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1. Spišská Nová Ves 

1.1. POSÚVAŤ HRANICE 

     [Forbes; 09/2017; 06/09/2017; s.: 52,53,54,55,56,57,60,62,63; LUCIA VANKOVÁ ; Zaradenie: TECHNOLÓGIE EYERIM] 

1.2. Tajomstvá v literatúre: Rožňavu navštívi známa spisovateľka 

     [roznava.dnes24.sk; 11/09/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

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

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

1.4. Divadelníci priblížia príbeh požiaru veže kostola 

     [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

1.5. Slovnaft Cup, 3. forduló: Kupán vágták a Prešovot, futballünnepre készülnek Szentpéteren 

     [parameter.sk; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.6. Umelecký zážitok v našom meste: Divadelníci priblížia príbeh požiaru veže kostola 

     [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Dôležité info pre motoristov: V Spišskej nastáva zmena týkajúca sa obhliadok vozidiel 

     [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Štartuje nový ročník I. ligy: ROZPIS zápasov hokejistov HC Topoľčany 

     [topolcany.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.9. Začína 1. hokejová liga: V druhej najvyššej súťaži aj s B-tímom Nových Zámkov 

     [novezamky.dnes24.sk; 13/09/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

1.10. Líšky sfúkli na úvod sezóny osy zo Spišskej Novej Vsi 

     [Noviny Poprad; 35/2017; 13/09/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.11. V slovenskej hokejovej I.lige odohrali zápasy prvého kola 

     [24hod.sk; 13/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.12. V slovenskej hokejovej I.lige odohrali zápasy prvého kola 

     [teraz.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.13. V súťaži o NAJ mesto sa Spišskej darí náramne: Sme v TOP 3 a ešte nie je koniec! 

     [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.14. Slovnaft Cup: Folytatódott a hodosi focicsoda, teljesítette az elvárásokat a DAC (Videó) 

     [dac.parameter.sk; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.15. Svadobné snímky sa dajú spraviť i v zlom počasí: Fotograf zo Spišskej ukázal dôkazy 

     [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. Na trhu práce zháňajú strojárov. Niektoré zárobky sú od tisíc eur 

     [hnporadna.hnonline.sk; 13/09/2017; kok ; Zaradenie: Denník HN] 

1.17. Vykročte s nami za zdravším srdcom 

     [egoodwill.sk; 13/09/2017; admin ; Zaradenie: Zdravie] 

1.18. 1.kolo St.Nicolaus ligy: Semifinálové repete pre Skalicu, Spišiaci rozdrvili Zámky 

     [hokejportal.net; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.19. Novoveskú Redutu opravili za 400-tisíc eur 

     [Nový Čas; 212/2017; 14/09/2017; s.: 8; kz ; Zaradenie: REGIÓNY] 
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1.20. Tipy na dnes - štvrtok 14. septembra 

     [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.21. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 14., piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. septembra 

     [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.22. Kam za kultúrou - štvrtok 14., piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. septembra 

     [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  POSÚVAŤ HRANICE 

 [Forbes; 09/2017; 06/09/2017; s.: 52,53,54,55,56,57,60,62,63; LUCIA VANKOVÁ ; Zaradenie: TECHNOLÓGIE EYERIM] 

 

Nechce byť milionár, peniaze radšej vráža do zážitkov. Pritom iba pred pár týždňami dostal jeho startup investíciu, ktorá 

presahuje 1,5 milióna eur. No kým sa do tohto bodu dostal, bola to poriadna jazda. Zahŕňala manažérsku prácu v 

Malajzii, vo Vietname, dvojaký život vo Viedni, expanziu z malého Slovenska do 15 krajín sveta a najnovšie prerod e-

shopu s optikou na technologickú firmu. Martin Zahuranec sa netají víziou nekonečného rastu. A hovorí, že jeho Eyerim 

robí pre eyewear segment to, čo Uber pre taxíky alebo AirBnB pre hotelierov. 

 

LUCIA VANKOVÁ 

 

FOTO: MIRO NÔTA 

 

INVESTÍCIA 

 

* Aké je to rokovať o miliónovej investícii s medzinárodným venture fondom? 

 

Nie ľahké. Ľudia si myslia, že po uzatvorení dohody s fondom, ako sú 3TS Capital Partners, nasleduje obrovská oslava. 

Samozrejme, je to veľký úspech, ale pri tom množstve práce som si to ešte ani nestihol uvedomiť. 

 

* Najťažšie bolo čakanie na výsledok, neistota? 

 

Dá sa to tak povedať. Prvýkrát sme sa s investorom stretli pred rokom, ponuka nám pristála na stole v decembri. 

Podpisovať sme mali vo februári. No medzičasom sme narástli na trojnásobok vtedajších obratov. Od prvého stretnutia 

sme urobili toľko obchodov, ako za celú dovtedajšiu históriu firmy. Pôvodná dohoda už pre nás nedávala zmysel, naša 

valuácia bola zrazu omnoho vyššia. 

 

* Nemali investori problém navýšiť pôvodnú ponuku? 
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Na začiatku boli zaskočení, ale uznali, že je to fér. Dávalo im to zmysel. Pred dvoma týždňami (v polovici augusta) sme 

podpísali zmluvu. 

 

* Na akej sume ste sa vo finále dohodli? 

 

Nateraz je to 1,575 milióna eur. Nejde o jednorazový prílev kapitálu, ale o kombináciu priameho equity vkladu s 

možnosťou ďalšieho navýšenia, ak budeme dosahovať dobré výsledky. Musím povedať, že som si po podpise zmluvy 

naozaj vydýchol. Konečne môžem venovať sto percent energie na robenie biznisu, a nielen na jeho zabezpečenie. 

 

* Ako prebiehala voľba partnera? 

 

Racionálne. 3TS Capital má už skúsenosť s česko-slovenským trhom a v rámci diverzifíkácie drží asi 20 percent portfólia 

v e-commerce. Na trhu je dnes pretlak kapitálu, peniaze vám dá každý, ale nájsť partnera, s ktorým si rozumiete, je už 

ťažšie. 

 

* Čo vám táto investícia umožní? 

 

Jednoznačne expandovať po všetkých stránkach. Chceme rozšíriť tím ľudí, prejsť do nových segmentov a na nové trhy. 

Primárny faktor, ktorý je sexi na e-commerce z pohľadu investorov, je nekonečná škálovateľnosť. Preto Eyerim musí 

expandovať. 

 

* Na ktoré nové trhy sa chystáte? 

 

Práve spúšťame e-shop v troch nových krajinách na Balkáne: Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko. Od začiatku sme Eyerim 

budovali na centralizovanej databáze. Čo znamená, že ak sa rozhodneme pre ktorúkoľvek ďalšiu krajinu, dokážeme tam 

do 30 dní spustiť preložený web. 

 

* Na základe čoho si vyberáte, kam pôjdete? 

 

Od začiatku bolo našou stratégiou rozbehnúť firmu na trhoch, ktoré sú príliš marginálne na to, aby na ne prišiel veľký hráč 

ako Amazon. A zároveň na tých, kde je rastúca stredná trieda a relatívne bonitná klientela, napríklad v Dánsku alebo v 

mekke módneho e-commerce vo Švédsku. Neskôr sme zaexperimentovali - prišli sme na balkánsky trh, do Rumunska, a 

zafungovalo to výborne. 

 

* Čo to znamená? 

 

Rastieme tam omnoho rýchlejšie, marketing je veľmi lacný a konkurencia prakticky neexistuje. Možno by sme dokázali 

veľa zarobiť aj v Nemecku, no prvých pár rokov by sme museli bojovať s desiatkami konkurentov, aby sme sa eventuálne 
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stali aspoň trojkou na trhu. Na menších trhoch sa vieme stať jednotkou prakticky okamžite. No ani naša balkánska 

skúsenosť nie je úplne bez problémov. Rumuni používajú takmer výlučne platbu na dobierku. Snažíme sa ich motivovať k 

tomu, aby platili kartou, ale aj tak nám to stále kazí cashflow. Na peniaze z pošty čakáme aj mesiac. 

 

* Neplánujete prechod aj za hranice Európy? 

 

Určite máme globálne ambície. V Európe sme sa oťukali a zistili, ako to funguje. No ak k tomu dôjde, tak najskôr 

začiatkom roka 2018. Najviac zvažujeme prechod do Turecka, Iránu, Spojených arabských emirátov a do Kataru. Sú to 

dobré príležitosti, sankcie padajú, e-commerce rastie, marže sú tam vyššie a o bonitnú klientelu nie je núdza. Navyše ide 

o moslimské krajiny - výber štýlových okuliarov je tam dôležitý, keďže tvár je, žiaľ ešte stále, na mnohých miestach 

prakticky jediná časť tela, ktorú môžu tamojšie ženy odhaliť. 

 

* Podľa čoho určujete perspektívnosť jednotlivých trhov? 

 

Na týchto rozhodnutiach spolupracujeme s tímom slovenského Googlu. Ich analýza zohľadňuje desať dôležitých 

ukazovateľov, ako sú napríklad priemerná cena kliku, veľkosť populácie alebo HDP na obyvateľa. Pre každú krajinu 

vypočíta finálne skóre, ktoré medzi sebou porovnáva. To nám rozhodovanie radikálne uľahčuje, i keď berieme do úvahy 

aj ďalšie faktory. Na základe ich odporúčaní sme napríklad okamžite otvorili Holandsko. 

 

* Sú nejaké rozdiely aj medzi nákupmi zákazníkov v krajinách, kde pôsobíte? 

 

Bežná veľkosť nákupného košíka dosahuje 120 eur. Švédi idú iba zriedka pod túto sumu. Čo ma však zarazilo, sú nákupy 

Rumunov, Maďarov alebo Slovákov. To sú samé extrémy - buď idú po najlacnejších Polaroidoch, alebo rovno po Prade a 

Armanim. Potrpia si na to, aby mali drahú značku a aby to každý videl. 

 

* Ktoré značky predávate najviac? 

 

Najpopulárnejšie značky sú jednoznačne Ray-Ban a Oakley, iba samotný model Ray-Ban Aviator predstavuje viac ako 

päť percent našich obratov. Ďalej to už závisí od jednotlivej krajiny - tretím najpopulárnejším modelom sú v severských 

štátoch okuliare značiek Persol a Prada, v Rumunsku a Maďarsku je to Carrera. 

 

* Aké dosahujete tržby? 

 

V júli sme sa priblížili hranici pol milióna eur, v auguste ju pravdepodobne prekonáme. Minulý rok sme zaznamenávali 

rast 20 - 30 percent, od začiatku tohto roka rastieme medzimesačne o 15 - 20 percent. Neočakávam, že by sa tento trend 

zastavil. 

 

* Ale do čiernych čísel ste sa ešte nedostali. 
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Naša stratégia je založená na dlhodobej vízii, ktorá počas prvých rokov ráta s veľmi agresívnym rastom, je to v našej 

DNA. To znamená ísť v začiatku za cenu straty, prostredníctvom agresívneho marketingu páliť viac peňazí, než firma 

získa. Pre investora nie je až také podstatné, či robíte červené čísla, pokiaľ si držíte zdravé marže a raketový rast. 

Amazon bol tiež prvých desať rokov v strate, do istej miery neprofituje dodnes, a napriek tomu je jednou z 

najhodnotnejších spoločností na svete. 

 

SPÄŤ NA ZAČIATOK 

 

* Ako ste sa dostali k e-shopom? 

 

Mojím cieľom nebolo venovať sa startupom. Chcel som robiť niečo dobrodružné a veľa cestovať. Po troch rokoch štúdia 

vo Viedni som si začal hľadať prácu, dúfal som, že vyjde niečo ako McKinsey. Potom som našiel inzerát na stáž v 

Juhovýchodnej Ázii - bez toho, aby bolo napísané, v ktorej krajine alebo na akú pozíciu. Prezradili iba toľko, že ide o 

prácu pre Rocket Internet. 

 

* To stačilo? 

 

Je to najväčší startup inkubátor na svete. Respektíve sa tak profiluje, v skutočnosti je to obrovský investičný fond so 

zameraním na startupy. Neváhal som. 

 

* Čo sa dialo následne, prijali vás a poslali do Ázie? 

 

Pri pohovore som sa opýtal, kedy nastupujem. Dostal som odpoveď, na ktorú v živote nezabudnem: ,,Včera bolo 

neskoro." Tak som sa zbalil a do siedmich dní som už letel do Vietnamu. Nestihol som sa dať ani zaočkovať. 

 

* Nakoniec sa z toho vykľula práca pre rozbiehajúci e-shop Lazada. 

 

Prišiel som v úplných začiatkoch, vtedy sa to ešte volalo Projekt Anakonda (smiech). Bol som zamestnanec číslo 15. 

Našou úlohou bolo vybudovať juhovýchodoázijskú obdobu Amazonu. Dostávali sme šialené deadliny - to však napokon 

súvisí so stratégiou Rocket Internetu, ktorú sme si odniesli aj do Eyerimu. 

 

* To je tá stratégia agresívneho rastu? Ako to vyzerá v praxi? 

 

Bolo nás naozaj iba zopár, keď sme dostali prvý e-mail: ,,Chalani, na účte máte 40 miliónov. Nezaujíma nás ako, ale do 

roka musíte byť najväčší e-shop v krajine." Počas troch mesiacov sme sa rozrástli na tím 300 ľudí, nestíhali sme ani 

dokupovať nábytok. Za jedným stolom sme pracovali aj ôsmi. Jediná inštrukcia, ktorá počas toho obdobia prišla, bola, že 

naším najdôležitejším ukazovateľom je počet objednávok. Cieľom bolo predávať čo najviac, pokojne aj za nákupné ceny. 
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Navyše z toho spravili súťaž: mali sme sa predbiehať v počte objednávok s ďalšími čerstvo otvorenými pobočkami v 

Indonézii, Malajzii, Thajsku a na Filipínach. Predávali sme toho na kvantá, iba detských plienok sme denne posielali za 

kamión. Po troch mesiacoch došlo k zmene. V ďalšom e-maile stálo: ,,Chalani, odteraz sa zamerajte na obrat." 

Prispôsobili sme sa a museli sme prejsť z lacných produktov na elektroniku. Denne sme predali 60 kusov Samsungov 

Galaxy. Po dvoch mesiacoch nám opäť prišiel e-mail: ,,Odteraz ideme na zisk." 

 

* Toto je aj podľa vás správna stratégia na rozbeh úspešného e-shopu? 

 

Ak máte hlboko do vreciek, tak určite. Na začiatku sa snažíte prilákať čo najviac ľudí a je jedno, koľko peňazí míňate. 

Potom to otočíte a idete už na optimalizáciu zisku. Dôležité je aj nastavenie tímu - na začiatku potrebujete podnikateľov, 

ktorí sú to schopní rozbehnúť. Pri prechode do zisku skôr ľudí z consultingu a investičných bankárov, ktorí to dotiahnu do 

exitu. 

 

* Na akej pozícii ste pôsobili vy? 

 

Mal som na starosti obsahovú produkciu - čo ma postavilo do úplného centra firmy. Dňom a nocou sme fotili státisíce 

produktov, písali technické špecifikácie a následne sme ich dávali do databázy. Nezastavil som sa, riešil som všetko - od 

marketingu, cez ceny až po zákaznícky servis. Mal som šťastie, že som pôsobil vo Vietname. 

 

* Prečo? 

 

Pôvodne nechceli tú pobočku ani otvoriť, väčšinu peňazí vrážali do Indonézie, ktorá bola vtedy považovaná za najviac 

perspektívnu krajinu na internetové podnikanie vo svete. Indonézia mala vtedy 250 miliónov obyvateľov, ale iba 40 

percent z nich používalo internet. Pričom v priebehu nasledujúcich troch rokov sa pripojilo ďalších 80 miliónov ľudí a tento 

trend stále pokračuje. Čiže to vyzerá takto (luskne prstami): každých pár rokov vám pribudne na trhu nové Nemecko. 

Nám sa ich podarilo predbehnúť. Vietnam, ktorý mal vtedy HDP len necelých 1 300 amerických dolárov na hlavu, sme 

vyšvihli na najúspešnejšiu pobočku Lazady. Potom do e-shopu investovali JP Morgan (50 miliónov USD), došlo k 

organizačným zmenám a celý náš top manažment presunuli do Indonézie - chceli, aby zopakovali úspech z Vietnamu. 

Pre mňa to znamenalo, že som sa po štyroch mesiacoch stáže dostal vo vietnamskej pobočke do riadiacej pozície, stal 

sa zo mňa produktový manažér. Mal som 21 rokov a pod sebou tím 34 ľudí. 

 

* Poriadna skúsenosť. Ako to hodnotíte pri spätnom pohľade? 

 

Bola to neuveriteľná jazda. Firma bola postavená na ľuďoch, ktorí pomaly halucinovali z nedostatku spánku. Pracovali 

sme aj 16 hodín denne, štýlom: red bull, káva, ideš. Ázia ma naučila vyrovnať sa s diskomfortom, pracovať v 36-

stupňových horúčavách s nefunkčnou klimatizáciou a nenechať sa vyrušovať ani poldňovým výpadkom prúdu alebo tým, 

že nefunguje WiFi. Vtedy sa treba postaviť a presunúť 40-členný tím do najbližšej kaviarne. 
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* Neľutujete spätne odchod z e-shopu Lazada? Pred pár mesiacmi v ňom za dve miliardy dolárov odkúpil kontrolný podiel 

Jack Ma, najbohatší muž Číny a zakladateľ portálu Alibaba. 

 

Neľutujem, aj tak u mňa nikdy nehrozila možnosť získať nejaký podiel. Naň mali nárok iba vysoko postavení manažéri, aj 

to iba na nejakých 0,5 percenta. Lazadu však stále veľmi ostro sledujem, mám tam množstvo kamarátov a blízkych 

spolupracovníkov, ktorí nám dodnes radia pri smerovaní Eyerimu. 

 

* Po ôsmich mesiacoch ste sa vrátili späť na Slovensko. 

 

Bol som motivovaný, chcel som rozbehnúť niečo vlastné. Prišiel som späť do Spišskej Novej Vsi a s partiou kamošov zo 

strednej školy sme začal rozbiehať e-shop na potlač tričiek. Už po pár mesiacoch bolo jasné, že to nikam nesmeruje. 

Napriek tomu, že som sa opäť mnohému priučil, bolo to dosť frustrujúce obdobie. Navyše mi chýbala Ázia. Práve v tom 

čase sa mi ozvalo zopár bývalých manažérov z Rocket Internetu s tým, že rozbehli vlastný fond NOVA Founders a 

zháňajú ľudí do Malajzie. Pre mňa to bolo vykúpenie. 

 

* Tam ste sa dostali k biznisu s okuliarmi. 

 

Chcel som skúsiť big data a marketing, ale potrebovali ma do e-shopu s okuliarmi (GGG Glasses Group Global). Súhlasil 

som pod podmienkou, že to bude iba dočasné. Pomôžem im pri rozbehu a oni ma potom presunú, kam som chcel. 

Napokon som tam zostal 14 mesiacov a spoznal som Yassaman, s ktorou sme neskôr založili Eyerim. Naše stretnutie 

bolo pre založenie spoločnosti kľúčové, bez toho by to nešlo. Ona je iniciátorka, má obrovský drive, ja som punktičkár a 

veci dokončujem. Spolu sme našli úžasnú symbiózu. 

 

* Vtedy ste si povedali, že sami dokážete robiť e-commerce lepšie? 

 

Vo Vietname som sa naučil, ako biznis robiť a v Malajzii, ako ho nerobiť. Nechcem zachádzať do detailov, ale bol to čistý 

chaos. No nazbierali sme potrebné know-how a kontakty na prvotriednych dodávateľov. V októbri 2014 sme začali 

budovať tím, pridala sa k nám moja sestra Andrea a dlhoročný kamarát Braňo Ramšák. Cestou do Európy sme si s 

Yassaman ešte odskočili na trojtýždňový oddych do Iránu. Počas ciest sme domysleli prakticky celý koncept. 

Medzičasom sa Aďa a Braňo postarali o formality, vymysleli názov firmy a do čerstvo založenej eseročky sme sa vrátili v 

decembri 2014. 

 

* Odkiaľ ste zobrali kapitál na rozbeh firmy? 

 

Do prvého rozbehu sme dali všetky svoje úspory, asi 16-tisíc eur. Začali sme hľadať investora, úvodnú prezentáciu sme 

rozposlali asi 30 investičným fondom po celej Európe. Yassaman mi jedného dňa prišla nadšená oznámiť, že nám 

odpísali z Neulogy Ventures zo Slovenska. Moja reakcia bola: ,,Čože? Doma niekto rieši startupy?" Posledných šesť 

rokov som žil v zahraničí. Netušil som, kto sú WebSupport, sli.do alebo Pixel Federation 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 9. 2017 

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

 

* Napokon ste dostali od Neulogy seed investíciu 200-tisíc eur. 

 

Bolo to od nich dosť neštandardné, investori chcú zväčša vidieť prvé výsledky, až potom do vás vrazia peniaze. My sme 

dostali investíciu dva mesiace predtým, ako sme vôbec spustili web. 

 

* Čo ich presvedčilo? 

 

Páčil sa im náš tím. Boli sme stopercentne odhodlaní a mali za sebou relatívne veľkú skúsenosť z Ázie. 

 

* Ako to hodnotíte pri spätnom pohľade? 

 

Bol to neskutočný vabank, vedel som, že tú investíciu potrebujeme. Počas rokovaní sme už dávno minuli prvotný kapitál 

a na stole sme mali faktúry za 5-tisíc eur po splatnosti. Bola to šialená doba, štyria founderi sme bývali v 1,5-izbovom 

byte vo Viedni. Chodili sme si vtedy s Braňom privyrábať do pekárne. Pracovali sme od skorého rána, okolo obeda sme 

sa vracali do bytu a púšťali sa opäť do e- 

-mailov. Stále dookola. Až kým neprišla investícia. 

 

* Potom ste sa presunuli do Bratislavy. 

 

Bolo to v septembri 2015. Dostali sme miesto v co-workingovom priestore The Spot v Bratislave. No začiatky boli ťažké, 

snažili sme sa šetriť na každom eure, sám som si takmer nič nevyplácal. Nemal som vlastný byt, prespával som u 

kamarátov alebo v kancelárii pod stolom v spacáku. Ráno som sa snažil zobudiť skôr, než prídu ostatní do práce a prejsť 

po chodbe so zubnou kefkou zastrčenou vo vrecku nohavíc tak, aby si nikto nič nevšimol. Dnes sa mi z toho sťahuje 

žalúdok. Už nikdy viac. 

 

NA DLHÉ LAKTE 

 

* Dá sa vôbec v tomto segmente ešte rásť? 

 

Samozrejme, v súčasnosti sa zo všetkých kníh predá online viac ako 50 percent. Pri elektronike a oblečení je to vo 

vyspelých krajinách 40 percent. Pri okuliaroch to nie sú ani tri percentá. Pritom sa predpokladá, že do roku 2022 by to 

malo byť už 25 percent. 

 

* Prečo to teraz stagnuje, je dôvodom nedostatok dopytu? 

 

Dopyt by bol, ale prostredie je extrémne skostnatené a de facto monopolizované. Prakticky celú svetovú produkciu má v 

rukách päť veľkých hráčov, pritom najväčším gigantom je talianska Luxottica (jej vlastníkom je Leonardo del Vecchio s 
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rodinou, 50. najbohatší muž sveta, magazín Forbes odhaduje jeho majetok na 17,9 miliardy USD). Dokopy sa snažia o 

kontrolu nad distribučnými kanálmi a cenotvorbou. Práve to prechod k e-commerce do veľkej miery narúša. Keď to mám 

k niečomu prirovnať, tak eyerim pôsobí pre kamenný sektor predaja okuliarov podobne disruptívne, ako Uber pre 

taxislužby alebo AirBnB pre hotelierstvo. Samozrejme obrazne, porovnávať sa nemôžeme. 

 

* Ako sa stavajú títo tradiční hráči k prechodu do online priestoru? 

 

Posledné tri roky mali voči online vyslovene nepriateľský postoj, ale v poslednom čase pociťujeme určitú transformáciu 

ich myslenia. Začínajú si uvedomovať, že online je budúcnosť a najsilnejší kanál pre rast, a zároveň sa aj do 

manažmentu týchto spoločností dostáva čoraz viac mladých a progresívne mysliacich ľudí. 

 

* Stretli ste sa už s tým, že sa na trhu predávajú aj predražené staré kolekcie, ktoré sa tvária ako novinky? 

 

Takmer každý týždeň nás kontaktujú firmy, ktoré za lacný peniaz skupujú kolekcie aj spred piatich rokov a ponúkajú ich 

do obchodov so stopercentnou maržou za tak šialené ceny, ako je sedem - desať eur. 

 

* Nie je to výhodné? 

 

Áno, ale nechceme to. Máme najnovšie kolekcie a tie staré automaticky vyraďujeme. 

 

* A ako to dokážete zaručiť? 

 

Je to tak naprogramované - robot nám každý deň skontroluje všetky kolekcie od dodávateľov a automaticky ich 

porovnáva s našou databázou. V priebehu jedného týždňa tak vieme zaradiť každú novinku a, naopak, staré modely 

vyradiť čo najskôr.  

 

* Na základe čoho si vyberáte, ktoré značky a produkty zaradíte do portfólia? 

 

Na začiatok je kľúčové uzatvoriť dohody s piatimi najväčšími globálnymi dodávateľmi. Najdôležitejšia je Luxottica, tá má 

prémiové značky ako RayBan, Oakley, Prada, Armani, Vogue, Versace či Miu Miu. Safilo má pod sebou okuliare Carrera, 

Tommy Hilfiger a Polaroidy, nasledujú Marchon a Marcolin, ten druhý ponúka Toma Forda. Potom je tu Kering, ten je 

veľmi vzácny: má Gucciho. A to už niečo znamená. Dokopy môžeme mať pri týchto piatich dodávateľoch neobmedzený 

prístup k viac ako stovke najväčších mainstreamových značiek, ktoré na trhu idú. Potom, keď sa už chceme ako e-shop 

odlíšiť, musíme ísť aj do nezávislých dizajnérskych značiek, ako sú napríklad Italia Independent, Mykita, Serengeti alebo 

uvex. 

 

* A vy máte tak trocha zo všetkého? 
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My sa snažíme všetko toto skĺbiť pod jednu strechu a ponúkať ako fajnšmekerské dizajnové okuliare, tak aj komerčné 

klasiky a lacné polaroidy na šoférovanie. No a naším najnovším cieľom je prísť s vlastnou kolekciou dizajnových 

okuliarov. Neuveriteľne sa to rozbieha, niektoré firmy na tom zarábajú milióny. Asi najlepším príkladom sú Hawkers. 

Počuli ste už o nich? 

 

* Nie, vôbec. 

 

Dávajú si vyrobiť vlastné dizajnové okuliare v Číne. Čo ušetria na výrobných nákladoch, vrazia do marketingu. Nadviažu 

spoluprácu so známou tvárou - Rihannou, Stevom Aokim, LA Lakers alebo najnovšie s Lionelom Messim. Následne tie 

trojeurové okuliare predávajú za vyše 30 eur. 

 

* Dobrý biznis. 

 

Áno, ale podľa mňa je to aj jediná cesta, ako upútať mileniálov. Tí nechcú nič drahé, žiaden Ray-Ban, skôr niečo štýlové, 

čo ich bude asociovať s niekým, koho uznávajú. Preto už aj dnes budujeme pri prechode na nové trhy spolupráce s 

miestnymi blogermi a influencermi. 

 

* Ako ďaleko ste sa zatiaľ dostali s prípravou vlastnej kolekcie? 

 

Teraz vymýšľame koncept, kolekciu by sme chceli spúšťať začiatkom budúceho roka. Je nám však úplne jasné, že je to 

krok, ktorý musíme urobiť. Ďalším je expandovať do odvetvia zdravotnej optiky, do šošoviek. Chceme zachytiť vlnu 

zdravého životného štýlu a starostlivosť o oči je jej súčasťou. Tam je u nás neskutočný potenciál. 

 

* Čo si máme pod tým predstaviť? 

 

V tomto segmente môžeme mať aj 80-percentné marže a stále dokážeme byť lacnejší, než je to v kamenných optikách 

bežné. Práve budujeme aplikáciu, cez ktorú si u nás budete môcť objednať šošovky na mieru hneď po návšteve očného 

lekára. Podobným smerom sa chceme uberať aj zo strategického hľadiska: naším cieľom je pretransformovať sa z e-

shopu na online optiku, najať vlastných lekárov a stať sa skôr technologickou firmou. 

 

* Ako sa dá do biznisu s optikou zakomponovať technológia? 

 

Budujeme spomínanú aplikáciu, pripravujeme virtual try-on - modul, cez ktorý vám webkamera nasníma tvár a 

vyselektuje najvhodnejší typ okuliarov, ktorý si následne na sebe sami ,,vyskúšate". Používame jedinečné nástroje, ako 

napríklad Exponea, ktoré nám segmentujú užívateľov podľa ich správania a na webe dostávajú na mieru šitý obsah. 

Čoskoro to bude fungovať tak, že keď prídete na stránku e-shopu vy a ja, každý uvidíme niečo iné. Ďalšou prevratnou 

vecou bude geolokácia. 
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* Čo to znamená? 

 

Predstavte si, že len čo stúpne vonku teplota, príde vám notifikácia, aby ste nezabudli na slnečné okuliare a hneď aj 

ukáže individualizovanú ponuku. Čoskoro budeme na Slovensku pilotovať chatboty - čiže umelú inteligenciu, ktorá bude 

komunikovať so zákazníkom cez Facebook. Práve to je budúcnosť e-commerce. Dnes už dokáže zo sociálnych sietí 

vyčítať, či ste žena, alebo muž a aké máte preferencie podľa vašich predošlých návštev stránky. Odtiaľ je už iba kúsok k 

tomu, aby ste do Facebooku zadali číslo kreditnej karty a ak sa vám produkt páči, chatbot vám ponúkne možnosť 

dokončiť celú objednávku jediným klikom. Prakticky bez nutnosti navštíviť web. 

 

* Na stránke akceptujete aj virtuálnu menu bitcoin. Je taktiež za tým táto filozofia? 

 

Bitcoinom sa u nás dalo platiť skôr ako kreditnou kartou (smiech). Skrátka chceme posúvať hranice a ak sa niečo deje na 

poli technológií, chceme byť pri tom. 

 

--- 

 

Naším cieľom je pretransformovať sa z e-shopu na online optiku, najať vlastných lekárov a stať sa skôr technologickou 

firmou. 

 

---- 

 

Martin Zahuranec (26) 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi sa k e-commerce dostal ešte počas štúdia na univerzite vo Viedni. Pod hlavičkou 

nemeckého startup inkubátora Rocket Internet odletel do Vietnamu rozbehnúť e-shop Lazada, ktorý je označovaný za 

juhovýchodoázijskú verziu Amazonu. Neskôr prešiel do spoločnosti NOVA Founders, pre ktorú administroval e-shop s 

okuliarmi GGG Glasses Group Global v Malajzii. Práve tam nazbieral potrebné know-how a kontakty na dodávateľov, 

ktoré využil pri rozbehu vlastného biznisu na Slovensku. Je vášnivým cestovateľom, dosiaľ navštívil vyše 40 krajín sveta 

a tento mesiac plánuje výstup na najvyšší africký vrch Kilimandžáro. 

 

---- 

 

EYERIM 

 

Online e-shop s dizajnérskou optikou je na trhu od roku 2015. Ponúka približne 20 000 okuliarov od viac ako 50 

dizajnérov, pričom sortiment siaha od slnečných až po lyžiarske okuliare. Pripravuje aj vlastnú kolekciu a prienik na trh s 

dioptriami a šošovkami na mieru. Zamestnáva 20 ľudí a v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách sveta. Medzi jeho investorov 

patria Neulogy Ventures a 3TS Capital Partners. 
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---- 

 

3TS CAPITAL PARTNERS 

 

Fond rizikového kapitálu, ktorý v regióne strednej a východnej Európy investuje do oblasti technológií, médií a do e-

commerce. Stojí za ním investičný fond americkej technologickej spoločnosti Cisco, fínsky inovačný fond Sitra, nemecká 

rozvojová banka KfW a ďalší. Fond už má skúsenosť s investíciami na našom trhu - v minulosti investoval do českého e-

shopu Mall, do systému spoplatnenia webového obsahu Piano a naposledy do retailového online obchodu Zoot. 

 

---- 

 

Od začiatku bolo našou stratégiou rozbehnúť Eyerim na trhoch, ktoré sú príliš marginálne na to, aby na ne prišiel veľký 

hráč ako Amazon. 

 

---- 

 

Foto: 

 

Po úspešnom uzatvorení prvého investičného kola. Zľava: Elbruz Yilmaz (3TS Capital Partners), Ivan Štefunko (Neulogy 

Ventures), nasleduje štvorica zakladateľov Eyerimu (Yassaman Omidbakhsh, Martin Zahuranec, Branislav Ramšák, 

Andrea Zahurancová) a Jiří Beneš (3TS Capital Partners). 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Tajomstvá v literatúre: Rožňavu navštívi známa spisovateľka 

 [roznava.dnes24.sk; 11/09/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/tajomstva-v-literature-roznavu-navstivi-znama-spisovatelka-279252 

 

 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravuje pre milovníkov dobrých kníh v rámci projektu Tajomstvá v 

literatúre stretnutie s úspešnou slovenskou spisovateľkou Janou Pronskou. 

 

Jana Pronská vyštudovala Strednú priemyselnú školu banícku a geologickú v Spišskej Novej Vsi. Pôvodne pracovala 

ako ekonómka v rodinnej firme. Písať začala už v detstve. Najprv to boli rozprávky a básničky. "Vášeň, pomsta, intrigy, 

zrada, história, napätie…od detstva ma lákali historické príbehy," prezradila Jana Pronská. 

 

Podujatie sa uskutoční v stredu, 20. septembra 2017 o 17:00 hod. v priestoroch knižnice na ul. Lipová č.3. 

 

http://roznava.dnes24.sk/tajomstva-v-literature-roznavu-navstivi-znama-spisovatelka-279252
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"Keby dodnes fungovali v mojom rodisku rudné bane, možno by som nikdy nechytila do rúk spisovateľské pero. Ale osud 

to chcel asi inak. Dnes som sa zaradila medzi úspešných majiteľov stotisícky a som nesmierne šťastná, že čitateľmi 

mojich historických románov nie sú len ženy, ale, predstavte si, aj muži," dodala Pronská. 

 

Podľa pracovníčky rožňavskej knižnice Tatiany Bachňákovej, svoje veľké písanie odštartovala Jana Pronská v roku 2008 

prvým románom Zlatníkova chovanica. "Za takmer desať rokov má na svojom konte už množstvo kníh a čitateľov jej 

románov neustále pribúda. Či je jej spisovateľským vzorom Marija Jurič Zagorka a najobľúbenejšou historickou 

osobnosťou Maria Mancini, a nielen to, prezradí už samotná autorka na podujatí v Rožňave, kde to bude už jej druhá 

návšteva," doplnila Bachňáková. 

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Vstup je voľný. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  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? 

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

 

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:  
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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 BRATISLAVA  

 

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? 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 9. 2017 

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

"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 

 

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 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 9. 2017 

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

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? 

 

"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 
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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). 

 

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:  
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Dubnica sa po trinástich 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? 

 

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 
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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. 

 

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."  
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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 

 

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. 
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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."  

 

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 
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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). 

 

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."  
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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 

 

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 
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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. 

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:  
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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. 

 

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? 
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"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 

 

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 
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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 

 

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. 
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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 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Divadelníci priblížia príbeh požiaru veže kostola 

 [spis.korzar.sme.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20648080/divadelnici-priblizia-pribeh-poziaru-veze-kostola.html 

 

Odohrajú divadelné predstavenie Smrť drží v ústach oheň. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Galéria umelcov Spiša V Spišskej Novej Vsi je miestom, ktoré sa vo štvrtok 14. septembra 

premení na divadelné dosky a ponúkne umelecký zážitok. 

 

Na nádvorí budovy sa odohrá divadelné predstavenie Smrť drží v ústach oheň. 

 

Verejnosť si bude môcť hru pozrieť o 19.00 h, pre študentov sa predstavenie odohrá v dopoludňajších hodinách. 

 

V galérii sa predstavia ochotníci z Divadla teatrálnej skratky a tanečníci z Denzz Industry, ktorí počas predstavenia 

priblížia smutnú históriu mesta Spišská Nová Ves. 

 

Priblížia kus histórie 

 

"Vďaka inscenácii sa pokúšame priblížiť divákom nielen históriu nášho mesta, ale i históriu Slovenska a celej vtedajšej 

monarchie. Naše dejiny nie sú len izolovanými regionálnymi dejinami, ale sú súčasťou uhorských i svetových dejín. 

Revolúcie, ktoré sa v polovici 19. storočia preliali celou Európou, postihli i nás a rovnako sa tu prejavili i snahy o 

zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v štáte," priblížil režisér hry Peter Karpinský. 

 

Inscenácia je postavená na reálnych historických faktoch a jej cieľom je sprostredkovať prežívanie obyčajných ľudí, ktorí 

sú súčasťou veľkých historických udalostí. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20648080/divadelnici-priblizia-pribeh-poziaru-veze-kostola.html
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Príbeh priblíži požiar veže kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa nachádza v centre mesta a je najvyššou 

kostolnou vežou na Slovensku. 

 

Jej vznik sa spája s revolučným rokom 1848. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Slovnaft Cup, 3. forduló: Kupán vágták a Prešovot, futballünnepre készülnek 

Szentpéteren 

 [parameter.sk; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/slovnaft-cup-3-fordulo-kupan-vagtak-presovot-futballunnepre-keszulnek-szentpeteren 

 

Kedden kilenc mérkőzést rendeztek, szerdán viszont már valódi nagyüzem lesz a labdarúgó Szlovák Kupa (Slovnaft Cup) 

3. fordulójában.  

 

A keddi játéknap meglepetését az szolgáltatta, hogy a nyugat-szlovákiai III. liga máriatölgyesi listavezetője "kupán vágta" 

a Fortuna Ligás eperjesi Tatrant. A Slovan teljesítette az elvárásokat. 

 

Szerdán a DAC is csatasorba áll, a sárga-kékekre a dévényújfaluiak fenik a fogukat. Igazi fociünnepre a szentpéteriek 

számítanak, ők ugyanis az élvonalbeli nagyszombati Spartakot fogadják. Ugyancsak sok nézőre van kilátás a Hodos–

Pohronie összecsapáson. 

 

A keddi kupaeredményekben tallóztunk: 

 

Bánová –Prievidza 4:2 (1:2) 

 

Dubnica–1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

Hajnáčka–Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

Soľ–Bardejov 1:1 (0:1) – büntetőkkel: 4:2 

 

Lipany–Trebišov 3:0 (2:0) 

 

Krompachy–Lokomotíva Košice 0:1 (0:1) 

 

Kalša–Podbrezová 0:3 (0:2) 

http://parameter.sk/slovnaft-cup-3-fordulo-kupan-vagtak-presovot-futballunnepre-keszulnek-szentpeteren
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Harichovce–Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

Malacky–Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

A szerdai műsor: 

 

16.00: Hrušovany–Rača Bratislava 

 

Devínska Nová Ves–DAC 

 

Szentpéter–Spartak Trnava 

 

Hodos–Pohronie 

 

Myjava–Púchov 

 

Nagyölved–Inter Bratislava 

 

Trenčianske Teplice–FC Nitra 

 

Borčice–FC STK Fluminense Somorja 

 

Poltár–Zemplín Michalovce 

 

Závažná Poruba–MŠK Žilina 

 

Belá-Dulice–Tornalja 

 

Vysoká nad Kysucou–Poprad 

 

Oravská Poruba–Námestovo 

 

Medzev–FK Senica 

 

Pavlovce nad Uhom–Snina 

 

Levoča–MFK Ružomberok  
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16.30: Pata–Zvolen 

 

Most pri Bratislave–Skalica 

 

A Slovnaft Cup játékszabályai szerint a 3. fordulóban is egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Döntetlen esetén nincs 

hosszabbítás, egyből tizenegyes-párbaj következik. 

 

ái  

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Umelecký zážitok v našom meste: Divadelníci priblížia príbeh požiaru veže kostola 

 [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/umelecky-zazitok-v-nasom-meste-divadelnici-priblizia-pribeh-poziaru-veze-kostola-279405 

 

 Netradičná kombinácia. Ochotníci z Divadla teatrálnej skratky a tanečníci z Denzz Industry priblížia svojím predstavením 

smutnú históriu Spišskej. 

 

Galéria umelcov Spiša V Spišskej Novej Vsi je miestom, ktoré sa vo štvrtok 14. septembra premení na divadelné dosky 

a ponúkne umelecký zážitok. Na nádvorí budovy sa odohrá divadelné predstavenie Smrť drží v ústach oheň. Verejnosť si 

bude môcť hru pozrieť o 19.00 h, pre študentov sa predstavenie odohrá v dopoludňajších hodinách. 

 

V galérii sa predstavia ochotníci z Divadla teatrálnej skratky a tanečníci z Denzz Industry, ktorí počas predstavenia 

priblížia smutnú históriu mesta Spišská Nová Ves. "Vďaka inscenácii sa pokúšame priblížiť divákom nielen históriu 

nášho mesta, ale i históriu Slovenska a celej vtedajšej monarchie. Naše dejiny nie sú len izolovanými regionálnymi 

dejinami, ale sú súčasťou uhorských i svetových dejín. Revolúcie, ktoré sa v polovici 19. storočia preliali celou Európou, 

postihli i nás a rovnako sa tu prejavili i snahy o zrovnoprávnenie postavenia Slovákov v štáte," priblížil režisér hry Peter 

Karpinský. 

 

Inscenácia je postavená na reálnych historických faktoch a jej cieľom je sprostredkovať prežívanie obyčajných ľudí, ktorí 

sú súčasťou veľkých historických udalostí.Príbeh priblíži požiar veže kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý sa 

nachádza v centre mesta a je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Jej vznik sa spája s revolučným rokom 1848. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

http://spisska.dnes24.sk/umelecky-zazitok-v-nasom-meste-divadelnici-priblizia-pribeh-poziaru-veze-kostola-279405
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Späť na obsah 

 

1.7.  Dôležité info pre motoristov: V Spišskej nastáva zmena týkajúca sa obhliadok vozidiel 

 [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-informacie-pre-motoristov-nastava-zmena-pri-obhliadkach-vozidiel-279391 

 

 Motoristi zo Spišskej a okolia, zbystrite pozornosť. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi 

informovalo o nastávajúcej zmene. 

 

Ak sa chystáte na obhliadku motorového vozidla v našom meste, už onedlho musíte počítať so zmenou. Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi informovalo motoristickú verejnosť o chystanej zmene, ktorá sa týka 

miesta obhliadok vozidiel. 

 

"Od pondelka 18. septembra 2017 budú obhliadky vozidiel vykonávané dopravným inšpektorátom na priestore verejného 

parkoviska pri futbalovom štadióne na ulici Ing. O.Kožucha v blízkosti hlavného vchodu," upozorňujú kompetentní s tým, 

že čas obhliadok zostane nezmenený. Na pôvodnom priestore obhliadok podľa ich slov začínajú stavebné práce. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Štartuje nový ročník I. ligy: ROZPIS zápasov hokejistov HC Topoľčany 

 [topolcany.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/startuje-novy-rocnik-i-ligy-rozpis-zapasov-hokejistov-hc-topolcany-279414 

 

 Milovníci hokeja, tešte sa! Prichádza nový ročník I. hokejovej ligy. Pozrite si kompletný prehľad zápasov topoľčianskych 

hokejistov počas základnej časti súťaže. 

 

- HC Topoľčany VS HK Dukla Ingema Michalovce – Streda 13. 9. 2017 18:00 

- HK ‘95 Považská Bystrica VS HC Topoľčany – Piatok 15. 9. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Spišská Nová Ves – Streda 20. 9. 2017 18:00 

- HC OSMOS Bratislava VS HC Topoľčany – Piatok 22. 9. 2017 18:30 

- HC Topoľčany VS HC MIKRON Nové Zámky "B" – Streda 27. 9. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK ORANGE 20 – Nedeľa 1. 10. 2017 17:00 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-informacie-pre-motoristov-nastava-zmena-pri-obhliadkach-vozidiel-279391
http://topolcany.dnes24.sk/startuje-novy-rocnik-i-ligy-rozpis-zapasov-hokejistov-hc-topolcany-279414
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- HC Topoľčany VS HK Skalica – Piatok 29. 9. 2017 18:00 

- MHK Dubnica nad Váhom VS HC Topoľčany – Streda 4. 10. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Trnava – Piatok 6. 10. 2017 18:00 

- Prešov PENGUINS VS HC Topoľčany – Streda 11. 10. 2017 18:00 

- HK Dukla Ingema Michalovce VS HC Topoľčany – Piatok 13. 10. 2017 17:30 

- HC Topoľčany VS HK ‘95 Považská Bystrica – Streda 18. 10. 2017 18:00 

- HK Spišská Nová Ves VS HC Topoľčany – Piatok 20. 10. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS HC OSMOS Bratislava – Pondelok 23. 10. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS HC MIKRON Nové Zámky "B" – Piatok 27. 10. 2017 18:00 

 

- HK Skalica VS HC Topoľčany – Streda 1. 11. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS MHK Dubnica nad Váhom – Piatok 3. 11. 2017 18:00 

- HK Trnava VS HC Topoľčany – Streda 8. 11. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS Prešov PENGUINS – Piatok 10. 11. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Dukla Ingema Michalovce – Nedeľa 22. 10. 2017 17:00 

- HK ‘95 Považská Bystrica VS HC Topoľčany – Streda 15. 11. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Spišská Nová Ves – Piatok 17. 11. 2017 18:00 

- HC OSMOS Bratislava VS HC Topoľčany – Streda 22. 11. 2017 18:30 

- HC MIKRON Nové Zámky "B" VS HC Topoľčany – Piatok 24. 11. 2017 18:30 

- HC Topoľčany VS HK Skalica – Streda 29. 11. 2017 18:00 

- MHK Dubnica nad Váhom VS HC Topoľčany – Piatok 1. 12. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Trnava – Streda 6. 12. 2017 18:00 

- Prešov PENGUINS VS HC Topoľčany – Piatok 8. 12. 2017 18:00 

- HK Dukla Ingema Michalovce VS HC Topoľčany – Streda 13. 12. 2017 17:30 

- HC Topoľčany VS HK ‘95 Považská Bystrica – Piatok 15. 12. 2017 18:00 

 

- HK Spišská Nová Ves VS HC Topoľčany – Nedeľa 17. 12. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS HC OSMOS Bratislava – Streda 20. 12. 2017 18:00 

- HC Topoľčany VS HC MIKRON Nové Zámky "B" – Piatok 22. 12. 2017 18:00 

- HK Skalica VS HC Topoľčany – Streda 27. 12. 2017 17:00 

- HC Topoľčany VS MHK Dubnica nad Váhom – Piatok 29. 12. 2017 18:00 

- HK Trnava VS HC Topoľčany – Piatok 5. 1. 2018 17:00 

- HC Topoľčany VS Prešov PENGUINS – Nedeľa 7. 1. 2018 17:00 

- HC Topoľčany VS HK Dukla Ingema Michalovce – Streda 10. 1. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS HK ‘95 Považská Bystrica – Streda 17. 1. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Spišská Nová Ves – Piatok 19. 1. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS HC OSMOS Bratislava – Streda 24. 1. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS HC MIKRON Nové Zámky "B" – Piatok 26. 1. 2018 18:00 
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- HC Topoľčany VS HK Skalica – Streda 31. 1. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS MHK Dubnica nad Váhom – Piatok 2. 2. 2018 18:00 

- HC Topoľčany VS HK Trnava – Streda 7. 2. 2018 18:00 

- Prešov PENGUINS VS HC Topoľčany – Piatok 9. 2. 2018 18:00 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Začína 1. hokejová liga: V druhej najvyššej súťaži aj s B-tímom Nových Zámkov 

 [novezamky.dnes24.sk; 13/09/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/zacina-1-hokejova-liga-v-druhej-najvyssej-sutazi-aj-s-b-timom-novych-zamkov-279418 

 

 Okrem zápasov tipsportligového Á-čka si budú môcť novozámockí fanúšikovia vychutnať aj duely B-tímu. Ten sa 

predstaví v druhej najvyššej súťaži na Slovensku. 

 

Prvá slovenská hokejová liga prešla pred začiatkom novej sezóny 2017/2018 viacerými zmenami. V tej vlaňajšej pôsobil v 

pozícii hlavného sponzora ligy výrobca minerálnych vôd Budiš, jeho pozíciu prebral nový partner St. Nicolaus. Ten 

sľubuje kvalitnú podporu na viac sezón. Už dnes, 13. septembra, začne druhá najvyššia súťaž písať svoju jubilejnú 25. 

kapitolu. 

 

Prvý prvoligový zápas odohrajú Zámčania už dnes, v stredu 13. septembra, na ľade Spišskej Novej Vsi, ktorá je farmou 

Popradu. O dva dni neskôr, v piatok 15. septembra, sa predstavia v Trnave. Prvých desať duelov odohrajú Zámčania na 

ihriskách súperov, až potom vykorčuľujú aj na novozámocký zimný štadión. 

 

Príprava HC Nové Zámky B pred sezónou 2017/2018 

 

Počas leta odohralo ´Béčko´ päť stretnutí, pričom zvíťaziť dokázalo v jednom – v druhom dueli proti Leviciam. Úlohou B-

tímu má byť príprava na prechod mladých hokejistov do prvého tímu. Tiež sa v ňom budú rozohrávať hráči prvého tímu, 

ktorí neuspokoja potreby trénera Štefana Mikeša. 

 

- Levice – Nové Zámky B 5:0 (12. augusta 2017) 

- FTC Budapešť – Nové Zámky B 4:1 (15. augusta 2017) 

- Nové Zámky B – Levice 9:2 (23. augusta 2017) 

- Dunaújváros – Nové Zámky B 9:2 (30. augusta 2017) 

- Nové Zámky B – Topoľčany 1:3 (5. septembra 2017) 

 

Káder HC Nové Zámky B 

http://novezamky.dnes24.sk/zacina-1-hokejova-liga-v-druhej-najvyssej-sutazi-aj-s-b-timom-novych-zamkov-279418
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- Brankári: Konvisser, Pavlas 

- Obrancovia: Bozhko, Hain, Trávniček, Štefánik, Bórik, Židulják, F. Kuruc, R. Ryšavý, Kochergin, Mi. Pavlikovský, 

Matejovie 

- Útočníci: K. Kovács, S. Slávik, Jesenský, S. Hariš, Ad. Kudrna, S. Šimko, M. Vörös, Matejov, Lantoši, Tužinský, Kanera, 

Vydúrek, K. Lunter, O. Štefanka, Šuba, K. Lupták, K. Musliu Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Líšky sfúkli na úvod sezóny osy zo Spišskej Novej Vsi 

 [Noviny Poprad; 35/2017; 13/09/2017; s.: 11; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

Popradské hokejistky vstúpili ako obhajkyne titulu v sobotu do nového ročníka ženskej extraligy jednoznačným domácim 

víťazstvom 7:0 nad rivalkami zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Hosťujúci tím pricestoval do Popradu iba s jedenástimi hráčkami a náporu líšok odolával iba v prvej tretine. Od druhej 

tretiny už Popradčanky spustili streleckú kanonádu. "Mali sme trochu obavy z nečistej hry súpera, nakoľko sa poznáme a 

vieme, že toto družstvo hrá pomerne zákerný hokej. Napriek tomu došlo k dvom zraneniam a niektoré dievčatá nedohrali 

zápas. Boli sme však jednoznačne lepší a bola len otázka času, koľko gólov dáme," hodnotil duel tréner ŽHK Poprad 

Milan Skokan. V zápase sa hetrikom blysla Zuzana Majeríková. "Hralo sa nám výborne a hetrik by som bez báb 

nedosiahla. Držíme vždy spolu ako kolektív. Dali sme do toho všetko a napokon to išlo samo. Od letnej prípravy si 

hovoríme, že ideme naplno za obhajobou titulu," povedala. 

 

Popradské líšky odohrajú aj druhé kolo doma. V piatok 15. septembra privítajú o 17. hodine Ice Dream Košice. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  V slovenskej hokejovej I.lige odohrali zápasy prvého kola 

 [24hod.sk; 13/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/v-slovenskej-hokejovej-i-lige-odohrali-zapasy-prveho-kola-cl535152.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Spišská Nová Ves 13. septembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v stredu na programe zápasy 1. kola. 

 

HK Spišská Nová Ves - HC Nové Zámky B 9:2 (3:1, 3:1, 3:0) 

 

http://www.24hod.sk/v-slovenskej-hokejovej-i-lige-odohrali-zapasy-prveho-kola-cl535152.html
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Góly: 16., 35. Ferleťák, 5. Adamčík, 7. Nagy, 27. Štrauch, 34. Lesňák, 43. Osuský, 51. Vartovník, 51. Mikula - 9. Novák, 

38. Trávniček. Rozhodovali: Korba - Čunderlík, Štofančík, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 202 divákov. 

 

HK Skalica - Prešov Penguins 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 

 

Góly: 12., 60. Horváth, 25. Jarolín - 43. Oško, 46. Šimčák. Rozhodovali: Mĺkvy - Hronský, Šefčík, vylúčení: 4:4, presilovky: 

0:0, oslabenia: 0:0, 726 divákov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  V slovenskej hokejovej I.lige odohrali zápasy prvého kola 

 [teraz.sk; 13/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-iliga-hk-spisska-nova-ves-h/280408-clanok.html 

 

Hokejisti HK Spišská Nová Ves nedali šancu HC Nové Zámky B, jasne zvíťazili 9:2. 

 

Na snímke zľava brankár Michal Dzubina (P. Bystrica), Lukáš Mucha (Bratislava) a Patrik Palovič (P. Bystrica) počas 

zápasu 1. kola St. Nicolaus I. ligy HC Bratislava - HK´95 Považská Bystrica 13. septembra Foto: FOTO TASR - Pavel 

Neubauer 

 

Spišská Nová Ves 13. septembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v stredu na programe zápasy 1. kola. 

 

HK Spišská Nová Ves - HC Nové Zámky B 9:2 (3:1, 3:1, 3:0) 

 

Góly: 16., 35. Ferleťák, 5. Adamčík, 7. Nagy, 27. Štrauch, 34. Lesňák, 43. Osuský, 51. Vartovník, 51. Mikula - 9. Novák, 

38. Trávniček. Rozhodovali: Korba - Čunderlík, Štofančík, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 202 divákov. 

 

HK Skalica - Prešov Penguins 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 

 

Góly: 12., 60. Horváth, 25. Jarolín - 43. Oško, 46. Šimčák. Rozhodovali: Mĺkvy - Hronský, Šefčík, vylúčení: 4:4, presilovky: 

0:0, oslabenia: 0:0, 726 divákov. 

 

HC Topoľčany - HK Dukla Ingema Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) 

 

Góly: 5. Fajčák, 8. Hančák, 45. Hamráček. Rozhodovali: Adamec - Jurčiak, P. Tvrdoň, vylúčení: 5:7, presilovky: 0:0, 

oslabenia: 0:0, 435 divákov. 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-iliga-hk-spisska-nova-ves-h/280408-clanok.html
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MHK Dubnica nad Váhom - HK Trnava 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) 

 

Góly: 6., 27., 36., 41. Kluka, 20. Nemček, 36. Ďuriš, 56. Hegyi - 27. Róth, 60. Ftáčnik. Rozhodovali: Krist - Drblík, Makúch, 

vylúčení: 4:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 657 divákov. 

 

HC OSMOS Bratislava - HK'95 Považská Bystrica 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) 

 

Góly: 15. Klučiar, 33. Mucha, 35. Podhradský, 46. Miklík - 54. Hrušík, 55. Koleda. Rozhodovali: Valachovič - Vyšný, 

Návratek, vylúčení: 4:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1301 divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  V súťaži o NAJ mesto sa Spišskej darí náramne: Sme v TOP 3 a ešte nie je koniec! 

 [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-sutazi-o-naj-mesto-sa-spisskej-dari-naramne-sme-v-top-3-a-este-nie-je-koniec-279445 

 

 Internetová súťaž o NAJ mesto Slovenska sa už pomaly blíži ku koncu. A pohľad na aktuálnu tabuľku zaiste poteší 

každého Novovešťana! 

 

Súťaž o NAJ mesto Slovenska, ktorú vyhlásil internetový portál Slovakregion, odštartovala 1. apríla a potrvá do 31. 

októbra. Keďže minulý rok sme sa mohli popýšiť spomedzi veľkej konkurencie víťazstvom, pozreli sme sa na to, ako sa 

nám momentálne darí. 

 

V priebežnom rebríčku zhruba mesiac a pol pred koncom súťaže sa zo 140 miest zatiaľ najviac darí Bardejovu, ktorý sa 

nachádza na prvom mieste. 

 

A čo naše mesto? Je to naozaj pekný pohľad! Spišská Nová Ves sa aktuálne nachádza na 2. priečke. 

 

Priebežnú top trojku spomínaného rebríčka momentálne uzatvára mesto Púchov. 

 

Poradie sa ešte môže neustále meniť a prispieť k tomu môžete aj vy. Zahlasovať za naše alebo aj iné mesto je možné 

prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať 

kompletne vyplnené registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Hlasovať za to isté mesto je možné 

maximálne jedenkrát za hodinu. 

 

Víťazom sa stane mesto, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. 

Výsledky budú zverejnené 6. novembra. 

 

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

http://spisska.dnes24.sk/v-sutazi-o-naj-mesto-sa-spisskej-dari-naramne-sme-v-top-3-a-este-nie-je-koniec-279445
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Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Slovnaft Cup: Folytatódott a hodosi focicsoda, teljesítette az elvárásokat a DAC (Videó) 

 [dac.parameter.sk; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://dac.parameter.sk/slovnaft-cup-folytatodott-hodosi-focicsoda-teljesitette-az-elvarasokat-dac-video 

 

Kedden kilenc mérkőzést rendeztek, szerdán viszont már valódi nagyüzem volt a labdarúgó Szlovák Kupa (Slovnaft Cup) 

3. fordulójában.  

 

Fotó: Fcdac.sk 

 

A keddi játéknap meglepetését az szolgáltatta, hogy a nyugat-szlovákiai III. liga máriatölgyesi listavezetője "kupán vágta" 

a Fortuna Ligás eperjesi Tatrant. Szerdán újabb élvonalbeli együttes, nevezetesen a Senica búcsúzott a 

kupaküzdelmektől. A DAC Dévényújfalun a bővebb keret tagjait felvonultatva is biztosan vette az akadályt. A hodosiak 

további történelmi tettel kerültek rivaldafénybe. Bögi László góljával ugyanis két vállra fektették a II. ligás Pohronie 

alakulatát és a kupasorozat 4. fordulójában folytatják szereplésüket. 

 

Fociünnep volt Szentpéteren, ahol a IV. ligás hazaiak és a nagyszombati Spartak megmérettetésére 1000 (!) néző volt 

kíváncsi. Súlyos vereséget szenvedtek a somorjaiak Borčicén. 

 

A szerdai eredmények: 

 

Devínska Nová Ves–DAC 0:3 (0:1) 

 

g.: Čmelík (10.), Malec (62.), Musefiu Olasunkanmi Ashiru (74.). 

 

Hodos–Pohronie 1:0 (0:0) 

 

g.: Bögi (52.). 

 

Borčice–FC STK Fluminense Somorja 5:1 (5:0) 

 

Szentpéter–Spartak Trnava 1:8 (1:4) 

 

http://dac.parameter.sk/slovnaft-cup-folytatodott-hodosi-focicsoda-teljesitette-az-elvarasokat-dac-video
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Hrušovany–Rača Bratislava 0:0 – büntetőkkel: 4:2 

 

Myjava–Púchov 2:0 (1:0) 

 

Nagyölved–Inter Bratislava 1:2 (0:0) 

 

Trenčianske Teplice–FC Nitra 0:7 (0:1) 

 

Poltár–Zemplín Michalovce 0:4 (0:2) 

 

Závažná Poruba–MŠK Žilina 0:11 (0:5) 

 

Belá-Dulice–Tornalja 4:1 (2:1) 

 

Vysoká nad Kysucou–Poprad 0:5 (0:2) 

 

Oravská Poruba–Námestovo 1:1 (0:0) – büntetőkkel: 1:2 

 

Medzev–FK Senica 1:1 (1:0) – büntetőkkel: 2:1 

 

Pavlovce nad Uhom–Snina 1:0 (0:1) – büntetőkkel: 4:5 

 

Levoča–MFK Ružomberok 1:9 (0:3) 

 

Pata–Zvolen 0:3 (0:1) 

 

Kedden játszották: 

 

Bánová –Prievidza 4:2 (1:2) 

 

Dubnica–1. FC Tatran Prešov 3:1 (0:0) 

 

Hajnáčka–Liptovský Mikuláš 1:5 (1:1) 

 

Soľ–Bardejov 1:1 (0:1) – büntetőkkel: 4:2 

 

Lipany–Trebišov 3:0 (2:0) 
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Krompachy–Lokomotíva Košice 0:1 (0:1) 

 

Kalša–Podbrezová 0:3 (0:2) 

 

Harichovce–Spišská Nová Ves 1:4 (0:0) 

 

Malacky–Slovan Bratislava 1:5 (0:2) 

 

A Slovnaft Cup játékszabályai szerint a 3. fordulóban is egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Döntetlen esetén nincs 

hosszabbítás, egyből tizenegyes-párbaj következik. 

 

ái  

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Svadobné snímky sa dajú spraviť i v zlom počasí: Fotograf zo Spišskej ukázal dôkazy 

 [spisska.dnes24.sk; 13/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/svadobne-snimky-sa-daju-spravit-i-v-zlom-pocasi-fotograf-zo-spisskej-ukazal-dokazy-279433 

 

 Zrejme každý pár túži mať vo svoj veľký deň ideálne počasie. Nie vždy to vyjde. Niekedy má však aj nepriaznivé počasie 

svoje čaro. Presvedčte sa sami. 

 

Slnečno, no nie veľmi horúco. Takéto počasie je snáď snom každej nevesty, ktorá sa pripravuje na svoj veľký deň. Ako 

spomienky na svadbu zostávajú mladomanželom bezpochyby aj fotografie. Tie sa v dnešnej dobe dajú nafotiť už naozaj 

takmer na akomkoľvek mieste. Horšie je to už však s počasím, ktoré ovplyvniť nevieme. 

 

Ako nám prezradil profesionálny svadobný fotograf zo Spišskej Novej Vsi Jozef Brajer, všetci, no najmä nevesty berú 

svadobné fotenie dosť vážne a ich snom sú slniečkové fotky. 

 

"Každý pár je sklamaný, keď je práve v ich deň zlé počasie, ale so všetkým sa dá popasovať a využiť vo svoj prospech," 

povedal s tým, že nakoniec po zhliadnutí fotiek boli v úžase, čo všetko sa dá aj keď prší. 

 

Ako doplnil, po prvotnom sklamaní začne snaha o čo najlepšie snímky, aby bol veľký deň zaľúbencov nezabudnuteľným 

zážitkom. Niektoré páry však neodradí ani hustý dážď. 

 

"Jeden pár chcel silou mocou fotky so Spišským hradom a neveste bolo jedno či prší, alebo nie. Keď sme sa driapali na 

kopec plný blata, iba jediný človek sa čudoval a to cyklista v pršiplášti, ktorý na nás pozeral, že čo to ideme stvárať," 

prezradil fotograf. 

 

http://spisska.dnes24.sk/svadobne-snimky-sa-daju-spravit-i-v-zlom-pocasi-fotograf-zo-spisskej-ukazal-dokazy-279433


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 9. 2017 

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

No nie len dážď vie spestriť svadobné fotenie. "Už som zažil aj jedno fotenie koncom októbra, keď bolo vonku šesť 

stupňov a snúbenci chceli skočiť do vody. Najhoršie na tom bolo, že pri ich fotení som musel byť aj ja do pol pása vo 

vode, aby som zachytil tú pravú atmosféru," zasmial sa svadobný fotograf. 

 

Svadobné fotky párov, ktoré boli zrealizované v nie práve príliš prívetivom počasí si môžete pozrieť v našej galérii. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Na trhu práce zháňajú strojárov. Niektoré zárobky sú od tisíc eur 

 [hnporadna.hnonline.sk; 13/09/2017; kok ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/1025931-na-trhu-prace-zhanaju-strojarov-niektore-zarobky-su-od-tisic-eur 

 

Mechanik - údržba mechanizmov 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1325153/mechanik-udrzba-mechanizmov 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Miesto: Bratislava-Ružinov 

    

  Zámočník - zvárač 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1354436/zamocnik-zvarac 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Doprastav, a.s. 

Miesto: Senec 

    

  Operátor stroja 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394741/operator-stroja-laser-trumpf-tcl3030b-operac-sys-bosch 

Mzda: od 900 E za mesiac 

Spoločnosť: KONEX, spol. s r.o. 

Miesto: Trakovice, okres Hlohovec 

    

  Koordinátor výroby 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394315/koordinator-vyroby 

Mzda: od 916 do 1065 E za mesiac 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/1025931-na-trhu-prace-zhanaju-strojarov-niektore-zarobky-su-od-tisic-eur
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Spoločnosť: PCA Slovakia, s.r.o. 

Miesto: Trnava 

    

  Pracovník obsluhy CNC brúsky 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1394641/pracovnik-obsluhy-cnc-brusky 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: MASAM, s.r.o 

Miesto: Vráble, okres Nitra 

    

  Strojný zámočník 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1342098/strojny-zamocnik 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: PACT Technologies Manufacturing s.r.o. 

Miesto: Šurany, okres Nové Zámky 

    

  Hlavný konštruktér 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1382346/hlavny-konstrukter 

Mzda: od 1000 do 1200 E za mesiac 

Spoločnosť: SEDASPORT, s.r.o. 

Miesto: Myjava 

    

  Operátor deliaceho zariadenia na rezanie vodným lúčom 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1387825/operator-deliaceho-zariadenia-na-rezanie-vodnym-lucom 

Mzda: od 1000 E za mesiac 

Spoločnosť: WaterJet NM s.r.o. 

Miesto: Nové Mesto nad Váhom 

    

  Frézar 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378080/frezar 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: VURAL a.s. 

Miesto: Žilina 

    

  Inšpektor kvality 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1393665/inspektor-kvality 

Mzda: dohodou 
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Spoločnosť: OMNIA KLF, a. s. 

Miesto: Kysucké Nové Mesto 

    

  Strojársky inžinier 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1337255/strojarsky-inzinier 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: LVD S3, a. s. 

Miesto: Tornaľa, okres Revúca 

    

  Inžinier kvality 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1378630/inzinier-kvality 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: Illichmann Castalloy s. r. o. 

Miesto: Žarnovica 

    

  Konštruktér hydrauliky 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1299709/konstrukter-hydrauliky 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: TATRAVAGÓNKA a.s. 

Miesto: Poprad 

    

  Majster v strojárskej výrobe 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1393142/majster-v-strojarskej-vyrobe 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: SBAJ INMART, a.s. 

    

Miesto: Bardejov 

    

  Operátor v kovovýrobe 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1392760/operator-v-kovovyrobe 

Mzda: dohodou 

Spoločnosť: KOVOMAN, s.r.o. 

Miesto: Michalovce 

    

  Strojársky technológ 

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1356968/strojarsky-technolog 
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Mzda: dohodou 

Spoločnosť: BMZ a.s. 

Miesto: Spišská Nová Ves 

 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Vykročte s nami za zdravším srdcom 

 [egoodwill.sk; 13/09/2017; admin ; Zaradenie: Zdravie] 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/vykrocte-s-nami-za-zdravsim-srdcom/ 

 

Bratislava, Admin – Zdravý životný štýl je dôležitý pri prevencii, aj pri liečbe srdcovocievnych ochorení. Hypertenziou sa 

problémy so srdcom môžu začať a skončiť až jeho zlyhaním. Urobte niečo pre svoje srdce! 

 

Vysokým krvným tlakom bude pravdepodobne trpieť každý, kto sa dožije dostatočne vysokého veku. Hoci nebolí, je 

zákerný a môže viesť k radu zdravotných problémov a skončiť sa až infarktom, cievnou mozgovou príhodou či zlyhaním 

srdca. 

 

Odborníci dlhodobo apelujú na ľudí, aby poznali svoje hodnoty krvného tlaku, cholesterolu i cukru a nezabúdal i na 

preventívne prehliadky u všeobecných lekárov. Štatistiky zo zdravotných poisťovní však potvrdzujú, že prevenciu Slováci 

stále podceňujú. Situácia nie je o nič lepšia ani v dodržiavaní liečby, pokiaľ sa už problém zistí. Preto jedenásty ročník 

známej preventívno – edukačnej kampane MOST (Mesiac O Srdcových Témach) upozorňuje na najvážnejšie rizikové 

faktory kardiovaskulárnych ochorení, možnosti ich prevencie aj liečby. 

 

"Vaše srdce udáva tempo a rytmus vášmu životu, o svoje srdce sa musíme všetci starať. Práve preto sa lekári angažujú 

nielen v liečbe ochorení, ale aj v takýchto preventívnych a edukačných kampaniach. Veríme, že pomôžeme zlepšiť 

kardiovaskulárne zdravie Slovákov," povedala MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC, novozvolená správkyňa Slovenskej 

nadácie srdca a primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH,a.s. Bratislava. 

 

Ako na hypertenziu? 

 

Hypertenzia sa spolu s pôsobením ďalších faktorov podpisuje pod vznik cievnej mozgovej príhody, poruchy pamäti a 

demenciu, ischemickú chorobu srdca, srdcový infarkt, aterosklerózu či stratu zraku. Napriek tomu, že vysokým krvným 

tlakom trpí takmer každý druhý dospelý Slovák, nie každý o tomto svojom zdravotnom probléme vie a z tých, ktorí sa 

liečia, nie každý sa lieči správne. Dôležitá je zmena životosprávy aj dodržiavanie liečebného režimu. 

 

Najčastejšou chybou, ktorú robia pacienti s hypertenziou, je, že nedodržiavajú liečbu tak, ako im ju naordinoval lekár. V 

tých horších prípadoch ju vysadia úplne v domnienke, že ich zdravotný stav sa zlepšil. Opak však býva pravdou. Liečba 

http://egoodwill.sk/zdravie-2/vykrocte-s-nami-za-zdravsim-srdcom/
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hypertenzie býva celoživotná a pacienti, ktorí ju svojvoľne prerušia, sa vystavujú veľkému riziku komplikácií. Vysoký krvný 

tlak nezmizne sám od seba. Lieky, na ktoré nás nastaví lekár, sú potrebné a bez konzultácie ich pacient nemôže 

svojvoľne prestať užívať. Na zlepšenie komfortu pacientov už vedia dnes lekári ponúknuť pacientovi kombinované lieky, 

namiesto troch tabletiek tak stačí len jedna. 

 

Neliečenie vysokého krvného tlaku môže skončiť až fatálne – srdcovým zlyhaním 

 

Srdcové zlyhávanie býva zvyčajne výsledkom iných chorôb srdca, napríklad opakovaného infarktu, ale aj samotnej 

hypertenzie. Je preto dôležité kontrolovať prvotné kardiovaskulárne ochorenia a rizikové faktory. Rovnako netreba 

podceňovať prvotné príznaky, ktoré mnohí pacienti chybne považujú za bežné príznaky starnutia. Na začiatku ochorenia 

sa dá ešte urobiť veľa pre kontrolu zhoršovania sa ochorenia a dobrú kvalitu života pacienta. 

 

"Viete, ako sa cíti pacient so srdcovým zlyhávaním? Tak ako väčšina z vás po zabehnutí pár desiatok metrov. Príznaky 

ako dýchavičnosť či horší fyzický výkon nemusia byť vôbec príznakmi starnutia," upozornila doc. MUDr. Eva 

Gonçalvesová, CSc. – primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH. Ďalšími príznakmi sú strata 

chuti do jedla, náhly nárast hmotnosti, opúchanie členkov, nôh či brucha, alebo aj frekvencia močenia. 

 

"Nad zdravím svojho srdca môžete prevziať kontrolu tým, že budete aktívnejší – aj o tom je tohtoročný Svetový deň 

srdca," uviedla doc. MUDr. Gonçalvesová, CSc. "Rozhodli sme sa pripojiť k európskym aktivitám, ktoré upozorňujú na to, 

že srdcové zlyhávanie trápi v Európe milióny ľudí a je ochorením, ktorým je potrebné sa vážne zaoberať," pokračovala. 

Na Slovensku je diagnostikovaných viac ako 100.000 pacientov s týmto ochorením. Odhaduje sa, že až ďalších 30.000 

ľudí nie je diagnostikovaných, čo je alarmujúce číslo. 

 

Vykročte/vybehnite s nami za zdravším srdcom…aby vaše srdce nezlyhalo 

 

Kontrolu rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení spolu s prevenciou a režimovými opatreniami sa snaží spojiť 

kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach) s podtitulom SPOLU chránime vaše srdcia. Po prvýkrát unikátne spojila 

pacientov a odborníkov z Únie pre zdravšie srdce, Slovenskej nadácie srdca a Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 

 

"Lekárska veda jednoznačne dokázala, že prevencia je základným pilierom zdravia každého jednotlivca. Vieme ňou 

mnohým ochoreniam predchádzať a dokonca aj pri tých ochorenia, ktoré majú významnú genetickú zložku, vieme 

významne oddialiť ich manifestáciu, a to platí samozrejme aj pre veľkú väčšinu ochorení srdca a ciev," povedal prezident 

Slovenskej kardiologickej spoločnosti prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC – prednosta kardiologickej kliniky a 

primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH. Za dôležité preventívne aj režimové opatrenie považuje pohyb. 

Vysvetlil, že umožňuje lepší manažment a kontrolu aj už zistených kardiologických ochorení. Aj to pripomenie Beh 

zdravia – Vykročte alebo vybehnite s nami aj Vy, aby vaše srdce nezlyhalo. 
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Beh má symbolicky prepojiť MOSTOM Bratislavu s Košicami a zároveň spojiť odbornú a širokú verejnosť, ale aj 

pacientov. Štart bude 6. októbra o 17.00 hodine spred Eurovei v Bratislave. Pokračovať bude štartom 7. októbra o 17.00 

hodine pri Jazere Košice. 

 

Na trate po Slovensku tiež počas septembra vyrazili Vlaky zdravia (na obr. č.1 a 2), kde záujemcom zmerajú krvný tlak, 

cholesterol, cukor a srdcový rytmus. Merania budú aj na vlakových staniciach v Bratislave, Zvolene a Košiciach, ako aj v 

249 lekárňach Dr. Max po celom Slovensku (22. septembra). Okrem toho, že si ľudia môžu nechať skontrolovať svoje 

hodnoty, získajú aj cenné informácie o prevencii kardiovaskulárnych ochorení a možnostiach ich liečby. Informačné 

brožúrky sú k dispozícii bezplatne. Rovnako sa ľudia môžu naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu a zastavenia 

krvného obehu. 

 

Kampaň Spolu chránime vaše srdcia podporuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. "V zdravom spojenectve, ktorého 

primárnym poslaním je chrániť srdcia našich poistencov, vidíme veľký potenciál. Nielen medicínsky, v podobe vyššej 

kvality života našich poistencov, ale i ekonomický. Svetová zdravotnícka organizácia svojho času vypočítala, že jedno 

euro vynaložené na prevenciu ušetrí 4 eurá na liečbu pacienta. V makro číslach je to obrovská suma finančných zdrojov a 

my ich vieme efektívnejšie využiť na najnovšie lieky alebo liečebné metódy, ktoré pomáhajú našim poistencom prinavrátiť 

zdravie. Aj z tohto pohľadu je mimoriadne dôležité každé srdce, ktoré vieme chrániť prevenciou," zhrnula Viktória 

Vasilenková, hovorkyňa VšZP. 

 

Znalosť prvej pomoci môže zachrániť aj život vašich blízkych! 

 

Skúsenosti záchranárov ukazujú, že mnohým ľuďom by bolo možné zachrániť život, keby im ich blízki či kolegovia vedeli 

poskytnúť prvú pomoc. Jej základy by mal poznať každý. Nevedomosť, strach, ale aj neochota poskytnúť prvú pomoc 

pripravuje mnohých o šancu na prežitie do príchodu záchranárov. 

 

"Na Slovensku sa ročne zaznamená asi 4000 prípadov náhlych zastavení krvného obehu, čo je približne počet všetkých 

obyvateľov Trenčianskych Teplíc. Až dvom tretinám ľudí pritom možno zachrániť život oživovaním zo strany svedkov. V 

prípade oživovania záchrannou službou prežíva len 10 až 12 percent oživovaných," približuje prezident Slovenského 

Červeného kríža (SČK) doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. Problémom je aj to, že kým sanitka príde, mozog človeka môže 

odumrieť. 

 

O záchrane života tak častokrát rozhodujú minúty pred príchodom záchranky! Platí preto, že robiť čokoľvek, je lepšie ako 

nič. Ako hovorí prezident SČK, zlomených rebier, ku ktorým prichádza asi u dvoch tretín resuscitovaných, sa pri oživovaní 

obávať netreba. Na rozdiel od zastavenia srdca sa na ne neumiera. 

 

Pri zastavení krvného obehu alebo dýchania je osoba v bezvedomí, nedýcha prípadne lapá po dychu. Či postihnutý 

vníma treba overiť napríklad zatrasením za rameno a oslovením. Kým v minulosti sa v rámci prvej pomoci pri 

spriechodnení dýchacích ciest mal vytiahnuť jazyk, dnes treba zranenému ležiacemu na chrbte zakloniť hlavu a zdvihnúť 
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bradu. V prípade oživovania treba začať 30 stlačeniami hrudníka, tie sa následne striedajú s dvoma vdychmi. S 

oživovaním treba pokračovať až do príchodu záchranárov alebo pozitívnej odozvy zraneného. 

 

Zlepšeniu povedomie o prvej pomoci má pomôcť aj aktuálne prebiehajúca kampaň MOST (Mesiac O Srdcových Témach) 

s podtitulom SPOLU chránime vaše srdcia. V rámci nej v septembri po Slovensku vyrazili vlaky zdravia a niektoré vlakové 

stanice sa premenia na stanice zdravia. Okrem toho, že tam ľuďom zmerajú ich riziko vzniku srdcovocievnych ochorení, 

môžu sa tiež naučiť, ako zachrániť život v prípade infarktu, zastavenia krvného obehu a cievnej mozgovej porážky. 

 

Zriadenie meracieho miesta v rámci kampane MOST 2017 "Spolu chránime vaše srdcia" dňa 29.09.2017 

 

Pracovníkmi regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú vykonávané merania biochemických a antropometrických 

ukazovateľov kardiovaskulárnych ochorení a poskytované poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. 

 

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva  

 Meracie miesto   

Banská Bystrica  SC EUROPA, Banská Bystrica   

Bardejov  Lekáreň PLUS v HP Tesco, Štefániková 3957, Bardejov   

Bratislava  RÚVZ so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava   

Dolný Kubín  OD Tempo, Námestovo   

Dunajská Streda  RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 8.00 – 11.30 hod.   

Galanta  Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď   

Humenné  RÚVZ so sídlom v Humennom, ul. 26.novembra č. 1507/2   

Komárno  Hypermarket TESCO, Komárno   

Košice  RÚVZ so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, Košice   

Levice  RÚVZ so sídlom v Leviciach, Komenského 4, Levice   

Liptovský Mikuláš  RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, Lipt.Mikuláš   

Lučenec  pred budovou RÚVZ, Petőfiho 1, Lučenec; v prípade nepriazne počasia priamo v 

budove RÚVZ 

  

Martin  OC Tulip   

Michalovce  RÚVZ so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, Michalovce   

Nitra  Zariadenie pre seniorov, Jánskeho, Nitra, o 8.30 hod.   

Nové Zámky  RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská 13, Nové Zámky   

Poprad  Mestský úrad mesta Spišská Belá   

Považská Bystrica  Považské osvetové stredisko, ul. Slovenských partizánov 1132/5, Považská 

Bystrica 

  

Prievidza  RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice   

Rimavská Sobota  RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, Rimavská Sobota   
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Rožňava  Cukráreň Piroška (terasa), námestie baníkov 48/22, Rožňava   

Spišská Nová Ves  Supermarket COOP Jednota, Štefánikovo nám. 238/6, Spišská Nová Ves   

Stará Ľubovňa  Mestský úrad, Obchodná 1, Stará Ľubovňa   

Svidník  Nákupné centrum MAKOS, Centrálna ul, Svidník   

Topoľčany  RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856   

Trebišov  Hypermarket Trebišov, M.R.Štefánika, Trebišov   

Trenčín  Vaillant Industrial Slovakia s r.o., J.Vaillanta 3000/1, Trenčianske Stankovce   

Trnava  Priestory Radnice, Hlavná 1, Trnava, 9.00 – 15.00   

Veľký Krtíš  RÚVZ so sídlom voVeľkom Krtíši, Banícka 5, Veľký Krtíš   

Zvolen  Mestský úrad, Nám. Slobody, Zvolen   

Žiar nad Hronom  HM TESCO, ul. SNP 100   

Žilina  Krajská knižnica Žilina, 9.00 – 11.00 hod.  

 

 

(Zdroj - Erika Zimanová, Accelerate; Pripravila: Valéria Nagyová) 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  1.kolo St.Nicolaus ligy: Semifinálové repete pre Skalicu, Spišiaci rozdrvili Zámky 

 [hokejportal.net; 13/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/1kolo-stnicolaus-ligy-semifinalove-repete-pre-skalicu-spisiaci-rozdrvili-zamky/74880 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v stredu na programe 1. kolo. St. Nicolaus liga 2017/18 - 1. kolo  

 

HK Spišská Nová Ves - HC Nové Zámky B 9:2 (3:1, 3:1, 3:0)  

 

Góly: 5. Adamčík (M. Nagy, D. Mikula), 7. M. Nagy (Adamčík, Bdžoch), 16. Ferleťák (Findura, L. Vartovník), 27. R. 

Štrauch (Lesňák), 34. Lesňák (Zwick, R. Štrauch), 35. Ferleťák (L. Vartovník, Osuský), 43. Osuský (Lesňák), 51. L. 

Vartovník (Ferleťák, Findura), 51. D. Mikula (M. Nagy, D. Šterbák) - 9. Hain (D. Rehák, Šimek), 38. Trávniček (D. Rehák, 

D. Novák), Rozhodovali: Korba - Šoltés, Štofančík, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 202 divákov. 

 

Sp. Nová Ves: Surák - Vantroba, Zekucia, Bdžoch, D. Šterbák, Kyčák, Osuský - Findura, L. Vartovník, Ferleťák - D. 

Mikula, M. Nagy, Adamčík - Zwick, R. Štrauch, Lesňák - Halász, Olejník, Chmel. 

Tréner: Jozef Škrak. 

 

Nové Zámky B: P. Romančík (41. Mat. Nagy) - Hain, Šimek, Trávniček, Jesenský, Rácz, Šimurda - Ondrušek, D. Rehák, 

Fominykh - Tužinský, Klenko, D. Novák - Šramaty, Matejov, S. Slávik - Kovács, Kudrna. 

Tréner: Karol Kolečáni. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/1kolo-stnicolaus-ligy-semifinalove-repete-pre-skalicu-spisiaci-rozdrvili-zamky/74880
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HK Skalica - HC Prešov Penguins 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)  

 

Góly: 12. Horváth (Vereš, Hujsa), 26. Jarolín (Okoličány, Jurák), 60. Horváth (Škápik, Hujsa) - 43. P. Oško (Bylina, 

Pavúk), 46. Šimčák (M. Baláž), Rozhodovali: Mĺkvy - Hronský, Šefčík, Vylúčení: 4:4, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 726 

divákov. 

 

Skalica: R. Petrík - Horváth, Škápik, A. Sloboda, Mikéska, Pavešic, O. Janík, Drahorád, Kukliš - Hujsa, Vereš, A. 

Kotzman - Okoličány, Jarolín, Jurák - Kučera, Dufek, Hluch - Janáč, Čederle, Dvonč. 

Tréner: Michal Ružička. 

 

Prešov: Škorvánek - Pavúk, Mačkovič, Novický, Hopkovič, M. Jendroľ, Gábor, M. Palko - P. Oško, Šimčák, M. Baláž - J. 

Petro, Prokop, Mikolášek - Chalupa, Bylina, Ferenc - M. Novotný, Pulščák. 

Tréner: Anton Tomko. 

 

Dopisovateľ: Vladimír Miček, HK Skalica  

 

Duel sa v úvode niesol v opatrnom duchu. Až v 10. minúte prepadla domáca defenzíva a hosťujúci Novický sa rútil sám 

na Petríka, ktorý skvele zakročil. Tento moment prebral domácich, ktorí si vzápätí vytvorili tlak a dočkali sa aj úvodného 

gólu sezóny. Na modrej dostal dostatok priestoru Horváth a nedal Škorvánkovi šancu. Aj v nasledujúcom priebehu mali 

mierne navrch domáci, ale ďalší gól už nevyťažili. Ani v druhej časti sa obraz hry nezmenil a Skalica mala mierne navrch. 

Za aktivitu bola odmenená v 25. minúte. Útočná trojica Jurák, Jarolín, Okoličány rozobrala defenzívu Tučniakov a Jarolín 

nemal problém zasunúť puk do odkrytej bránky. V ďalšom priebehu sa začalo viac iskriť, ale súboj neprešiel do prehnanej 

tvrdosti. O prevahe Skalice v prvých dvoch tretinách svedčí aj pomier striel 27:11. Do tretej časti nastúpili hostia 

podstatne odhodlanejší, naopak domáci poľavili a tvrdo za to pykali. Prešov sa tlačil medzi kruhy a skalická obrana 

dvakrát zaváhala, nechala v tomto priestore voľného najskôr Oška a následne Šimčáka a zrazu bolo vyrovnané. V 

nasledujúcom priebehu východniari aktívne forčekovali, robili domácim problémy a zdalo sa, že zápas príde do 

predĺženia. Lenže Skalica mala vo svojom strede netradičného, ale zato efektívneho strelca Petra Horvátha. Ten si 

necelú polminútu pred treťou sirénou nakorčuľoval medzi kruhy a presne mierenou strelou rozhodol o úvodnom víťazstve 

Skalice. 

 

MHK Dubnica - HK Trnava 7:2 (2:0, 3:1,  

 

Góly: 6. Kluka (F. Nemček, D. Rehák), 20. F. Nemček (Bednár, J. Švec), 27. Kluka (F. Nemček, D. Rehák), 36. Kluka (D. 

Hegyi), 36. O. Ďuriš tr. strieľanie, 41. Kluka (D. Hegyi, F. Nemček), 56. D. Hegyi (Kluka) - 27. M. Róth (Valent), 60. 

Ftáčnik (Mikeš, Brzák), Rozhodovali: Krist - Drblík, Makúch, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:1, 657 divákov. 
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Dubnica: Kutej - Habšuda, Bobček, Burzala, D. Rehák, L. Ďurkech, Bednár, Madový, D. Trška - Jakúbek, O. Ďuriš, 

Briestenský - Kluka, D. Hegyi, F. Nemček - Kútny, J. Švec, Trenčan - Špankovič, Jakubík, Kanaet. 

Tréner: Roman Stantien. 

 

Trnava: Gibl (36. Juríček) - Poláček, Mihalko, Mrázik, Bílik, O. Košecký, J. Burzík, Keleši - Lukačovič, Hrbáčik, Kamenický 

- M. Róth, Valent, Andrisík - Brzák, Ševčík, Ftáčnik - Mrava, Klema, Mikeš. 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

HC Topoľčany - HK Ingema Michalovce 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)  

 

Góly: 5. Fajčák (Kolba, Linet), 8. Hančák (Solomončak, R. Cútt), 45. Hamráček (Borov, Cvengroš), Rozhodovali: Adamec 

- Jurčiak, Tvrdoň, Vylúčení: 5:7, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 435 divákov.  

 

Topoľčany: E. Kompas - Ďurčo, Kohút, Bystričan, Nitriansky, Hrudík, Král, F. Hudec, Španko - Minárik, Uhnák, Podstavek 

- D. König, Laššo, Pekarčík - Pätoprstý, B. Novák, Tábi - J. Hudec, Šťastný, Geier. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

Michalovce: Trenčan - Valečko, Hančák, Kolba, Dolgoš, Cvengroš, F. Oravec, Rusina - Solomončak, R. Cútt, Banovský - 

Hvila, Linet, Fajčák - Brezniak, Toma, Poliaček - Hamráček, Ľ. Balko, Borov. 

Tréner: Miroslav Ihnačák. 

 

HC Bratislava - HK 95 Považská Bystrica 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)  

 

Góly: 15. Klučiar (F. Novák), 33. L. Mucha (Vidovič), 34. Podhradský (Miklík, J. Ručkay), 46. Miklík (Podhradský, L. 

Mucha) - 54. Hrušík (J. Zlocha ml.), 55. Koleda (M. Dolinajec), Rozhodovali: Valachovič - Vyšný, Návratek, Vylúčení: 6:4, 

Presilovky: 0:1, Oslabenia: 1:0, 1301 divákov. 

 

Bratislava: M. Srnec - Obšut, Podhradský, Vidovič, Kuzmín, Valjent, Ficel, Róth, Guoth - Gron, Miklík, J. Ručkay - F. 

Novák, Klučiar, L. Mucha - Šálka, Brodek, Danišovský - Mlynčár, Krajč, Horský. 

Tréner: Imrich Antal. 

 

P. Bystrica: Dzubina - Niník, Koleda, M. Leško, M. Dvořák, Palovič, J. Bajaník, Solár, Majerčík - M. Valášek, Schroner, M. 

Dolinajec - J. Cíger, J. Zlocha ml., Hrušík - Blaško, Jurášek, Brveník - Švantner, Kožúrik, Rodionov. 

Tréner: Ľuboš Meszároš. 

 

Foto: HK Skalica 

 

Späť na obsah 
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1.19.  Novoveskú Redutu opravili za 400-tisíc eur 

 [Nový Čas; 212/2017; 14/09/2017; s.: 8; kz ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

Autor - kz * Foto: autor, regionoviny.sk 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Výrazne opeknela! Historická budova Reduty v Spišskej Novej Vsi z roku 1902 prešla 

rekonštrukciou, aby si diváci v divadle aj koncertnej sále prišli na svoje. Popri krásnej kupole mestská investícia až vo 

výške 400-tísíc eur poslúžila aj na výmenu okien a modernizáciu podzemia. Práve odtiaľ totiž cez prieduchy v minulosti 

unikátne vykurovali hľadisko. 

 

Emil Labaj, riaditeľ Mestského kultúrneho centra, ktoré spravuje aj Redutu, pripomenul, že vynikajúca akustika v 

koncertnej sieni a krásna divadelná sála sú lákadlom pre rôzne spoločenské účely. ,,Po takmer 120 rokoch existencie 

bola rekonštrukcia už nevyhnutná. V podstate je to len druhý väčší zásah do opráv tejto budovy. V 90. rokoch sa robila aj 

strecha a teraz sa zreštauroval strop, vymenili okná a nezabudlo sa ani na kanalizáciu," spomenul Labaj. V podzemí 

priamo pod hľadiskom vyzdvihol špeciálny vykurovací systém miestny technický unikát. ,,Pripomína podlahové kúrenie, 

keď teplo z pecí prúdilo cez prieduchy do sál cez otvory na podlahe," vysvetlil sprievodca. Dnes už vykurujú klasickými 

radiátormi. Výraznou zmenou k lepšiemu však prešiel aj strop v divadle. ,,Zistilo sa, že kupola má len škrupinu v hrúbke 

päť centimetrov, ale stále perfektne drží!" dodal Labaj. Diváci si prvý zážitok zvnútra vychutnajú už dnes na divadelnom 

predstavení Charleyho teta. 

 

---- 

 

BUDOVA REDUTY 

 

Spišské divadlo je profesionálne činoherné divadlo pôsobiace v regióne Spiš, ktoré vzniklo v roku 1957. Jeho 

zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Má kapacitu 300 miest, pravidelne tu organizujú aj obľúbenú Miss Spiša. 

Vyhľadávaný Ples Spišiakov je zase v susednej koncertnej sále, ktorá má 360 miest na sedenie. 

 

FOTO: 

 

Emil Labaj vo vynovenej divadelnej sále. 

 

Historická budova so štyrmi vežičkami 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Tipy na dnes - štvrtok 14. septembra 

 [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 
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https://korzar.sme.sk/c/20645532/tipy-na-dnes-stvrtok-14-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Prešovské trhy 

 

PREŠOV. Dnes vo 4 Sport Areal (Jazdecký areál) odštartujú v 7. ročníku Prešovské trhy, ktoré prinesú takmer 100 

predajcov s rôznym sortimentom tovaru. Otvorené bude od 10.00 do 20.00 hod. Pripravený je tiež program, vo štvrtok o 

16.00 hod. vystúpia Prešovskí heligonkári, o 17.00 hod. to bude skupina Jungle Label. 

 

Pub quiz 

 

PREŠOV. Ďalší pub quiz odštartuje dnes o 20.00 hod. vo Wave klube. Príď si potrápiť hlavu a zabaviť sa spolu s 

priateľmi. Čaká ťa 51 otázok, tímová práca a nenormálne ceny. 

 

Deň Polície SR 

 

PREŠOV. Pred Tatran Handball arenou (bývalá mestská športová hala) odštartuje dnes od 9.30 hod. Deň polície, na 

ktorom môžete vidieť ukážky policajnej práce a techniky , program pre deti aj dospelých. V programe vystúpia 

Profesionáli (Helena Krajčiová , Michal Hudák , Lukáš Latinák, Peter Sklár), IMT Smile, Kandráčovci, Kandráčovci, PUĽS, 

GRIMMY, Roman Volák, Cohors Prešov, Hudba MV SR. 

 

Sláva Daubnerová: Solo Lamentoso 

 

PREŠOV. Neskutočný príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorá sa pred časom objavila v médiách. Spievajúci dom v 

Štúrove, z ktorého sa roky ozývala hlučná operná hudba, inšpiroval režisérku Slávu Daubnerovú. Hosťujúce divadlo sa 

predstaví na doskách Divadla Alexandra Duchnoviča dnes o 19.00 hod. 

 

Andrej Gaj 

 

PREŠOV. Šarišská galéria v Prešove a PSK pozývajú na vernisáž výstavy Andrej Gaj (1932 – 2016) k nedožitému jubileu 

85 rokov. Vernisáž bude dnes o 16.00 hod. v Šarišskej galérii, kurátorom výstavy bude Jozef Ridilla. V programe vystúpi 

Mária Mačošková so sprievodom Igora Krettu. Výstava potrvá do 5. 11. 2017. 

 

Spomienka na Miša 

 

PREŠOV. Výstava, premietanie dokumentu a beseda venované 15. výročiu úmrtia akad. maliara Michala Čabalu sú 

pripravené dnes od 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20645532/tipy-na-dnes-stvrtok-14-septembra.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

14. 9. 2017 

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

Hudba pod hviezdnou oblohou – Mike Oldfield 

 

PREŠOV. Výber zaujímavostí zo života a hudobnej tvorby M. Oldfielda pod umelou hviezdnou oblohou planetária. 

Program vhodný pre dospelých a dospievajúcich. Začiatok je dnes o 18.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

1. ročník Scholtzových dní 

 

POPRAD. V mestskej časti Popradu v Matejovciach od dnes až do nedele bude prebiehať prvý ročník kultúrno–športovej 

a spoločenskej udalosti venovanej významnej osobnosti Matejoviec – K. A. Scholtzovi. V programe sa predstaví: Števo 

Skrúcaný, A Majtnerová, DH Tatramat Matejovce, deti z materskej a základnej školy v Matejovciach, FS Vagonár – stará 

škola a DFS Venček. Programom bude sprevádzať Aďa Majtnerová. Nebudú chýbať stánky s občerstvením a atrakcie 

pre deti. V nedeľu v dopoludňajších hodinách v rímsko–katolíckom Kostole sv. Štefana sa uskutoční slávnostná sv. omša 

a po jej ukončení kladenie vencov k hrobu rodiny Scholtz. Podujatie je spojené s prezentáciou výstavy historických 

výrobkov a prednáškami pre školy a pre verejnosť. V prípade nepriaznivého počasia sa program uskutoční v priestore 

športovej haly Zámoček Poprad – Matejovce. 

 

Charleyho teta 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo dnes o 19.00 h. zahrá najslávnejšiu anglickú bulvárnu komédiu všetkých čias. 

 

Festival v múzeu 

 

SOBRANCE. Gitarové múzeum organizuje festivalový Memoriál jeho zakladateľa Jančiho Ferka. Začiatok je naplánovaný 

dnes na 13.00 hod. v areáli múzea na Gorkého ulici. Na pódiu sa predstavia No Name, Martin Harich, Hurikán, Nirvana 

revival Band, The Shadoogies, 1. Olympic revival a mnoho ďalších. Pre návštevníkov bude nachystaný aj sprievodný 

program plní súťaži, detských atrakcii a besied so zaujímavými osobnosťami regiónu. 

 

Koncert 

 

MICHALOVCE. Zemplínske osvetové stredisko organizuje koncert swingového klaviristu Otakara Krásenského. Začiatok 

je dnes o 18. 00 hod. 

 

Tvorivé dielne 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva všetky deti na tvorivé dielne, počas ktorých si môžu vyrobiť zaujímavé ozdoby. 

Hlavnou témou je morský svet a s ním spojené ryby i žraloky. Začiatok je dnes o 13. 00 hod. 

 

Späť na obsah 
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1.21.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 14., piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. septembra 

 [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20647213/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-14-piatok-15-sobota-16-a-nedela-17-septembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

14. 9. – 17. 9. 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 

 

14. 9. - 17. 9. NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Levoča 

 

https://korzar.sme.sk/c/20647213/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-14-piatok-15-sobota-16-a-nedela-17-septembra.html
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15. 9. Verejná lekáreň, Probstnerova cesta 2, Areál nemocnice, 16. 9. - 17. 9. Lekáreň SOPHUS, Kukučínova 3, 

(parkovisko oproti nemocnici) 

 

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

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

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

14. 9. – 17. 9. 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 

 

14. 9. - 17. 9. 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 

 

14. 9. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 15. 9. KIM, 

Akademika Hronca 2223/15, 16.9. - 17. 9. 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. 

 

Revúca 

 

15. 9. Pri Nemocnici s poliklinikou, 16. 9. Cannabis - M. R. Štefánika, 17. 9. Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 
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14. 9. BENU, Levočská 4, +421 4323569, 15. 9. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 16. 9. Lekáreň Schneider, Obrancov 

mieru 8, 17. 9. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 

 

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

 

Poprad 

 

14. 9. BENU, Moyzesova 4067/3, 15. 9. Dr. Max, Francisciho 4977/22, 16. 9. Nemocnice Poprad,a. s. , Banícka 803/28, 

17. 9. ADUS, Mnoheľova 2, +421 524283134 

 

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

 

Humenné 

 

14. 9. Pri fontáne, Námestie slobody 28/26, +421 577880360, 15. 9. MÁRIA, Krátka 3, +421 +421 57 7752020, 16. 9. 

Avicena, Nemocničná 41, 17. 9. LÚČ, Ul. 1. mája 22 

 

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

 

Bardejov 

 

14. 9. - 17. 9. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

14. 9. – 17. 9. 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 

 

4. 9. – 9. 9. TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

11. 9. – 16. 9. PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

18. 9. – 23. 9. AVENA PRI NEMOCNICI, Mieru 12, +421 056/6281402 

25. 9. – 30. 9. TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
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V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

14. 9. Dr. Max, Strojárska 104, 15. 9. Centrum, Strojárska 2526/100, 16. 9. – 17. 9. 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 

 

14. 9. TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736, 15. 9. Dr. MAX, M. R. Štefánika 3782/25, +421 056/6716101, 

6725216, 16. 9. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 17. 9. Dr. MAX, OC Kaufland, 

Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

14. 9. SANAMUS, Nám. Osloboditeľov 1034/68+421 056/6431282, 15. 9. PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25056/ 

6282 506, 16. 9. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910, 17. 9. Dr. Max, Sobranecká cesta 5910 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Kam za kultúrou - štvrtok 14., piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. septembra 

 [korzar.sme.sk; 14/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20647219/kam-za-kulturou-stvrtok-14-piatok-15-sobota-16-a-nedela-17-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: 

 

https://korzar.sme.sk/c/20647219/kam-za-kulturou-stvrtok-14-piatok-15-sobota-16-a-nedela-17-septembra.html
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CINEMAX - (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) Americký zabijak o 18.30, 20.50, Annabelle 2: Stvorenie zla o 21.00, Barry 

Seal: Nebeský gauner o 20.10, Cesta času o 19.00, Čiara o 18.00, 20.30, Emoji Film o 15.20, Ktorý je ten pravý? o 

15.50, 18.10, 20.20, Malý Yeti o 15.40, Po strništi bos o 15.30, To o 16.50, 17.50, 19.50, 20.40, Veľká oriešková lúpež 2 

o 16.20, Víno nás spája o 17.40, Zabijakov osobný strážca o 16.30 hod., v piatok, sobotu a nedeľu navyše: Bocian Riško 

o 13.10, Emoji Film o 13.50, Hurvínek a kúzelné múzeum o 13.20, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 13.45, Malý Yeti o 

13.30, Terminátor 2: Deň zúčtovania 3D o 13.40, To o 16.50, 17.50, 19.50, 20.40, Veľká oriešková lúpež o 14.40 hod., 

STER CENTURY - (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) Americký zabijak o 20.30, Ktorý je ten pravý? o 16.00, 18.00, Víno 

nás spája o 16.10, To o 17.50, 19.00, 20.00, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 20.20, Po strništi bos o 15.50, Temná veža 

o 17.00, Čiara o 18.20, Ja, zloduch 3 o 15.10, Malý Yeti o 14.10, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.50, Emoji Film o 14.25 

hod., 

 

ÚSMEV - (štvrtok) Logan Lucky: Miliónová lúpež o 17.45, Projekt 100: Klient o 20.00, Letné kino na dvore: Úplní cudzinci 

o 20.30, (piatok) Dunkirk o 12.00, Malý Yeti o 14.00, Tulipánová horúčka o 16.00, Po strništi bos o 18.00, Čiara o 20.15, 

To o 22.30, (sobota) To o 12.00, Malý Yeti o 14.30, Po strništi bos o 16.30, Projekt 100: Klient o 18.45, Čiara o 21.15, 

(nedeľa) Malý Yeti o 13.00, Out + Žltá o 15.00, Čiara o 16.45, To o 19.00, Posledná rodina o 21.30 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: 

 

STER CENTURY CINEMAS - (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) Americký zabijak o 20.30, Ktorý je ten pravý? o 16.00, 

18.00, Víno nás spája o 16.10, To o 17.50, 20.00, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 20.20, Po strništi bos o 15.50, Čiara o 

18.20, (piatok, sobota, nedeľa) Malý Yeti o 14.10, Veľká oriešková lúpež 2 o 13.50, Emoji Film o 14.25 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: 

 

ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (štvrtok) Zvonár u Matky Božej o 19.00 hod., (nedeľa) Doktor Jajbolí o 

16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (štvrtok) Moje baby o 19.00 hod., 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Braček Jelenček o 16.30 hod., 

 

SP. N. VES: 

 

SPIŠSKÉ DIVADLO - (štvrtok) Charleyho teta o 19.00 hod., (nedeľa) Tri prasiatka a vlk o 16.00 hod., 

 

DIVADLO KONTRA (Zimná 68) - (piatok) Richard after Richard o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
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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.), 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.), 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 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
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MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 

 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (štvrtok) - koncert, párty - V. Kaschau Industrial Gathering o 19.00 hod., Roztoč 

to! o 18.00 hod.(piatok) - koncert, párty - Season Opening w/ Kimyan Law & NVMERI o 20.00 hod., (sobota) TRH v 

Tabačke 11.00 - 17.00 hod., Rýchle rande o 18.30 hod., (nedeľa) Kizomba o 19.00 hod., DanceFabrik pre deti a rodičov 

16.00 - 18.00 hod., Zaostrené na: Aki Kaurismäki Bohémsky život o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) Malý Yeti o 15.40, To o 17.50, 19.50, 20.40, Veľké oriešková 

lúpež 2 o 15.30, Ktorý je ten pravý? o 16.20, 17.40, 20.30, Cesta času o 18.30, Víno nás spája o 16.00, Americký zabijak 

o 18.20, 20.50, Emoji film o 16.30, Čiara o 18.40, 21.00 hod., v piatok, sobotu a nedeľu navyše: Malý Yeti o 13.30, Veľká 

oriešková lúpež 2 o 13.20, Barry Seal: Nebeský gauner o 13.50, Bocian Riško o 14.00, Annabelle 2: Stvorenie zla o 

14.10 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - (štvrtok, piatok, sobota, nedeľa) Americký zabijak o 20.30, Cesta času o 16.10, Čiara o 18.00, 

Ktorý je ten pravý? o 18.10, Logan Lucky: Miliónová lúpež o 20.20, Malý Yeti o 15.40, To o 17.50, 20.40, Veľká oriešková 

lúpež 2 o 15.50 hod., v piatok, sobotu a nedeľu navyše: Bocian Riško o 14.10, Emoji Film o 13.40, Malý Yeti o 13.30 

hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - (štvrtok, sobota) Americký zabijak o 19.30, (nedeľa) Ktorý je ten pravý? o 19.30 hod., LEVOČA: 

(štvrtok) Americký zabijak o 19.00 hod., (sobota) Americký zabijak o 16.30, Ktorý je ten pravý o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: (nedeľa) Zbohom o 18.30 hod., PKO historická sála - (nedeľa) O 

nenažratom papagájovi o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 
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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; 

 

ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) "Doplň, vymaž, zmeň..." od 10.00 do 11.30 

hod., HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Andrej Gaj 1932-2016 (do 5. 11.), 

 

ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 

Bárkányovej zbierky, 

 

RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), 

 

NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

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

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

LEVOČA: HISTORICKÁ RADNICA (Nám. Majstra Pavla 2) - Mucha na obraze (do 30. 9.), Moje druhé ja (do 15. 9.), 

GALÉRIA MESTA: Hommage á Majster Pavol (do 15. 9.), 

 

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

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Lukáš Pažitka - Krajiny 

(do 1. 10.); 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, 
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SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka 

Horniaka (do 25. 10.), 

 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.) 

 

PODUJATIA, ZÁBAVA 

 

SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - (nedeľa) Deň otvorených dverí - 10.00 hod. Virošni Haničko, 11.00 hod. Kráž Drozdia 

brada, 14.00 hod. Bábkové a divadlné dielne, 16.00 hod. Z rozprávky do rozprávky, 

 

HUNCOVCE: (piatok) Pietna spomienka na deportovaných židov od 9.00 hod., 

 

HUMENNÉ: Kaštieľ (nádvorie) - sobota - Živý šach o 15.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


