefónnych čísiel 048 471 0888 alebo to isté číslo 

s koncovkou 89, všetko samozrejme za predpokladu, že nás počúvate naživo, to znamená v premiére v utorok 12. 

septembra. Mali by sme mať už ďalšieho telefonujúceho poslucháča. Príjemný deň." 

 

Poslucháč: "Príjemný deň. Počúvam vašu dôležitú a kľúčovú debatu o kvalite potravín a o tom komu ich dávame. Prosím 

vás pekne, mňa by zaujímalo keď z tých reťazcov zoberiete tie potraviny, tie prepadnuté, tu je dvojaká kvalita potravín, 
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ktoré riešia premiéri a komunikujete vy s ľuďmi od premiéra aby sa aj táto záležitosť riešila, nie iba množstvo tých 

potravín, ale kvalitu tých potravín, ktoré dávate tým ľuďom. Ďakujem." 

 

Ivo Novák: "Ďakujeme za podnet. To je taký široký problém, ktorý poslucháč. Môžme ho naozaj rozobrať na drobné, 

možno teda začnime tým, nie priamo na to, čo sa pýtal poslucháč, ale že aká je kvalita teda tých výrobkov, ktoré putujú 

do potravinovej pomoci, je to akási nejaká druhá trieda, čo iní ľudia nekupujú alebo ako to je?" 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme aj tým som chcel začať tou odpoveďou a to vlastne aj s kontrolórmi z veterinárnej a 

potravinovej správy sme sa rozprávali, ináč aj zákon ukladá. Samozrejme ani tie obchodné reťazce nám nemôžu dať 

potraviny, ktoré sú nejak pokazené, ktoré sú závadné, respektíve ktoré by mohli ľuďom ublížiť. Na druhej strane ani my 

sami také by sme neprijali. Netvrdím, že sa občas nestalo, že by tá potravina, bola vlastne keď preberú, nie vždycky sa 

dá všetko okontrolovať, čiže aj tí naši kolegovia sú poučení, že akonáhle by zbadali, že nejaká potravina nejakým 

nedopatrením je závadná, tak máme vlastne kompostér, respektíve vieme dať v rámci nebezpečného odpadu aj tie 

potraviny preč. Zatiaľ ako už skôr to boli výnimočné. Čo sa týka už tých rôznych stupňov kvality, čo veľa hovorí, tak 

samozrejme s pánom premiérom sme na tú tému nediskutovali, to môžem úprimne povedať a zase na druhej strane sa 

hovorí, že darovanému koňovi sa na zuby nepozeraj, tak neviem, istotne to asi nebude kvalita potravín, ktoré sú niekde v 

Rakúsku, v Nemecku, ale tie, ktoré súbežne distribuované na Slovensku, ktoré vlastne konzumujú bežní spotrebitelia, 

respektíve bežní občania." 

 

Ivo Novák: "Chápeme poslucháča aj o túto tému, ale asi teda nie je v kompetencii Spišskej katolíckej charity ovplyvňovať 

tú kvalitu potravín, ktorá je v reťazcoch, ale teda vráťme sa možno aj k tomu, čo naznačil poslucháč, ako teda vlastne 

prebieha nejaká tá komunikácia medzi vami a medzi či už samosprávami alebo možno medzi premiérom, ktorý tiež 

samozrejme musí dať nejakú voľnú ruku a musí dať nejaké teda povolenie, aby ten systém nejakým spôsobom celý 

fungoval?" 

 

Pavol Vilček: "Tak priznám sa, že zatiaľ sme na tú tému debatovali len s pani ministerkou Matečnou, ktorá si myslím, že 

je zase veľmi ústretová. Myslím si, že aj pred samotným ministerstvom je ešte dlhá cesta vlastne to celé zabezpečiť tak, 

aby sa maximálne množstvo tých potravín, ktoré by sa malo vyhodiť, dostalo k tým ľuďom, na jednej strane, na druhej 

strane tí, ktorí sú uvedomelejší, tak dokonca možnože si uvedomujú, že lepšie ako platiť neviem aké vysoké dane je skôr 

dať cez takéto charitatívne organizácie potraviny tým, ktorí to najviac potrebujú. No a samozrejme myslím si, že na 

Slovensku máme veľmi kvalitný systém ako tej potravinovej kontroly, čiže som presvedčený o tom, že tie vlastne závadné 

potraviny by sa ku nám ani nemali dostať, stopercentne to garantovať samozrejme že tiež nevieme. Zase priznám sa, 

keď som bol pred tými dvoma či koľkými rokmi v Nemecku a tam som mal možnosť sa baviť s tou pani, ktorá to 

organizovala v ..., tak ona nám hovorila, že Pán Boh nám dal dva základné zmysly, keď dostaneme tie potraviny, lebo 

som sa pýtal ako to vy kontrolujete tú kvalitu. Pán Boh nám daroval zrak a čuch, čiže každú jednu potravinu ozaj sme 

povinní skontrolovať, že či nie je závadná, aby sme tým ľuďom neublížili. Na druhej strane tie darované potraviny sú aj 

preto dôležité, ako sa vraví, že hladný sýtemu neverí, čiže ak chceme s niečím prísť k tomu človeku, tak musíme ho 

aspoň čiastočne vedieť zachytiť." 
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Ivo Novák: "Teším sa, že mnohí poslucháči majú aj taký cit pre naozaj núdzu iných poslucháčov, pretože pred chvíľou 

nám teda volala poslucháčka s ťažkou životnou situáciou z Košíc a hneď tu máme esemesku, prosím vás mohli by ste mi 

dať kontakt na tú pani, čo vám volala z Košíc a potrebuje potravinovú pomoc? Som z okolia Košíc sa možno by sa jej 

dalo nejakým spôsobom pomôcť, píše nám poslucháčka Andrea. Tak naozaj vyzdvihujeme aj tento príklad, ktorý ste nám 

takto adresovali, Andrea. Poslucháčku budeme kontaktovať a budeme sa snažiť získať jej údaje a potom sa skontaktovať 

aj s vami. Ale teda späť k tej našej téme, pán Vilček. Stretávate sa niekedy aj s nejakými rezervami v tom systéme 

potravinovej pomoci alebo s nejakými problémami, čo by teda mohlo fungovať časom aj lepšie a čo možno budete aj 

pripomienkovať?" 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme celkove sme niekde na ceste späť, čiže keď spomenieme, ale to som aj v Rakúsku, vo 

Švajčiarsku zažil, v Nemecku, tam to napríklad bežne funguje tak, že pondelky, stredy, piatky vlastne aj bežní ľudia môžu 

potraviny doniesť a utorky, štvrtky, soboty sa rozdávajú. Za ďalšie, kým my to robíme sami charita, sami Červený kríž, 

samé možnože aj niekde samospráva, tak vonku napríklad oni sa spojili, čiže vlastne tie potraviny rozdávajú spoločne, za 

prvé. Za druhé, tam častokrát nedávajú len potraviny, ale dávajú aj možnosť si niečo uvariť, nejaké tie hygienické očisty a 

tým pádom vyslovene pre tých ľudí dajú možnosť sa napríklad naobedovať, tým pádom sedia spolu, atakďalej, lebo zase 

strašne veľa ľudí máme osamotených, čiže on možnože aj tie financie má, čiže on aj vie tam prísť, prispieť pre tých 

ďalších, ale vlastne je sám. Takže myslím si, že tá cesta pred nami na Slovensku je ešte dosť dlhá a sme niekde 

nechcem povedať, že úplne na začiatku, to sme boli možnože pred rokom, keď sa upravili niektoré daňové zákony, tohto 

roku keď sa vlastne upravil ten zákon že tie potraviny sa už môžu darovať a takisto ste spomínali tú kvalitu potravín. My 

sami sme za to, aby sa to upravilo tak, že tie potraviny, ktoré dostaneme aby ozaj sme tým ľuďom neublížili, aby sme ich 

neohrozili a zase na druhej strane nastaviť to tak, aby ten systém kontroly nebol až tak prísny, že vlastne celkove to 

darovanie sa úplne, sa mu zabráni." 

 

Ivo Novák: "Máme posledných 5 minút našej diskusie, preto ešte stále máte šancu a teda poslednú na dnes sa k nám 

dovolať a položiť otázku môjmu dnešnému hosťovi, zopakujem ešte raz čísla k nám do banskobystrického štúdia Rádia 

Lumen 048 471 0888 alebo 048 471 0889 a ak sa vám teda ešte dovtedy niekto dovolá, tak skúsme ale rozobrať to, čo 

ste vlastne povedali, že hoci ľudia budú môcť prispieť v obchodných reťazcoch až kdesi v novembri v troch dňoch, ale tá 

potravinová pomoc sa začína, ten celý mechanizmus už zajtra 13. septembra, čo to znamená, čo sa vlastne zajtra bude 

diať?" 

 

Pavol Vilček: "Tak vlastne zajtra tí moji kolegovia, tí naši dobrovoľníci, pomocníci, aj tí odborní pracovníci sa rozbehnú po 

tých obciach, po tých mestách, po tých osadách a vlastne s tými potravinovými balíčkami prídu k tým najchudobnejším. 

Tam by som ešte možnože chcel podotknúť, že okrem tých samotných potravín, tak my vlastne potom v tom zimnom 

období najmä pre bezdomovcov varíme aj polievky, čiže zabezpečujeme teplé jedlo, aby vlastne tí ľudia a to teda 

začíname väčšinou 1. októbra, takže to začína o nejaké tri týždne, aby tí ľudia vlastne v tom zimnom období nám 

nezamrzli. Samozrejme aj tam nám občas prídu aj tí ľudia, ktorí nie sú vyslovene len bezdomovci, ale z akýchkoľvek 
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dôvodov skončili na okraji spoločnosti a ozaj sú hladní, niekedy sú to dokonca aj pocestní, atakďalej, čiže tam nerobíme 

nejak proste rozdiely medzi tými, ktorí prídu." 

 

Ivo Novák: "Mali by sme mať telefonujúceho poslucháča, príjemný deň." 

 

Poslucháčka: "Pekný deň prajem, som z Novej Dubnice. Ja by som sa chcela vášho hosťa spýtať, že či títo pracovníci 

budú konkrétne aj označení nejakými vizitkami a či ich nájdeme len v Tescu alebo teda aj na iných miestach." 

 

Ivo Novák: "Nech sa páči odpoveď." 

 

Pavol Vilček: "Čiže k tej zbierke, Tesco zbierka, samozrejme sú označení, čiže majú také tričkách navrchu, kde vlastne je 

aj logo tej spoločnosti, ako bolo povedané, toho reťazca charity. Tam ešte sú zapojení do toho aj Depaul, takže vlastne tí 

ďalší, ktorí sú a samozrejme to Tesco to hlási každých niekoľko minút, proste bude to mať istotne aj v nejakých 

reklamných letákoch, takže myslím si, že ľudia budú dostatočne o tom informovaní a musím povedať, že pri vstupe, keď 

človek vchádza, tak samozrejme tiež rozdávajú naši kolegovia letáčiky, lebo samozrejme tie potraviny sa väčšinou 

vyberajú za kasami pri výstupe. Čiže už pri vstupe dostane tú informáciu že takáto zbierka prebieha, ale samozrejme aj tá 

komunikácia je už pri tom výstupe, kde vlastne tých našich kolegov je viacej a kde vlastne tie debaty prebiehajú." 

 

Ivo Novák: "Ešte pripomeňme v akom termíne to bude." 

 

Pavol Vilček: "Je to od 9. do 11. novembra." 

 

Ivo Novák: "Dobre, takže v podstate o dva mesiace. Dopočutia, majte sa pekne." 

 

Poslucháčka: "Ďakujem, dopočutia." 

 

Ivo Novák: "A máme ešte jedného poslucháča na linke, ak teda vydržal. Pekný deň." 

 

Poslucháč: "Pekný deň, požehnaný deň, poslucháč Anton zo Žiliny. Chcem sa opýtať či dávate aj cigánom, to je všetko." 

 

Pavol Vilček: "Samozrejme, dávame aj Rómom, sú takí istí občania ako ostatní, akože v tom nerobíme akosi nejak 

rozdiel." 

 

Poslucháč: "To sú darební ľudia, tým škoda čo dať." 

 

Pavol Vilček: "Tak pozrite, aj medzi nimi sú asi aj takí, aj takí. Ja si myslím, že je lepšie im dávate potravinové balíčky ako 

každému inému ako dávky v hmotnej núdzi. Myslím si, že tie dávky v hmotnej núdzi ich mnohokrát držia tam kde sú, ako 

tie potraviny. Tie potraviny zjedia." 
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Poslucháč: "Nie že by som ich nenávidel, sú to naši bratia a sestry, ale im sa nechce robiť, do školy sa im nechce, do 

kostola sa im nechce, nič. Nech ich hlad donúti a situácia. Ale zrejme vychádza to tak, že ani to ich nenaučí." 

 

Ivo Novák: "Tak ďakujeme za názor, čas sa nám už kráti, takže už pán Vilček, len stručná reakcia na toto, asi je to 

náročné takto generalizovať na všetkých. Poznáte zrejme asi aj vy Rómov, ktorí sa naozaj snažia dostať z tej svojej 

situácie." 

 

Pavol Vilček: "Tak samozrejme že sú aj takí aj takí, ako som vravel, sú takí, ktorí vlastne len zoberú a utekajú, na druhej 

strane mnohokrát to vlastne na rozdiel od peňazí, toto aspoň neprepijú, neprefetujú, takže toto je tá výhoda, že to ozaj 

zjedia." 

 

Ivo Novák: "Možno aj to bude niekedy námet na vaše najbližšie stretnutie, konkrétna pomoc rómskej komunite, kedy je 

účinná a za akých okolností. Ja ďakujem za vašu dnešnú účasť v relácii, aj za záujem poslucháčov, ktorí sa k nám snažili 

dovolať, aj v tejto chvíli ešte, ale žiaľ, náš čas vypršal. Mojím hosťom bol Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity. 

Ďakujem." 

 

Pavol Vilček: "Prajem ešte požehnaný deň, tiež ďakujem za pozornosť a dopočutia." 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Ďalšie ponuky, ktoré vás môžu osloviť 

 [HN; 175/2017; 13/09/2017; s.: 17; redakcia ; Zaradenie: ENERGETICKÝ ŠPECIÁL] 

 

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

 

Domácnostiam dáva z ceny plynu zľavu až do 16 percent pri dĺžke zmluvy na 36 mesiacov. Platí, že čím dlhšie zmluvné 

obdobie, tým lepšia cena. Stačí vyplniť žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy, pripojiť k tomu splnomocnenie, potrebné na 

vykonanie úkonov nevyhnutných na zmenu dodávateľa. Všetko ostatné za zákazníka vybaví SSE. 

 

Benefity: 

 

Môžete za zvýhodnené ceny využívať aj rôzne doplnkové služby. "Ak si dá zákazník u nás vypracovať energetický 

posudok, energetický certifikát, dostane ho s 50-percentnou zľavou," informuje hovorkyňa Michaela Krivá. Z domu si 

môžete objednať úsporné LED žiarovky, ktoré svietia až 40-tisíc hodín s dvojročnou zárukou. Ak sa rozhodnete prejsť k 

SSE s dodávkou plynu, dostanete cestovný poukaz v hodnote 100 eur. 

 

Viazanosť a výpoveď: 
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Zmluvy na združenú dodávku a distribúciu elektriny pre domácnosti sú štandardne na obdobie 12 mesiacov. Pri plyne 

môžete uzatvoriť zmluvu na 12, 24 alebo 36 mesiacov. Od dĺžky obdobia sa odvíja výška zľavy z ceny dodávky plynu v 

porovnaní s tradičným dodávateľom. Zmluva na elektrinu na určitý čas má výpovednú lehotu dva mesiace, zmluva na 

plyn tri mesiace. Po prijatí písomnej výpovede začína plynúť výpovedná lehota dva, prípadne tri mesiace pred koncom 

viazanosti zmluvy. V prípade zmluvy na neurčitý čas je výpovedná lehota stanovená zákonom o energetike, a to na jeden 

mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručení písomnej výpovede. 

 

Poplatky: 

 

Za výpis z účtu sa poplatok neúčtuje. Cenník služieb uverejňuje na svojej webovej stránke. Poplatok za znovupripojenie 

je poplatkom príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a je súčasťou jeho cenníka. 

 

RADA HN: 

 

SSE vám vybaví finančný príspevok na obnoviteľné zdroje energií (tepelné čerpadlo, solárne alebo fotovoltické panely) 

až do 3 700 eur v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam. Navrhne vám najvhodnejšiu technológiu, vypracuje 

projekt na mieru, vybaví administratívne záležitosti, vypracuje finančný model a zabezpečí realizáciu. 

 

VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA 

 

Do konca tohto roku môžete využiť zvýhodnený produkt za dodávku elektriny o 12 percent oproti základnému cenníku. V 

ďalšom období jeho trvania garantuje nižšie ceny za dodávku elektriny v porovnaní so základným cenníkom. 

 

Viazanosť a výpovedná lehota:  

 

Zákazníci si môžu vybrať z dvoch produktov. Prvý je s viazanosťou na tri roky (36 mesiacov) alebo produkt s cenou 

základného cenníka bez viazanosti. Zmluvu na neurčitý čas môžete vypovedať kedykoľvek bezodplatne a bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac. 

 

Benefity: 

 

Bezplatne v rámci energetického poradenstva môžete dostať správu s definovanými možnosťami úspor a plán, ako 

modernizovať domácnosť z úspor za energie. Ponúka napríklad prenájom šetrných LED žiaroviek alebo prenájom 

šetriacej sprchy. Dokáže poradiť aj v oblasti zónovej regulácie vykurovania či pri výbere energeticky menej náročných 

spotrebičov. Kombináciou služieb a inštaláciou nových zariadení sa dá ušetriť priemerne až 200 eur ročne. Viaže si 

zákazníkov aj kartou výhod, s ktorou môžete vo vybraných obchodoch nakupovať so zľavou do 30 percent alebo využívať 
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asistenčné služby či dlhšie záruky na elektrické a plynové spotrebiče. Za konkurenčnú výhodu považuje komplexnosť 

navrhovaných riešení. 

 

Poplatky: 

 

Za znovupripojenie je 39,60 eura s DPH. Stanovuje ho distribučná spoločnosť – Východoslovenská distribučná podľa 

svojho cenníka. RADA HN: 

 

Inovácie a šetriace technológie platíte ako splátky za prenájom. Vstupné náklady tak nezaťažia váš rodinný rozpočet. 

Službu energetické poradenstvo si môžete objednať bezplatne online na stránke spoločnosti určenej pre energetické 

poradenstvo alebo aj na zákazníckej linke 0850 123 333. Vopred si môžete dohodnúť návštevu energetického poradcu. 

Ak sa cítite podvedení, využite špeciálnu linku bezpečného predaja 0800 123 532, ktorá je bezplatná. Otázky môžete 

vyriešiť aj priamo prostredníctvom textových správ na webe. "Na online chate je k dispozícii náš pracovník počas 

pracovných dní," dodáva Šulíková. 

 

ENERGIE2 

 

Najdôležitejším dôvodom, prečo prejsť k spoločnosti Energie2, je podľa jej obchodného riaditeľa Eduarda Chudovského 

fakt, že garantujú v priemere nižšiu cenu elektrickej energie aj zemného plynu ako u tradičného dodávateľa, a to po celú 

dobu viazanosti zmluvy. Pri dodávke oboch komodít vám poskytnú ďalšiu dodatočnú zľavu, čím sa cena za obe komodity 

stáva ešte výhodnejšou. 

 

Viazanosť: 

 

Pre domácnosti môže byť rozmedzí jedného až šiestich rokov a pre firmy od jedného do troch rokov. 

 

Výpovedná lehota: 

 

Môže byť od jedného do troch mesiacov. 

 

Benefity novým i súčasným klientom: 

 

Zmena dodávateľa plynu a elektriny je u nich bezplatná. Elektromer, vedenie a poruchy naďalej rieši ten istý distribútor 

ako doteraz, nehrozia žiadne demontáže. Výhodou je podľa obchodného riaditeľa Eduarda Chudovského jednoduchá 

komunikácia s dodávateľom, obidve energie pod jednou strechou. "Čo je však najdôležitejšie, zmenou dodávateľa 

elektriny a plynu ušetríte peniaze za energie. Taktiež ponúkame energetické poradenstvo aj profesionálnu zákaznícku 

starostlivosť." Navyše, máte prehľad vo svojich platbách a faktúrach za energie prostredníctvom zákazníckeho online 

portálu. Hlavnými benefitmi sú: individuálna cena elektrickej energie a plynu, zvýhodnená ponuka pri odoberaní oboch 
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komodít, zvýhodnené ceny pre domácnosti firemných zákazníkov, osobná konzultácia podmienok zmluvy a profesionálna 

zákaznícka starostlivosť, energetické poradenstvo v cene dodávky, riešenie doplnkových produktov spolu s dodávkou. 

 

Špeciálne služby: 

 

Pre domácnosti ponúkajú možnosť vypracovania energetického certifikátu potrebného ku kolaudácii, kúpe, predaju alebo 

prenájmu bytu alebo domu. U firemných zákazníkov sú obľúbené doplnkové služby zamerané na ďalšie zásadné úspory. 

Okrem energetického poradenstva, vypracovania energetického auditu a energetického certifikátu budov, sú to služby a 

projekty: termovízne merania budov a objektov, revízne správy a úradné skúšky energetických zariadení, meranie a 

optimalizácia distribučných nákladov, energetické služby – podporované aj garantované, paušálne služby – náhrada za 

firemného energetika 

 

Výpisy a poplatky: 

 

"V poslednom období apelujeme na to, aby čo najviac zákazníkov prešlo z tlačových verzií faktúr na elektronické 

zasielanie. Zákazníkov chceme ubezpečiť, že elektronická faktúra zostáva ako plnohodnotný daňový doklad," objasňuje 

Eduard Chudovský. Aktivácia a používanie elektronickej faktúry sú bezplatné. Novinkou je nový zákaznícky online portál, 

ktorý spustili začiatkom tohto roka. "Klienti tak majú všetky svoje dokumenty z oblasti energetiky archivované na našom 

zákazníckom online portáli. Majú tak lepší prehľad o svojich platbách aj faktúrach," konštatuje obchodný riaditeľ. 

 

RADA HN: 

 

Dôkladne vyhodnoťte, či je ponuka vášho dodávateľa elektriny či plynu v porovnaní s inými skutočne najvýhodnejšia. 

Najčastejšou chybou je zobrať si zľavovú ponuku, ktorá je však účinná iba prvý rok a ďalšie dva či tri roky máte dodávku 

za vyššie ceny. Zvážte aj celkovú povesť a tradíciu firmy, osobné preferencie a tiež referencie od priateľov. 

 

INNOGY SLOVENSKO 

 

Ponúka balíčky s 15-percentnou zľavou oproti základnému cenníku za dodávku zemného plynu na dva roky. Zároveň 

garantuje, že počas celého obdobia viazanosti bude ponuka výhodnejšia ako maximálne ceny stanovené ÚRSO. Ďalší 

produkt s trojpercentnou zľavou za dodávku zemného plynu je v prvom roku neviazaný a potom platí ročné predĺženie 

zmluvy. 

 

Benefity: 

 

Ponúka rovnako ako jej sesterská spoločnosť VSE bezplatné energetické poradenstvo s plánovaním modernizácie z 

úspor za energie. V rámci toho prenájom šetrných LED žiaroviek alebo nákup šetriacej sprchy. Radí v oblasti zónovej 

regulácie vykurovania, pri výbere energeticky menej náročných spotrebičov. Výsledkom môžu byť úspory na energiách, 
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jej klienti ušetria v priemerne až 200 eur ročne. Aj tu Katarína Šulíková, špecialistka komunikácie, pripomína, že 

navrhované riešenia zabezpečuje komplexne a nekoncentruje sa len na výber správnej tarify. Za rovnakých podmienok 

ako VSE ponúka aj zvýhodnené nákupy a služby s kartou výhod, na ktorých môžete ušetriť až 30 percent z ceny 

produktov. Viažu sa na 10-tisíc obchodov. 

 

Výpovedná lehota: 

 

Zmluvu na neurčitý čas môžete vypovedať kedykoľvek bezodplatne a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jeden 

mesiac. Zmluva uzatvorená na určitý čas zaniká uplynutím tohto obdobia. Zákazník ju môže vypovedať alebo môže od 

zmluvy odstúpiť len za podmienok dohodnutých v zmluve. 

 

Špeciálne služby: 

 

Odborníci skúmajú všetky oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých výdavkov na domácnosť. Dokážu ponúknuť produkty 

zamerané na bezpečnosť – CO alarm, NG alarm, protipožiarny alarm. "Inovácie a šetriace technológie majú zákazníci 

innogy bez vysokých vstupných nákladov, nezaťažujú rodinný rozpočet. Platia ich ako splátky za prenájom," podčiarkla 

Šulíková. Služby si môžete objednať na webe alebo na zákazníckej linke 0850 123 998 a dohodnúť si návštevu experta 

vo vopred dohodnutom čase, a to bezodplatne. 

 

Poplatky: 

 

Za znovupripojenie je 83,02 eura s DPH. Stanovuje ho distribučná spoločnosť SPP – distribúcia podľa svojho cenníka. 

 

RADA HN: 

 

Ak sa cítite podvedení, využite linku bezpečného predaja 0800 123 532, je bezplatná. Môžete klásť otázky aj priamo 

prostredníctvom textových správ na webe spoločnosti. "So službu online chat podpory majú k dispozícii nášho pracovníka 

každý pracovný deň," upozorňuje Šulíková. Je podľa nej výhodné zmenu realizovať v týchto dňoch, pred začiatkom 

vykurovacej sezóny alebo od nového roka. "Spotreba plynu je pri vykurovaní vyššia a zákazníci môžu s innogy Slovensko 

ušetriť." 

 

Aký postup by ste si mali zvoliť pri výmene dodávateľa energií 

 

1. SPP 

 

- Potrebuje od vás informácie o odbernom mieste – domácnosti, období platnosti zmluvy a výpovednej lehote. 

- Údaje nájdete na vyúčtovacej faktúre a platnej zmluve so svojím súčasným dodávateľom. 
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- Kontaktovať môžete zákaznícku linku SPP na čísle 0850 111 363 (volanie je spoplatnené ako miestny hovor), v 

pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 h, prostredníctvom emailu na adrese zakaznickalinka@ spp.sk, prostredníctvom 

kontaktného formulára na webovej stránke www.spp.sk, alebo osobne v ktoromkoľvek z 19 zákazníckych centier SPP. 

- O všetky ďalšie náležitosti sa postará SPP. 

- Na uskutočnenie zmeny dodávateľa je potrebná podpísaná zmluva na dodávku plynu alebo elektriny a splnomocnenie 

na vykonanie zmeny dodávateľa na dodávku plynu alebo elektriny. Kontakty: Zákaznícka linka 0850 111 363, v 

pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 h, prípadne e-mailom na zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom online chatu 

SPP či online hovoru cez Skype na www.spp. sk alebo v ktoromkoľvek z 19 zákazníckych centier. Volanie na zákaznícku 

linku SPP je spoplatnené ako miestny hovor. 

 

2. ZSE 

 

- Ak máte s doterajším dodávateľom zmluvu na neurčitý čas, dáte mu výpoveď najneskôr do 30. dňa daného mesiaca a 

podpíšete zmluvu s novým dodávateľom. 

- Jednomesačná výpovedná lehota začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca, potom môžete mať už nového 

dodávateľa. 

- Najbližší termín, kedy môžete prejsť s plynom k ZSE, je 1. 12. 2017. Znamená to, že najneskôr do 30. 9. 2017 musíte 

doručiť výpoveď zo zmluvy svojmu terajšiemu dodávateľovi. Zároveň požiadať nového dodávateľa, teda ZSE, na základe 

splnomocnenia o zabezpečenie procesu zmeny dodávateľa. Máte možnosť podpísať novému dodávateľovi 

splnomocnenie na všetky úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa. Všetky nasledujúce kroky urobí on. Kontakty: 

Online účet; zákaznícka linka 0850 111 555, e-mail alebo ktorékoľvek ZSE Centrum. 

 

3. SSE 

 

- Musíte jej dať informáciu o viazanosti a výpovednej lehote zo svojej zmluvy u iného dodávateľa. 

- Potrebuje od vás vypísanú zmluvu a splnomocnenie v dvoch vyhotoveniach. Dokumenty sú na webe SSE alebo priamo 

v jej zákazníckych centrách. Proces zmeny vybaví za vás, nie je spoplatnený. Kontakty: Počas pracovných dní máte k 

dispozícii zákaznícku linku od 7.00 do 18.00 hodiny. Spoplatnená je ako miestny hovor. Môžete navštíviť osem 

zákazníckych centier v mestách Žilina, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prievidza, Zvolen, Lučenec, Liptovský Mikuláš a 

Považská Bystrica, kde dostanete aj radu kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho aj prostredníctvom e-mailu či 

bezplatnej služby Websservis. Požiadavky môžete vybavovať aj online na webe SSE, kde sú všetky postupy, či už pre 

zmeny alebo nové pripojenia. 

 

4. VSE a innogy Slovensko 

 

- Zmena dodávateľa plynu závisí od zmluvy, ktorú máte s doterajším dodávateľom. 

- Všetko vybaví nový dodávateľ na základe podpisu zmluvy a plnomocenstva. Je to administratívna záležitosť, žiadne 

potrubie sa nevymieňa. Kontakty na VSE: Poštou na adresu Mlynská 31, 042 91 Košice; e-mailom na info@vse.sk; 
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telefonicky; osobne návštevou zákazníckeho centra alebo môžete využiť online chat. Informácie nájdete na webovej 

stránke spoločnosti. Na východe Slovenska má VSE najväčšiu sieť Zákazníckych centier spomedzi všetkých dodávateľov 

energií. Tam môžete využiť cez pracovné dni deväť centier (Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, 

Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov). Linka VSE 0850 123 333 je spoplatňovaná a zákazníkom je k dispozícii každý 

pracovný deň i v sobotu. Kontakty na innogy: Poštou na adrese Mlynská 31 Košice; e-mailom na info@innogy.sk; 

telefonicky; osobne v zákazníckom centre alebo môžete využiť online chat. Spoločnosť pôsobí na celom území 

Slovenska. Na východe spolupracuje so svojou sesterskou spoločnosťou VSE a môžete navštíviť ich spoločné 

zákaznícke centrá každý pracovný deň (Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská 

Nová Ves, Trebišov). Stretnutie si môžete rezervovať aj na webe. Linka 0850 123 998 je spoplatňovaná a zákazníkom je 

k dispozícii každý pracovný deň i v sobotu. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Sláma dominoval v centre Spiša 

 [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; Anton Onder ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20647943/slama-dominoval-v-centre-spisa.html 

 

Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves usporiadal dve kolá pretekov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Klub orientačného behu Čingov Spišská Nová Ves usporiadal počas jedného dňa 6. a 7. kolo 

pretekov Oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu v intraviláne mesta Spišská Nová Ves. 

 

Preteky 6. kola sa uskutočnili doobedu na sídlisku Mier a 7. kolo sa konalo poobede na sídlisku Tarča. 

 

V hlavnej mužskej kategórii zvíťazil v oboch pretekoch juniorský reprezentant SR Dušan Sláma (ATU Košice), keď v prvej 

etape 4,2 km dlhú trať s 23 kontrolami zabehol za 20:20 min. a druhú etapu (3,7 km, 17 KS) za 20:26 min. 

 

Celkovo druhý v súčte časov z oboch etáp skončil Michal Kurák (ATU Košice) a tretie miesto obsadil Tomáš Rusnák zo 

Spišskej Novej Vsi. 

 

V ženskej kategórii obe etapy vyhrala Jana Slámová (ATU Košice) pred Barborou Pavlíkovou (KOB Kysak). 

 

V mládežníckych a veteránskych kategóriách celkové prvenstvá po dvoch etapách dosiahli: 

 

M-10: Milan Trenčan, W-10: Ela Patrašová (obaja Hadveo B. Bystrica), 

 

M-12: Gabriel Legáth, W-12: Júlia Pavelová (obaja KOB Kysak), 

 

M-14: Richard Sláma, W-14: Simona Mihaličová, 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20647943/slama-dominoval-v-centre-spisa.html
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W-18: Ľuboslava Weissová (všetci ATU Košice), 

 

M35-A: Milan Dudra (KOB Kysak), 

 

M45-A: Jozef Pollák, W45-A: Valéria Kuráková, 

 

M55-A: Ján Kuchta (všetci ATU Košice), M65-A: Marta Szuromi (SPA – Maď.). 

 

V kategórii "K" bez rozdielu veku i pohlavia vyhral Ľudovít Pavela (KOB Kysak) pred Oksanou Velgosovou (ATU Košice). 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Šesťdesiatky priali Spišiakovi Rerkovi a Sviťanom Štinčíkovcom 

 [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645731/sestdesiatky-priali-spisiakovi-rerkovi-a-svitanom-stincikovcom.html 

 

Hasiči súperili v Poprade – Spišskej Sobote. 

 

POPRAD. Slovenská liga v behu na 60 m prekážok pokračovala piatym kolom v Poprade – Spišskej Sobote. 

 

O štart na podujatí s podtitulom Podtatranské šesťdesiatky, ktorého organizátorom bol DHZ Spišská Teplica (i keď sa 

konalo v Spišskej Sobote), prejavilo záujem 57 mladých hasičov z rôznych oblastí Slovenska. 

 

Neodradilo ich ani pochmúrne počasie a hrozba dažďa. Naopak – 22 osobných rekordov svedčí o tom, že hasičský šport 

mal i počas prázdnin u týchto mládežníkov zelenú. 

 

Tri prvenstvá v regióne 

 

Tri z piatich prvenstiev ostali "doma". Medzi mladšími žiakmi na celoročnú šnúru víťazstiev nadviazal Michal Rerko, u 

starších chlapcov podobne ako predvlani celý rok kraľuje Sviťan Tomáš Štinčík. Ďalšie prvenstvo pridala jeho sestra 

Magdalénka u mladších dievčat. 

 

"Stihli sme to na poslednú chvíľu, iba večer tesne pred súťažou sme sa vrátili z rodinnej dovolenky v Grécku," dodala 

skromná školáčka Spojenej školy Mierová vo Svite. 

 

Oveľa napätejšia situácia bola v najpočetnejšie obsadenej kategórii starších žiačok, kde sa po celý rok striedajú víťazky. 

Teraz sa najviac darilo Miroslave Muchovej z DHZ Lutiše, ktorej nestačila ani minuloročná majsterka sveta v požiarnom 

útoku dorasteniek Radka Červeňová z DHZ Spišská Teplica. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20645731/sestdesiatky-priali-spisiakovi-rerkovi-a-svitanom-stincikovcom.html
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V najmladšej vekovej kategórii – prípravke si prvenstvo vybojoval Martin Plaček z DHZ Zákopčie Tarabov. 

 

Ďalšie medailové priečky z regionálnych mladých hasičov vybojovali: 

 

Prípravka: 

2. Dávid Koncový 

3. Gabriel Šeliga (obaja DHZ Spišská Teplica) 

 

Mladší žiaci: 

2. Andrej Krempaský – ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves 

 

Mladšie žiačky: 

3. Michaela Petrušková – ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves 

 

Starší žiaci: 

3. Filip Dravecký – DHZ Šuňava 

 

Staršie žiačky: 

2. Radka Červeňová – DHZ Spišská Teplica 

3. Viktória Krempaská – ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Pohotovosť v lekárňach - streda 13. septembra 

 [korzar.sme.sk; 13/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20646240/pohotovost-v-lekarnach-streda-13-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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20646240/pohotovost-v-lekarnach-streda-13-septembra.html
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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 

 

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. 
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St. Ľubovňa 

 

Lekáreň VIVA, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 

 

LIMBA, Podtatranská 2501, +421 527722657 

 

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

 

Humenné 

 

Don Bosco, Námestie slobody 52 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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 
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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 

 

ALOSA, Berehovská 3950/30, +421 056/6685815 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18+421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Kam za kultúrou - streda 13. septembra 

 [korzar.sme.sk; 13/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20646263/kam-za-kulturou-streda-13-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 17.00, 19.50, 20.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.40, Čiara 

o 15.10, 17.50, 20.20, Po strništi bos o 17.40, 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, ARTMAX KONCERT - Davil Gilmour v Pompejách 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 - Tulipánová horúčka o 10.00, Červená o 17.15, Letné kino na dvore: Na mliečnej ceste o 20.30 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - To o 18.10, 20.10, Malý Yeti o 15.50, Logan Lucky: Miliónová lúpež 

https://korzar.sme.sk/c/20646263/kam-za-kulturou-streda-13-septembra.html
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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 - HISTORICKÁ BUDOVA - Chrobák v hlave o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Bez šepkára o 

17.00 a 19.30 hod., THÁLIA - Akí sú maďari? o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

grafika na začiatku XXI. storočia (do 1. 10.), MIROSLAV RÓNAI: Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea (8. 

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

zlatý poklad, Juraj Collinássy 1907 - 1963 ...FAREBNÝM ŠTETCOM... (do 17. 9.) - Maľuj s majstrom Jurajom 

Collinássym od 9.00 do 17.00 hod., Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), 

Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej 

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky 

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; Keď sa povie Poledniak (do 30. 9.), 

MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a 

galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky 

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po 

- pia 16 - 18) - KATA TRANKER (HU) – La Mére qui Flâne (do 15. 9.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - 

pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - , 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, Záhrada umenia; 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 
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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! 8.00 hod, Linda Hop o 19.00 hod., Stredávka od 21.00 hod., Sláva 

Daubnerová: Solo lamentoso o 19.00, Zevl Trevl #15: Maroko o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Malý Yeti o 15.50, TO o 17.00, 18.20, 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, Hurvínek a kúzelné múzeum o 16.30, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 

18.30, Barry Seal: Nebeský gauner o 21.00, ARTMAX KONCERT - David Gilmour v Pompejách o 20.00 hod., POPRAD: 

CINEMAX - Malý Yeti o 15.00, TO o 17.10, 20.50, 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, ARTMAX KONCERT - David Gilmour v 

Pompejách o 20.00 hod., HUMENNÉ: FAJN - Out + Žltá (krátky predfilm) o 19.30 hod., LEVOČA: Out o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Trón milosrdenstva o 18.30 hod., KINO SCALA - Pyžamo pre 

šiestich o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - 

mesto v srdci Európy (do 5. 11.), 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: 
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Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - 

Memories (do 26. 11.), 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, 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: EVANJELICKÝ KOSTOL - Organový koncert japonskej organistky Yoko Yonezawa Kaburagi o 18.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Rýchlokorčuliari s medailami 

 [Prešovský večerník; 13/09/2017; s.: 14; vz ; Zaradenie: Šport] 

 

(vz) - Začiatkom septembra sa na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi uskutočnili prvé preteky v novej 

rýchlokorčuliarskej sezóne pod názvom Stez Cup-Olympic Hopes 2017. Medzi stojeden pretekármi z Česka, Ukrajiny, 

Maďarska, Rakúska, Poľska a Slovenska nechýbali ani reprezentanti prešovských klubov ŠKM Akademik a Prešovský 

rýchlokorčuliarsky klub. V obidvoch sa tešili z medailových umiestnení. 

 

"Na tomto podujatí, ktoré je zaradené do súťaží Olympijských nádejí, si naši pretekári zlepšili svoje osobné rekordy až 

tridsaťštyrikrát," povedala nám trénerka ŠKM Akademik Blanka Hympánová. Výsledky prešovských pretekárov v 

jednotlivých kategóriách F chlapci: 1. Adam Gubač (ŠKM A), 2. Alex Hasara, 3. Marek Harkabus (obaja PRK), 4. Jozef 

Medveď, 6. Andrej Medveď (obaja ŠKM A). F dievčatá: 4. Kristína Burdeláková (PRK) 7. Katarína Ondrejčáková, 9. Petra 

Medveďová. E chlapci: 5. Oliver Onufer (všetci ŠKM A), 8. Damian Marcin, 10. Max Hasara (obaja PRK). E dievčatá: 5. 

Michaela Ižarová, 7. Aneta Tokárová , 7. Lea Popovičová, 8. Lívia Daňková. D – C1 chlapci: 4. Jakub Feňuš, 8. 

Bartolomej Giňa, 10. Jakub Safko, 12. Daniel Lipka, 16. Patrik Bartko, 17. Dávid Onufer (všetci ŠKM A). D – C1 dievčatá: 

1. Vanesa Trusová (PRK) 5. Emma Hympánová, 9. Radovana Lešková, 15. Tamara Tokárová (všetky ŠKM A), 20. Ivana 

Kubíková C2 – B Men: 6: Patrik Veličko, 8. Matúš Marcin(PRK), 11. Jakub Čus 12. František Hric (ŠKM A). C2 – B 

Ladies: 2. Ema Želinská (PRK), 8. Simona Pavlíková, 9. Alexandra Hympánová, 16. Monika Kuchárová. 

 

Späť na obsah 
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