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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Milujeme zvieratká 

     [Nový čas Víkend; 39/2017; 23/09/2017; s.: 12,13; PETER DERŇÁR ; Zaradenie: nezaradené] 

1.2. Tento vedec sa po 16 úspešných rokoch v zahraničí vrátil späť na Slovensko. Kvôli fiasku s financovaním 

chce znova odísť 

     [startitup.sk; 25/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

1.3. Dva zápasy v priebehu troch dní: Novoveskí hokejisti tentokrát nemali dôvod na radosť 

     [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.4. Hokejisti Topoľčian víťazne: Vo 4. kole porazili nováčika z Bratislavy 

     [topolcany.dnes24.sk; 25/09/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.5. Za odmenu fortunaligista z Podbrezovej 

     [Vranovské noviny; 38/2017; 25/09/2017; s.: 14; švn ; Zaradenie: Šport] 

1.6. Vranovským bežcom sa v tejto sezóne darí 

     [Vranovské noviny; 38/2017; 25/09/2017; s.: 13; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

1.7. Writeri to nevzdali ani napriek počasiu: Takto skrášlili podjazd v Spišskej, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.8. Dráma už v prvom kole, Hit UCM vybojoval iba bod 

     [mytrnava.sme.sk; 25/09/2017; (HIT) ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

1.9. Tri osoby zahynuli pri zrážke s vlakom v minulom týždni 

     [domov.sme.sk; 25/09/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

1.10. Florbalistky zviedli na úvod dramatické zápasy 

     [mykysuce.sme.sk; 25/09/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

1.11. Galéria má 30, navštívilo ju vyše po milióna ľudí 

     [vucke.sk; 25/09/2017; Mgr. Zuzana Bobríková ] 

1.12. Chytili množstvo opitých vodičov. Štyria aj havarovali 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 25/09/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Dopravný servis z Dolného Zemplína] 

1.13. Organový festival Vivat vox organi 2017 vrcholí tento týždeň dvojicou koncertov 

     [bbonline.sk; 25/09/2017; Matúš Kucbel ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.14. VIVAT VOX ORGANI 2017 vstupuje do finále 

     [mybystrica.sme.sk; 25/09/2017; MATÚŠ KUCBEL ; Zaradenie: Banská Bystrica / Spravodajstvo] 

1.15. Pozor, nech vám neujdú: Novovešťania, takéto parádne akcie nás tento týždeň čakajú 

     [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.16. FOTO: Dukla potvrdila líderskú pozíciu v Rimavskej Sobote, Medzibrod zariadil prvú prehru Tisovca 

     [bbonline.sk; 25/09/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.17. Slováci v zámorských súťažiach: Rekordný počet Slovákov v NAHL 

     [hokejportal.net; 25/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: NHL] 

1.18. Z tragédie na Plejsoch obžalovali učiteľku 

     [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 3; KRISTIÁN SABO ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.19. Jedno striebro a päť bronzov na Spiš 
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     [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 32; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.20. Protest v Poprade: Chceme vyššie mzdy 

     [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.21. Prešovské hokejistky rozdrvili Košičanky 23:0 

     [Prešovské noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 32; (js, png) ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.22. Ukázali kreativitu mladých 

     [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 2; MAGDA HABUROVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

1.23. Pod Pustým hradom Trebišov doplatil na žalostnú koncovku 

     [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 29; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.24. Michalovce si proti Trnave schuti zastrieľali 

     [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 31; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.25. Neprehliadnite akcie na najbližšie dni 

     [Prešovské noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 21,22; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: 

SERVIS] 

1.26. Andrašovský spomína na svoje úspechy: Postup so Zvolenom do extraligy či prvý titul v Košiciach 

     [Zvolensko-podpolianske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 35; JÁN IHRACKÝ ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.27. Pohotovosť v lekárňach - utorok 26. septembra 

     [korzar.sme.sk; 26/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.28. Michalovce si proti Trnave schuti zastrieľali 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 26/09/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

1.29. Spišiaci si zaslúženou výhrou pomohli v tabuľke 

     [spis.korzar.sme.sk; 26/09/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.30. Kam za kultúrou - utorok 26. septembra 

     [korzar.sme.sk; 26/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.31. Dva góly Chalupu, zajtra s Michalovcami 

     [Prešovský večerník; 26/09/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.32. Súperky nijako nešetrili 

     [Prešovský večerník; 26/09/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.33. Učiteľka jazdila opitá. Už pozná svoj trest 

     [Korzár; 221/2017; 26/09/2017; s.: 5; MICHAL IVAN, KLAUDIA JURKOVIČOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Milujeme zvieratká 

 [Nový čas Víkend; 39/2017; 23/09/2017; s.: 12,13; PETER DERŇÁR ; Zaradenie: nezaradené] 

 

PRIPRAVIL PETER DERŇÁR 

 

Je to stávka na istotu - pred kamerou majú veľký úspech nielen psy, ale aj opice, prasiatka či veľryby 
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Azda najpríjemnejšou udalosťou tejto televíznej jesene sa stal krimiseriál Markízy Rex. Jeho hlavným hrdinom je šikovný 

chlpáč, ktorý s úplnou samozrejmosťou pomáha vyriešiť zamotané prípady. Diváci jednoducho milujú, keď sú pred 

kamerami zvieratká - je to tak teraz a bolo to tak aj v minulosti. Tu sú tí najznámejší seriáloví či filmoví hrdinovia, ktorí 

nemusia nič povedať, a aj napriek tomu sú ich výkony bravúrne. 

 

Babe 

 

Áno, aj prasa môže dostať hlavnú úlohu a diváci si ho môžu zamilovať. S veľkým úspechom sa stretol americko-

austrálsky film z roku 1995 - Prasiatko Babe, ktorý po celom svete zarobil na tie časy neuveriteľnú štvrťmiliardu dolárov! 

Nečudo, že filmári o tri roky neskôr pridali aj druhé pokračovanie, i keď to už príliš nezarezonovalo... Vo filme si zahrala 

takmer tisícka zvierat, pričom hlavná pozornosť bola prirodzene venovaná prasiatku, ktoré dokáže postrážiť stádo oviec. 

Mimochodom, Babe hralo spolu 48 prasiatok. 

 

Willy 

 

Priateľstvo medzi človekom a psom či mačkou je bežné, no kamarátiť sa možno aj s veľrybou. Aspoň vo filme Zachráňte 

Willyho to fungovalo bezchybne. Americko-francúzske rodinné dobrodružstvo Zachráňte Willyho bolo veľkou udalosťou 

roku 1993 a film sa dočkal aj ďalších troch pokračovaní, hoci v tom poslednom z roku 2010 už nehrala hlavnú rolu 

kosatka Keiko, keďže bola po smrti. Keiko prežila prakticky celý život v zajatí, najskôr v islandskom akváriu a neskôr v 

USA, kde začala vystupovať pre verejnosť. Po obrovskom úspechu série o Willym sa po svete konali finančné zbierky, 

aby sa Keiko dostala na slobodu a hoci sa to nakoniec podarilo, život vo voľnej prírode nezvládala a stále vyhľadávala 

ľudí. 

 

Cheeta 

 

Tarzan patrí k najväčším knižným či filmovým legendám a celkom prirodzene je okrem divočiny obklopený aj zvieratami. 

Jeho najznámejšou kamarátkou je šimpanzica Cheeta, ktorú si vo filmoch z 30. rokov minulého storočia zahral samček 

Jiggs. Pôvodný majiteľ si ho do USA doviezol z Afriky, no pre záchvaty zúrivosti ho neskôr predal Jacqueline Gentry, a tá 

z neho spoločne s manželom vychovala filmovú hviezdu. Jiggs nakoniec natočil až desať filmov o Tarzanovi a určite by 

ich bolo aj viac, keby ako 9-ročný nezomrel na zápal pľúc. 

 

Rex 

 

S Rexom, alebo ak chcete s Komisárom Rexom, prišli Rakúšania ešte v roku 1994 a seriál bol neskôr odvysielaný vo viac 

ako 90 krajinách sveta. Aj u nás, samozrejme. Úplne prvým Rexom sa stal psík so vznešeným menom Santo von 

Ziegelmayer a na pľaci ho všetci museli volať práve takto, pretože na Rexa nereagoval. Pokiaľ ide o slovenskú verziu, v 

nej sa striedajú traja chlpáči, všetci sú z Poľska a volajú sa Odin, Rex a Joši. Tak schválne, dokážete ich rozlíšiť? 
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Dodo 

 

Práve teraz beží na Jednotke RTVS rodinný seriál z roku 1986, Safari, ktorého veselá zvučka sa určite vybaví v hlave 

každému pamätníkovi. V bojnickej ZOO ho natočil český režisér Radim Cvrček a k jeho hlavným hviezdam patrí okrem 

partie detí malý šimpanz Dodo. Samozrejme, zvieratká sú v každom druhom zábere, ale práve nezbedník Dodo je 

najzábavnejší. Hoci sa filmári ,,spolupráce" s ním báli, vraj patril k najdisciplinovanejším hercom. V čase natáčania mal 10 

rokov, jeho skutočné meno bolo Jupi a v roku 2009 dožil v ZOO v Spišskej Novej Vsi. 

 

Lassie 

 

Skutočnou zvieracou legendou je neprekvapivo psík Lassie, ktorý sa z rovnomennej poviedky zo 40. rokov minulého 

storočia prepracoval do filmov i seriálov. Obrovský vplyv na celú jednu generáciu mal najmä film Lassie sa vracia či seriál 

Lassie z roku 1954. Fanúšikovia po celom svete doslova hltali dojímavý príbeh zobrazujúci oddanosť a úprimnú lásku psa 

k človeku. Psíka si zahrala dlhosrstá kólia Pal, skutočný profík, o ktorého herecký prejav sa postaral hollywoodsky tréner 

zvierat Rudd Weatherwax. Herecká kariéra z neho spravila veľkú hviezdu, a tak chodil na rôzne výstavy, ródeá či veľtrhy 

po USA. Do psieho neba odišiel v roku 1958, no hereckú štafetu po ňom prebrali jeho potomkovia. 

 

Dunčo 

 

Kým neprišiel Rex, asi najznámejším slovenským seriálovým psom bol Dunčo z Paneláka. Zaujímavé pritom je, že seriál 

mal mať pôvodne iného veľkého štvornohého hrdinu - Kordiakovu kóliu Lassie, tá sa v ňom však dlho neohriala, keďže v 

reálnom živote podľahla chorobe. Veľmi úspešne ju však čoskoro nahradil Dunčo, tentoraz po boku Juraja Slezáčka alias 

pána Blichára. Príbeh o tom, že išlo o skutočného psa zosnulého herca, ktorého si zobral z útulku, všetci dobre poznáte.. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Tento vedec sa po 16 úspešných rokoch v zahraničí vrátil späť na Slovensko. Kvôli 

fiasku s financovaním chce znova odísť 

 [startitup.sk; 25/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/tento-vedec-sa-po-16-uspesnych-rokoch-v-zahranici-vratil-spat-na-slovensko-kvoli-fiasku-s-financovanim-chce-

znova-odist/ 

 

Vladimír Leksa patrí medzi popredných slovenských imunológov. Po návrate z Rakúska získal slovenský grant, no 

peniaze už niekoľko mesiacov meškajú. 

 

Vladimír Leksa je rodák zo Spišskej Novej Vsi a jeden z našich popredných vedcov. Venuje sa imunológii a nádorovej 

biológii a väčšinu svojej bohatej kariéry strávil vo Viedni. Za svoju dizertačnú prácu získal cenu Rakúskej imunologickej 

https://www.startitup.sk/tento-vedec-sa-po-16-uspesnych-rokoch-v-zahranici-vratil-spat-na-slovensko-kvoli-fiasku-s-financovanim-chce-znova-odist/
https://www.startitup.sk/tento-vedec-sa-po-16-uspesnych-rokoch-v-zahranici-vratil-spat-na-slovensko-kvoli-fiasku-s-financovanim-chce-znova-odist/
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spoločnosti, pravidelne publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch a na konte má jeden patent a tri knihy. Okrem toho 

píše básne a skladá hudbu. 

 

Do Rakúska odišiel potom, čo si ako doktorand na SAV musel privyrábať upratovaním toho istého ústavu. Podľa jeho slov 

dostával na hodinu viac ako upratovač než ako doktorand Ústavu experimentálnej onkológie. Rozhodol sa teda nájsť 

zelenšie pastviny a zakotvil vo Viedni. 

 

Zobraziť celú galériu (4) 

 

foto: wiki/Medical University of Vienna 

 

V Rakúsku strávil 16 rokov, počas ktorých dva krát získal národný grant, čo sa iba tak niekomu nepodarí. Nikoho 

nezaujímalo, že nie je Rakúšan. Projekty sú písané v angličtine a posielajú sa anonymne na posúdenie viacerým 

zahraničným expertom. Ak grant získajú, dostanú plnú sumu, o ktorú žiadali. 

 

"V tom spočíva základný rozdiel oproti praxi na Slovensku. Tam som dostal toľko peňazí, o koľko som žiadal, a navyše, z 

grantov som mohol zamestnať doktorandov či postdokov. To u nás, s naším národným vedeckým grantovým systémom 

VEGA, neexistuje. Projekty sa píšu po slovensky, na posúdenie sa zvyčajne posielajú v rámci Slovenska, prípadne 

Česka, a aj keď sú vyhodnotené ako excelentné, nakoniec získajú len zlomok z toho, čo žiadali. Lebo spolu s nimi z 

jedného balíka získajú granty aj projekty vyhodnotené ako menej kvalitné či nekvalitné. Takto sa v praxi podporuje 

priemernosť a nie výnimočnosť. Zdroje napokon nevystačia ani na základné chemikálie, tobôž nie na doktorandov a 

postdokov," povedal Vladimír Leksa pre denník Pravda. 

 

Zobraziť celú galériu (4)zdroj: Center for Inflammation & Mucosal Immunology 

 

foto: medinfo.ufl.edu 

 

Keď sa pred štyrmi rokmi rozhodol prijať ponuku Ústavu molekulárnej biológie vytvoriť na Slovensku nové laboratórium 

molekulárnej imunológie, narazil už zo začiatku na prehnanú byrokraciu a neefektivitu tunajšieho systému, ktorý ešte 

dodnes trpí kvôli izolácii, ktorú do našej vedy priniesol socializmus. 

 

"U nás zahraničné posudky nestačia a potrebujete aj domáce. Nikde vo svete to nie je zvykom. Tie som nedostal dobré, a 

tak som nezískal ani peniaze. Prvý rok som grant nedostal, vraj mám malú skupinu, druhý rok som ho tak isto nedostal, 

vraj je to príliš ambiciózne. Získal som ho až tento rok, peniaze na projekt som však ešte stále nedostal – mali prísť v júli, 

ale je september a peniaze neprišli, dokonca sme ani nepodpísali zmluvy. Také čosi by sa nemohlo stať v inom štáte EÚ. 

Keď o tom hovorím priateľom vo Viedni, nechcú mi to veriť. Je to obrovská hanba," povedal Vladimír Leksa pre Denník N. 
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Granty dostupné zo slovenských agentúr aj tak stačia iba na základný chod výskumu. Doktor Leksa sa teda rozhodol 

získať 13 miliónov z eurofondov. A to cez výzvu, ktorú teraz ministerstvo školstva ruší po škandále Petra Plavčana. 

Peniaze na ambiciózny projekt teda nezískal. 

 

"Chcel som ich na diagnostiku pri nádoroch. Ide o moderný prístup k diagnostike a terapii. Mal som spolupracovať s 

lekárskou fakultou v Martine a s firmou, ktorá v tejto oblasti ešte nemá aktivity, chceli by sme založiť startup na 

neinvazívnu diagnostiku. Diagnostika by sa tak nerobila z krvi, čo je pre pacientov často traumatizujúce, ale z moču, slín 

či sĺz. Chceli sme šesť rokov robiť projekt, vyvíjať diagnostické, ale aj terapeutické metódy. Vo svete je viac startupov a 

firiem, ktoré sa snažia vytvoriť aj takúto diagnostiku. Na príprave projektu sme pracovali takmer rok," povedal Vladimír 

Leksa pre Denník N. 

 

Zobraziť celú galériu (4)zdroj: OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

 

foto: wiki/Slovenská akadémia vied 

 

Nemôžeme sa teda čudovať, že po štyroch rokoch problémov ako tieto zvažuje, že zo Slovenska znova odíde. 

Byrokratickú záťaž a zle nastavené systémy najviac pociťujú výnimoční ľudia ako doktor Leksa. Každá hodina strávená 

nad niečím iným ako výskumom predstavuje obrovskú stratu. 

 

Výnimočným vedcom sa majú prekážky z cesty systémovo odstraňovať, nie naopak. Nie je preto prekvapením, že tí 

najšikovnejší odchádzajú do zahraničia a často sa nevrátia už nikdy. Vladimír Leksa sa vrátil. A po štyroch rokoch 

frustrácie znovu zvažuje odchod. Niečo nie je v poriadku a začína to náhľadom celej spoločnosti na vedu a vzdelanie a 

končí nedostatkom politickej stratégie a dlhodobej vízie podpory vedy a výskumu. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Dva zápasy v priebehu troch dní: Novoveskí hokejisti tentokrát nemali dôvod na radosť 

 [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dva-zapasy-v-priebehu-troch-dni-novoveski-hokejisti-tentokrat-nemali-dovod-na-radost-280239 

 

 Počas uplynulých troch dní čakali na hokejistov Spišskej ďalšie dva zápasy. Sily si zmerali so Skalicou aj s mladými 

hokejistami do 20 rokov. 

 

V piatok podvečer vycestovali hokejisti Spišskej Novej Vsi do Skalice, kde mal tentokrát navrch súper. Našim sa 

podarilo streliť do bránky súpera dva góly, ktorých bol strelcom Matej Giľák. Aj napriek tomu nás súperi prevalcovali a po 

tretinách (1:0, 2:1, 4:1) sa Skalica tešila z víťazstva. 

 

http://spisska.dnes24.sk/dva-zapasy-v-priebehu-troch-dni-novoveski-hokejisti-tentokrat-nemali-dovod-na-radost-280239
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Góly: 7. Jurák (Jarolín, Sloboda), 26. Hujsa (Škápik, Horváth), 33. Jurák (Jarolín, Sloboda), 45. Kučera (Dufak, Pavešic), 

46. Škápik (Hujsa, Vereš), 55. Jarolín (Okoličány, Jurák), 57. Kučera (Hujsa, Dvonč). – 31. Giľák (Osuský, Lesňák), 43. 

Giľák (Lesňák). 

 

HK Skalica – HK Spišská Nová Ves 7:2 

 

V nedeľu popoludní sa stretli naši hokejisti na domácom ľade s mužstvom HK Orange 20. Aj keď sme po prvých dvoch 

tretinách viedli, v poslednej tretine to mladíci vyrovnali a o víťazovi nakoniec rozhodlo predĺženie, kde sa viac darilo 

súperom. Najbližší zápas čaká na našich hokejistov už v stredu, kedy vycestujú do Dubnice nad Váhom. 

 

Góly: 2. Nagy (Mikula, Adamčík), 9. Bdžoch (Giľák, Lesňák), 20. Giľák (Lesňák, Halász), 46. Findura (Vartovník, Bdžoch) 

– 8. Kundrik (Marcinek, Jaško), 18. Smolka (Bjalončík, Šmída), 52. Musliu (Kundrik), 57. Smolka, 62. Jaško. 

 

HK Spišská Nová Ves – HK Orange 20 4:5pp 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Hokejisti Topoľčian víťazne: Vo 4. kole porazili nováčika z Bratislavy 

 [topolcany.dnes24.sk; 25/09/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-vitazne-vo-4-kole-porazili-novacika-z-bratislavy-280235 

 

 Milovníci hokeja v Topoľčanoch majú dôvod na radosť. Hokejisti HC Topoľčany zvíťazili v ďalšom zápase. 

 

Topoľčany zažili neúspešný vstup do nového ligového ročníka, keď v prvom zápase doma podľahli Michalovciam 0:3. 

Následne cestovali do Považskej Bystrice, kde uchmatli víťazstvo 4:5, v treťom kole doma hostili Spišskú Novú Ves a 

vyhrali po predĺžení 3:2. V ostatnom štvrtom kole cestovali na ľad nováčika z hlavného mesta. 

 

Už v prvej tretine strelil úvodný gól zápasu König (0:1). Prostredné dejstvo patrilo Topoľčanom. Postupne sa presadili 

König, Šťastný a Uhnák a bolo rozhodnuté (0:5). V tretej tretine síce domáci strelili góly zásluhou Ručkaya a Miklíka, no 

to bolo z ich strany všetko. Za Topoľčany skóroval ešte Novák a Podstavek. 

 

HC Osmos Bratislava – HC Topoľčany 2:6 (0:1, 0:3, 2:2) 

 

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-topolcian-vitazne-vo-4-kole-porazili-novacika-z-bratislavy-280235
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Góly: 46. Ručkay, 54. Miklík – 18. a 29. König, 32. Šťastný, 37. Uhnák, 44. Novák, 59. Podstavek. Rozhodovali: 

Valachovič – Frimmel, Šefčík, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 452 divákov 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Za odmenu fortunaligista z Podbrezovej 

 [Vranovské noviny; 38/2017; 25/09/2017; s.: 14; švn ; Zaradenie: Šport] 

 

V Soli bude futbalový sviatok. V pohári hostí fortunaligistu. 

 

Pondelkový popoludňajší žreb rozhodol o tom, že úradujúci ligový šampión MŠK Žilina nastúpi v 4. kole slovenskej 

futbalovej pohárovej súťaže Slovnaft Cup na pôde ŠK Odeva Lipany. Štvrtoligový Medzev, ktorý senzačne vyradil Senicu, 

sa môže tešiť na ďalšieho fortunaligistu AS Trenčín. 

 

V osudí štvrtého kola Slovnaft Cupu boli prekvapujúco až dvaja štvrtoligisti z východu. Okrem spomínaného Medzeva aj 

zástupca vranovského okresu FK Soľ. 

 

Pôvodne sa objavila možnosť, že podľa pavúka sa Soľ stretne s Medzevom, ale reguly hovorili o novom žrebovaní. A 

žreb prihral hráčom Soli mužstvo z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. 

 

Vyradili Bardejov, odmenou Podbrezová 

 

"Akékoľvek mužstvo z Fortuna ligy by bolo obrovské lákadlo pre divákov a taktiež odmena pre mužstvo a vedenie za 

doterajšiu prácu. Ak by som si ale mohol vybrať, tak by to boli Slovan, Trnava alebo Žilina," vyjadril pre Vranovské noviny 

ešte pred žrebom svoje želanie manažér FK Soľ Stanislav Straka. 

 

Zo spomínanej trojice napokon nedostali nikoho, ale na atraktívneho fortunaligistu sa tešiť môžu - privítajú Podbrezovú. 

 

Klub z Vranovského okresu sa do 4. kola dostal nečakane, keď predtým vyradil treťoligový FK Košice a v 3. kole aj 

druholigový Bardejov, ktorý bol jasný favorit. Po jedenástkovom rozstrele sa však radovali hráči FK Soľ, hoci hrali v 

oklieštenej zostave. Žreb 4. kola Slovnaft Cupu: 

 

Snina - Michalovce, Soľ - Podbrezová, Bánová - Zvolen, Malženice - Skalica, Šimonovany - Inter Bratislava, Belá-Dulice - 

Ružomberok, Lučenec - Nitra, Lipany - Žilina, Medzev - Trenčín, Dubnica nad Váhom - Liptovský Mikuláš, Vydrany - 
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Spišská Nová Ves, Námestovo - Trnava, Petržalka - Poprad, Borčice - Lokomotíva Košice, Myjava - Slovan Bratislava, 

Hrušovany - Dunajská Streda. 

 

Stretnutia štvrtého kola sú na programe 26. a 27. septembra. Soľ privíta Podbrezovú v stredu o 15.30 hod. 

 

(švn) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Vranovským bežcom sa v tejto sezóne darí 

 [Vranovské noviny; 38/2017; 25/09/2017; s.: 13; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

 

Víťaz Prešovskej horskej pätnástky Vranovčan Roman Bak spomínal na študentské časy. 

 

Namiesto prvej júlovej nedele tretia septembrová sobota - organizačné zmeny boli dôvodom posunu termínu Prešovskej 

horskej pätnástky o vyše dva mesiace neskôr. 

 

"V Prešove vraj kopce nie sú. Na tomto podujatí však boli. A nie hocijaké! Každý z účastníkov 11. ročníka tohto 

krosového behu prevýšenie 420 m poriadne pocítil," vyjadrili sa svorne viacerí z účastníkov po dobehnutí do cieľa. 

 

Tretina z 15 km dlhej trate viedla po asfaltovom povrchu, zvyšné dve tretiny terénom. Obrovská náročnosť trasy sa 

prejavila i na počte zúčastnených pretekárov - na štart sa postavilo 58 statočných. Veteránom od 70 rokov dokonca 

organizátori skrátili trať na 10 km. 

 

Súťaž mužov 

 

Najrýchlejšie si s nástrahami trate poradil 31-ročný Vranovčan Roman Bak, reprezentujúci Generali team. Ako jediný zo 

všetkých účastníkov mal výsledný čas pod hranicou jednej hodiny. V záplave ponúk rôznych behov počas tohto víkendu 

si vybral práve Prešov. Vysvetlil i dôvod svojej účasti a pocity počas pretekov: "Hoci behám po rôznych kútoch Slovenska 

aj sveta, v mojom Prešove, kde som 5 rokov študoval, som ešte nikdy nepretekal, ba ani nebehal. Tak už som sa 

rozhodol, že je to tá pravá príležitosť. Som v príprave na majstrovstvá sveta v Spartan race, takže terén i profil mi úplne 

vyhovovali v rámci prípravy. Bežalo sa mi výborne, pripomínalo mi to tempový tréning, sám od začiatku až do cieľa. 

Škoda, že neprišli pretekári, ktorí do Prešova chodili pravidelne a obsadzovali popredné priečky. S časom a tempom som 

vcelku spokojný, vzhľadom na dané podmienky na trati. Hodnotím tieto preteky ako veľmi vydarené, v peknom prostredí, 

s príjemnými ľuďmi." 

 

Bak i Pačuta 
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Striebro v celkovom poradí i v kategórii do 39 rokov bral 35- ročný Kornel Briringel z Levoče. Ako tretí preťal cieľovú 

pásku 53-ročný Jaroslav Tomeček z Tulčíka, zároveň víťaz kategórie od 50 do 59 rokov. 

 

Ďalší z Vranovčanov, Pavol Pačuta, dobehol na 15. pozícii, čo mu v kategórii od 18 do 39 rokov stačilo na 6. miesto. 

Prechod do kategórie od 60 rokov i 60. narodeniny oslávil prvenstvom Milan Hrušovský zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Súťaž žien 

 

Ženám kraľovala 29-ročná domáca Zuzana Iľovová z Maras teamu pred o rok staršou Košičankou Ivanou Szabóovou a 

33- ročnou Zuzanou Dankovou zo Šarišských Bohdanoviec. 

 

DANICA BOŽOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Writeri to nevzdali ani napriek počasiu: Takto skrášlili podjazd v Spišskej, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/writeri-to-nevzdali-ani-napriek-pocasiu-takto-skraslili-podjazd-v-spisskej-foto-280265 

 

 Počas uplynulého víkendu sa v Spišskej konal už 10. ročník podujatia pre milovníkov pouličného umenia. Writeri sa u 

nás postarali o zaujímavé diela. 

 

Aj napriek upršanému počasiu navštívilo počas uplynulého víkendu Spišskú Novú Ves niekoľko writerov z rôznych kútov 

Slovenska. Konal sa totiž u nás už 10. ročník podujatia s názvom Graffity Spiš. Hoci nepriaznivé počasie donútilo 

organizátorov na poslednú chvíľu zmeniť miesto konania, podujatia sa dokopy zúčastnilo 16 writerov. Z plánovaného 

miesta na sídlisku Mier sa tak museli presunúť pod podjazd na Školskej ulici. 

 

Ako nám priblížila spoluorganizátorka akcie Mirka Bukovinská, chalani prišli z Bratislavy, Trenčína, Partizánskeho, 

Prešova, Košíc, Popradu či Kežmarku. Nechýbali ani hostia z Prahy. "Kobe a Phoe boli u nás už po štvrtýkrát a radi sa 

sem vždy, keď ich pozveme, vracajú," povedala. 

 

Tohtoročnou témou spomínaného podujatia bolo Farbami proti rasizmu, čo podľa slov spoluorganizátorky bolo 

zdôraznené centrálnym motívom troch tvárí, ktoré predstavujú tri rasy. "Namaľoval ich writer menom Notes, ktorý 

pochádza zo Svitu," doplnila s tým, že atmosféru akcie spestril DJ Robin Doris. 

 

A ako by zhodnotila jubilejný ročník akcie jeho spoluorganizátorka? "V rámci našich možností a daností to bolo, myslím 

si, že veľmi dobré. Počasie nám to trocha skomplikovalo, no snažili sme sa nájsť tú najlepšiu variantu. Autori si 

pochvaľovali, že sme ich rozmaznali. Každý účastník totiž dostal aj ako odmenu tričko. Snažili sme sa však hlavne o to, 

aby vznikol čo najlepší výtvarný výsledok v rámci našej témy. Myslím si, že sa nám podarila slušná produkcia." 

http://spisska.dnes24.sk/writeri-to-nevzdali-ani-napriek-pocasiu-takto-skraslili-podjazd-v-spisskej-foto-280265
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Ako sa writerom v Spišskej Novej Vsi darilo? To si už môžete pozrieť aj v našej fotogalérii. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Dráma už v prvom kole, Hit UCM vybojoval iba bod 

 [mytrnava.sme.sk; 25/09/2017; (HIT) ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20657345/drama-uz-v-prvom-kole-hit-ucm-vybojoval-iba-bod.html 

 

Nie príliš vydarený vstup do sezóny majú za sebou trnavské volejbalistky, ktoré po dobrom výkone nakoniec podľahli 

Kežmarku 2:3. 

 

1. KOLO 

 

Hit UCM Trnava – KV MŠK Oktan Kežmarok 2:3 (18, -20, 17, -19, -14) 

 

V 1. kole extraligy žien vo volejbale domáce Hit UCM Trnava privítalo KV MŠK Oktan Kežmarok. Súperi sa stretli v boji o 

5. miesto predchádzajúcej sezóny, v ktorom vyhral Hit UCM Trnava 3:2, ale v zlatom sete tri-umfoval Kežmarok. V novej 

sezóne zápas začali lepšie domáce hráčky, keď pomerne hladko zvíťazili v prvom sete vďaka mnohým chybám súpera v 

prihrávke i v útoku. 

 

Druhý set bol zrkadlovo opačný, keď chýb sa dopúšťali Trnavčanky. V treťom sete znovu dominovali domáce aj vďaka 

zlepšenej hre na obrane na sieti. Družstvo hlavného trénera Pavla Bernátha bolo lepšie vo všetkých herných činnostiach 

a prevalcovali súpera. V 4. sete Hit UCM Trnava nezvládol koncovku a o víťazovi rozhodol 5. set. 

 

Vyrovnanosť družstiev dokumentoval stav 13:13, keď Trnavčanky dotiahli trojbodovú výhodu, ktorú mali hostia od 

začiatku taj-brejku. V závere sa šťastie priklonilo ku Kežmarku a zvíťazil v dramatickom zápase 3:2 (14:16). Hit UCM 

Trnava si pripísala do tabuľky prvý bod. Nasledujúci víkend ho čakajú dva zápasy na východe proti nováčikovi Spišskej 

Novej Vsi a Prešovu. V Mestskej športovej hale v Trnave sa opäť prestavia 14. októbra proti COP Nitre v netradičnom 

čase o 16.00 hod. 

 

TRNAVA: Grulišová 7, Kočišová 4, Behúnová 17, Režná 13, Pavlačková 11, Doluda 21, libero Slezáková (S. Kostelanská 

1, Duchoňová 0, Schvábová 1, Melišová 0). Tréner: P. Bernáth. 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/20657345/drama-uz-v-prvom-kole-hit-ucm-vybojoval-iba-bod.html
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Pavel Bernáth, tréner Trnavy: "Dnes nám nebolo súdené vyhrať, proste nebolo. Hrali sme super, odvážne, takticky, 

relatívne pokojne, ale žiaľ... Podľa mňa, ak by sme aj dnes mali aj mečbalovú loptu, tak by praskla lopta, alebo spadla 

hala, alebo by sa niečo stalo. Dnes sme hrali dobre, ale nebolo nám súdené vyhrať. Snáď to bude na niečo dobré. 

Družstvo chválim, hralo skvele a Doluda všetka česť." 

 

Ostatné výsledky 1. kola: Prešov – UKF Nitra 2:3 (-22, -11, 22, 23, -9), COP Nitra –Spišská Nová Ves 2:3 (-24, -17, 21, 

21, 13), Slávia EU – STRABAG Volleyball Club 0:3 (-21, -21, -14), Pezinok – Nové Mesto nad Váhom 2:3 (-18, -20, 15, 

19 -11). 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Tri osoby zahynuli pri zrážke s vlakom v minulom týždni 

 [domov.sme.sk; 25/09/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20657436/zrazka-s-vlakom-samovrazda-nehoda-zsr.html 

 

Nešťastia sa odohrali na Kysuciach aj Žitnom ostrove. 

 

BRATISLAVA. Zrážky s vlakom si za posledný týždeň vyžiadali tri obete. Ako informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej 

republiky (ŽSR) Martina Pavliková, vo všetkých troch prípadoch išlo o samovraždu. 

 

V piatok skončila pod kolesami vlaku žena v úseku medzi Žlinou a Kysuckým Novým Mestom, v sobotu skočil pod vlak 

muž medzi Bernolákovom a Sencom. 

 

Ukončiť svoj život sa rozhodol v nedeľu aj muž na železničnej stanici Radvaň (okr. Dunajská Streda). 

 

S ťažkými zraneniami skončil muž, ktorého zrazil vlak medzi Spišskými Vlachmi a Markušovcami (okr. Spišská Nová 

Ves). 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Florbalistky zviedli na úvod dramatické zápasy 

 [mykysuce.sme.sk; 25/09/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

https://mykysuce.sme.sk/c/20657533/florbalistky-zviedli-na-uvod-dramaticke-zapasy.html 

 

Dievčatá MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto odohrali cez víkend prvé zápasy v ženskej florbalovej extralige. 

 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – FBC Predator Sabinov 6:7 (1:2; 3:1; 2:4) 

 

https://domov.sme.sk/c/20657436/zrazka-s-vlakom-samovrazda-nehoda-zsr.html
https://mykysuce.sme.sk/c/20657533/florbalistky-zviedli-na-uvod-dramaticke-zapasy.html
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V úvodnom vystúpení sezóny privítali Kysučanky dievčatá zo Sabinova. Úvod zápasu bol z oboch strán opatrný. Diváci 

čakali na prvý gól do 9. minúty, kedy sa presadila Šlopková. Sabinov však vyrovnal, keď Hlavatú prekvapila nahodená 

loptička Majtánovej. Východniarky udreli po druhýkrát v 20. minúte, gól do šatne strelila Cupraková – 1:2. Od druhej 

tretiny mali jasne navrch domáce hráčky. Boli florbalovejšie, snažili sa kombinovať a gólmi Chupekovej sa dostali do 

vedenia 3:2. Zverenky Michala Vlčeka aj naďalej svoje súperky tlačili a vypracovali si náskok 6:4. 

 

V závere sa však ukázala skúsenosť hosťujúceho družstva. Sabinov vyčkával a udieral z brejkov. Postupne vyrovnal na 

6:6 a záver tak bol veľmi dramatický. V 59. minúte o všetkom rozhodla Robová, Sabinov si tak z Kysúc odviezol plný 

počet bodov. 

 

Michal Vlček, tréner MKŠS FBK KNM: "Myslím si, že sme boli florbalovejší, no na strane Sabinova boli zas skúsenosti, 

hrali navyše veľmi tvrdo. V záverečnej tretine sme viedli o dva góly, no tam sa ukázala nevyspelosť nášho tímu. Chýbal 

tam asi ešte jeden taký upokojujúci gól. Navyše sme si vzadu neustrážili jednu hráčku, mali sme viac brániť za toho stavu 

6:4. Takže, to je tá neskúsenosť, tá správa, kým sa odo mňa z lavičky dostane na ihrisko, niekedy to proste ešte trvá. 

Napriek tomu, máme veľmi mladý tím, ešte mladší káder ako pred rokom, takže s výkonom som veľmi spokojný. Celkovo 

to bude ťažká sezóna. Verím, že sa dostaneme do play off a tam predvedieme výborné výkony ako pred rokom." 

 

Ulrika Duľová, kapitánka FBC Predator Sabinov: "Bol to pre nás určite náročný súper. Išli sme tu s takou malou dušičkou, 

no nakoniec sme vyhrali. Diváci videli do samého konca napínavý zápas, oba tímy sa snažili, miestami to bolo trošku 

drsné. Zvíťazili sme a sme rady, že si od súpera odnášame body." 

 

Góly: 9. Šlopková, 22., 25. Chupéková, 34., 41. Žideková, 48. Záteková – 10. Majtánová, 20., 33., 50., 54. Cupraková, 

59. Robová. 

KNM: Hlavatá – Škvrndová, Kubištová, Mlíchová, Pudišová, Tomová, Gašincová, Svrčková, Martinčeková, Záteková, 

Šlopková, Žideková, Faktorová. 

SABINOV: Hromádková, Mišková, Pastyrčáková, Sabolíková, Majtánová, Cupraková, Stašová, Hrabčáková, Cifrová, 

Robová, Duľová. 

 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – Fbk Kométa Spišská Nová Ves 4:3 (1:3; 2:0; 0:0; 1:0pp) 

 

V nedeľňajšom súboji si domáce hráčky zmerali sily so Spišskou Novou Vsou. Úvod zápasu zvládla lepšie Kométa, keď 

už v 6. minúte viedla 2:0. V 10. minúte však znížila Žideková, no ďalšie slovo mal opäť hosťujúci celok, ktorý opäť zvýšil 

na rozdiel dvoch gólov. Od tohto momentu však domáce hráčky zabrali a v priebehu druhej tretiny vyrovnali na 3:3. 

 

Záverečná časť hry rozuzlenie nepriniesla, a tak sa muselo rozhodovať v predĺžení. V ňom na radosť domácich fanúšikov 

strelila víťazný gól Žideková a Kysucké Nové Mesto si tak pripísalo prvé dva body v sezóne. 

 

Góly: 10., 61. Žideková, 21. Gašincová, 30. Svrčková – 3. Grossová, 6. Adamcová, 17. Marcinková. 
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KNM: Hlavatá – Pudišová, Žideková, Tomová, Záteková, Gašincová, Svrčková, Martinčeková, Šlopková, Kubištová, 

Faktorová, Mlíchová, Škvrndová. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Adamcová, Vartovníková, Vospáleková, Kocúrová, Olekšáková, Becková, Grossová, Marcinková, 

Bajtošová, Hanuščinová, Hlebová. 

 

1. ŠK 98 Pruské 2 2 0 0 0 25:4 6 

2. NTS FK - ZŠ Nemšová 2 2 0 0 0 24:5 6 

3. FBK Tvrdošín 2 1 1 0 0 15:9 5 

4. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 1 1 0 0 0 9:3 3 

5. FBC Predator Sabinov 2 1 0 0 1 10:14 3 

6. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 2 0 1 0 1 10:10 2 

7. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 2 0 0 2 0 9:11 2 

8. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 0 0 0 1 3:9 0 

9. Eastern Wings Michalovce 2 0 0 0 2 7:24 0 

10. FBC Mikuláš Prešov 2 0 0 0 2 2:25 0 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Galéria má 30, navštívilo ju vyše po milióna ľudí 

 [vucke.sk; 25/09/2017; Mgr. Zuzana Bobríková ] 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/galeria-ma-30-navstivilo-ju-vyse-po-miliona-ludi.html 

 

V stredu 27. septembra 2017 o 15.00 sa v Galérii umelcov Spiša uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti 30. 

výročia založenia tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku (1987 – 2017). 

 

Podujatie umožní neformálne stretnutie zástupcov zriaďovateľa, mesta, súčasných i bývalých zamestnancov, externých 

spolupracovníkov a osobností, ktoré stáli pri zrode organizácie a za posledných 30 rokov sa podieľali na jej aktivitách. 

Počas programu budú uvedené aj predbežné výsledky výzvy "Galéria umelcom Spiša, umelci Spiša galérii", ktorú 

vyhlásila riaditeľka galérie Lucia Benická s cieľom získať diela darom od umelcov, ktorí majú čiastočné alebo žiadne 

zastúpenie v galerijnej zbierke. 

 

"Tridsaťročná galéria a tridsaťročné spomienky tvoria nosnú časť sprievodných podujatí počas celého roka 2017. 

Súčasťou spomienkového programu budú aj komentované prehliadky aktuálnych výstav, z ktorých Kontajner spomienok / 

Príbeh galérie sa zameriava na zhodnotenie troch dekád pôsobenia organizácie nielen v regionálnom, ale aj v súčasnom 

celoslovenskom výtvarnom prostredí," uviedla Lucia Benická. 

 

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, založená v r. 1987, je kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. 

V priebehu svojho doterajšieho pôsobenia rozvíja aktivity vo všetkých oblastiach galerijných činností: vedeckovýskumnú, 

výstavnú, propagačnú a kultúrno-vzdelávaciu. Spravuje tri stále expozície: Jozef Hanula, Terra Gothica a exteriérovú 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/galeria-ma-30-navstivilo-ju-vyse-po-miliona-ludi.html
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Záhradu umenia (súčasná sochárska tvorba zo zbierok galérie). Nosnou časťou výstavných aktivít je pravidelná 

prezentácia zbierok v špecifických autorských a tematických celkoch (od r. 2012 projekt Jubilanti). V rámci dialógu s 

novou tvorbou galéria organizuje premiérové autorské a tematické výstavy , napr. cyklus prezentácií Sacral Elementum II. 

(od r. 2013), Dvojice (od r. 2014), Nové mená (od r.2015), Téma (od r. 2016) a pod. Zbierkový fond galérie ku koncu roka 

2016 obsahuje 2 073 diel.  

 

Galéria umelcov Spiša za posledných 30 rokov (1987 – 2017) v číslach: 

 

 2 073 diel v zbierkovom fonde k 31. 12. 2016; 

 425 výstavných projektov z domácej a zahraničnej produkcie z diel vyše 2 330 autorov; 

 65 vlastných publikácií; 

 vyše 553 000 návštevníkov v rámci výstav a nosných kultúrno-výchovných podujatí; 

 3 990 programov; 

 3 725 knižničných jednotiek; 

 56 zamestnancov. 

 

Autor/zdroj: GUS 

 

Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 

Vytvorené: 25.09.2017 09:46 

Upravené: 25.09.2017 13:44  

 

-END 
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1.12.  Chytili množstvo opitých vodičov. Štyria aj havarovali 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 25/09/2017; Martin Belej ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Dopravný servis z Dolného Zemplína] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20657241/chytili-mnozstvo-opitych-vodicov-styria-aj-havarovali.html 

 

Zarážajúce sú týždňové štatistiky z Košického kraja. Dominoval Zemplín. 

 

KOŠICKÝ KRAJ. Polícia zistila v uplynulom týždni v Košickom kraji 22 prípadov požitia alkoholických nápojov u vodičov 

dopravných prostriedkov. 

 

Štatistika je o to zarážajúcejšia, že v desiatich prípadoch vodičom zistili viac ako 1 promile. 

 

Opití vodiči zapríčinili aj štyri dopravné nehody. O prípadoch informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20657241/chytili-mnozstvo-opitych-vodicov-styria-aj-havarovali.html
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Narazil v centre Trebišova 

 

V Trebišove šoféroval v piatok popoludní Škodu Fabia 48-ročný vodič z okresu Trebišov. 

 

V centre mesta prešiel v zákrute prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho Audi A4, ktoré viedol 35-ročný 

Trebišovčan. Pri nehode sa nikto nezranil. 

 

Vodič Škody Fabia mal 1,24 mg/l alkoholu v dychu (2,58 promile). Šofér Audi bol triezvy. Predbežná škoda na obidvoch 

vozidlách bola vyčíslená na 300 eur. 

 

Nehoda pri predbiehaní 

 

Rovnako v piatok, krátko pred 17.30 hodinou, viedol 52-ročný vodič z okresu Sobrance osobné auto Ford Focus v smere 

od Tibavy na Sobrance. 

 

Pri predbiehaní Škody Rapid narazil do jeho ľavej strany. Odrazilo ho na ostrovček, odkiaľ prešiel na cestu a tam sa zrazil 

s Peugeotom 206, ktoré v tom čase viedol 62-ročný vodič z okresu Sobrance. Obidve vozidlá skončili v priekope. 

 

Vodič Fordo Focus nafúkal 0,65 mg/l alkoholu (1,35 promile). 

 

Spolujazdkyňa z Peugeota utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia, k iným zraneniam nedošlo. 

 

Predbežná celková škoda na vozidlách je 4 000 eur. 

 

Sobotňajšie prípady 

 

Aj v sobotu sa našli vodiči, ktorí si za volant vozidla sadli po požití alkoholických nápojov. 

 

Skoro ráno spozorovala hliadka ODI Michalovce 29-ročného muža z okresu Sobrance, ktorý v smere od obce Závadka 

smerom na Veľké Revištia (okres Sobrance) bezdôvodne jazdil z jedného pruhu do druhého. 

 

Policajti vodiča zastavili a podrobili dychovej skúške, pričom mu bola nameraná hodnota 0,76 mg/l alkoholu v dychu (1,58 

promile). 

 

Krátko pred 9. hodinou viedol osobné auto v centre mesta Spišská Nová Ves 46-ročný muž z Rožňavského okresu. Pri 

kontrole hliadke "nafúkal" 0,57 mg/l alkoholu v dychu (1,19 promile). 
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Popoludní v Trebišove policajná hliadka zastavila a kontrolovala 62-ročného muža z okresu Trebišov, ktorému namerali 

hodnota alkoholu v dychu 1,00 mg/l (2,08 promile). 

 

V Košiciach krátko pred 22. hodinou hliadka PZ kontrolovala 28-ročného Košičana, ktorý však aj napriek opakovanej 

výzve, aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu, alebo aby sa podrobil vyšetreniu odberom krvi, 

odmietol. 

 

V tom istom čase policajti v obci Biel (okr. Trebišov) kontrolovali 52-ročného vodiča z okresu Trebišov, ktorému pri 

kontrole namerali 0,65 mg/l alkoholu v dychu (1,35 promile). 

 

Triezveli v celách 

 

Všetkých vodičov umiestnili do cely policajného zaistenia. 

 

Bolo voči nim vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

 

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Organový festival Vivat vox organi 2017 vrcholí tento týždeň dvojicou koncertov 

 [bbonline.sk; 25/09/2017; Matúš Kucbel ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://bbonline.sk/organovy-festival-vivat-vox-organi-2017-vrcholi-tento-tyzden-dvojicou-koncertov/ 

 

Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi 2017 v tomto týždni vstupuje do svojho finále koncertmi dvoch známych 

slovenských organistov. 

 

Už v stredu 27. septembra 2017 o 19.30 sa v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského predstaví organista, 

vysokoškolský pedagóg a zbormajster Marek Štrbák. Ten svojim koncertom uzavrie festivalové dianie v katedrále. V 

nedeľu 1. októbra 2017, v podobe Koncertu plus, sa v Evanjelickom kostole a. v. na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici o 

16.00 hod., predstaví ďalší slovenský organista, študent VŠMU v Bratislave Marek Dietrich. Prekvapením záverečného 

koncertu bude Andrej Kozár, ktorý sa v sprievode organa predstaví na trúbke. 

 

Marek Štrbák sa narodil v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1992 – 1998 študoval hudbu a klavír na košickom Konzervatóriu 

v triede profesorky Emílie Dzemjanovej. Pod jej vedením vystupoval na mnohých organových podujatiach a festivaloch v 

rámci Slovenska, svoju školu úspešne reprezentoval aj na súťažiach slovenských konzervatórií. V rokoch 1998 – 2004 

absolvoval štúdium koncertnej hry na organ na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v triede profesora 

Michaela Radulescu a bol vyznamenaný cenou univerzity pre najlepšieho absolventa svojho odboru. Počas svojho 

viedenského štúdia pôsobil aj ako organista v Sacré Cur a Schönbrunnskej zámockej kaplnke. 

http://bbonline.sk/organovy-festival-vivat-vox-organi-2017-vrcholi-tento-tyzden-dvojicou-koncertov/
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V rokoch 2004 –2008 si dopĺňal štúdium na Conservatoire National de Région Strasbourg v rámci "Cycle de 

spécialisation" u profesora Christophe Mantouxa, zároveň v sólistickej triede na Hochschule für Musik und darstellende 

Kunst v Štutgarte u profesora Ludgera Lohmanna. Do roku 2009 pôsobil aj ako organista a zbormajster v Martinskirche 

vo Filderstadte (Nemecko). Od roku 2009 je pedagogicky činný na Univerzite Konštantína Filozofa a Súkromnom 

konzervatória v Nitre. Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných európskych 

pedagógov a interpretov, ako napríklad Jon Laukvik, Lorenzo Ghielmi, Edgar Krapp, Thierry Escaich, Bernard Focroulle, 

Jean Wolfs, Hans-Ola Ericsson a ďalší. Bol ocenený na viacerých medzinárodných a národných súťažiach. 

 

Je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom a venuje sa bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí. Venuje sa aj 

pravidelnému uvádzaniu a premiérovaniu skladieb slovenských autorov (v decembri 2011 premiéroval skladbu Christmas 

Carol od Iris Szeghyovej, septembri 2012 Laudatórium od Jozefa Podprockého a decembri Perpetuum mobile od Lukáša 

Borzíka). 

 

Marek Štrbák na svojom organovom koncerte v Banskej Bystrici predstaví nasledujúci program: Nicolaus Bruhns – 

Praeludium in e; Dietrich Buxtehude – Passacaglia in d (BuxWV 161), Jan Pieterszoon Sweelinck – Onder een linde 

groen; Johann Sebastian Bach Toccata, adagio a fúga C dur (BWV 564); Jozef Rosinský – Fantasia sulla sequenza 

pascuale "Victimae Paschali"; Felix Mendelssohn-Bartholdy – Sonáta d mol č. 6 (op. 65); Mikuláš Moyzes – Toccata e 

Fuga per organo; Jozef Grešák – Toccata (z Organovej knihy pre Ivana Sokola). 

 

Posledný koncert medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici zaznie v Evanjelickom kostole a. v. na 

Lazovnej ulici v nedeľu 1. októbra 2017 o 16.00 hod. Predstaví sa na ňom organista Marek Dietrich. Na trúbke bude hrať 

Andrej Kozár. Koncert bude zároveň pripomenutím ekumenickej spolupráce cirkví na území nášho mesta. 

 

Marek Dietrich je rodák z Prievidze. Už ako veľmi malého ho fascinovala klasická hudba a tak začal samoštúdiom hry na 

klavíry, ktorú si neskôr zdokonaľoval pod vedením pedagógov. Tak sa začala jeho cesta ku kráľovskému nástroju, 

ktorému sa rozhodol zasvätiť svoj život. Organ vyštudoval na bratislavskom konzervatóriu pod vedením Petra Reiffersa a 

momentálne je študentom 5. ročníka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede prof. Imricha Szabóa. Marek 

ako organista začínal vo farskom kostole v Bojniciach, pokračoval aj ako organista v Zápotôčkoch a dnes je organistom v 

piaristickom kostole v Prievidzi. Súčasne pôsobí ako liturgický organista Kremnického hradného organa. V Kremnici 

zároveň pôsobí ako pedagóg hry na organe. 

 

Na svojom koncerte spolu s trubkárom Andrejom Kozárom predstaví Marek Dietrich nasledujúci program: Johann 

Sebastian Bach: Toccata a fúga d-mol; César Franck – Pastorale E-dur, (op.19); Georg. Ph. Telemann – Sonáta pre 

trúbku F-dur; Félix M. Bartholdy – Sonáta č.3 – A-dur; Max Reger – Fantázia a fúga d-mol, (op.135b); Baldassare Peruzzi 

– Sonáta pre trúbku B-dur; Louis Vierne – Finále z 1. Symfónie. 

 

Share 
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1.14.  VIVAT VOX ORGANI 2017 vstupuje do finále 

 [mybystrica.sme.sk; 25/09/2017; MATÚŠ KUCBEL ; Zaradenie: Banská Bystrica / Spravodajstvo] 

https://mybystrica.sme.sk/c/20657338/vivat-vox-organi-2017-vstupuje-do-finale.html 

 

Pred nami sú posledné dva koncerty. 

 

BANSKÁ BYSTRICA. Medzinárodný organový festival VIVAT VOX ORGANI 2017 v tomto týždni vstupuje do svojho 

finále koncertmi dvoch známych slovenských organistov. 

 

Už v stredu 27. septembra 2017 o 19.30 sa v katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského predstaví organista, 

vysokoškolský pedagóg a zbormajster Marek Štrbák. Ten svojim koncertom uzavrie festivalové dianie v katedrále. V 

nedeľu 1. októbra 2017, v podobe Koncertu plus, sa v Evanjelickom kostole a. v. na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici o 

16.00 hod., predstaví ďalší slovenský organista, študent VŠMU v Bratislave Marek Dietrich. Prekvapením záverečného 

koncertu bude Andrej Kozár, ktorý sa v sprievode organa predstaví na trúbke. 

 

Marek Štrbák 

 

Marek Štrbák sa narodil v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1992 – 1998 študoval hudbu a klavír na košickom Konzervatóriu 

v triede profesorky Emílie Dzemjanovej. Pod jej vedením vystupoval na mnohých organových podujatiach a festivaloch v 

rámci Slovenska, svoju školu úspešne reprezentoval aj na súťažiach slovenských konzervatórií. 

 

V rokoch 1998 – 2004 absolvoval štúdium koncertnej hry na organ na Universität für Musik und darstellende Kunst vo 

Viedni v triede profesora Michaela Radulescu a bol vyznamenaný cenou univerzity pre najlepšieho absolventa svojho 

odboru. Počas svojho viedenského štúdia pôsobil aj ako organista v Sacré Cur a Schönbrunnskej zámockej kaplnke. 

 

V rokoch 2004 –2008 si dopĺňal štúdium na Conservatoire National de Région Strasbourg v rámci "Cycle de 

spécialisation" u profesora Christophe Mantouxa, zároveň v sólistickej triede na Hochschule für Musik und darstellende 

Kunst v Štutgarte u profesora Ludgera Lohmanna. Do roku 2009 pôsobil aj ako organista a zbormajster v Martinskirche 

vo Filderstadte (Nemecko). Od roku 2009 je pedagogicky činný na Univerzite Konštantína Filozofa a Súkromnom 

konzervatória v Nitre. Zúčastnil sa majstrovských interpretačných kurzov pod vedením renomovaných európskych 

pedagógov a interpretov, ako napríklad Jon Laukvik, Lorenzo Ghielmi, Edgar Krapp, Thierry Escaich, Bernard Focroulle, 

Jean Wolfs, Hans-Ola Ericsson a ďalší. Bol ocenený na viacerých medzinárodných a národných súťažiach. 

 

Je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom a venuje sa bohatej koncertnej činnosti doma i v zahraničí. Venuje sa aj 

pravidelnému uvádzaniu a premiérovaniu skladieb slovenských autorov (v decembri 2011 premiéroval skladbu Christmas 

https://mybystrica.sme.sk/c/20657338/vivat-vox-organi-2017-vstupuje-do-finale.html
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Carol od Iris Szeghyovej, septembri 2012 Laudatórium od Jozefa Podprockého a decembri Perpetuum mobile od Lukáša 

Borzíka). 

 

Marek Štrbák na svojom organovom koncerte v Banskej Bystrici predstaví nasledujúci program: Nicolaus Bruhns - 

Praeludium in e; Dietrich Buxtehude - Passacaglia in d (BuxWV 161), Jan Pieterszoon Sweelinck - Onder een linde 

groen; Johann Sebastian Bach Toccata, adagio a fúga C dur (BWV 564); Jozef Rosinský - Fantasia sulla sequenza 

pascuale "Victimae Paschali"; Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sonáta d mol č. 6 (op. 65); Mikuláš Moyzes - Toccata e 

Fuga per organo; Jozef Grešák - Toccata (z Organovej knihy pre Ivana Sokola). 

 

Marek Dietrich 

 

Posledný koncert medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici zaznie v Evanjelickom kostole a. v. na 

Lazovnej ulici v nedeľu 1. októbra 2017 o 16.00 hod. Predstaví sa na ňom organista Marek Dietrich. Na trúbke bude hrať 

Andrej Kozár. Koncert bude zároveň pripomenutím ekumenickej spolupráce cirkví na území nášho mesta. 

 

Marek Dietrich je rodák z Prievidze. Už ako veľmi malého ho fascinovala klasická hudba a tak začal samoštúdiom hry na 

klavíry, ktorú si neskôr zdokonaľoval pod vedením pedagógov. Tak sa začala jeho cesta ku kráľovskému nástroju, 

ktorému sa rozhodol zasvätiť svoj život. 

 

Organ vyštudoval na bratislavskom konzervatóriu pod vedením Petra Reiffersa a momentálne je študentom 5. ročníka 

Vysokej školy múzických umení v Bratislave, v triede prof. Imricha Szabóa. Marek ako organista začínal vo farskom 

kostole v Bojniciach, pokračoval aj ako organista v Zápotôčkoch a dnes je organistom v piaristickom kostole v Prievidzi. 

Súčasne pôsobí ako liturgický organista Kremnického hradného organa. V Kremnici zároveň pôsobí ako pedagóg hry na 

organe. 

 

Na svojom koncerte spolu s trubkárom Andrejom Kozárom predstaví Marek Dietrich nasledujúci program: Johann 

Sebastian Bach: Toccata a fúga d-mol; César Franck - Pastorale E-dur, (op.19); Georg. Ph. Telemann - Sonáta pre 

trúbku F-dur; Félix M. Bartholdy - Sonáta č.3 - A-dur; Max Reger - Fantázia a fúga d-mol, (op.135b); Baldassare Peruzzi - 

Sonáta pre trúbku B-dur; Louis Vierne - Finále z 1. Symfónie. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Pozor, nech vám neujdú: Novovešťania, takéto parádne akcie nás tento týždeň čakajú 

 [spisska.dnes24.sk; 25/09/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pozor-nech-vam-neujdu-novovestania-taketo-paradne-akcie-nas-tento-tyzden-cakaju-280246 

 

 Pozrite si ich radšej vopred, nech vám neujdú. Prinášame vám redakčný výber najlákavejších podujatí, ktoré nás tento 

týždeň čakajú v našom meste a okolí. 

 

http://spisska.dnes24.sk/pozor-nech-vam-neujdu-novovestania-taketo-paradne-akcie-nas-tento-tyzden-cakaju-280246
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Chlieb s maslom 

 

25. septembra 2017 o 19:00, Dom kultúry Mier 

 

Nádherný príbeh o živote troch pánov a ich "životných žien". Do jedného bytu, kde žijú ako spolubývajúci herec s 

architektom, má prísť na oslavu manžel s manželkou. Normálna situácia by bola, pokiaľ by sa ten herec nezamilova l do 

manželky a ten manžel sa pred príchodom na oslavu s touto svojou manželkou nerozišiel. Zrazu je tu jeden nenormálny 

prepletenec vzťahov, čomu kraľuje, samozrejme, žena. Geniálna súčasná komédia, ktorá bola uvádzaná na vyše ako sto 

divadelných scénach. Účinkujú: Martin Mňahončák, Branislav Deák, Juraj Loj, Dominika Žiaranová. 

 

Svetový deň cestovného ruchu 

 

27. septembra 2017 

 

V strede pracovného týždňa si budete môcť v našom meste v rámci Svetového dňa cestovného ruchu vychutnať niekoľko 

podujatí. Pripravené sú bezplatné výstupy na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska. Do Galérie umelcov Spiša za dostanete 

počas celého dňa za symbolických 10 centov. Zákutiami historického centra mesta vás prevedú ako sprievodcovia 

študenti Hotelovej akadémie a tešiť sa môžete aj na bezplatnú prehliadku Evanjelického kostola s výkladom. V 

netradičnom čase od 17:00 bude otvorené aj Múzeum Spiša v ktorom čaká na návštevníkov nočná prehliadka spojená s 

reprízou filmu Slávne dejiny provincie XVI spišských miest. 

 

Mesiac a magnólie 

 

27.septembra 2017 o 19:00, divadlo Kontra 

 

Brilantnú komédiu o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", najslávnejšieho filmu všetkých čias vám predvedú v stredu večer 

herci divadla Kontra. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? Legendárny hollywoodsky 

producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému výkon. 

Výborné obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava. 

 

Storočie podľa Márie 

 

27.septembra 2017 o 19:00, Spišské divadlo 

 

Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z Novej Ľubovne. Jej 

život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, múdrosťou, humorom 

a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo rozkladá osud človeka a krajiny, ktorá ho zrodila. Je to Orbis 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 9. 2017 

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

pictus – maľovaný goralským temperamentom a folklórom. Premiéru s názvom Storočie podľa Márie si môžete pozrieť v 

štúdiu Spišského divadla. 

 

Koncert v galérii 

 

27.septembra 2017 o 19:00, Galéria umelcov Spiša 

 

Vystúpenie speváckeho telesa k 30. výročiu galérie s novým hudobným programom – duchovnými spevmi štyroch 

náboženstiev: židovské, rusko-grécko pravoslávne a rímsko-katolícke. Koncert je symbolickým obrazom jednoty sveta aj 

napriek rozmanitosti, hoci aj tej náboženskej. V rámci Letného hudobného festivalu HevHetia. 

 

Deň mobility 

 

28. septembra 2017 od 10:00, priestranstvo pri Redute 

 

V rámci Európskeho týždňa mobility je pripravená v našom meste zaujímavá akcia, ktorá bola kvôli nepriaznivému 

počasiu posunutá o týždeň. Pripravený bude program aj prehliadka retro autobusov. Na deti čakajú atraktívne, 

interaktívne aktivity a súťaže ako aj rôzne zábavné atrakcie – nafukovadlá, maľovanie na tvár, tematické tvorivé dielne, 

maskoti či ukážky záchranných zložiek. Popoludňajší program bude spestrený vystúpením country-folkovej skupiny 

Montana a striedať ju bude obľúbený ujo Ľubo, ktorý pre menšie deti pripraví minidisko a rozprávku. 

 

Výstava ovocia a zeleniny 

 

28. septembra 2017 od 10:00, v priestoroch Uzlového klubu železničiarov 

 

Počas niekoľkých dní si budete môcť v Spišskej Novej Vsi pozrieť aj zaujímavú výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa bude 

konať v priestoroch Uzlového klubu železničiarov na ulici Odborárov. Záhradkári predvedú svoje úspechy od štvrtka 28. 

septembra až do soboty 30. septembra do dvanástej hodiny. 

 

Gotika na dotyk 

 

29. septembra 2017 

 

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu si môžete v Spišskej užiť viacero zaujímavých podujatí aj v piatok. V Galérii 

umelcov Spiša bude pripravená od desiatej hodiny kreatívna tvorivá dielňa v priestoroch stálej expozície Terra Gothica, 

spojená s komentovanou prehliadkou. Námestím vás o 17:30 v dobovom oblečení prevedie historik a skúsený sprievodca 

Miroslav Števík. A večer o 19:00 hod si môžete vychutnať večerný výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok so 

zaujímavým výkladom. 
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Tanečná škola na Spiši 

 

29. septembra 2017 o 19:00, Kultúrny dom Smižany 

 

Spišské osvetové stredisko aj tohto roku pokračuje úspešným projektom Tanečnými školami na Spiši – výučbou tancov. 

Prvá tanečná škola sa uskutoční v piatok podvečer v Kultúrnom dome v Smižanoch. Záujemcovia a tancachtiví sa naučia 

tancovať tance Polku z Raslavíc a Čardáš zo Zvolenskej Slatiny. Lektormi budú Alfréd Lincke s partnerkou Martinou 

Kupcovou. Do taktu bude hrať ľudová hudba Dominika Václava zo Spišskej Belej. 

 

Šarkania show 

 

30. septembra 2017 od 13:00, Košiarny briežok 

 

Posledný septembrový deň centrum voľného času Adam organizuje pravidelnú akciu s názvom Šarkania show, tentokrát 

na Košiarnom briežku. Ľudia si môžu priniesť akékoľvek šarkany no porota ohodnotí iba vlastnoručne vyrobené a 

upravené šarkany, kúpené sa hodnotiť nebudú, ale môžu si prísť zalietať. Súťažiť sa bude v niekoľkých kategóriách a 

pripravené sú aj rôzne sprievodné aktivity. 

 

Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

30. septembra 2017 od 19:00, Spišské divadlo 

 

Mýtus. Legenda. Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným 

dával. Toto všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? Na všetky 

tieto otázky vám dá odpoveď inscenácia Jánošík alebo Pravda je len jedna. Zároveň vám však položí aj ďalšiu otázku: Je 

pravda o Jánošíkovi skutočne iba jedna? 

 

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

 

Foto:ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  FOTO: Dukla potvrdila líderskú pozíciu v Rimavskej Sobote, Medzibrod zariadil prvú 

prehru Tisovca 
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 [bbonline.sk; 25/09/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-dukla-potvrdila-lidersku-poziciu-v-rimavskej-sobote-medzibrod-zariadil-prvu-prehru-tisovca/ 

 

Uplynulý víkend priniesol ďalšiu vlnu futbalových súpolení, medzi ktorými nechýbalo množstvo derby súbojov. Vedúca 

MFK Dukla Banská Bystrica si zmerala sily s Rimavskou Sobotou, na lídra z Tisovca narazil vo forme hrajúci Medzibrod. 

Naopak povinnú jazdu a dôležité body si chceli pripísať trápiace sa Rakytovce v súboji s posledným Veľkým Krtíšom. Ku 

kompletnému sumáru pripájame aj fotogalériu, ktorú nájdete na konci článku. 

 

Fortuna liga – 10. kolo 

 

Staronový tréner železiarov Marek Fabuľa vstúpil do svojho pôsobenia v tíme tou správnou nohou, keď jeho zverenci pri 

jeho premiére na trénerskej lavičke zvíťazili doma nad Prešovom 2:0. V sobotu večer boli ich súperom Zlaté Moravce – 

Vráble. Úvodný polčas sa chýlil ku koncu, keď nešťastne prekonal vlastného brankára kapitán hosťujúcej Podbrezovej 

Jaroslav Kostelný. Vtedy ešte netušil, že rozhodol o najtesnejšej prehre svojho tímu. 

 

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble vs. FK Železiarne Podbrezová 1:0 

 

Nitra – Ružomberok 0:0 

 

Senica – Trnava 1:3 

 

Michalovce – Dunajská Streda 1:2 

 

Prešov – Trenčín 0:7 

 

Žilina – Slovan Bratislava 3:2 

 

1.    FC Spartak Trnava  10  8  0  2  17:9  24         

2.    ŠK Slovan Bratislava futbal  10  6  3  1  24:13  21         

3.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  10  6  3  1  16:11  21         

4.    FC Nitra  10  6  2  2  13:5  20         

5.    MŠK Žilina  10  5  0  5  26:18  15         

6.    MFK Ružomberok  10  4  3  3  16:12  15         

7.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  10  5  0  5  13:11  15         

8.    AS Trenčín  10  3  3  4  21:19  12         

9.    MFK Zemplín Michalovce  10  3  1  6  9:12  10         

10.    1. FC TATRAN Prešov  10  2  2  6  8:28  8         

11.    FK Železiarne Podbrezová  10  2  1  7  9:17  7         

http://bbonline.sk/foto-dukla-potvrdila-lidersku-poziciu-v-rimavskej-sobote-medzibrod-zariadil-prvu-prehru-tisovca/
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12.    FK Senica  10  0  2  8  7:24  2     

 

 

II. liga – 9. kolo 

 

V deviatom kole sa darilo v domácom prostredí Zvolenu aj Pohroniu, ktoré zdolali svojich sokov na nulu. Duel Pohronia s 

Novým Mestom nad Váhom otvoril deviate kolo. Pohronie rýchlo poslal do vedenia Samir Nurković zásahom zo siedmej 

minúty. Ďalšie plody futbalu videlo takmer 800 divákov až v druhom polčase a na radosť domácich fanúšikov padali len 

do siete hostí. Sieť brány gólmana Belica postupne rozvlnili René Paraj, Daniel Pavúk, opäť Paraj a na 5:0 uzavrel Erik 

Nepšinský. Vo Zvolene, kde zavítal Trebišov, sa zrodil taktiež pomerne jednoznačný výsledok. Dôležitý bol otvárací gól 

Jackuliaka, ktorý v 28-mej minúte nezaváhal z penalty. Na začiatku druhého polčasu priniesol ešte väčší kľud na kopačky 

domácich Mikinič, keď zvýšil na 2:0. V 63. minúte navyše pomohol domácim svojím vylúčením hosťujúci Starosta a azda 

aj toto využil o desať minút neskôr Jackuliak na svoju druhú presnú gólovú strelu, čím uzavrel na 3:0. Zvolenská 

Lokomotíva si naďalej drží domácu neporaziteľnosť. Úspešná ale nebola rezerva Podbrezovej na pôde štvrtej Serede. Tá 

vyhrávala už v 48. minúte 3:0, no v 70. minúte znížil Martin Válovčan a o ďalších sedem minút Dávid Haščák na rozdiel 

jediného gólu. Nádej na vyrovnanie zobral železiarom v 83. minúte Marko Milunović, ktorý prekonal brankára Lukáča z 

pokutového kopu. B-čko Podbrezovej tak ostáva na chvoste ligového pelotónu. 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. AFC Nové Mesto nad Váhom 5:0 

 

MFK Lokomotíva Zvolen vs. SLAVOJ Trebišov 3:0 

 

ŠKF Sereď vs. FK Železiarne Podbrezová B 4:2 

 

Lokomotíva Košice – Žilina B 2:0 

 

Partizán Bardejov – Šamorín 1:3 

 

Tatran Litpovský Mikuláš – Skalica 1:1 

 

Spišská Nová Ves – Komárno 4:2 

 

Poprad – Inter Bratislava 1:0 

 

1.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  9  7  1  1  17:5  22         

2.    MFK Skalica  9  6  1  2  13:8  19         

3.    ŠKF Sereď  9  6  0  3  26:13  18         

4.    MŠK Žilina B  9  6  0  3  24:13  18         
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5.    FK Poprad  9  5  2  2  17:6  17         

6.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  9  4  3  2  19:8  15         

7.    Partizán Bardejov  9  4  2  3  12:13  14         

8.    MFK Lokomotíva Zvolen  9  4  2  3  14:17  14         

9.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  9  3  3  3  16:10  12         

10.    FK Inter Bratislava  9  4  0  5  16:14  12         

11.    Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves  9  3  2  4  12:16  11         

12.    SLAVOJ Trebišov  9  3  0  6  6:15  9         

13.    AFC Nové Mesto nad Váhom  9  3  0  6  6:21  9         

14.    FC ŠTK 1914 Šamorín  9  2  1  6  11:15  7         

15.    KFC Komárno  9  1  2  6  15:36  5         

16.    FK Železiarne Podbrezová B  9  1  1  7  9:23  4     

 

 

III. liga SsFZ – 8. kolo 

 

Vedúca Dukla mohla prísť dočasne o ligové žezlo v prípade prehry v šlágri v Rimavskej Sobote. Neubehla ani štvrťhodina 

hry a Lukáš Laksik gólom na 0:1 naznačil, že tomu tak zrejme nebude. Podporil to v závere prvého dejstva Ján Kostúrik 

zvyšujúc na 0:2. V 68. minúte priblížil Rimavskú Sobotu k debaklu Gabriel Snitka a na svetelnej tabuli svietilo skóre 0:3. 

Debakel z toho napokon nebol, posledné slovo mal domáci Levyniuk, ktorý upravil na konečných 1:3. Bystrický strážca 

svätyne Krejčí prišiel v 75. minúte o čisté konto, dôležité však boli tri získané body so zrejme najťažším možným súperom 

a upevnenie si vedúcej pozície. 

 

MŠK FOMAT Martin vs. MFK ŽARNOVICA 1:2 

 

FK Čadca vs. ŠKM Liptovský Hrádok – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

MŠK Rimavská Sobota vs. MFK Dukla Banská Bystrica 1:3 

 

MŠK Námestovo vs. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

FTC Fiľakovo vs. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 0:3 

 

MFK Detva vs. TJ Baník Kalinovo 0:3 – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

MFK Nová Baňa vs. OFK Teplička nad Váhom – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

TJ Tatran Oravské Veselé vs. ŠK NOVOHRAD Lučenec – odohrá sa 4. októbra 
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1.    MFK Dukla Banská Bystrica  9  7  1  1  24:6  22         

2.    MŠK Rimavská Sobota  8  5  2  1  28:12  17         

3.    ŠKM Liptovský Hrádok  8  5  1  2  17:8  16         

4.    OFK Teplička nad Váhom  8  5  0  3  16:11  15         

5.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  8  4  2  2  14:7  14         

6.    MFK ŽARNOVICA  8  4  2  2  8:11  14         

7.    FK Čadca  8  4  1  3  14:9  13         

8.    TJ Baník Kalinovo  8  4  0  4  13:10  12         

9.    MFK Nová Baňa  8  3  2  3  16:13  11         

10.    MŠK FOMAT Martin  9  3  2  4  13:15  11         

11.    MŠK Námestovo  8  2  4  2  14:13  10         

12.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  8  3  1  4  9:14  10         

13.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  8  3  1  4  7:16  10         

14.    TJ Tatran Oravské Veselé  8  2  1  5  10:13  7         

15.    FTC Fiľakovo  9  2  0  7  10:24  6         

16.    MFK Detva  9  0  0  9  5:36  0     

 

 

IV. liga JUH – 8. kolo 

 

V ôsmom kole sa roztrhlo vrece s výsledkami 3:2. Jupie bolo jediným hosťujúcim mužstvom, ktoré bodovalo a to navyše 

jednoznačným spôsobom. Vyššie postavenú Revúcu pokorili dvaja dvojgóloví strelci Marek Šimunek a Marek Plško, 

jedným gólom prispel Michal Konder zásahom z bieleho bodu. Rakytovce doposiaľ prehrali vyše polovicu svojich duelov 

(štyri zo siedmych). Túto štatistiku chceli napraviť v domácom súboji s najľahším možným súperom – Veľkým Krtíšom. V 

prvom polčase sa rakom podarilo vytvoriť si náskok nad Baníkom 2:0 vďaka presným strelám Pavlíka a Rafanidesa. V 64. 

minúte sa do čierneho trafil aj Širka a bolo to 3:0. Hosťujúci Kupček chcel načať drámu znížením na 3:1 v 78. minúte. To 

ale zmietol zo stola už o štyri minúty domáci Kapusta, ktorý prinavrátil Rakom trojgólový náskok. Pasáž bohatú na plody 

futbalu potvrdil druhým gólom hostí Maslaňák, ale záverečné slovo mal dvojgólový strelec Kapusta. Medzibrod okupujúci 

druhú priečku v derby kola narazil na doteraz nezdolaný Tisovec. Ten sa dostal do vedenia v 33-tej minúte po trefe 

Masára, no ešte do polčasovej prestávky sa o obrat postarali dvaja Ivanovia – Varga a Pipich. V 62. minúte sa začínalo 

od nuly, pretože na 2:2 vyrovnal Szczepaniak. Hrdinom šlágra sa napokon stal Ivan Varga, ktorý svojim druhým presným 

projektilom do siete Tisovca v 80. minúte rozhodol zápas. Päťbodovú stratu na Tisovec Medzibrod skresal na dva body a 

to sľubuje ešte zaujímavý boj o prvenstvo. Šalková nečakane pohorela na pôde predposlednej Vinice, kde už v 22. 

minúte prehrávala 0:3. Do uplynutia hodiny hry Lašút a Kamenský dokázali znížiť na 2:3, ale na viac sa už Šalková 

nezmohla. 

 

FK Rakytovce vs. FK FC Baník Veľký Krtíš 5:2 
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ŠK Vinica vs. FK Šalková 3:2 

 

TJ Sokol Medzibrod vs. MŠK Tisovec 3:2 

 

TJ Sklotatran Poltár vs. FK Slovenské Ďarmoty 3:2 

 

MFK Spartak Hriňová vs. ŠK Partizán Čierny Balog 2:1 

 

FK Mesta Tornaľa vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 3:2 

 

MFK Revúca vs. JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka 0:5 

 

1.    MŠK Tisovec  8  6  1  1  27:9  19         

2.    TJ Sokol Medzibrod  8  5  2  1  17:14  17         

3.    TJ Sklotatran Poltár  8  5  1  2  22:13  16         

4.    FK Mesta Tornaľa  8  4  3  1  20:14  15         

5.    FK Šalková  8  4  0  4  18:14  12         

6.    ŠK Partizán Čierny Balog  8  3  2  3  11:10  11         

7.    MFK Spartak Hriňová  8  3  1  4  11:12  10         

8.    JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka  7  3  1  3  14:16  10         

9.    FK Slovenské Ďarmoty  8  3  1  4  10:12  10         

10.    MFK Revúca  8  3  0  5  13:19  9         

11.    FK Rakytovce  8  2  2  4  12:14  8         

12.    ŠK Vinica  7  2  2  3  12:24  8         

13.    TJ Tatran VLM Pliešovce  7  2  0  5  13:17  6         

14.    FK FC Baník Veľký Krtíš  7  1  0  6  9:21  3     

 

 

V. liga skupina C – 8. kolo 

 

Vedúca Lovča prvýkrát stratila body, keď v uplynulom kole remizovala na horúcej pôde Sásovej 4:4. Druhá strata bodov 

prišla v nedeľu, keď v domácom prostredí prekvapujúco podľahla Kováčovej. Sásovčania mali na lídra päťbodovú stratu 

pred týmto kolom a svoj duel odohrali o deň skôr ako Lovča, čiže v sobotu, takže nevedeli, že Lovča následne zaváha. 

Exportné vedenie zabezpečil Sásovej už v siedmej minúte Schmidtmayer, ale do polčasovej prestávky vrátil výsledku 

nerozhodnú podobu Urgela. V druhej polovici zápasu boli k videniu dve červené karty (za Sásovú Čavoj) a tiež 

nepremenenú penaltu v 89. minúte, kedy mohol domáci Macejko uchmatnúť všetky body pre Ladomerskú Viesku. Gól ale 

nepadol, o remíze sa prakticky rozhodlo v prvom polčase a Sásová tak skresala náskok Lovče na čele tabuľky o bod. 
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Posledný Priechod nevyužil ani siedmy pokus na zisk prvých bodov, keď podľahol zdolateľnému súperovi – Krupine 1:3. 

Jediný gól Priechodu zaznamenal v 67. minúte z 11-ky Šinkovkin. Na druhej strane si všetky tri góly pripísal Adrián Paľov. 

 

FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA vs. ŠK SÁSOVÁ 1:1 

 

TJ Lovča vs. ŠK Prameň Kováčová 1:2 

 

OFK 1950 Priechod vs. MFK Strojár Krupina 1:3 

 

TJ ŠK Sokol Jakub vs. FK 09 Bacúch – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

OŠK Sása vs. OŠK Dobrá Niva 1:3 

 

TJ Baník Štiavnické Bane vs. OŠK Lieskovec 5:2 

 

ŠK Hrochoť vs. ŠK Selce – odohrá sa 4. októbra 

 

1.    TJ Lovča  8  6  1  1  26:13  19         

2.    ŠK SÁSOVÁ  8  4  3  1  21:13  15         

3.    ŠK Prameň Kováčová  7  4  1  2  11:5  13         

4.    FK 09 Bacúch  7  3  3  1  10:4  12         

5.    ŠK Selce  7  4  0  3  13:12  12         

6.    TJ Baník Štiavnické Bane  7  3  2  2  16:8  11         

7.    FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA  8  3  2  3  21:16  11         

8.    ŠK Hrochoť  6  3  2  1  7:4  11         

9.    MFK Strojár Krupina  8  3  2  3  14:15  11         

10.    OŠK Dobrá Niva  8  2  3  3  8:8  9         

11.    TJ ŠK Sokol Jakub  7  3  0  4  16:22  9         

12.    OŠK Lieskovec  8  2  1  5  9:18  7         

13.    OŠK SÁSA  8  1  2  5  13:24  5         

14.    OFK 1950 Priechod  7  0  0  7  6:29  0     

 

 

I. Trieda – 8. kolo 

 

Strelníky v súboji tabuľkových susedov hostili Brusno – Ondrej. Úspešnejší boli domáci futbalisti, za ktorých si schuti 

zastrieľal Miroslav Trizna, ktorý si na svoje konto pripísal hetrik. Zlepšujúca sa Nemecká si po dvoch remízach pripísala 

výhru a to so súperom riadneho kalibru. Vedúce Braväcovo zdolala jednoznačne 4:1, aj keď to nevyzeralo s ňou príliš 
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pozitívne, pretože prehrávala už od 17-tej minúty zásluhou Dubašáka. Následne sa už ale do čierneho triafali len domáci 

a to Lokša, Klinčík, Rosina a ešte len druhú porážku Braväcova spečatil v závere Bartoš. Slovenská Ľupča sa ešte viac 

priblížila k najvyšším priečkam po výhre na pôde nováčika z Pohorelej. Po úspešných strelách Hermánka, Vajdu a 

Luptáka viedla v 39. minúte už 0:3, ale napokon sa o tri body bála. Za domácich v 63. minúte skóroval Gálik a v 82. 

minúte sa k nemu po penalte pridal Tešlár a bolo to 2:3. Ľupča už ale zvrat nepripustila. Brezno si pripísalo prvú remízu v 

sezóne, keď sa v Čiernom Balogu žiadna sieť brány nerozvlnila. 

 

TJ Mladosť Pohorelá vs. OFK Slovenská Ľupča 2:3 

 

FK Šalková B vs. FK Podkonice – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

FK SOKOL NEMECKÁ vs. FK Sokol Braväcovo 4:1 

 

TJ – Družstevník Strelníky vs. FK – 34 Brusno – Ondrej 5:3 

 

TJ PARTIZÁN OSRBLIE vs. TJ ŠK Hronec 3:3 

 

TJ Tatran Čierny Balog vs. FK Brezno 0:0 

 

OFK Slovan Valaská vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 1:1 

 

1.    FK Sokol Braväcovo  8  6  0  2  28:13  18         

2.    FK Podkonice  7  5  1  1  24:10  16         

3.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  8  5  1  2  19:12  16         

4.    OFK Slovenská Ľupča  8  5  1  2  18:13  16         

5.    TJ Tatran Čierny Balog  7  4  2  1  18:5  14         

6.    FK BREZNO  8  4  1  3  18:12  13         

7.    FK SOKOL NEMECKÁ  8  3  2  3  19:18  11         

8.    TJ – Družstevník Strelníky  8  3  1  4  19:24  10         

9.    TJ ŠK Hronec  8  3  1  4  11:17  10         

10.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  7  2  1  4  11:14  7         

11.    FK – 34 Brusno – Ondrej  8  2  1  5  12:21  7         

12.    OFK Slovan Valaská  7  1  3  3  6:12  6         

13.    FK Šalková B  7  1  1  5  16:23  4         

14.    TJ Mladosť Pohorelá  7  1  0  6  10:35  3     

 

 

II. trieda skupina A – 8. kolo 
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Do očí bije výsledok zápasu Tajov – Horné Pršany aj Harmanec – Lučatín. Tajov sa naposledy vybúril na Hronseku, ktorý 

prekonali až osemkrát. Ešte horšie dopadli Horné Pršany, ktorým Tajov nadelil desať kúskov. Gólové hody mal najmä 

Tomáš Bauer, ktorý zaťažil konto Horných Pršian piatimi gólmi a to v 78. minúte zišiel z trávnika, lebo bol vystriedaný. 

Hetrikom dal o sebe vedieť Rudolf Rubint. Treba však podotknúť, že hostia hrali bez náhradníkov. Lučatín doteraz 

zaváhal len raz, keď remizoval v Riečke v druhom kole. Na tom sa nič nezmenilo ani po ôsmom kole, keď rozbil 

Harmanec 0:9. Najlepšia defenzíva ligy si udržala čisté konto a Lučatín potvrdil aj svoju najlepšiu ofenzívu. A to najmä 

Dávid Selecký štyrmi gólmi do siete Radosu, pričom hetrik skompletizoval už v priebehu piatej až 25-tej minúty. Malachov 

v domácom prostredí nepozná premožiteľa, len na svojom trávniku dokázal bodovať a hlavne tu musí zbierať potrebné 

body. Malachov pokračoval v nastúpenom trende a po góloch Bagwella, Sečkára a Brašeňa vyhrával po 31-minútach už 

3:0. Následne sa triafali do čierneho už len hráči Seliec, ktorý v priebehu šestnástich minút otočili zápas vo svoj prospech. 

V 64. minúte všetko začal Kľačan, následne sa pripojil Jablonovský, vyrovnanie dokonal Matonok. Ale to Selciam 

nestačilo a z priameho kopu v 80-tej minúte druhým gólom Matonok spečatil veľký obrat z 3:0 na 3:4. Tým sa zároveň 

postaral o prvé dobytie futbalovej pevnosti v Malachove. Hiadeľ si pripísal na konto prvý bod za nerozhodný výsledok na 

Starých Horách. 

 

ŠK Sokol FO Staré Hory vs. TJ Partizán Hiadeľ 3:3 

 

TJ Tatran Harmanec vs. TJ Mladosť Lučatín 0:9 

 

OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA vs. TJ Družstevník Dúbravica 1:4 

 

TJ Družstevník Mičiná vs. ŠK Zornička Riečka 2:4 

 

TJ Slovan Malachov vs. ŠK Selce B 3:4 

 

TJ Slovan Tajov vs. TJ Iskra Horné Pršany 10:0 

 

FK – Baník Ľubietová vs. TJ Hronsek 2:1 

 

1.    TJ Mladosť Lučatín  8  7  1  0  49:8  22         

2.    TJ Slovan Tajov  8  5  1  2  35:21  16         

3.    ŠK Zornička Riečka  8  5  1  2  33:23  16         

4.    FK – Baník Ľubietová  8  4  2  2  18:20  14         

5.    TJ Družstevník Dúbravica  8  4  1  3  33:24  13         

6.    ŠK Selce B  8  4  1  3  27:27  13         

7.    TJ Hronsek  8  4  0  4  22:25  12         

8.    TJ Tatran Harmanec  8  3  2  3  19:26  11         
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9.    TJ Družstevník Mičiná  8  3  1  4  19:27  10         

10.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  7  2  2  3  14:16  8         

11.    TJ Slovan Malachov  8  2  1  5  19:28  7         

12.    ŠK Sokol FO Staré Hory  6  1  3  2  15:18  6         

13.    TJ Iskra Horné Pršany  7  1  1  5  12:28  4         

14.    TJ Partizán Hiadeľ  8  0  1  7  14:38  1     

 

 

II. trieda skupina B – 6. kolo 

 

Jediný doposiaľ stopercentný tím Jasenie cez víkend pauzovalo. Heľpa, Čierny Balog, Braväcovo B a Beňuš ( má 

odohraný jeden zápas naviac) sa snažia dobehnúť lídra súťaže a všetky spomínané celky mali na konte deväť bodov. 

Každý z týchto tímov potrebuje bodovať naplno, no keď na seba narazila Heľpa s Braväcovom, jeden z tímov musel 

stratiť dôležité body. Tým tímom bola rezerva Braväcova, ktorú pokoril presným zásahom Mário Halvoň a dvomi gólmi 

kapitán Heľpy Milan Jankov, pričom ho nemusel mrzieť nepremenený pokutový kop. Beňuš v ďalšom vzájomnom súboji 

tímov bojujúcich o prvenstvo privítal Tatran Čierny Balog. Strojcami úspechu Beňušu boli Ladislav Vlček, Lukáš Šperka a 

Peter Šperka. Beňuš vyhrával od 28-mej minúty a ani raz nedovolil Tatranu aby sa naň dotiahol. Dolná Lehota je už 

taktiež deväťbodová a má čo povedať. Polomku pokorila hokejovým výsledkom, o čo sa najviac pričinil hetrikom Ondrej 

Babic naskakujúci do zápasu na začiatku druhého polčasu. 

 

TJ Slovan Beňuš vs. TJ Tatran Čierny Balog B 3:2 

 

TJ Tatran Polomka vs. TJ Partizán Dolná Lehota 0:7 

 

TJ Slovan Michalová vs. TJ Slovan Pohronská Polhora – zápas sa pre nespôsobilý terén neodohral 

 

ŠK Heľpa vs. FK Sokol Braväcovo B 3:1 

 

FK 1928 Jasenie má voľno 

 

1.    FK 1928 Jasenie  5  5  0  0  24:6  15         

2.    ŠK Heľpa  5  4  0  1  21:6  12         

3.    TJ Slovan Beňuš  6  4  0  2  16:15  12         

4.    TJ Tatran Čierny Balog B  5  3  0  2  22:12  9         

5.    FK Sokol Braväcovo B  5  3  0  2  19:11  9         

6.    TJ Partizán Dolná Lehota  5  3  0  2  17:10  9         

7.    TJ Slovan Michalová  5  1  0  4  6:17  3         
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8.    TJ Slovan Pohronská Polhora  4  0  0  4  3:23  0         

9.    TJ Tatran Polomka  6  0  0  6  5:33  0     

 

 

I. liga Ženy – 3. kolo 

 

V sobotu poobede sa vo svojom druhom stretnutí novej sezóny Sport Ladies predstavili na pôde Ružomberka. Takmer 

pred mesiacom banskobystrické futbalistky tesne prehrali proti Slovanistkám, Ružomberčanky prehrali oba svoje zápasy, 

takže bolo jasné, že jeden z týchto tímov bude prvýkrát bodovať. V prvom polčase sa necelá stovka divákov gólu 

nedočkala. Ten prišiel hneď na začiatku druhej 45-minútovky, jeho autorkou bola Mária Iváková. Vedenie navýšili domáce 

hráčky v 76. minúte zásluhou Beáty Petercovej, ktorá potvrdila prvé body pre Ružomberok. Na prvé body si Sport Ladies 

budú musieť počkať a vlastne aj na prvý gól v novom ročníku. Stopercentné sú stále Slovanistky, Myjavčanky a aj 

Bardejovčanky – tie ale majú na konte len dva odohrané duely. 

 

MFK Ružomberok vs. Sport Ladies Club Banská Bystrica 2:0 

 

Slovan BA – Nitra 5:1 

 

Tatran Prešov – ŠKF VIX Žilina 1:6 

 

Michalovce – Partizán Bardejov 0:6 

 

Spartak Myjava – NMŠK 1922 BA 3:2 

 

1.    ŠK Slovan Bratislava futbal  3  3  0  0  8:1  9         

2.    Spartak Myjava  3  3  0  0  9:4  9         

3.    Partizán Bardejov  2  2  0  0  9:2  6         

4.    NMŠK 1922 Bratislava  3  2  0  1  6:5  6         

5.    ŠKF VIX Žilina  3  1  0  2  6:6  3         

6.    MFK Ružomberok  3  1  0  2  6:6  3         

7.    FC Nitra  3  1  0  2  5:7  3         

8.    Sport Ladies Club Banská Bystrica  2  0  0  2  0:3  0         

9.    1. FC TATRAN Prešov  1  0  0  1  1:6  0         

10.    MFK Zemplín Michalovce  3  0  0  3  1:11  0     
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Fotogaléria 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Slováci v zámorských súťažiach: Rekordný počet Slovákov v NAHL 

 [hokejportal.net; 25/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: NHL] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-v-zamorskych-sutaziach-rekordny-pocet-slovakov-v-nahl/75240 

 

Takmer všetci hokejoví fanúšikovia čakajú netrpezlivo na štart základnej časti NHL. Medzitým môžu zamerať svoju 

pozornosť na nižšie súťaže, ktorých je aj v zámorí neúrekom Slováci v nich zohrávajú podstatnú úlohu. Napríklad v NAHL 

ešte nikdy toľko slovenských hráčov nehralo. Dobrý štart sem zaznamenali aj v CHL a ako je to už zvykom, vysoko 

produktívni sú niektorí hráči v GMHL. Zatiaľ sú aktívne len juniorské ligy. Tie profesionálne odštartujú v októbri. V 

juniorských súťažiach sú v zámorí na vrchol rebríčka tie, ktoré združuje Canadian Hockey League (Kanadská hokejová 

liga) CHL. V tejto sezóne budú v nej pôsobiť viacerí Slováci, ktorí by si chceli zvýšiť šance na nastávajúci draft NHL. Ale 

aj tí, ktorí tam už pôsobili. Najväčšiu úspešnosť sme zaznamenali paradoxne v tej lige, kde pôsobí iba jeden slovenský 

zástupca. Patrik Hrehorčák strelil hneď vo svojom prvom zápase gól. A v podobnom duchu, ba dokonca v ešte lepšom, 

pokračoval aj v druhom stretnutí. Tam si pripísal ďalší gól, pridal k tomu aj jednu asistenciu a za jeho celkový výkon si 

vyslúžil ocenenie pre 1. hviezdu zápasu. Prvý gól v prvom zápase zaznamenal aj Adam Liška , pôsobiaci v lige OHL. V 

prvom stretnutí za klub Kitchener Rangers si pripísal gól. V tom druhom už nebodoval. Bodoval aj Adam Ružička (Sarnia 

Sting). Zatiaľ len pomocou 2 asistencií. Marián Studenič (Hamilton Bulldogs) sa do kanadského bodovania nezapísal.  

V súťaži Western Hockey League sa objavilo najviac Slovákov. Napriek tomu sme nezaznamenali ani jeden kanadský 

bod od týchto hráčov. Dokonca v sobotu nastala situácia, keď všetky tri zápasy so slovenskou účasťou sa skončili 

prehrou. A k tomu môžeme prirátať dve prehry z troch piatkových zápasov. Sklamaní zo štartu sezóny sú predovšetkým v 

klube Vancouver Giants. Ambiciózna organizácia má v zostave Slováka Miloša Romana , no ani on neodvrátil prehry 1:7 

a 1:6. Najmladším hráčom bude 17—ročný útočník Martin Faško-Rudáš . Radovan Bondra stihol nastúpiť do jedného 

zápasu. V druhom už nehral, pretože podpísal zmluvu s klubom Rockford IceHogs v AHL. V zozname hráčov chýba ešte 

obranca Martin Bodák (Kootenay Ice).  

V nižšej juniorskej súťaži v USA, v NAHL, sa zrazu objavilo až 12 slovenských hráčov. Takýto vysoký počet sme v tejto 

lige ešte nevideli. Avšak obranca Šimon Šefčík sa po 1 zápase presunul späť do WSHL. V zozname je aj Peter Kollar , 

ktorý sa síce narodil v USA, ale má slovenské korene. V tejto súťaži sú až 4 slovenskí brankári. A zatiaľ majú výborné 

čísla. Juraj Ovečka má po 3 zápasoch úspešnosť zásahov vyššiu ako 95 %. Je to výborná hodnota. No napríklad Mitchell 

Gibson má po 5 zápasoch úspešnosť až 97,8 %. Až 3-krát vychytal čisté konto. Tieto čísla však pôjdu v priebehu sezóny 

nadol. Vladimír Cibulka a Daniel Jakub Pavličko (Aberdeen Wings) 

Daniel Jakub Pavličko sú nad hranicou 92 % a Marko Šturma nad 90 %. V produktivite nikto výrazne nezažiaril. Samuel 

Solenský nazbieral 4 body v 4 zápasoch.  

V GMHL je opäť silné slovenské zastúpenie. Tu ale berieme výsledky z posledných 2 týždňov, keďže posledný pondelok 

sme kvôli technickým problémom nemohli zverejniť pravidelný týždenný prehľad. Spolu až 14 hráčov nazbieralo celkom 

36 bodov za 13 gólov a 23 asistencií. Nad všetkými vyčnieva Marko Ondov . Iba 4 zápasy mu stačili k tomu, aby si 

pripísal až 19 kanadských bodov. Znamená to, že je 3. najproduktívnejším hráčom súťaže. V nedeľu 17. septembra 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-v-zamorskych-sutaziach-rekordny-pocet-slovakov-v-nahl/75240


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 9. 2017 

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

odohral zápas, v ktorom nazbieral až 8 bodov. 20-ročný útočník je odchovancom Spišskej Novej Vsi. Za tento klub 

odohral v predchádzajúcej sezóne 30 zápasov v 1. lige a nazbieral 7 gólov a 8 asistencií.  

WSHL bola taktiež súťaž v ktorej pôsobilo množstvo Slovákov. V tejto sezóne sa to ale zmenilo. Zatiaľ tam odohralo 

zápas iba 6 rodákov spod Tatier. Toto číslo sa môže zmeniť, ale už to asi nedosiahne hodnoty z predchádzajúcich 

ročníkov. Juraj Housa si pripísal 7 bodov v 3 zápasoch. Matúš Spodniak a Marek Ondrásky zaznamenali po 6 bodov. 

Bodovali aj ďalší, ktorých uvádzame v nasledujúcich tabuľkách.  

 

Ontario Hockey League Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

5 1 2 3 4 2 11 0 1  

Adam Ružička (Sarnia Sting) 2 0 2 2 4 0 1  

Adam Liška (Kitchener Rangers) 2 1 0 1 0  

Marián Studenič (Hamilton Bulldogs) 1 0 0 0 0  

 

Quebec Major Junior Hockey League Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

2 2 1 3 0 1 4  

Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies) 2 2 1 3 0 1 4  

 

Western Hockey League Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

7 0 0 0 0 -2 9  

Radovan Bondra (Prince George Cougars) 1 0 0 0 0  

Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips) 2 0 0 0 0  

Martin Bodák (Kootenay Ice) 2 0 0 0 0  

Miloš Roman (Vancouver Giants) 2 0 0 0 0  

 

North American Hockey League - Brankári Brankár Z GI SI % SO GN SN  

10 20 294 93.20 1 0 5  

Juraj Ovečka (Springfield Jr. Blues) 3 5 109 95.41 0 0 5  

Vladimír Cibulka (Bismarck Bobcats) 2 4 55 92.73 0  

Daniel Jakub Pavličko (Aberdeen Wings) 3 4 54 92.59 1  

Marko Šturma (Northeast Generals) 2 7 76 90.79 0  

 

North American Hockey League Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

37 4 8 12 10 1 0 0 5  

Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks) 4 1 3 4 2 1 0  

Adam Stacho (Bismarck Bobcats) 4 2 0 2 0 2 0  

Miroslav Mucha (Minot Minotauros) 4 1 1 2 0 0 0  

Dušan Kmeč (Aberdeen Wings) 4 0 2 2 6 -2 0  

Matej Murín (Bismarck Bobcats) 4 0 2 2 2 1 0  
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Peter Kollar (Topeka RoadRunners) 1 0 0 0 0 1 0  

Šimon Šefčík (Topeka RoadRunners) 1 0 0 0 0 0 0  

Adam Dužek (Bismarck Bobcats) 2 0 0 0 0 0 0  

Oliver Turan (Brookings Blizzard) 3 0 0 0 0 -2 0  

 

Greater Metro Junior A Hockey League - Brankári Brankár Z GI SI % SO GN SN  

Kamil Paciga (South Muskoka Shield) 1 1 16 93.75 0  

 

Greater Metro Junior A Hockey League  

Pre veľký počet hráčov iba tí, ktorí bodovali Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

47 13 23 36 36 0 0  

Marko Ondov (St. George Ravens) 4 6 13 19 2  

Martin Chovanec (South Muskoka Shield) 3 1 3 4 2  

Viktor Urban (South Muskoka Shield) 3 2 1 3 0  

Richard Deák (Bradford Bulls) 4 2 1 3 0  

Kamil Jarembák (South Muskoka Shield) 3 1 1 2 10  

Jakub Gašpar (South Muskoka Shield) 2 0 1 1 4  

Jakub Kasanický (Bradford Bulls) 4 1 0 1 0  

Ľubomír Sečkár (Bradford Bulls) 4 0 1 1 0  

Lukáš Juráš (North York Renegades) 4 0 1 1 0  

Ladislav Soós (Seguin Huskies) 4 0 1 1 0  

 

Western States Hockey League  

Pre veľký počet hráčov iba tí, ktorí bodovali Hráč Z G A B TM +/- s GN SN  

21 10 15 25 30 0 0  

Juraj Housa (Valencia Flyers) 3 2 5 7 4  

Marek Ondrásky (Lake Tahoe Icemen) 3 3 3 6 0  

Matúš Spodniak (Ogden Mustangs) 3 2 4 6 2  

Šimon Šefčík (Wichita Jr. Thunder) 3 2 1 3 0  

Martin Trudman (Wichita Jr. Thunder) 3 1 1 2 14  

Ctibor Kompánek (Oklahoma City Jr. Blazers) 3 0 1 1 2 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Z tragédie na Plejsoch obžalovali učiteľku 

 [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 3; KRISTIÁN SABO ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Od tragédie na Plejsoch uplynulo vyše 18 mesiacov. 
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KOŠICE/SPIŠSKÁ NOVÁ VES. K tragickej udalosti došlo počas školského lyžiarskeho výcviku v marci 2016 na Plejsoch 

(okres Spišská Nová Ves). 

 

Žiaci sa išli sánkovať na neosvetlený svah, Miška s kamarátkou Veronikou prešli s klzákom na strmú časť zjazdovky. 

Narazili do stromov a skál blízko zjazdovky. Obe sa ťažko zranili, Miška v nemocnici zomrela. Prokuratúra teraz podala 

obžalobu. 

 

Prokurátor podal obžalobu 

 

"Okresný prokurátor v Spišskej Novej Vsi podal obžalobu na obvinenú Petru S. za prečin usmrtenia a prečin ublíženia 

na zdraví," povedal nám hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. 

 

"Ide o skutok z 3. marca 2016, keď si obvinená ako pedagogická vedúca neplnila riadne povinnosti pedagogického 

vedúceho lyžiarskeho výcviku a umožnila viacerým deťom pohyb v okolitom teréne. Dve z týchto detí pri sánkovaní vo 

vysokej rýchlosti narazili do stromov," dodal. 

 

Pôvodne vec v máji 2017 vrátil prokurátor na doplnenie vyšetrovania. 

 

"Po tom, čo vyšetrovateľ vykonal nariadené úkony, podal na obvinenú obžalobu. V prípade uznania viny hrozí obvinenej 

trest na dva až päť rokov," uzavrel Filičko. 

 

Rodina na Mišku stále myslí 

 

Miškin otec Juraj nedávno pre Korzár povedal, že sa so smrťou dcérky nikdy nezmieri. 

 

"To jednoducho nejde," povzdychol si. Vlani sa rodine, deň pred Štedrým večerom, narodila dcérka Eliška. "Je to naše 

zlatíčko. Na Mišku však myslíme stále, neprejde deň, aby sme doma nezapálili sviečku. Často chodievame aj na cintorín. 

Toto nikdy neprebolí." KRISTIÁN SABO 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Jedno striebro a päť bronzov na Spiš 

 [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 32; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

S jednou striebornou a piatimi bronzovými medailami sa do Spišskej Novej Vsi vrátili atletické talenty zo slovenského 

šampionátu, ktorý sa konal v Nových Zámkoch. 
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Tretí septembrový víkend najviac z nich prial prekážkarovi Dominikovi Melegovi, ktorý sa stal dvojnásobným medailistom 

ziskom striebra v behu na 100 m prekážok a bronzu na trojnásobnej trati. 

 

Dosiahol ich časmi 14,91 a 44,67 s. 

 

Ďalšie bronzové kovy vybojovali tiež prekážkari: Natália Gyomraiová v behu na 300 m prekážok časom 47,22 s, Kristián 

Kamczyk v behu na 1 500 m prekážok výkonom 4:58,04 s a na rovnakej trati i Norika Jenčušová časom 5:38,71 s. 

 

Medailovú bronzovú kolekciu Spišiakov doplnil Maximilián Pacanovský v skoku do diaľky výkonom 550 cm. 

 

Nominácia na medzištátne stretnutie 

 

Na základe výkonov na tomto šampionáte i počas celej sezóny bola dvojica Melega, Gyomraiová nominovaná do 

reprezentačného družstva. 

 

To sa posledný septembrový deň zúčastní v Chorvátsku medzištátneho stretnutia Chorvátsko - Česko - Maďarsko - 

Slovinsko - Slovensko. (db) 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Protest v Poprade: Chceme vyššie mzdy 

 [Noviny Spiša; 38/2017; 26/09/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Odborári tvrdia, že niektorých ľudí od účasti odradili ich zamestnávatelia. 

 

POPRAD. Sme ľudia a nie stroje. Nízke mzdy vyľudňujú regióny. Dosť nízkym mzdám. Aj takéto transparenty bolo vo 

štvrtok vidno v dave pri vstupe na zimný štadión v Poprade. 

 

Odborové zväzy spojili svoje sily, chcú bojovať za lepšie podmienky pre zamestnancov na východe. V Poprade sa stretli 

zamestnanci, aby nahlas vyjadrili svoju nespokojnosť so mzdami, ktoré za svoju prácu dostávajú. Vytiahli rapkáče, 

klaksóny a nahlas spoločne kričali - dosť. 

 

"Ukazuje sa, že čisté platy zamestnancov, ktorí pracujú nielen v popradskom regióne, ale na celom východe i v ďalších 

častiach Slovenska, nezabezpečujú slušný život," vysvetlil Jozef Balica, člen predsedníctva Odborového zväzu (OZ) 

KOVO. 

 

Balica: Nečakajte, konajte 
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Cieľom protestu bolo motivovať ľudí, aby sa prestali báť a žiadali si lepšie podmienky pre život. "Ľudia by mali chodiť do 

práce a zarobiť v nej toľko, aby uživili svoje rodiny. Nemôžu pracovať len preto, aby nejakú prácu mali," povedal Balica. 

Ako dodal, ľudí chcú nakopnúť, aby nečakali na to, že im niekto iný vybaví lepšie mzdové podmienky. "Musia sa sami 

aktivizovať a pričiniť sa o to, aby mali slušnejší život," dodal Balica. 

 

Ľudí presviedčajú, aby sa nebáli 

 

Podľa tvrdení OZ KOVO až päťstotisíc zamestnancov poberá menej než 449 eur v čistom. 

 

"Človek je len vtedy slobodný, ak je aj ekonomicky slobodný. Mzda je najlepšia sociálna odmena. Lepšiu ešte 

nevymysleli," povedal Emil Machyna, predseda OZ KOVO. 

 

Protestu sa zúčastnil aj Juraj K. z Popradu. Pracuje v jednej z popradských firiem. "Keď človek zarobí pár stoviek, 

zaplatíte byt a náklady na stravu a naraz zistíte, že nemáte nič," objasnil dôvod, pre ktorý prišiel. 

 

Výhražné maily 

 

Ako povedal Balica, deň pred uskutočnením protestu sa museli údajne pasovať aj s nepríjemnosťou. "Dostali sme 

výhražné maily od niektorých zamestnávateľov, ktorí upozorňovali zamestnancov, že ak sa zúčastnia protestného 

pochodu, budú perzekuovaní. Sofistikované nápady spočívali v tom, že ľuďom nariadili nadčasy," povedal Balica. 

 

OZ KOVO presne pred rokom zorganizovalo aj protest v Spišskej Novej Vsi a chcú v nich pokračovať aj naďalej. 

 

"Kolegovia sú aj dnes v iných regiónoch a presviedčajú ľudí, aby si žiadali viac," uzavrel Machyna. JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Prešovské hokejistky rozdrvili Košičanky 23:0 

 [Prešovské noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 32; (js, png) ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Extraligové derby v ženskom hokeji malo úplne jednoznačný priebeh. 

 

PREŠOV. V štvrtom kole extraligy žien na seba opäť narazili celky z východu. Aj keď pomer striel sa takmer na chlp 

podobal tomu z predošlého duelu z prvého kola (60:12), výrazne sa zmenila efektivita hráčok Šarišanky. 

 

Tie si v tomto zápase schuti zastrieľali a predviedli pekný kombinačný hokej plný rušných momentov pred bránkou Košíc. 
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Hráčky sa zo zápasu na zápas viditeľne zlaďujú a ich hra dostáva kontúry. Príležitosť predviesť sa a vyskúšať si v zápase 

trénované herné varianty dostali všetky hráčky vrátane oboch brankárok. "Liga sa ešte len rozbieha a dôležité zápasy, v 

ktorých sa bude rozhodovať o postupujúcich do play-off nás iba čakajú, preto sa snažíme zodpovedne na ne pripraviť a 

využiť na to každú príležitosť," povedal šéf klubu Jaroslav Sabol. Hodnotenie trénera Prešovčaniek Róberta Martona bolo 

jednoznačné: "Zápas bol od začiatku jasne v našich rukách, predviedli sme viacero pekných kombinačných akcií. 

Dievčatá sa dnes blysli aj strelecky, keď hneď štyri zaznamenali hetrik. K výsledku aj predvedenej hre dievčatám 

blahoželám a za predvedený výkon ďakujem." 

 

Najbližší zápas odohrá Šarišanka už v nedeľu 1. 10. o 13.30 na domácom ľade s dievčatami zo Spišskej Novej Vsi. 

 

(js, png) 

 

--- 

 

Štatistika 

 

ŽHK 2000 Šarišanka Prešov : ICE Dream Košice 23:0 (8:0, 7:0. 8:0) 

 

Góly Šarišanky: Jurčová 5, A. Fortunová 4, Hájniková 4, Mi. Stašová 4, Sedláková 2, Mišková 2, Durániková Lucia 2 

 

Pomer striel 60:13 

 

Zostava: B: Pavláková, Rodáková O: Čarnoká - Fortunová D., Maťašová - Šándorová Ú: Fortunová A. - Mišková - 

Sedláková, Jurčová - Hájniková - Stašová, Doľáková - Štofanková Ľu. - Durániková Lu. 

 

Z minulého kola (pri repríze finále): 

 

ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - ŽHK Poprad 2:1 (1 0, 1:1, 0:0) Góly Šarišanky: Durániková Lenka 1, Stašová Mi. 1 

 

Foto: 

 

Šarišanka v akcii proti Košiciam. FOTO: VIZA 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Ukázali kreativitu mladých 

 [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 2; MAGDA HABUROVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 
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Mosty bez bariér ukázali kreativitu mnohých mladých ľudí i zdravotne znevýhodnených. 

 

PRIBENÍK. Študenti stredných škôl od Tatier až po Čiernu nad Tisou sa stretli v historickom parku grófa Júliusa Majlátha 

v Pribeníku. Konal sa už deviaty ročník festivalu tvorivosti a spolupráce medzi zdravotne znevýhodnenými a zdravými 

mladými ľuďmi s názvom Mosty bez bariér. 

 

Návštevníci prírodného areálu školy sa mali možnosť priamo na výstave v rôznych reprezentatívnych stánkoch škôl, 

spojených internátnych škôl, domovov sociálnych služieb a Centra voľného času presvedčiť o majstrovstve a zručnosti, či 

nápaditosti a technickom myslení študentov. Prezentovalo sa vyše 40 stredných škôl. 

 

Dominovali priamo na "pľaci" 

 

Študenti SOŠ drevárskej zo Spišskej Novej Vsi rovno na "pľaci" v provizórnych podmienkach pod dozorom pedagógov 

ukázali svoju zručnosť v príprave na budúce povolanie. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Košiciach priamo v praxi 

predviedli, čo ich škola učí pre povolanie zdravotníckeho asistenta, sanitára, maséra, zdravotníckeho záchranára, 

fyzioterapeuta, či v odbore všeobecná sestra. Stredná odborná škola na Ostrovského ulici v Košiciach sa zviditeľnila v 

ponuke realitného maklérstva, reklamnej tvorby, športového manažmentu, mechanika počítačových sietí, alebo aj grafika 

digitálnych médií. Na svoje si tu prišli aj chlapci a dievčatá zaujímajúci sa o automatiku a robotiku. SOŠ vo Veľkých 

Kapušanoch si ako motto dala Aristotelov výrok: Žiak nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť! 

A v tomto duchu sa snaží mládež pritiahnuť aj na odbory, ktoré ponúka vo svojom portfóliu. Jedna z azda najstarších škôl 

na východe Slovenska Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach pripravuje budúcich absolventov na výkon 

povolania buď v počítačových systémoch, priemyselnej i telekomunikačnej informatike, ba aj v elektroenergetike. 

 

Výmena skúseností prospieva 

 

Na výstave sa predstavil aj Domov sociálnych služieb Rakovec nad Ondavou. Je to zariadenie, ktoré poskytuje sociálne 

služby s celoročným pobytom pre dospelých mužov i ženy s telesným postihnutím, duševnými poruchami i poruchami 

správania, aj zmyslovým postihnutím. Strechu nad hlavou tu našlo 130 ľudí, ktorí sa celkom pravidelne prezentujú 

zručnosťou a kreativitou nápadov, čo je aj súčasťou ich terapie. 

 

Je to však iba zlomok toho, čo študenti, ale i hendikepovaní ľudia dokážu. Ukážky remesiel, kadernícke a kozmetické 

prezentácie, módne prehliadky, barmanská šou, gurmánske špeciality, športové súťaže, jazdecká škola, aranžovanie 

kvetín, či vystúpenia mladých umelcov boli majstrovsky zvládnuté. Dokazujú, že mládež, ak je správne vedená a 

podchytená, má perspektívu a dobré vyhliadky pre život. Priamo tu na výstave boli viacerí ocenení titulom TOP výrobok. 

MAGDA HABUROVÁ 

 

Foto: 
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Ukázali šikovnosť. FOTO:HAB 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Pod Pustým hradom Trebišov doplatil na žalostnú koncovku 

 [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 29; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

TREBIŠOV. Futbalisti trebišovského Slavoja na súperovej pôde v tejto sezóne stále nezabodovali. Ani v piatom vystúpení 

vonku neuspeli, keď tentoraz prehrali vo Zvolene 0:3. 

 

Pre druholigového nováčika je to krutý výsledok, pretože mal niekoľko vyložených šancí, ktoré však nepremenil. 

 

Súboj navyše dohrával bez prísne vylúčeného ukrajinského stopéra Volodymyra Starostu. 

 

Tréner Vladimír Rusnák mladší po stretnutí uviedol: 

 

"Prehrali sme síce rozdielom triedy, ale výsledok nezodpovedá priebehu zápasu. Vypracovali sme minimálne toľko šancí 

ako domáci, keď nie viac. Domáci brankár Tomáš Jenčo nám chytil tri čisté góly a svojimi zákrokmi pokojne mohol 

ašpirovať do rubriky Frajer na záver. Na šance sa však nehrá, preto sme prehrali. Verím, že túto smolu v koncovke sme 

si vyčerpali do konca sezóny. Prehra nás mrzí, ale aj tak chlapcom ďakujem za dobrý výkon. Musíme sa teraz dobre 

pripraviť na ťažký domáci zápas s Popradom." 

 

Zvolen - Trebišov 3:0 (1:0) 

 

Góly: 28. a 73. Jackuliak (prvý z 11 m), 47. Mikinič. 

 

ŽK: V. Slovák, Včelka - L. Jacko. 

 

ČK: 63. Starosta (Trebišov). Rozhodoval: Jurenka - 303 divákov. 

 

MFK LOKOMOTÍVA: T. Jenčo - Dubeň (46. Makela), A. Kmeť, Igor Kotora, M. Hrebík - Bojda, Mikinič, Lupčo, Včelka - M. 

Jackuliak, Sombat (61. E. Moravčík). 

 

SLAVOJ: J. Giertl - J. Vajs, Pet. Šuľák, Starosta, Kražel - Mujkovič - Ruskovský (81. L. Jacko), P. Kolesár, J. Kolbas (87. 

Bellás), Da Silva Junior - Kushta (66. D. Lukáč). 

 

Tabuľka 
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1. Lokomotíva KE 9 7 1 1 17:5 22 

 

2. Skalica 9 6 1 2 13:8 19 

 

3. Sereď 9 6 0 3 26:13 18 

 

4. Žilina B 9 6 0 3 24:13 18 

 

5. Poprad 9 5 2 2 17:6 17 

 

6. L. Mikuláš 9 4 3 2 19:8 15 

 

7. Bardejov 9 4 2 3 12:13 14 

 

8. Zvolen 9 4 2 3 14:17 14 

 

9. Pohronie 9 3 3 3 16:10 12 

 

10. Inter BA 9 4 0 5 16:14 12 

 

11. Sp. Nová Ves 9 3 2 4 12:16 11 

 

12. Trebišov 9 3 0 6 6:15 9 

 

13. Nové Mesto n/V 9 3 0 6 6:21 9 

 

14. Šamorín 9 2 1 6 11:15 7 

 

15. Komárno 9 1 2 6 15:36 5 

 

16. Podbrezová B 9 1 1 7 9:23 4 

 

Zvyšné výsledky 9. kola: Lokomotíva Košice - Žilina B 2:0, Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Nové Mesto nad Váhom 5:0, 

Bardejov - Šamorín 1:3, Liptovský Mikuláš - Skalica 1:1, Spišská Nová Ves - Komárno 4:2, Poprad - Inter Bratislava 1:0, 

Sereď - Podbrezová B 4:2. RÓBERT ANDREJOV 

 

Späť na obsah 
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1.24.  Michalovce si proti Trnave schuti zastrieľali 

 [Zemplínske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 31; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Gladiátorom pripravili prehru o šesť gólov. 

 

MICHALOVCE. Prvoligoví hokejisti Michaloviec sa rýchlo otriasli z prvej porážky v tejto sezóne a na svoje konto si 

pripísali ďalšie víťazstvo. 

 

Po stredajšej prehre 0:3 na ľade nováčika v Dubnici nad Váhom porazili v piatok na "domácom" štadióne vo Vranove nad 

Topľou Trnavu jednoznačne 7:1 a v tabuľke sú v tesnom závese práve za Dubničanmi. 

 

Bleskurýchly gól 

 

Po nevydarenom súboji na Považí poprehadzoval tréner Miroslav Ihnačák pred duelom s Trnavčanmi zostavu, čo Dukle 

pomohlo. 

 

"Vyšiel nám úvod zápasu, začo sme vďační. Rýchly gól nám pomohol, postupne sme pridali ďalšie a zaslúžene sme 

zvíťazili," spokojne zhodnotil stretnutie Lukáš Hamráček, dvojgólový strelec Michaloviec. Prvý gól zaznamenal už v 26. 

sekunde, druhý na začiatku prostrednej časti hry. 

 

"Som rád, že sa mi podarilo dvakrát skórovať. Verím, že bude sa mi takto dariť aj naďalej, hoci prvoradý je tímový 

úspech," skromne poznamenal 21-ročný krídelník. 

 

Štvrtý Spišiak 

 

Hamráček je jedna z letných posíl HK Dukla Ingema, keď do metropoly Zemplína prišiel z konkurenčnej Spišskej Novej 

Vsi. Pred sezónou skúšal šťastie aj v extraligovom Poprade, ale napokon zakotvil pri Laborci. 

 

"Michalovce sú hokejové mesto, sú tu vysoké ciele, ktoré chceme splniť. Keďže v Poprade bola veľká konkurencia, 

rozhodol som sa pre Duklu," prezradil Hamráček, ktorý tak rozšíril partiu odchovancov spišskonovoveského hokeja v 

Michalovciach na číslo štyri. Okrem neho zo Spiša pochádzajú aj obrancovia Daniel Hančák, Tomáš Valečko a Branislav 

Cvengroš. 

 

"Tento fakt veľkú rolu prísť do Dukly nezohral. Tvoríme jeden súdržný kolektív, nerobíme medzi sebou žiadne rozdiely." 

 

Tabuľka 

 

1. Dubnica n/V 5 4 1 0 0 19:8 14 
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2. Michalovce 5 3 1 0 1 18:10 11 

 

3. Skalica 4 3 0 0 1 20:9 9 

 

4. Prešov 5 3 0 0 2 17:11 9 

 

5. Topoľčany 4 2 1 0 1 14:11 8 

 

6. Sp. Nová Ves 4 2 0 1 1 20:13 7 

 

7. N. Zámky B 4 2 0 0 2 11:18 6 

 

8. HC Bratislava 4 1 0 0 3 9:18 3 

 

9. P. Bystrica 4 0 0 0 4 11:21 0 

 

10. Trnava 4 0 0 0 4 8:22 0 

 

Orange 20 3 0 0 2 1 7:13 2 

 

RÓBERT ANDREJOV 

 

Foto: 

 

Lukáš Hamráček FOTO: RA 

 

--- 

 

FAKTY 

 

* 3. kolo: 

 

Dubnica nad Váhom - Michalovce 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) Góly: 8. Kluka, 16. F. Nemček, 50. J. Pardavý ml. Vylúčení: 1:6. 

Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Píšťanský - Valo, P. Tvrdoň. Divákov: 866. 

 

MHK: P. Kutej - Bobček, Habšuda, D. Rehák, Burzala, D. Madový, D. Trška, Ďurkech, E. Bednár - O. Ďuriš, J. Švec, M. 

Jakúbek - Kluka, D. Hegyi, F. Nemček - Berák, Kútny, Kanaet - Briestenský, Špankovič, J. Pardavý ml. 
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HK DUKLA INGEMA: A. Trenčan - D. Hančák, Valečko, Dolgoš, M. Kolba, F. Oravec, B. Cvengroš, Rusina - Banovský, 

R. Cútt, Solomonchak - Fajčák, Linet, L. Hvila - F. Poliaček, L. Toma, Brezniak - Balko, R. Gašpar, L. Hamráček. 

 

* 4. kolo: Michalovce - Trnava 7:1 (1:0, 3:0, 3:1) Góly: 1. a 24. L. Hamráček, 26. Fajčák, 36. Brezniak, 45. Banovský, 46. 

Solomonchak, 51. Linet - 42. Valent. Vylúčení: 4:5. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Korba - Homola, Pribula. 

Divákov: 350. 

 

HK DUKLA INGEMA: M. Pajpach - D. Hančák, Valečko, Dolgoš, M. Kolba, B. Cvengroš, Rusina, F. Oravec - L. 

Hamráček, R. Gašpar, Solomonchak - L. Hvila, R. Cútt, Banovský - Fajčák, Linet, Brezniak - Balko, L. Toma, F. Poliaček. 

 

HK GLADIATORS: D. Gibl - Mihalko, Hutár, Mrázik, Poldruhák, Keleši, Burian, O. Košecký - Lukačovič, Schmidt, F. 

Mrava - Hrbáčik, Mišura, J. Kamenický - Ftáčnik, P. Valent, Brzák - S. Ševčík, Klema, N. Mikeš. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Neprehliadnite akcie na najbližšie dni 

 [Prešovské noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 21,22; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: 

SERVIS] 

 

Pozrite si, čo sa počas nasledujúcich dní chystá v rámci programu podujatí v regióne. 

 

UTOROK 26. 9. 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

 

PREŠOV. Rozprávka s pesničkami na motívy Alexeja Nikolajeviča Tolstého o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal 

veľký sen. V utorok o 10.00 hod. na veľkej scéne DJZ. 

 

Fíha tralala 

 

PREŠOV. Produkcia Fíha tralala vám prináša novú pesničkovú divadelnú šou pre najmenších divákov. V hodinovom 

programe vás obľúbený škriatok Fíha so svojimi rozprávkovými kamarátmi prevedie všetkými ročnými obdobiami. 

Zaspievate si najznámejšie detské hity a zatancujete si na najobľúbenejšie pesničky,ktoré vznikli počas 5 rokov. Zábava 

sa začne v utorok o 17.00 hod. v Divadle Jonáša Záborského. 

 

Ako na reklamu 
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PREŠOV. Zaujímajú ťa reklama a marketing? Príď sa s nami porozprávať o budovaní značky, vypočuť si reálne príbehy a 

skúsenosti. Rozprávať sa budeme so zakladateľom značky Vlas Mejker a s Gabim Oprendekom, ktorý stojí za 

slovenským remeselným ciderom Opre' Cider. V utorok o 18.30 hod. v kaviarni Libresso (Hlavná 29). 

 

Ako vychovať šťastné dieťa? 

 

PREŠOV. Naučme deti pozitívnemu vzťahu k sebe, aby mohli byť šťastné. "Naprogramujme" ich na "dobrú myseľ". 

 

Buďme im obrazom hodným napodobňovania. Podujatie Ako vychovať šťastné dieťa? bude viesť Mgr. Zuzana 

Bartošíková, absolventka FF PU, učiteľského odboru slovenský jazyk - estetika (momentálne tiež mama na materskej). V 

utorok o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Na koho to slovo padne 

 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE. Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených 

výkonov prichádza na naše pódium! Lukáš Latinák, Juraj Kemka, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky sa 

predstavia v grotesknom príbehu piatich individuí uzavretých v jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Kto ho 

má, ten má moc. Avšak každý má o nej svoju vlastnú predstavu. Hru uvedú v Bardejovských Kúpeľoch v utorok o 19.00 

hod. 

 

Kežmarský hrad: Medzinárodná odborná konferencia Rod Thököly 

 

KEŽMAROK. V konferenčnej miestnosti v podkroví Kežmarského hradu sa od 9.30 do 16.00 h uskutoční odborná 

konferencia na tému Rod Thököly, venovanú 360. výročiu narodenia významného kežmarského rodáka, veliteľa 

protihabsburských povstaní a jedného z posledných majiteľov Kežmarského hradu - Imricha Thőkőlyho. 

 

Recept na dieťa 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica v Trebišove organizuje besedu s Dominikou Würllovou, ktorá predstaví svoj komický 

román s prvkami tragédie - Recept na dieťa. Začiatok o 16.30 hod. v priestoroch knižnice. 

 

Krásy Trebišova 

 

TREBIŠOV. V rámci podujatia Spoznaj krásy historického parku v Trebišove sa návštevníci prostredníctvom 

prezentovaných historických faktov, za účasti historikov z múzea, dozvedia zaujímavé poznatky o mestskom parku a 

ďalších významných pamiatkach. V areáli mestského parku, pri hlavnej bráne, odštartuje poznávacie podujatie o 12. 30 

hod. 
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Srdce ako dar 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa uskutoční XIV. ročník súťažnej prehliadky ZUČ zdravotné postihnutých Srdce 

ako dar. Začiatok o 9.00 hod. - súťažná prehliadka ZUČ dospelých. 

 

STREDA 27. 9. 

 

Audiencia 

 

PREŠOV. Hru Audiencia napísal Václav Havel v roku 1975. V tej dobe pracoval ako robotník v trutnovskom pivovare. V 

pivovare sa tiež celá hra odohráva a postava Ferdinanda Vaňka nesie Havlove autobiografické rysy. Druhá, hlavná 

postava je Sládek, priamy Vaňkov nadriadený, ktorý k nemu má dosť neobvyklú prosbu. Neobvyklú očami dnešných dní, 

ale v čase normalizácie, keď životy ľudí písali každý deň nové absurdné drámy, až taká neobvyklá nebola. Uvádzané v 

rámci Projektu Dvaja, tentoraz sa predstavia Igor Kasala a Michal Novodomský. V stredu o 18.30 hod. na malej scéne 

Divadla Jonáša Záborského. 

 

*FFave vol.9 

 

PREŠOV. Po letnej prestávke vám Filozofická fakulta PU a Wave opäť prinášajú tento multižánrový projekt. September 

sa ponesie v divadelnom duchu. Štart bude v stredu o 19.30 hod. vo Wave klube. 

 

Faraóni 

 

PREŠOV. Chod družstva, v ktorom vládnu klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú, naruší jedno ráno 

správa o výmene pozícii. Tam, kde stáli muži, budú ženy a naopak. Čo sa stane, keď sa manželia - funkcionári zrazu 

stanú ženami v domácnosti? To ukážu herci v Divadle Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne. 

 

Festival architektúry a dizajnu - 3. ročník 

 

PREŠOV. Propagácia architektúry, dizajnu a vytvorenie priestoru na propagáciu kvalitného životného štýlu a prostredia. 

Uskutoční sa od stredy do piatka v PKO Čierny orol a na pešej zóne i v interiéroch ďalších zariadení. 

 

Prešov číta rád 

 

PREŠOV. Obľúbené čitateľské podujatie odštartuje v stredu. Pripravený je Literárny večer (17.00) - prezentácia, autorské 

čítanie, autogramiáda (Čitáreň v átriu, Centrálna požičovňa, Levočská 1). Paralelne v tom istom čase od 17.00 hod. bude 

prebiehať Život na stoličke - motivačný workshop Liby Chiary Hladekovej (Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 

139). 
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Piknikové čítanie 

 

PREŠOV. Počas troch dní nášho festivalu Prešov číta rád (27. - 29. september 2017) sa aj VY môžete zapojiť do nášho 

Piknikového čítania. Ako sa môžete zapojiť? Jednoducho... 1. Zapojiť sa môžu školy, triedy, ale aj jednotlivci v počte 

minimálne dve osoby na piknik. Potrebujete deku, nejaké mňamky mňamózne, dobrú náladu a neodmysliteľne KNIHU. 2. 

Druhá podmienka je, že sa na piknik vaša čitateľská partia vyberie na nejaké krásne miesto tu u nás v Prešove. Môžete si 

vybehnúť len tak na školský dvor, alebo aj na zaujímavejšie miesta, ako napríklad Kalvária alebo Záhrada umenia a 

podobne. Budeme tak objavovať nielen strany kníh, ale aj zákutia nášho mesta. 3. Do Piknikového čítania sa môžete 

zapojiť počas trvania festivalu Prešov číta rád a tak si viete vybrať počasie, ktoré vám na piknik vyhovuje najváááác. 4. 

Pri čítaní našich kníh sa musíte odfotiť, alebo nahrať krátke video a zavesiť ho na náš facebook k udalosti Piknikové 

čítanie, alebo poslať na náš e-mail kniznica.poh@gmail.com. Spoločne tak vytvoríme čitateľskú mapu Prešova, ktorú 

zverejníme po ukončení festivalu. 

 

Jam Session vol. XII: 

 

PREŠOV. V stredu od 20.00 hod. sa bude konať v Christianii ďalšia skvelá akcia. Obľúbené stretnutie nielen prešovských 

hudobníkov okolo kapely N3O Akustika a ich hudobných hostí. Jedinečná príležitosť zahrať si, aj sa zabaviť. 

 

Grai, Satanakozel, Anabioz 

 

PREŠOV. Folkmetalové turné ruských kapiel Grai, Satanakozel, Anabioz zavíta v stredu do klubu v amfiteátri v Prešove. 

Trojica kapiel z ďalekého Ruska bude mať jednu z troch zastávok na Slovensku práve na jeho východe. Grai je kapela, 

ktorá je už v našich končinách spolu so Satanakozel dôverne známa, keďže si už počas minulých turné u nás spravili 

niekoľko zastávok. Tentokrát ich doplní ešte tretia kapela Anabioz. Koncert odštartuje v stredu o 19.00 hod. v klube v 

amfiteátri. 

 

Sciencecafé 15: Fascinujúci svet parazitov 

 

PREŠOV. Prednáška o svete parazitov sa uskutoční v stredu o 18.30 hod. v Kaviarni Libresso. Prednášať bude RNDr. 

Viktória Majláthová, PhD. (SAV). 

 

Mediačná poradňa 

 

KENDICE. Bezplatná mediačná poradňa bude pre záujemcov k dispozícii v stredu od 9.00 do 10.00 hod. v priestoroch 

zasadačky Obecného úradu v Kendiciach (okr. Prešov). 

 

M. Kukučín: Rysavá jalovica 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách a pijatike o 10.00 h prinesie Spišské divadlo. 

Nezabudnuteľná klasická slovenská komédia, v ktorej sa dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka v čase vianočných 

sviatkov stretnú na mrhanovskom jarmoku. Slovo dá slovo a Krt od Trnku kúpi mladú jalovičku. Pri výdatnom zapíjaní 

dobrého obchodu im však jalovica zmizne priamo spred krčmy. Duchovní kmotrovia sa rýchlo rozkmotria. Adama Krta 

čaká strastiplná cesta domov, na konci ktorej ho čakajú výčitky jeho jazyčnatej ženy Evy. Záhada okolo stratenej jalovice 

sa napokon vyrieši a príbeh šťastne skončí. 

 

Storočie podľa Márie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie 

Repkovej z Novej Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, 

bolesťou, múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo rozkladá osud človeka a 

krajiny, ktorá ho zrodila. Je to Orbis pictus - maľovaný goralským temperamentom a folklórom. Pozrieť si ho môžete v 

Spišskom divadle o 19.00 h. 

 

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra si o 19.00 h si môžete pozrieť brilantnú komédiu o zákulisí vzniku Odviate 

vetrom, najslávnejšieho filmu všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? 

Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich k 

nadľudskému výkonu. Výborné obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava. To 

isté predstavenie odohrá Kontra aj v piatok o 19.00 h. 

 

Divadelné predstavenie 

 

MICHALOVCE. Mestské kultúrne stredisko uvádza skvelú situačnú divadelnú hru plnú zvratov a vtipných dialógov Pro 

tebe cokoliv. Vo francúzskej komédii si zahrajú Jana Paulová, Pavel Zedníček, Kristián Kašpar, Simona Lewandowska, 

Ladislav Hampl, Dávid Suchařípa, Pavla Vojáčková Rýchla. Začiatok o 19.00 hod., veľká sála. 

 

Nočné pozorovanie 

 

MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy, ktoré trvá 

približne hodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie planét, Mesiaca, galaxií i jasných hviezd. Začiatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 

 

ŠTVRTOK 28. 9. 
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Horúca sprcha 

 

PREŠOV. Hosťujúce predstavenie je pripravené vo štvrtok o 18.30 hod. na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v 

réžii Svetozára Sprušanského. Manželská fraška s trefnými bonmotmi a výstižnými zobrazeniami partnerských 

stereotypov v najobyčajnejších, ale aj najintímnejších situáciách v podaní bratislavského Divadla Komédie. Nemecký 

dramatik Fred Apke s výnimočnou schopnosťou briskného pozorovateľa odkrýva mechanizmy vzťahovej hry medzi 

mužom a ženou. Jeho Horúca sprcha je divadelne efektná, textovo vybrúsená a tematicky vtipná správa o inštitúcii 

manželstva, v ktorej sa dozviete, čo si rozhodne nebaliť do kufra na spoločnú cestu s manželkou, aké škodlivé je viesť 

dlhé telefonické rozhovory s milenkou, prečo sa nepredstavovať hotelovému personálu vlastným menom, či na čom je 

založená manželská selanka naivnej telefonistky a snaživého pyrotechnika. Účinkujú: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, 

Katarína Ivanková, Marcel Ochránek / Přemek Boublík, Thomas Puskailer / Jakub Lorencovič. 

 

Komorný koncert 

 

PREŠOV. Komorný koncert z tvorby svetových hudobných majstrov sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 hod. v priestoroch 

STM, v Národnej kultúrnej pamiatke Solivar (Námestie osloboditeľov, Prešov - Solivar). Na koncerte odznejú diela 

významných svetových skladateľov z obdobia baroka, hudobného romantizmu a 21. storočia. Publikum sa môže tešiť na 

výber zo Štyroch ročných období v podaní Quartetta Ristretta, na árie z opery Carmen a operety Cigánska láska v podaní 

Brigity Tivadarovej. Na koncerte zároveň odznejú Chopinove Nocturna v podaní klaviristu Miklósa Nyékyho a iné 

hudobné diela. 

 

František Nedvěd 70 

 

PREŠOV. Tie najkrajšie pesničky bratov Nedvědovcov pri príležitosti 70. narodenín Františka Nedvěda odznejú vo štvrtok 

od 19.00 hod. v Kine Scala. 

 

Open mic #7 

 

PREŠOV. Ďalší z príjemných večerov pod dramaturgickou taktovkou pesničkára Eda Klenu. Prezentácia tvorby 

začínajúcich alebo menej známych autorov či možnosť prezentovať pred publikom vlastnú tvorbu. Koncertovanie sa 

začne vo štvrtok o 19.30 hod. v Christianii. 

 

*Pub quiz 

 

PREŠOV. Príď si potrápiť hlavu a zabaviť sa spolu s priateľmi. Čakajú ťa 51 otázok, tímová práca a nenormálne ceny. 

Štart je vo štvrtok o 20.00 hod. vo Wave klube. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 
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PREŠOV. Hudobná mozaika súčasného svetoznámeho francúzskeho umelca pod umelou hviezdnou oblohou. Program 

vhodný pre stredoškolákov a dospelých. Tentoraz zaznie tvorba, ktorej autorom je Jean Michel Jarre. Vo štvrtok od 18.00 

hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Burza kníh 

 

PREŠOV. Dones, vymeň, daruj, vezmi si knihu. Burza odštartuje vo štvrtok o 15.00 hod. v kaviarni Libresso. 

 

Eperia fashion show 

 

PREŠOV. Eperia fashion show pripravila prvú unikátnu Fashion Show v uliciach mesta Prešov. Príďte na malú 

ochutnávku jesenných módnych trendov. Ak sami prídete v originálnom outfite, módna polícia odmení možno práve vás! 

Vyhrajte rôzne ceny či nákupné poukážky od našich partnerov. Akcia sa uskutoční vo štvrtok od 15.30 hod. v pešej zóne 

v Prešove. 

 

Literárna talkshow - U nás lepšie ako doma 

 

PREŠOV. Podujatie, v ktorom moderátor Dado Nagy spovedá hostí nášho festivalu a nebol by to Dado, keby sa nepýtal 

aj na veci čisto súkromné, niekedy parádne uletené, lebo verte či nie, aj tvorcovia kníh bývajú vtipní ľudia a sem-tam na 

seba prezradia aj veci, o ktorých si nikde neprečítate. Literárna talkshow sa začne o 18.00 hod. v Historickej budove DJZ. 

O hudobný sprievod sa postará svetová prešovská kapela ElevenHill. Účinkujú: Denisa Fulmeková, Ondrej Kalamár, 

Zuzana Kuglerová, Denisa Ogino, Pavol Weiss, Lena Riečanská, Igor Válek, Peter "Petko" Opet, Ivona Březinová, Liba 

Chiara Hladeková, Tina Van der Holland. 

 

Jesenný beh Svitom 

 

SVIT. Pred Základnou školou Komenského o 9.30 odštartuje jesenný beh Svitom. Štartujú žiaci základných škôl. 

 

C. Gordoni: Škriepky na korze 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 10.00 h sa v Spišskom divadle uskutoční predstavenie pre dôchodcov mesta a okolia. 

Pripravená je komédia korenená talianskym temperamentom. 

 

Pokračovanie na str. 22 

 

Aké ďalšie podujatia sa pripravujú počas nasledujúceho víkendu? 
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Ľubovniansky jarmok 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. Od 11.30 h banánovým behom pred tribúnou pred Okresným úradom odštartuje tradičný 

Ľubovniansky jarmok. Pripravený je bohatý kultúrny program, v ktorom okrem iného vystúpia Kollárovci, Sima 

Martausová a band a domáce folklórne súbory. Podrobný program nájdete na stránke mesta. Jarmok potrvá až do 

nedele, kedy ho ukončia Hubertovské slávnosti. 

 

Grafická tvorba 

 

MICHALOVCE. Mestské kultúrne stredisko predstavuje expozíciu stredoškolského pedagóga a výtvarníka Eugena 

Hochmana. Výber z grafickej tvorby ponúka pestrú expozíciu, v ktorej sú zobrazené architektúra, hudba, folklór, ale aj 

čierno-biely svet. Výstava je sprístupnená do 30. septembra v malej galérii na prvom poschodí. 

 

Výstava fotografií 

 

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum ponúka výstavu fotografií nórskej drevenej sakrálnej architektúry pod názvom Drevené 

chrámy z Nórska. Vystavujú slovenskí fotografi Peter Filakovský a Miroslav Porochnavý. Starobylú architektúru a skvosty 

škandinávskych drevených chrámov si môžu návštevníci pozrieť do 31. októbra. 

 

PIATOK 29. 9. 

 

Dobrú, mami 

 

PREŠOV. Večerný rozhovor matky s dcérou spočiatku vyzerá ako milé stretnutie. Mení sa však na zúrivý boj, keď 

Thelma pochopí, že dcéra Jessie si chce siahnuť na život. Uvádzané v rámci Projektu Dvaja. V piatok od 18.30 hod. na 

malej scéne Divadla Jonáša Záborského. 

 

Ivana Mer 

 

PREŠOV. Ivana je kozmopolitný typ človeka. Podobne prekračuje i žánrové hranice v hudbe, kde si vytvára vlastný svet i 

vlastný jazyk. V jej tvorbe sa prelínajú prvky ambientnej elektroniky, atmosférické krajiny, vokálne harmónie a akustické 

nástroje. K nám zavíta v zostave: Ivana Mer spev, klávesy, Nina Marinová husle, Cristian Estrella elektronika. Koncert sa 

začne vo Wave klube v piatok o 21.00 hod. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovanej študentky sa uskutoční v piatok od 18.30 hod. v Čokoládovni 

Čukoláda. 
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Otvárací koncert 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry sa o 18.00 h uskutoční otvárací koncert 35. ročníka Popradskej hudobnej 

jesene. Vystúpi akordeónový orchester Fonetico pri Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici v Poprade, ktorý 

tento rok oslavuje jubileum - 20. výročie svojho založenia. V rámci koncertu sa okrem jubilujúceho orchestra predstavia aj 

jeho hudobní hostia - akordeónový orchester Musica Harmonica, spevácky zbor Červánek zo Základnej umeleckej školy 

v Červenom Kostelci (Česko) a Popradský detský zbor pod vedením Blanky Richnavskej. 

 

Mesto uprostred prírody 

 

TATRY. V Kaviarni a čajovni U Vlka v Starom Smokovci si o 19.00 h môžete pozrieť film Branislava Molnára Mesto 

uprostred prírody. 

 

Módna návrhárka v knižnici 

 

MICHALOVCE. Zemplínska knižnica G. Zvonického organizuje stretnutie s módnou návrhárkou Mišenou Juhász. Vo 

výtvarnom prejave talentovanej Mišeny nájdeme prvky ľudového umenia, folklóru i zaniknuté motívy pozdišovskej 

keramiky. Začiatok o 10.00 hod. 

 

Dní Michalov s Kandráčovcami 

 

MICHALOVCE. Hudobné podujatie pre všetkých, ale hlavne pre nositeľov mena Michal a Michaela. Na pódiu sa 

predstavia hudobná skupina Kandráčovci a Michal Čekovský spoločne so svojou kapelou. Pre detských návštevníkov sú 

nachystané zábavné vystúpenie Uja Ľuba a detská párty. Začiatok o 16.30 hod., hlavný program o 18.00 hod. v 

priestoroch Chemkostav arény. Moderátor večera bude Michal Hudák. 

 

SOBOTA 30. 9. 

 

Čarovná muzika 

 

PREŠOV. Divadlo Cililing pripravilo divadelné predstavenie pre rodičov s deťmi. Uskutoční sa v sobotu od 16.00 hod. v 

Literárnej kaviarni Viola. 

 

Gloom & hostia 

 

PREŠOV. Gothic metalová kapela Gloom je späť aj s novým albumom Catharsis. Koncert odštartuje v sobotu o 19.00 

hod. vo Wave klube. Support: Eufory - heavy power metal & Thunderbell - heavy speed metal. 
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Tomášova cesta ku hviezdam 

 

PREŠOV. Fiktívny príbeh pod umelou hviezdnou oblohou o poznávaní vesmíru počas jednej noci. Začne sa v sobotu o 

11.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Kali & Peter Pann 

 

PREŠOV. Kali & Peter Pann naživo v prešovskom clube Encore už v sobotu o 22.00 hod. O neposlušných kozliatkach 

PREŠOV. Popoludnie s bábkovou rozprávkou, tvorivou dielňou a hrami pre deti a ich rodičov, ktoré sa uskutoční v sobotu 

o 16.00 h v koncertnej sále KC Na korze (Námestie slobody č. 100). 

 

Hrebeňom Čergova v jeseni 

 

LIPANY. Veľmi náročná trasa hlavným hrebeňom Čergovského pohoria cez najvyšší bod pohoria, vrch Minčol. Cesta 

vedie zväčša hrebeňovými lúkami po úzkych chodníkoch obklopených nádhernou prírodou. Pridajte sa obdivovať krásy 

prírody a jesene v 37. ročníku so spomienkou v sedle Uhlisko na Jozefa Hamráčka. Koncert speváckeho zboru 

 

Bílovec 

 

LIPANY. Posilniť a podporiť dobré medzinárodné a priateľské vzťahy nám dáva aj príležitosť 25. výročia speváckeho 

zboru mesta Bílovec. V rámci koncertného turné po Slovensku očakávame ich vzácnu návštevu aj v Lipanoch. Srdečne 

vás pozývame na koncerty PSB Bílovec do lipianskych chrámov - Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda a Kostol sv. 

Martina, prípadne Mestská galéria Lipany. Začiatok o 18.00 hod. 

 

Karpaty 1914/1915 

 

NIŽNÁ POLIANKA. Aj v roku 2017 sa uskutoční tradičné vojensko-historické podujatie Karpaty 1914/1915. V poradí VII. 

ročník podujatia sa uskutoční v obci Nižná Polianka (okres Bardejov). Tešiť sa môžete na dobové vojenské tábory z 

obdobia I. sv. vojny či autentickú ukážku bojov na Karpatskom fronte v roku 1915. Nebudú chýbať vojenská hudba, 

ľudové súbory s vojenskými piesňami, sprievodné výstavy či súťaž o najlepšie vojenské jedlo. Akcia odštartuje o 10.00 

hod. Historická rekonštrukcia bojov 1. svetovej vojny bude od 14.00 do 15.30 hod. 

 

Zamykanie Domaša - Valkov 

 

DOMAŠA. Klub priateľov Valkova a Pohostinstvo Rumpeľ pozývajú na rozlúčkové podujatie tohto leta, počas ktorého sa 

rozlúčia so sezónou 2017 a spoločne zamknú vody Domaše. Program sa začne o 9.00 hod. súťažou vo varení guľášu a 

bryndzových halušiek. O 9.30 hod. to bude prezentácia účastníkov nohejbalového a volejbalového turnaja, prezentácia 
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účastníkov súťaže vo varení guľášu a bryndzových halušiek (10.00). Štart nohejbalového a volejbalového turnaja bude o 

10.15 hod., súťaže pre deti sú pripravené o 12.30 hod. Zraz účastníkov bude o 14.30 a sprievod na pláž, k zamknutiu 

Domaše Valkov bude o 15.00 hod. Zábava až do rána s DJ Toffym bude o 17.00 hod. 

 

Blší trh a zberateľská burza starožitností 

 

POPRAD. Na parkovisku pri Bille od 8.00 do 15.00 h sa uskutočnia blší trh a zberateľská burza starožitností. 

 

Cyklokros 

 

POPRAD/SPIŠSKÁ SOBOTA. O 10.00 h odštartuje Svetový pohár I. kategórie Ellite + juniori a Slovenský pohár mládeže 

v cyklokrose. V závere športových podujatí vystúpi hudobno-zábavná skupina Drišľak. 

 

Pro tebe cokoliv 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry si o 19.00 h môžete pozrieť slovenskú premiéru hosťujúceho divadla Kalich z 

Prahy. Keď si vaša milovaná dcéra zmyslí, že sa chce stať humanitárnou pracovníčkou v Afrike, čo urobíte? Samozrejme 

ju podporíte, pretože pre ňu by ste urobili čokoľvek! Aj keby to malo znamenať, že sa z kožušín prezlečiete do oblečenia z 

biobavlny, dáte dole parožie zo stien a nanovo zariadite celý byt, namiesto steaku pripravíte zeleninové hody a na 

výberovú komisiu zahráte divadlo, že ste "alterglobalizačný nadšenci", aj keď nemáte potuchy, čo to je. Skvelá situačná 

komédia plná zvratov s vtipnými dialógmi, ktorá odhalí, čo všetko je rodina schopná urobiť pre svojho potomka, nech to 

stojí, čo to stojí! Hrajú: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa, Ladislav Hampl, Simona Lewandovská, Pavla 

Vojáčková, Kristian Kašpar. 

 

Šarkania show 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Košiarnom briežku pri Kolibe o 13.00 h odštartuje rodinná súťaž v púšťaní a výrobe šarkanov 

pod názvom Šarkania show. Súťažné kategórie: deti MŠ, 1. - 4. roč. ZŠ, 5. - 9. roč. ZŠ, SŠ, študenti, rodičia. 

 

Goral na gory 2017 

 

TATRY. Od 9.00 do 16.00 h sa uskutoční výstup goralov na Hrebienok. Pripravená je prezentácia jednotlivých goralských 

regiónov Slovenska, ale aj goralov z Česka a Poľska. Ukážky zvykov a obyčajov, tradičných remesiel, ochutnávky 

goralských jedál a sprievodný kultúrny program. 

 

J. Mokoš: Jánošík alebo pravda je len jedna 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom divadle si o 19.00 h môžete pozrieť predstavenie o Jánošíkovi. Mýtus. Legenda. 
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Symbol cti, odvahy a statočnosti, stelesnenie odporu. Ikona nášho folklóru. Bohatým bral, chudobným dával... Toto 

všetko o Jánošíkovi vieme. Aký bol ale naozaj? Bol to skutočne hrdina, či len obyčajný zbojník? 

 

Mateusz Nowak: Obeť 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra si o 19.00 h môžete pozrieť hru Obeť. Malé formy. Veľké témy. Obrovský zásah. 

Prenesieme sa do čias stalinovských väzení v Poľsku. Lauerát prestížnych medzinárodných ocenení predstaví svoju 

najnovšiu hru. Silný príbeh. Silné emócie. Silné divadlo. 

 

Reel Rock 11 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka premietnu o 19.00 h film Nicka Rosena a Petra Mortimera Reel Rock 

11. 

 

Korčuľovanie na štadióne 

 

TREBIŠOV. Technické služby mesta organizujú korčuľovanie pre širokú verejnosť. K dispozícii bude ľadová plocha na 

zimnom štadióne od 17.00 do 19.00 hod. 

 

NEDEĽA 1. 10. 

 

Pastierka vlkov 

 

PREŠOV. Tanečná rozprávka na motívy knihy Olega Šuka a Zuzky Šukovej O Červenej Čiapočke, ktorá tancovala s 

vlkmi. Príbeh o priateľstve, porozumení a slobode, ktoré porazia strach, o opätovnom prepojení s prírodou a tým 

prirodzeným v nás, o túžbe duše a tela po nespútanosti. Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica sa predstaví na 

hosťujúcom predstavení v nedeľu o 17.00 hod. na malej scéne DJZ. 

 

Solivarské poklady 

 

PREŠOV. Povesť o pokladoch Slanských vrchov priblíži detskému i dospelému divákovi zaujímavú históriu ťažby soli. 

Dozviete sa, ako sa na Solivare našla soľ a ako sa ju podarilo umom vyťažiť. Príbeh variuje tradičný motív hodnoty soli, 

nanovo rozvíja základnú dejovú líniu lokálnymi faktami, ale zachováva pôvodné etické posolstvo. Začiatok podujatia je v 

nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome Solivar. 

 

Psíčkovo 
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POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry si o 10.00 h môžete pozrieť činoherné rozprávkové predstavenie s prvkami 

detského muzikálu v podaní profesionálnych hercov Divadla J. Záborského v Prešove. 

 

PONDELOK 2. 10. 

 

Ona a on tour 

 

PREŠOV. Zaujímavý koncert je pripravený v pondelok o 18.00 hod. v Kine Scala. Dve nezameniteľné osobnosti na jednej 

scéne. Richard Müller bude divákom bližšie ako kedykoľvek predtým. Skvelá hudba, prežité texty, jedinečná interpretácia 

aj nové skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné komentáre a vtipné dialógy. 

Nenechajte si ujsť koncert Richarda Müllera, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac ako kedykoľvek predtým. 

 

Divadelné predstavenie 

 

MICHALOVCE. Súčasná komédia z rodinného prostredia - Rodinný prievan - zavíta do Michaloviec. Traja muži a tri ženy, 

to nikdy neveští nič dobré. V hereckom obsadení sa predstavia Marta Sládečková, Matej Landl, Pavol Šimun, Kristína 

Svarinská, Kristína Greppelová a Ondrej Bortlík. Začiatok o 19.00 hod., veľká sála MsKS. 

 

Not so blank 

 

TREBIŠOV. Galéria Koniareň v Trebišove sprístupnila autorskú výstavu Viktórie Lengyelovej a Ingrid Kepkovej. Obe 

autorky sú študentky fakulty umenia. Ich tvorba je spojenie grafiky a experimentálnej tvorby. Vzťah medzi realitou a 

existenciou spracovali do zaujímavej výstavy Not so blank, ktorá je sprístupnená do 15. októbra. 

 

Pod hladinou 

 

SNINA. V priestoroch kaštieľa si až do konca roka môžete pozrieť výstavu objektov humenského sochára Jaroslava 

Drotára, ktorá nesie názov Pod hladinou. 

 

Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Evanjelickom kostole o 18.00 h zahrá slovenský komorný orchester Bohdana Warchala. Na 

husliach bude hrať Václav Hudeček. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ 

 

Foto: 
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Ľubovniansky jarmok. Konať sa bude už počas nasledujúceho víkendu. FOTO: PETER RINDOŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Andrašovský spomína na svoje úspechy: Postup so Zvolenom do extraligy či prvý titul v 

Košiciach 

 [Zvolensko-podpolianske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 35; JÁN IHRACKÝ ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

* Myslel som si, že sa tréneri museli pomýliť, neveril svojej prvej pozvánke do reprezentácie Dušan Andrašovský. 

 

Svoj domov našiel v Plzni, kde žije od roku 2000, s výnimkou krátkych prestávok, keď ho hokej zaviedol do Pardubíc, 

Zlína, Neuchatelu a Košíc. 

 

* Kariéru aktívneho hokejistu už máte za sebou. Ostali ste nejakým spôsobom pri hokeji? 

 

- Áno. Ostal som pri mládežníckom hokeji. Pracujem v malom, ale úspešnom klube HC Meteor Třemošná, už štvrtú 

sezónu ako tréner. Prešiel som postupne všetkými kategóriami od 3. triedy až po starší dorast. V poslednej sezóne sme s 

kolegom Krampolom postúpili s našimi mladšími dorastencami do extraligy mladšieho dorastu. Paralelne som viedol aj 

žiakov 5. triedy hrajúcich žiacku ligu. 

 

* Venujete sa popri trénovaní aj iným aktivitám? 

 

- Momentálne prežívam pracovne najťažšie obdobie, hlavne čo sa týka časovej náročnosti. V priebehu sezóny som sa 

rozhodol podnikať a zároveň si splniť svoj dávny sen. S kamarátmi sme si otvorili obchod s rybárskymi potrebami. Je 

náročné preto všetko stíhať, preto som si túto sezónu nechal len jednu kategóriu, žiakov 5. triedy. V čase, keď padlo 

rozhodnutie o založení obchodu, prišla ponuka na prácu v jednej plzenskej firme, ktorá predáva automobily. Takže 

momentálne mám na starosti firemný predaj áut nemenovanej značky. Niekedy sa mi zdá byť deň krátky, ale obchod je 

už od septembra otvorený a verím, že dlhé nočné zmeny pri naskladňovaní a zariaďovaní interiéru už máme za sebou. 

 

* Zdáte sa byť naozaj vyťažený človek, ako to zvláda vaša rodina? 

 

- Našťastie mám tolerantnú manželku, ktorá zvláda domácnosť, svoju prácu a našu dcéru Vanesu (13) sama. 

 

* Ste rodákom zo Žiaru nad Hronom. Ako si spomínate na detstvo strávené v tomto meste? 

 

- Mal som krásne detstvo. Rád spomínam na každodenné hokejové či futbalové bitky s kamarátmi a bratom na našom 

pľaci vo dvore za našou bytovkou. Bola to krásna doba, keď deti lietali vonku celé dni, stále niečo hrali, rodičia sa o ne 

nemuseli báť, jedine kedy spozorneli bolo, keď počuli prasknúť okno u susedov a museli vyriešiť jeho opravu. Na chvíľu 
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sme dostali zákaz, suseda nám nechcela vrátiť futbalovú loptu, ale my sme ju vždy presvedčili a za chvíľu sa mastilo 

ďalej. 

 

* Kde hľadať vaše úplné hokejové začiatky? 

 

- V zime sme s otcom a chlapcami nosili z pivnice v kýbľoch vodu na naše mini hokejové ihrisko za garážami a tam 

korčuľovali do noci. Niekedy sme bojovali proti chlapcom z druhého dvora, tam už sa často muselo spraviť pár stehov na 

niekoho hlave, ale všetci prežili. 

 

* Dnes už takéto veci človek málokedy vidí... 

 

- Vtedy to bolo iné, všetci chlapci vedeli kopnúť do lopty, hodiť na basketbalový kôš, hrať volejbal, korčuľovať. Každý 

musel skočiť z garáže na nohy priamo na trávu, pretože by sa mu ostatní smiali, keby sa bál. Dievčatá vedeli volejbal, 

basket, futbal, skákali gumu, alebo sme všetci pretekali, kto skočí najďalej do piesku. To je obrovský rozdiel medzi deťmi 

spred 30 rokov a súčasnou generáciou cca 10 - 15- ročných detí. Ale to je už iná téma. 

 

* Spomínali ste obchod s rybárskymi potrebami. Ako ste sa dostali k chytaniu rýb? 

 

- Tu musím spomenúť Lutilský potok, kde som okrem hokeja (keď bol zamrznutý) pričuchol k svojmu životnému koníčku - 

a to chytaniu rýb. Vďaka otcovi a starej mame, ktorá s nami trávila pri potoku dlhé hodiny, kde sme my s bratom Martinom 

lovili jalce, hlaváče, belice, čereble a niekedy aj pstruhy. Tu sme si obaja vybudovali kladný vzťah k prírode. 

 

* Navštevujete Žiar? Ako často doňho zavítate? 

 

- Žiar navštívim 2 - 3-krát do roka. Žijú tu rodičia, brat s rodinou a ostalo mi ešte pár starých kamarátov, s ktorými sme 

stále v kontakte. Páči sa mi, ako sa mesto mení, hlavne námestie, páči sa mi, že je oveľa čistejšie, zelenšie a 

modernejšie ako bývalo. Zaujal ma taktiež futbalový štadión, inline dráha a iné. 

 

* Ako bývalý hokejista, čo poviete k téme Žiar nad Hronom a ľadový hokej? 

 

- Mrzí ma osud starého zimného štadióna, kde som strávil kus detstva a začínal s hokejom. Doteraz nechápem bývalé 

vedenia mesta, že to nechali zájsť do takého tragického stavu, že už x rokov deti z bývalého okresného mesta nemajú 

ľad, že partie hobby hokejistov musia za ľadom jazdiť do Zvolena či Bystrice, aby si tam prenajali ľad v nočných 

hodinách. Snáď sa blýska na lepšie časy. Pevne verím, že sa v Žiari ešte niekedy skĺzneme na novom zimáčiku. 

Nechcem hovoriť o tom, čo ide v Čechách alebo v iných mestách na Slovensku. Prečo to nejde v Žiari? Potrebujeme 

ďalší supermarket, nie je ich už v Žiari dosť? Ale to je zase iná otázka. 
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* Väčšinu kariéry ste odohrali v Čechách. Prečo práve tam, čím si vás česká liga získala? - Asi preto, že som na viac 

nemal (smiech). Ako mladý hráč som zo Zvolena odišiel do Fínska, nevedel som reč a ani po hokejovej či mentálnej 

stránke som nebol dobre pripravený, takže som sa po dvoch mesiacoch sťahoval priamo do Plzne. A keď aj potom prišla 

ponuka skúsiť to v zahraničí, rozhodol som sa zostať doma v Plzni. V priebehu 6. sezóny som sa rozhodol, že kývnem na 

ponuky zo Švédska alebo Ruska, ktoré som mal. Ale tesne pred podpisom zmluvy a koncom prestupového obdobia som 

si zlomil nohu a bolo po angažmáne. 

 

* Čo sa dialo následne? 

 

- Ostala len možnosť zostať v Plzni, alebo ísť do Pardubíc, z ktorých chodila ponuka posledné štyri sezóny. Na základe 

plzenských výsledkov z posledných sezón a vinou zranení som sa rozhodol, že skúsim zmenu. Váhal som, či som urobil 

dobre, ale túžil som niečo vyhrať. Hneď v prvej sezóne sme hrali finále, ale nakoniec bola Sparta lepšia. V ďalšej sezóne 

ma vymenili do Zlína a po ďalšej som sa rozhodol ísť do Švajčiarska do druhej najvyššej súťaže, konkrétne do 

Neuchatelu. Tam však hokej nemal históriu, na zápasy chodilo 150 ľudí, klub šetril na hráčoch a nakoniec po troch 

mesiacoch aj skrachoval. Tak prišli Košice. 

 

* Najväčší kariérny úspech? 

 

- Je ťažké vybrať jeden. Nezažil som nič svetové. Vypichol by som niekoľko momentov. Postup so Zvolenom do extraligy 

hneď v mojej prvej sezóne medzi dospelými. Potom to bol prvý reprezentačný gól v Spišskej novej Vsi proti Rusku. 

Veľkú eufóriu sme zažili, keď sme s Plzňou porazili Pardubice. My sme ako úplní outsideri išli do play-off z 8. miesta a 

podarilo sa nám ich poraziť v 7. zápase u nich doma. V noci nás na námestí v Plzni čakalo dvetisíc ľudí, a to bolo len prvé 

kolo. Samozrejme, prvý titul v Košiciach, to bolo najviac. Na koniec kariéry, pred vypredanou Košickou arénou, pred celou 

svojou rodinou a priateľmi zo Žiaru. Pamätám si, že som kupoval 34 lístkov (smiech). 

 

* Niekoľko zápasov ste odohrali aj za reprezentáciu. Aké máte spomienky na tieto časy? 

 

- Veľmi pekné, bolo to 25 zápasov. Reprezentovať bolo ako sen, keď som dostal prvú nomináciu, hneď v prvej 

extraligovej sezóne, myslel som si, že sa tréneri museli pomýliť. Keď som potom sedel v kabíne s Cígerom, Daňom, 

Kolníkom, Jánošom, Pohorelcom, Pucherom či Plavuchom, tak som bol vyklepaný, ako ratlík. Škoda, že tých zápasov 

bolo tak málo. 

 

* Čo hovoríte na snahu "zlatej generácie" o zmenu podmienok v slovenskom hokeji? 

 

- Chlapcom držím palce, s niektorými som hokejovo vyrastal ako spoluhráč alebo protihráč, poznáme sa osobne. Je 

dobré, že sa ich do toho pustilo toľko. Majú elán, mená a vízie, verím, že zastavia pád nášho hokeja a podarí sa im vrátiť 

eufóriu, ktorú Slovensko zažívalo vďaka hokeju v rokoch, keď títo chlapci nosili medaily z majstrovstiev sveta. Že 

zažijeme to, keď obrovská časť národa sledovala o druhej hodine ráno Olympijské hry vo Vancouveri a 
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nezabudnuteľného Pavla Demitru. Že sa im podarí do budúcna vychovať takých hráčov, ako boli oni. Veľmi im to prajem 

a budem držať palce. 

 

JÁN IHRACKÝ 

 

foto: 

 

Dušan Andrašovský v drese Plzne. 

 

Rybárčenie je Dušanovou celoživotnou vášňou. 

 

Titul s Košicami bol pre Andrašovského najviac. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 26. septembra 

 [korzar.sme.sk; 26/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20654508/pohotovost-v-lekarnach-utorok-26-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. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20654508/pohotovost-v-lekarnach-utorok-26-septembra.html
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Stropkov 

 

Galenos, Stropkov Hlavná 1544/65 

 

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

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

TESCO, Spišská Nová Ves Medza 15, 

 

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

 

Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

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

 

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

 

Revúca 

 

Benu - Tesco 

 

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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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 

 

CORRIB, Levočská 26/A 

 

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

 

Humenné 

 

Harmónia, Ul. 1. mája 2045 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

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

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Dr. Max, Študentská 1438/1 
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Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

ROZMARÍN, Štefánikova 1392/14056/6894930 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Michalovce si proti Trnave schuti zastrieľali 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 26/09/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20656367/michalovce-si-proti-trnave-schuti-zastrielali.html 

 

Gladiátorom pripravili prehru o šesť gólov. 

 

MICHALOVCE. Prvoligoví hokejisti Michaloviec sa rýchlo otriasli z prvej porážky v tejto sezóne a na svoje konto si 

pripísali ďalšie víťazstvo. 

 

Po stredajšej prehre 0:3 na ľade nováčika v Dubnici nad Váhom porazili v piatok na "domácom" štadióne vo Vranove nad 

Topľou Trnavu jednoznačne 7:1 a v tabuľke sú v tesnom závese práve za Dubničanmi. 

 

Bleskurýchly gól 

 

Po nevydarenom súboji na Považí poprehadzoval tréner Miroslav Ihnačák pred duelom s Trnavčanmi zostavu, čo Dukle 

pomohlo. 

 

"Vyšiel nám úvod zápasu, začo sme vďační. Rýchly gól nám pomohol, postupne sme pridali ďalšie a zaslúžene sme 

zvíťazili," spokojne zhodnotil stretnutie Lukáš Hamráček, dvojgólový strelec Michaloviec. Prvý gól zaznamenal už v 26. 

sekunde, druhý na začiatku prostrednej časti hry. 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20656367/michalovce-si-proti-trnave-schuti-zastrielali.html
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"Som rád, že sa mi podarilo dvakrát skórovať. Verím, že bude sa mi takto dariť aj naďalej, hoci prvoradý je tímový 

úspech," skromne poznamenal 21-ročný krídelník. 

 

Štvrtý Spišiak 

 

Hamráček je jedna z letných posíl HK Dukla Ingema, keď do metropoly Zemplína prišiel z konkurenčnej Spišskej Novej 

Vsi. 

 

Pred sezónou skúšal šťastie aj v extraligovom Poprade, ale napokon zakotvil pri Laborci. 

 

"Michalovce sú hokejové mesto, sú tu vysoké ciele, ktoré chceme splniť. Keďže v Poprade bola veľká konkurencia, 

rozhodol som sa pre Duklu," prezradil Hamráček, ktorý tak rozšíril partiu odchovancov spišskonovoveského hokeja v 

Michalovciach na číslo štyri. Okrem neho zo Spiša pochádzajú aj obrancovia Daniel Hančák, Tomáš Valečko a Branislav 

Cvengroš. 

 

"Tento fakt veľkú rolu prísť do Dukly nezohral. Tvoríme jeden súdržný kolektív, nerobíme medzi sebou žiadne rozdiely." 

 

Tabuľka 

1. Dubnica n/V 5 4 1 0 0 19:8 14 

2. Michalovce 5 3 1 0 1 18:10 11 

3. Skalica 4 3 0 0 1 20:9 9 

4. Prešov 5 3 0 0 2 17:11 9 

5. Topoľčany 4 2 1 0 1 14:11 8 

6. Sp. Nová Ves 4 2 0 1 1 20:13 7 

7. N. Zámky B 4 2 0 0 2 11:18 6 

8. HC Bratislava 4 1 0 0 3 9:18 3 

9. P. Bystrica 4 0 0 0 4 11:21 0 

10. Trnava 4 0 0 0 4 8:22 0 

Orange 20 3 0 0 2 1 7:13 2 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Spišiaci si zaslúženou výhrou pomohli v tabuľke 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/09/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20656945/spisiaci-si-zasluzenou-vyhrou-pomohli-v-tabulke.html 

 

Komárno zdolali 4:2. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20656945/spisiaci-si-zasluzenou-vyhrou-pomohli-v-tabulke.html
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišiaci cez víkend privítali v 2. lige na svojom trávniku pre nich dosť neznámy tím z podunajskej 

nížiny, ktorý vďaka svojmu hernému vynaloženému úsiliu nechcel odísť domov určite naprázdno. Komárno zdolali 4:2. 

 

Po atraktívnom a góly bohatom stretnutí bol aj z tohto pohľadu maximálne spokojný s predvedeným výkonom svojho 

mužstva tréner domácich Branislav Ondáš. 

 

"Som plne presvedčený, že v tomto súboji sa obe mužstvá postarali určite o veľmi zaujímavý zápas pre oči diváka. Z 

osobného pohľadu musím ale poznamenať, že pre nás to absolútne nebola ľahká záležitosť. I keď góly sú vo futbale tým 

najdôležitejším, čo tento šport potrebuje, dnes sa ich zrod vyvíjal dosť prekvapujúcim spôsobom, či už na jednu, alebo aj 

druhú stranu. Moje mužstvo napriek tomu musím pochváliť za vynaložené úsilie a prejavenú túžbu po zisku ďalších troch 

bodov, ktoré sa im napokon i podarilo získať. Vzhľadom na celkový priebeh, kedy sme po dosť prekvapivom rýchlom góle 

hostí prehrávali 0:1, sme sa herne vôbec nezasekli, ale napokon ešte viac zvýšili našu hernú i ofenzívnu aktivitu. 

Zaslúženou odmenou nám navyše boli aj tri rýchle góly do prestávky vďaka ktorým sme dokonale na vlastnú stranu 

zápas otočili. Veľká škoda však, že súper tesne pred odchodom do kabín stihol ešte nečakane znížiť, pretože tento 

moment nám najmä na začiatku druhej polovice priniesol o čosi viac neistoty. Tej sme sa našťastie rýchlo zbavili a na 

súpera sme vyrukovali s dôraznou hrou zásluhou ktorej sme marili ich ofenzívnu snahu o vyrovnanie skóre. Postupom 

času sme naviac pridali na útočnej aktivity aj my, čo nám opäť prinieslo želateľný efekt v podobe gólovej a ako sa neskôr 

ukázalo aj rozhodujúcej poistky. Vďaka nej sme automaticky aj zlomili akýkoľvek odpor súpera a doviedli stretnutie do 

úspešného konca. Dosiahnutie troch bodov malo pre nás ale o to väčší význam, že súper z Komárna bol aj našim 

tabuľkovým súperom, čo znamenalo, že ich zisk mal pre nás dvojnásobný význam. Sme taktiež aj veľmi radi, že tak ako 

po víťaznom domácom zápase s Interom sme absolútne nezaváhali ani v tomto súboji, čím sme opäť dokázali dokonale 

potvrdiť naša hernú kvalitu a neustále narastajúcu formu. Toto víťazstvo radím pre nás za určite plne zaslúžené, pretože 

moji zverenci ma výkonom nesklamali a počas celých 90 vynaložili dostatočné množstvo nielen fyzických, ale i 

psychických síl za jeho dosiahnutím." 

 

Kubus mal veľký podiel 

 

Enormný podiel na tomto dôležitom triumfe pre svoj tím mala aj skúsený kanonier Lukáš Kubus, od ktorého si nielen 

mužstvo, ale i samotný klub neustále veľa sľubuje. 

 

Svoje gólové umenie veľmi dokonale preukázal proti Komárnu dvoma ukážkovými presnými zásahmi tesne pred 

odchodom do šatní, ktoré ako sa neskôr ukázalo mali rozhodujúci vplyv na konečnom skalpe hostiteľov. 

 

Po nesmierne vydarenom zápase, v ktorom sa mu podarilo v dvoch prípadoch rozvlniť sieť súpera neskrýval samozrejme 

veľkú radosť s celým tímom ani on sám. 

 

"Zápas pre nás síce nezačal najlepšie, keďže sme po ojedinelej a možno i jedinej príležitosti súpera ihneď inkasovali 

nešťastný gól. Napriek tomuto nepríjemnému momentu musím potvrdiť, že z našej strany mala predvedená hra potrebný 
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zmyslel a väčšinou sme držali opraty duelu pevne vo svojej moci. Zaslúženým výsledkom tejto kvalitnej kolektívnej hry 

boli tri ukážkové góly, ktoré v podstatnej miere do prestávky zmenili obraz tohto merania síl. Tento pre nás želateľný zvrat 

nám po zmene strán priniesol určite omnoho viac hernej pohody, no súper sa predsa len naďalej nevzdával a stále nám 

dýchal na chrbát. My sme preto museli kontrolovať si zubami-nechtami svoj tesný náskok, no po štvrtej gólovej poistke 

sme si mohli predsa len viac vydýchnuť. Dvojgólový náskok sme si našťastie dokázali až do samého záveru predsa len 

uchrániť a radovať sa zo zisku zaslúženého víťazstva. Som navyše veľmi šťastní, že po zodpovednej tréningovej príprave 

som sa konečne aj ja mohol potešiť z mojich gólov, ktoré sú pre mňa neustále tou najväčšou vzpruhou a ďalšou 

motiváciou k tomu, aby som výraznou mierou napomáhal svojmu tímu k dosiahnutiu ďalších priaznivých výsledkov a 

víťazstiev. Keďže v predchádzajúcich stretnutiach sa mi v koncovke nepodarilo presadiť teraz som spokojnejší o to viac, 

že sa mi to podarilo hneď až v dvoch prípadoch." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Kam za kultúrou - utorok 26. septembra 

 [korzar.sme.sk; 26/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20655127/kam-za-kulturou-utorok-26-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - LEGO® Ninjago® o 16.00, 18.20, Kingsman: Zlatý kruh o 15.20, 18.10, 19.50, 20.40, Americký 

zabijak o 21.00, Malý Yeti o 15.40, TO o 17.50, 20.50, LEGO Ninjago 3D o 15.10, 17.30, Veľká oriešková lúpež o 15.50, 

Čiara o 18.00, 20.10, Emoji Film o 15.30, Barry Seal: Nebeský gauner o 17.40, Víno nás spája o 16.10, Nina o 18.30, 

20.20, ARTMAX FILMY - Druhá strana nádeje o 20.30 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, 20.00, LEGO® Ninjago® o 16.10, 17.10, Nina o 20.20, Ktorý 

je ten pravý? o 18.10, To o 17.50, 19.10, 20.10, Čiara o 15.40 hod., 

 

ÚSMEV - Projekt 100: Klient o 18.00, Druhá strana nádeje o 20.30 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, 20.00, LEGO® Ninjago® o 16.10, 

Nina o 20.20, Ktorý je ten pravý? o 18.10, To o 17.50, 20.10, Veľká oriešková lúpež 2 o 15.30, Čiara o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20655127/kam-za-kulturou-utorok-26-septembra.html
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KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Zoznamka o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Čert a 

Kača o 9.00, 10.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

grafika na začiatku XXI. storočia (do 1. 10.), MIROSLAV RÓNAI: Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea (8. 

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

zlatý poklad; Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), 

(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.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy Spodniakovej (do 22. 

10.), 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, 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, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: 

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Not so 

blank (do 15. 10.) 

 

ZÁBAVA 
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KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., Filmový klub: OUT + Žltá o 

19.00 hod., EVANJELICKÝ KOSTOL (Mlynská ul.) - Hudba českého baroka o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - LEGO Ninjago o 16.00, 18.20, Kingsman: Zlatý kruh o 15.20, 18.10, 20.40, LEGO Ninjago 3D o 

15.10, Čiara o 18.00, 19.40, Americký zabijak o 21.00, Malý Yeti o 15.40, TO o 17.50, 20.50, Víno nás spája o 15.30, 

ARTMAX FILMY - Nina o 17.40, Druhá strana nádeje o 20.30 hod., POPRAD: CINEMAX - LETO Ninjago o 16.00, 18.30, 

3D o 15.20, Kingsman: Zlatý kruh o 17.40, 20.40, Americký zabijak o 20.30, Čiara o 15.50, TO o 20.50, ARTMAX FILMY - 

Druhá strana nádeje o 18.20 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

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, VÝSTAVNÁ SIEŇ SAS (Hlavná 

108): , 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.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 

11.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ 

TG - Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ 

SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - Sny v 

dreve (do 12. 11.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) 

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

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

cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Rodný kraj (do 30. 9.), 

Skvosty východu v známkovej tvorbe Františka Horniaka (do 25. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka 

Ježišova (do 30. 11.) 

 

Späť na obsah 
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1.31.  Dva góly Chalupu, zajtra s Michalovcami 

 [Prešovský večerník; 26/09/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – V zápase štvrtého kola prvej hokejovej ligy strelili hráči HC Prešov Penguins do siete rezervy Nových Zámkov štyri 

góly (4:1), aktuálne sú na štvrtom mieste tabuľky. Toľko krátka hra čísel... 

 

Prvá tretina sa niesla v znamení prevahy domáceho celku, no bez želaného efektu. Najbližšie k úvodnému presnému 

zásahu mal kapitán Baláž, no jeho pokus zastavila žŕdka bránky hostí. Snaha tučniakov bola ocenená až v druhej časti, 

dvakrát bol za svoju snahu a aktivitu odmenený Chalupa. Prešovčanov nevyviedol z miery ani kontaktný gól na 2:1, lebo 

v polovici tretej časti sa v priebehu 52 sekúnd dvakrát tešili z puku v sieti hostí – skórovali Oško a Pavúk. Na stave 4:1 sa 

už nezmenilo, spokojní diváci odmenili domácich po záverečnej siréne potleskom. HC Prešov Penguins – HC Nové 

Zámky B 4:1 (0:0, 2:0, 2:1), góly: 26. Chalupa (Mačkovič), 34. Chalupa (Bylina), 49. Oško (Baláž, Novický), 50. Pavúk 

(Prokop, Chalupa) – 44. Matejov. Strely: 39:21. Vylúčenia 3:2 na 2 min. Presilovky 0:0. Oslabenia 0:0. Rozhodovali: 

Švajka – Wolf, Znak. Diváci: 493. Prešov: Škorvánek – Novický, Hopkovič, Pavúk, Taran, Michalčin, Gábor, Palko, 

Mačkovič – Krajňák, Tomčák, Mikolášek Oško, Šimčák, Baláž – Chalupa, Bylina, J. Prokop – Ferenc, Pulščák, M. 

Novotný. Ostatné výsledky 4. kola: Michalovce – Trnava 7:1, Považská Bystrica – Dubnica nad Váhom 3:4, Osmos 

Bratislava – Topoľčany 2:6, Spišská Nová Ves – SR 20 4:5 pp. Zápas Spišská Nová Ves – Skalica odohrajú 25. 

Októbra. Zajtra pokračuje druhá najvyššia súťaž duelmi 5. kola. Šláger bude na prešovskom zimnom štadióne, 

"penguins" majú opäť výhodu domáceho prostredia, ktorú budú chcieť využiť proti druhým Michalovciam. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Súperky nijako nešetrili 

 [Prešovský večerník; 26/09/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Hokejová extraliga žien pokračovala štvrtým kolom. V ňom si hráčky ŽHK 2000 Šarišanka Prešov merali sily v 

domácom prostredí s Ice Dream Košice. V zápase takpovediac na jednu bránku si výrazne vylepšili celkové skóre, 

zvíťazili hladko 23:0. Ich gólostroj začala už po devätnástich sekundách Lívia Mišková, presne po štyroch minútach 

pokračovala Mirka Stašová. A potom ostatné. Prešovčanky ani v poslednej minúte hostky nijako nešetrili, pridali ešte 22. 

a 23. puk do ich siete. V koncovke vynikla tradične Petra Jurčová, najproduktívnejšia hráčka a najlepšia strelkyňa súťaže 

v minulej sezóne. Pri streleckej chuti boli aj ďalšie tradičné opory vicemajstra, ktorý zatiaľ nestratil ani bod a je na čele  

východnej skupiny extraligy. ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - Ice Dream Košice 23:0 (8:0, 7:0, 8:0), zostava a góly 

domácich: Pavláková, Rodáková – Čarnoká, D. Fortunová, Maťašová, Šándorová – A. Fortunová 4, Mišková 2, 

Sedláková 2 – Jurčová 5, Hájniková 4, Stašová 4 – Doľáková, Ľu. Štofanková, Lu. Durániková 2. Aj nasledujúci zápas 

odohrá Šarišanka pred vlastnými fanúšikmi, v nedeľu 1. októbra od 13.30 proti Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 
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1.33.  Učiteľka jazdila opitá. Už pozná svoj trest 

 [Korzár; 221/2017; 26/09/2017; s.: 5; MICHAL IVAN, KLAUDIA JURKOVIČOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

RIADITEĽ ŠKOLY ČAKÁ NA ROZSUDOK 

 

Dostala pokutu 500 eur a zákaz šoférovania. 

 

PREŠOV.  

 

V pondelok sa konalo superrýchle súdne pojednávanie s 53-ročnou prešovskou učiteľkou, ktorú v sobotu chytili policajti 

za volantom pod vplyvom alkoholu. Zistili jej viac ako 1,8 promile. 

 

Podľa TV Markíza na čudnú jazdu ženy upozornil na čísle 158 vodič, ktorý šiel za ňou. Ten si mal všimnúť, že auto 

kľučkuje zo strany na stranu a šúcha sa o zvodidlá. 

 

Rozsudok ešte nie je právoplatný 

 

Učiteľka sa pred súd postavila po dvoch dňoch strávených v cele predbežného zadržania. Rozsudok bol daný trestným 

rozkazom. 

 

"Bola uznaná za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Za to jej bol uložený peňažný trest vo výške 500 

eur a pre prípad úmyselného zmarenia uloženého peňažného trestu jej bol stanovený náhradný trest odňatia slobody v 

trvaní troch mesiacov. Zároveň jej bol uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu troch 

rokov," informovala hovorkyňa Okresného súdu v Prešove Ivana Petrufová. 

 

Rozsudok však ešte nie je právoplatný, keďže obvinenej ešte plynie lehota ôsmich dní, počas ktorých môže proti 

rozsudku podať odpor. 

 

Učiteľka neavizovala, či ho bude podávať. 

 

"Prokurátor sa priamo na výsluchu vzdal právneho prostriedku odporu, obvinená si ho ponechala. Takže nemôžeme 

hovoriť, že je právoplatne odsúdená," povedala Petrufová. 

 

Riaditeľ ďalšie kroky konzultuje 

 

Riaditeľ školy ďalšie kroky odkonzultoval s právničkou mestského úradu. Zatiaľ však nemá v rukách právoplatný 

rozsudok. 
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"Do dnešného dňa nemám právoplatný rozsudok, akonáhle ho budem mať v rukách, bude to jasné. Ak by som ho 

nedostal, tak požiadam o výpis z registra trestov moju zamestnankyňu a na základe toho urobím všetky legislatívne 

kroky, ktoré k tomu náležia. Mám to odkonzultované s právnikom mesta Prešov," povedal riaditeľ ZŠ Važecká v Prešove 

Dušan Brhlík. 

 

Na otázku, či učiteľka bude prepustená, konkrétne neodpovedal. Otázku sme adresovali aj zriaďovateľovi, ktorým je 

mesto Prešov. 

 

Tlačový referent Milan Grejták nám tiež poskytol len strohú odpoveď: "Škola je samostatný právny subjekt, ktorý 

rozhodne o ďalšom postupe. Zamestnávateľ musí postupovať v zmysle zákona." 

 

Zákon o pedagogických zamestnancoch hovorí, že musia byť bezúhonní, čo v praxi znamená okrem iného to, že nesmú 

byť právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom 

pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. 

 

Podobný prípad na Spiši 

 

Podobný prípad sa stal v júni 2015, keď vtedajšia riaditeľka Gymnázia v Spišskej Novej Vsi a zároveň poslankyňa 

mestského zastupiteľstva Mária Kaľavská nafúkala za volantom 1,67 promile. 

 

Dostala peňažný trest 500 eur a zákaz šoférovania na 30 mesiacov. 

 

Ako sa skončil jej prípad po pracovnej stránke, na to sme sa opýtali hovorkyne Košického samosprávneho kraja (KSK) 

Zuzany Bobrikovej. 

 

"Pani Kaľavská sama požiadala o rozviazanie pracovného pomeru, predseda KSK jej žiadosti vyhovel."  

 

MICHAL IVAN, KLAUDIA JURKOVIČOVÁ 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Učiteľka na súde 

 

Vypočula si svoj trest. 

 

FOTO: MICHAL IVAN 



Mesto Spišská Nová Ves 
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