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1.1. BRALI DOMA I U SÚPERA 
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1.3. Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 
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1.4. Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 

     [dobrenoviny.sk; 27/09/2017; TASR ] 

1.5. Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 

     [24hod.sk; 27/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.6. Slovnaft Cup, 4. forduló: A DAC idegenben, a Hodos hazai pályán küzd a továbbjutásért 

     [dac.parameter.sk; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.7. Steeple kros ovládol Poliak Wydra 

     [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.8. Rebríček miest podľa hlasu ľudu: Súťaž sa blíži ku koncu, ako je na tom Žiar? 

     [ziar.dnes24.sk; 27/09/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

1.9. Od začiatku októbra sa začne rezervácia lístkov na festival 

     [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 6; mfhf ; Zaradenie: POPRAD] 

1.10. Maratón mieru za rohom: Bacha na tieto dopravné OBMEDZENIA! 

     [kosice.dnes24.sk; 27/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Košice] 

1.11. Krátke správy 

     [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 3; red ; Zaradenie: POPRAD] 

1.12. Krátko zo športu 

     [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

1.13. Jarolín aj po 4. kole, čo zápas to presný zásah, Samuel Košút zatiaľ s výkonmi spokojný 

     [myzahorie.sme.sk; 27/09/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

1.14. Hotely zarobili na dovolenkároch 

     [pravda.sk; 27/09/2017; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.15. SLOVNAFT CUP: Zázrak v Medzeve: Po Senici vyradil aj Trenčín 

     [teraz.sk; 27/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.16. Maratón ovplyvní dopravu 

     [kosickespravy.sk; 27/09/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Správy] 

1.17. Študenti FIIT STU úspešne vypustili sondu do stratosféry 

     [teraz.sk; 27/09/2017; Školský servis ; Zaradenie: Školský servis] 

1.18. Aktualizované: "Kat" fortunaligistov v Slovnaft Cupe vyradil aj Trenčín, Slovan postúpil do osemfinále 

     [webnoviny.sk; 27/09/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportFutbal] 

1.19. AKTUALIZOVANÉ Trenčín v pohári šokujúco vypadol v Medzeve! 

     [netky.sk; 27/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. 5. kolo St.Nicolaus ligy: Všetky body ostali doma 

     [hokejportal.net; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.21. Medzev "katom" fortunaligistov. Vyradil aj Trenčín 

     [osporte.sk; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

1.22. Majú prísny režim, ktorý sa vypláca. Hokejová dvadsiatka prekvapuje víťazstvami [akt.16:24:35] 

     [sport.sme.sk; 27/09/2017; Juraj Berzedi ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

1.23. Feťáci v centre mesta 

     [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.24. Feťáci v centre mesta 

     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.25. Výstava Farbami proti rasizmu 

     [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 27/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.26. Vôňa ponožiek s bousovým závanom 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.27. Kamil Dráb: Pri tvorbe mozaík je potrebná kreativita aj trpezlivosť 

     [Ľubovnianske ECHO; 09/2017; 28/09/2017; s.: 2,5; PAVOL KALL ; Zaradenie: nezaradené] 

1.28. Strojári ubrali nohu z plynu 

     [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 6,7,8; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

1.29. Potravinársky priemysel 

     [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 58; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

1.30. Strojársky priemysel 

     [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 12,13; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

1.31. Psst: Čítame si tiché knihy! 

     [Plus jeden deň; 223/2017; 28/09/2017; s.: 10,11; Branislav Sarňák ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.32. Jedno striebro a päť bronzov putuje na Spiš 

     [spis.korzar.sme.sk; 28/09/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.33. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 28. septembra 

     [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.34. Vytrvalci súťažili v nádhernej prešovskej scenérii 

     [presov.korzar.sme.sk; 28/09/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

1.35. Kam za kultúrou - štvrtok 28. septembra 

     [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.36. Tipy na dnes - štvrtok 28. septembra 

     [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.37. Na Drienovskej desiatke najrýchlejší Szabo a Iľovová 

     [Prešovský večerník; 28/09/2017; s.: 14; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 

1.38. Odovzdali sme ocenenia víťazom ankety Športovec mesiaca júl 2017 

     [Prešovský večerník; 28/09/2017; s.: 12,13; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.39. Vedec sa vrátil z Viedne, dnes to ľutuje 

     [Denník N; 185/2017; 28/09/2017; s.: 4,5; VERONIKA FOLENTOVÁ ; Zaradenie: rozhovor] 
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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  BRALI DOMA I U SÚPERA 

 [Topoľčianske noviny; 38/2017; 26/09/2017; s.: 32; Redakcia ; Zaradenie: šport] 

 

HOKEJ DOMÁCA VÝHRA 

 

Topoľčianski hokejisti počas minulého týždňa získali päť bodov. Doma po predĺžení zdolali Spišskú Novú Ves a v piatok 

vyhrali i v Bratislave. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Odpustová slávnosť v Predajnej 

 [Brezno; 38/2017; 26/09/2017; s.: 8; PR ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

 

NAPÍSALI STE NÁM 

 

Aj tento rok sa 15. septembra uskutočnila odpustová slávnosť k Sedembolestnej Panne Márii. Tá tohtoročná bola 

výnimočná 25. výročím od postavenia a posvätenia novopostavenej kaplnky na Kalvárii. 

 

Na novej výstavbe sa vtedy podieľal vtedajší farár Jozef Strapko, ktorý prijal pozvanie našich súčasných duchovných 

otcov pallotínov. Tí si v tomto roku tiež pripomínajú 25 rokov pôsobenia na Slovensku. Spravujú našu farnosť v Predajnej 

a sú aj v Bratislave, Smižanoch, Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. A práve zo Spišskej Novej Vsi nám túto našu 

slávnosť svojím spevom prišiel skrášliť spevácky zbor. A tak sme tým radostnejšie ďakovali Pánu Bohu aj za plody zeme 

počas sv. omše, ktorej hlavným celebrantom bol rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik. Napriek trochu 

chladnému počasiu bolo naše stretnutie pre všetkých obohatením a príjemným duchovným zážitkom. Kalvária je 

spoločnou kultúrnou a cirkevnou pamiatkou veriacich z Predajnej a Jasenia. Odpustovej slávnosti sa zúčastnili i veriaci z 

okolitých obcí - Brusna, Valaskej, Podbrezovej, Nemeckej a horehronských obcí. Obce Predajná, Jasenie a Farský úrad 

podarovali na Kalváriu pri príležitosti 25.výročia posvätenia informačné tabule, kde je možné si prečítať informácie o 

Kopci Hrádok, histórii Krížovej cesty, ďalej o vzniku našej Kalvárie a jednotlivých zastaveniach. Nechýbali ani fotografie z 

výstavby novej Kaplnky. Informačné tabule dopĺňajú nádherné drevorezby pána Jána Sroku z Pohronskej Polhory, ktorý 

prijal výzvu a vyhotovil obrazy Panny Márie, Pána Ježiša a Golgoty.Veríme,že informačné tabule spolu s drevorezbami 

budú dotvárať atmosféru tejto na okolí jedinečnej cirkevnej pamiatky. 

 

(PR) 

 

---- 
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FOTO: FOTO: O. P. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 

 [teraz.sk; 27/09/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/snova-ves-pocas-svetoveho-dna-cest/282522-clanok.html 

 

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu môžu záujemcovia aj bezplatne vystúpiť na najvyššiu kostolnú vežu na 

Slovensku. 

 

Centrum Spišskej Novej Vsi,ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na stredu 27. 

septembra, pripravili v Spišskej Novej Vsi viacero aktivít. TASR o tom informovala Mária Dutková z referátu cestovného 

ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. 

 

Pripravený je bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. Časy výstupov sú naplánované na 10.00 h, 

11.00 h a každú celú hodinu od 13.00 h do 17.00 h. Zľavy na vstupnom si počas stredy budú môcť uplatniť aj návštevníci 

Múzea Spiša v čase od 17.00 h do 20.00 h. "Symbolické vstupné bude aj v Galérii umelcov Spiša, ktorá tento rok 

oslavuje 30. výročie založenia. Študenti miestnej hotelovej akadémie zas prevedú návštevníkov zákutiami historického 

centra mesta ako turistickí sprievodcovia. Pripravená je aj bezplatná prehliadka Evanjelického kostola na Radničnom 

námestí o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h," uviedla Dutková. Počas dňa budú k dispozícii aj šliapacie káry 

pre deti. 

 

Program pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu bude v Spišskej Novej Vsi pokračovať v piatok 29. septembra. 

Hlavný program s názvom Gotika na dosah sa uskutoční vo viacerých inštitúciách. "V Galérii umelcov Spiša je pripravený 

výtvarný workshop, tematická prehliadka mesta v znamení gotiky je naplánovaná na 17.30 h, o 19.00 h bude večerný 

výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok," uzavrela Dutková. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 

 [dobrenoviny.sk; 27/09/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/111721/spisska-nova-ves-pripravila-pre-turistov-viacero-aktivit 

 

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu môžu záujemcovia aj bezplatne vystúpiť na najvyššiu kostolnú vežu na 

Slovensku. 

http://www.teraz.sk/regiony/snova-ves-pocas-svetoveho-dna-cest/282522-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/111721/spisska-nova-ves-pripravila-pre-turistov-viacero-aktivit
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Centrum Spišskej Novej Vsi,ilustračné foto. — Foto: TASR/Milan Kapusta 

 

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na stredu 27. 

septembra, pripravili v Spišskej Novej Vsi viacero aktivít. TASR o tom informovala Mária Dutková z referátu cestovného 

ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. 

 

Pripravený je bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. Časy výstupov sú naplánované na 10.00 h, 

11.00 h a každú celú hodinu od 13.00 h do 17.00 h. Zľavy na vstupnom si počas stredy budú môcť uplatniť aj návštevníci 

Múzea Spiša v čase od 17.00 h do 20.00 h. "Symbolické vstupné bude aj v Galérii umelcov Spiša, ktorá tento rok 

oslavuje 30. výročie založenia. Študenti miestnej hotelovej akadémie zas prevedú návštevníkov zákutiami historického 

centra mesta ako turistickí sprievodcovia. Pripravená je aj bezplatná prehliadka Evanjelického kostola na Radničnom 

námestí o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h," uviedla Dutková. Počas dňa budú k dispozícii aj šliapacie káry 

pre deti. 

 

Program pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu bude v Spišskej Novej Vsi pokračovať v piatok 29. septembra. 

Hlavný program s názvom Gotika na dosah sa uskutoční vo viacerých inštitúciách. "V Galérii umelcov Spiša je pripravený 

výtvarný workshop, tematická prehliadka mesta v znamení gotiky je naplánovaná na 17.30 h, o 19.00 h bude večerný 

výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok," uzavrela Dutková. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Spišská Nová Ves pripravila pre turistov viacero aktivít 

 [24hod.sk; 27/09/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-pripravila-pre-turistov-viacero-aktivit-cl537763.html 

 

Centrum Spišskej Novej Vsi,ilustračné foto. 

 

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý pripadá na stredu 27. 

septembra, pripravili v Spišskej Novej Vsi viacero aktivít. TASR o tom informovala Mária Dutková z referátu cestovného 

ruchu a zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi. 

 

Pripravený je bezplatný výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku. Časy výstupov sú naplánované na 10.00 h, 

11.00 h a každú celú hodinu od 13.00 h do 17.00 h. Zľavy na vstupnom si počas stredy budú môcť uplatniť aj návštevníci 

Múzea Spiša v čase od 17.00 h do 20.00 h. "Symbolické vstupné bude aj v Galérii umelcov Spiša, ktorá tento rok 

oslavuje 30. výročie založenia. Študenti miestnej hotelovej akadémie zas prevedú návštevníkov zákutiami historického 

centra mesta ako turistickí sprievodcovia. Pripravená je aj bezplatná prehliadka Evanjelického kostola na Radničnom 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-pripravila-pre-turistov-viacero-aktivit-cl537763.html
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námestí o 10.00 h, 11.00 h, 13.00 h, 14.00 h a 15.00 h," uviedla Dutková. Počas dňa budú k dispozícii aj šliapacie káry 

pre deti. 

 

Program pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu bude v Spišskej Novej Vsi pokračovať v piatok 29. septembra. 

Hlavný program s názvom Gotika na dosah sa uskutoční vo viacerých inštitúciách. "V Galérii umelcov Spiša je pripravený 

výtvarný workshop, tematická prehliadka mesta v znamení gotiky je naplánovaná na 17.30 h, o 19.00 h bude večerný 

výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok," uzavrela Dutková. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Slovnaft Cup, 4. forduló: A DAC idegenben, a Hodos hazai pályán küzd a továbbjutásért 

 [dac.parameter.sk; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://dac.parameter.sk/slovnaft-cup-4-fordulo-dac-idegenben-hodos-hazai-palyan-kuzd-tovabbjutasert 

 

Szerdán a 4. forduló párharcaival folytatódik a labdarúgó Szlovák-kupa idei kiírása. 

 

Fotó: fcdac.sk 

 

A DAC ismét idegenben, ezúttal a IV. ligás Nyitrakörtvélyes (Hrušovany) pályáján küzd a továbbjutásért. Marco Rossi 

minden bizonnyal ezúttal is jobbára a bővebb keret tagjait küldi csatába. Egyértelmű: az erőviszonyokra való tekintettel a 

sárga-kékek továbbjutása kötelező feladatnak számít. 

 

A nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjának hodosi újonca még sosem szerepelt a legjobb 32 csapat mezőnyében, 

már a 3. fordulóban való felbukkanása is dicső tettnek számított. A DAC egykori játékosa, Rostislav Prokop által irányított 

vendéglátók a 3. fordulóban a II. ligás Pohronie alakulatát búcsúztatták (1:0). Az úgyszintén II. ligás iglóiak elleni újabb 

hazai kupapárharcukat (kezdési: 16.30-kor) megelőzően gondban vannak a csallóköziek. Adiaba térdét épp szerda 

reggel műtik. Első számú kapusuknak, ifj. Jozef Olejníknak eltört a keze, Csonka Árpád térdszalag-szakadás miatt dőlt ki 

a sorból, Kayembe és Handziuk is sérüléssel bajlódik. Bognár Zoltánt pedig munkaadója Németországba küldte szolgálati 

útra. A problémák ellenére is szeretnének helyt állni a tartalékos összeállításban pályára lépő hodosiak, akik azt ígérik a 

szurkolóknak, hogy jól megizzasztják soros vetélytársukat. A kupacsata nézői számára szuvenírként szolgál az egyedi 

belépőjegy, s a félidei tombolahúzásnak köszönhetően többen értékes ajándékkal távoznak a mérkőzés lefújása után 

Hodosból. 

 

Egyébként a 4. fordulóban is egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, 

tizenegyesrúgások döntenek a győztesről. 

 

A Slovnaft Cup 4. fordulójának a műsora 

http://dac.parameter.sk/slovnaft-cup-4-fordulo-dac-idegenben-hodos-hazai-palyan-kuzd-tovabbjutasert
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Szeptember 27. (szerda)  

 

15.30: Hrušovany–FC DAC 1904 

 

Bánová–Zvolen 

 

Malženice–Skalica 

 

Belá-Dulice–MFK Ružomberok 

 

Lipany–MŠK Žilina 

 

Medzev–AS Trenčín 

 

Dubnica–Liptovský Mikuláš 

 

Námestovo–Spartak Trnava 

 

Borčice–Lokomotíva Košice 

 

16.00: Šimonovany-Partizánske–Inter Bratislava 

 

Losonc–FC Nitra 

 

FC Petržalka–Poprad 

 

16.30:Hodos–Spišská Nová Ves 

 

19.00: Myjava–Slovan Bratislava 

 

Október 4-én játsszák 

 

Snina–Zemplín Michalovce 

 

Soľ–Železiarne Podbrezová 

 

ái 
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Späť na obsah 

 

1.7.  Steeple kros ovládol Poliak Wydra 

 [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

V nedeľu sa v atletickom areáli ZŠ Jarná a v okolí sídliska Juh 3 konal 7. ročník bežeckých pretekov pre všetky vekové 

kategórie Steeple kros. 

 

Po prvýkrát sa konali tieto preteky na počesť bývalej zverenkyne AK Steeple Poprad Bianky Šeligovej, premiérovo bol 

zaradený do podujatia aj beh zdravia pre neregistrovaných amatérskych bežcov. "Pre nás sú tieto preteky záverom 

sezóny, po letných prázdninách začíname s tréningami a o dva týždne prejdeme na zimnú prípravu. Som rád, že na tieto 

preteky chodia bežci z celého Slovenska, ale aj Poľska. Steeple kros je zaradený aj do východoslovenskej mládežníckej 

ligy a tiež do bežeckej ligy v Spišskej Novej Vsi," uviedol organizátor pretekov Jozef Dubašák z AK Steeple Poprad. 

 

Náročnú trať v okolí popradského sídliska zvládol v hlavnej kategórii mužov do 39 rokov najrýchlejšie Pavol Orolin z BK 

Poprad. Celkovým víťazom sa však stal nestarnúci Poliak Jan Wydra. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Rebríček miest podľa hlasu ľudu: Súťaž sa blíži ku koncu, ako je na tom Žiar? 

 [ziar.dnes24.sk; 27/09/2017; Barbara Dallosová ; Zaradenie: Žiar] 

http://ziar.dnes24.sk/rebricek-miest-podla-hlasu-ludu-sutaz-sa-blizi-ku-koncu-ako-je-na-tom-ziar-280443 

 

 V súťaži o najkrajšie mesto Slovenska rozhodujú hlasy verejnosti. Žiar nad Hronom v rebríčku striedavo stúpa a klesá. 

Pozrite, ako je na tom teraz. 

 

Súťaž "Najkrajšie mesto a obec Slovenska" vyhlasuje internetový portál Slovakregion a mestá v nej niekoľko mesiacov 

bojujú o hlasy ľudí, ktoré im môžu priniesť víťazstvo. Súťaž končí v novembri a o akúsi korunku krásy bojuje 140 

slovenských miest.Rebríčku momentálne kraľuje Bardejov, na päty jej šliape Spišská Nová Ves a treticu favoritov 

uzatvára Púchov. 

 

Umiestnenie nášho mesta sledujeme priebežne a Žiar počas celého hlasovania tancuje približne medzi tridsiatou a 

šesťdesiatou priečkou. Za posledné týždne sa naše mesto pohlo tým správnym smerom a od júla, kedy bolo na 56. 

priečke, sa vyštveralo na 42. miesto rebríčka. Hoci sme si polepšili, pravdou zostáva, že v začiatkoch súťaže sa Žiar 

nachádzal aj tesne okolo tridsiatky. 

 

Hneď o pár miest nižšie máme ale ďalšie želiezko v ohni. Druhý zástupca z nášho okresu, historická Kremnica, 

momentálne bojuje zo 45. priečky. 

http://ziar.dnes24.sk/rebricek-miest-podla-hlasu-ludu-sutaz-sa-blizi-ku-koncu-ako-je-na-tom-ziar-280443


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 9. 2017 

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

 

K lepšiemu umiestneniu nášho mesta môžete prispieť svojím hlasom. Zahlasovať za naše mesto môžete na 

www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí kompletne vyplnia registračné údaje. Víťazom 

sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich 

hlas. Výsledky súťaže budú známe už 6. novembra. Sledujte nás preto aj na našom facebookovom profile. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Od začiatku októbra sa začne rezervácia lístkov na festival 

 [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 6; mfhf ; Zaradenie: POPRAD] 

 

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

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

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

filmov z dvadsiatich krajín. 

 

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

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

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

filmom Kroky na hrane. V Poprade nebude chýbať ani Pavol Barabáš, ktorý sa predstaví s filmom Vábenie výšok. 

 

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

potrvá do 15. októbra. Postupne sa k tejto sále pridajú aj kino Tatran v Poprade a následne aj kiná v Kežmarku a 

Spišskej Novej Vsi. V Dome kultúry v Poprade sa tohto roku premietať nebude. Vstupné na blok súťažných filmov bude 

štyri eurá, na reprízy dve eurá. Rezervácia lístkov sa začne 1. októbra. Súčasťou festivalovej ponuky bude aj výstava 

fotografií počas trvania podujatia vo vestibule Mestského úradu v Poprade. Mená hostí festivalu zatiaľ nie sú definitívne 

známe. Jedným z nich však určite bude najúspešnejší slovenský himalájista Peter Hámor, ktorý tohto roku zavŕšil Korunu 

Himalájí, keď vystúpil na poslednú nezdolanú osemtisícovku Dhaulágirí. Za úspešnú reprezentáciu aj mesta Poprad 

udelili popradskí mestskí poslanci Petrovi Hámorovi Cenu mesta Poprad, ktorej odovzdanie sa chystá práve počas 

konania festivalu. (mfhf) 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Maratón mieru za rohom: Bacha na tieto dopravné OBMEDZENIA! 
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 [kosice.dnes24.sk; 27/09/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Košice] 

http://kosice.dnes24.sk/maraton-mieru-za-rohom-bacha-na-tieto-dopravne-obmedzenia-280470 

 

 Športová udalosť roka prinesie do Košíc viacero dopravných obmedzení. Polícia radí naštudovať si ich vopred. 

 

Medzinárodný maratón mieru, ktorý sa v Košiciach bude konať 1. októbra prinesie viacero dopravných obmedzení. Podľa 

košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej musia vodiči od skorého rána venovať mimoriadnu pozornosť 

viacerým úsekom. 

 

Pôjde najmä o úsek pred plavárňou na ulici Protifašistických bojovníkov. Na plavárni budú šatne pre vyše dvetisíc 

bežcov, preto tam bude podstatne zvýšený pohyb chodcov. 

 

Od 8:00 do 8:30 začne úplná uzávierka ciest na trase MMM, na Námestí Osloboditeľov, na Grešákovej Timonovej, 

Pribinovej ulici, kde je rozcvičovací priestor pre bežcov a zvýšený pohyb. 

 

Od 08:00 hod. musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM a napojení 

komunikácie na túto trasu. Obmedzenia v cestnej doprave končia v čase 15:00 – 15:30 hod. Pozrite si kompletné zmeny 

v doprave. 

 

OBCHÁDZKY A PRESMEROVANIA 

 

SMER Prešov – Centrum a opačne 

 

- z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do H. Tesco a mestskej časti Džungľa 

- vozidlá prichádzajúce po Palackého a Jantárovej ulici budú odklonené smerom na Staničné námestie, kde budú 

odklonené na ul. Svätoplukovú (možnosť cez Alvinczyho, Slovenskej jednoty – vpravo smer železničné priecestie, alebo 

vľavo Slovenskej jednoty – Alešovo nábrežie, Odborárske, Študentská – výjazd na križovatku Hlinková. 

 

Smer Južná trieda od Barce 

 

- z Južnej triedy je umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého Ulica je jednosmerná po 

východnej strane smer Palackého. V protismere 

 

Môžu premávať len vozidla záchrannej služby, polície. V protismere nebude premávať ani 

 

MHD. 

 

Smer od Železníkov na Rastislavovu 

 

http://kosice.dnes24.sk/maraton-mieru-za-rohom-bacha-na-tieto-dopravne-obmedzenia-280470
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- z Gemerskej ulice Vás odklonia na Rastislavovu smerom na Juh. Oproti od Holubyho ulice bežia maratónci 

 

Smer po Moldavskej do centra 

 

- vozidlá odklonia na križovatke Žižkova-Kuzmányho na ul. Žižkovu alebo Kuzmányho. 

 

Smer z Terasy ku amfiteátru (Festivalové námestie) 

 

- premávka vedená cez Festivalové nám do centra na ul. Kuzmányho Po Kuzmányho ulici až ku križovatke Štúrova – 

Moldavská – Žižkova. 

 

Smer sídlisko Podhradová, Margecany, Spišská Nová Ves, 

 

- z Terasy (Trieda SNP) pred vjazdom na Festivalové nám. je umožnený prejazd na ulicu Watsonovú do protismeru. 

Watsonová ulica je rozdelená dopravnými kužeľmi. Jazdné pruhy smerom ku Komenského ulici sú vyhradené pre 

bežcov. Na opačnej strane bude obojsmerná premávka po ulicu Hurbanovu. Odbočením na ulicu F. Urbánka sa vozidlom 

dostanete z mesta do Čermeľa, na Podhradovú a na smer Margecany, Spišská Nová Ves 

 

Smer Kysak 

 

- premávka presmerovaná na Kostolianskej ceste cez železničné priecestie do Ťahanoviec na Magnezitársku ulicu. Po 

tejto trase cez Magnezitársku sa dostanete z mesta 

 

na smer Kysak a do ZOO Kavečany odbočením na účelovú cestnú komunikácii podľa 

 

dočasnej dopravnej značky cca 2 km za kameňolomom. 

 

Smer Podhradová 

 

- A) Z ul. Hlinkovej na Vodárenskú jeden jazdný pruh oproti bežia bežci – križovatka Kostolianska Cesta pod Hradovou 

prepúšťa sa obmedzene podľa situácie už od ul. 

 

Trolejbusovej a Vodárenskej. 

 

- B) Z ul. Watsonovej po Urbánkovej, Havličkovej, Čermeľská cesta, Za štadiónom – výjazd na ul. Kavečiansku 

 

Smer od železničnej stanice len po ul. Svätoplukovej. Vjazd na ul. Štefánikovu je obmedzené len pre MHD 
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Prepojenie ciest II/547 od Jahodnej – a I/16 smer Rožňava bude po ul. Havlíčkova, Hurbanova Watsonová. Opačne 

Watsonová – Urbanková – Havlíčkova. 

 

Priestor štartu na ul. Hlavnej pri hotely Hilton smer od plavárne na ul. Štúrovu medzi Auparkom a Hiltonom uzatvorený od 

7.00 hod. Ostatné uzatvorenie dopravy v čase od 08:00 do cca 15:30 h. 

 

Foto: Ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Krátke správy 

 [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 3; red ; Zaradenie: POPRAD] 

 

* VEČERNÉ kurzy kreslenia zamerané na základy kresby organizuje Tatranská galéria v Poprade vo svojich priestoroch. 

Kurzy sa začnú v utorok 3. októbra o 17. hod. a budú sa venovať zátišiam, štúdiám rúk, portrétom a postavám. Viac 

informácií v TG. 

 

* GORAL na gory je názov 2. ročníka podujatia, ktoré sa uskutoční v sobotu 30. septembra vo Vysokých Tatrách. Ide o 

symbolický výstup Goralov - tentokrát zo Starého Smokovca na Hrebienok, so zrazom účastníkov o 9. hod. Ním si 

účastníci pripomenú historické putovanie Goralov počas valašskej kolonizácie z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských 

hraniciach cez Karpatský oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého 

pohraničia. Na podujatí sa zúčastnia Gorali z 3 štátov, 6 goralských regiónov a viac ako 20 goralských obcí. 

 

* MEDZINÁRODNÝ festival potápačských filmov sa uskutoční od 5. do 8. októbra na Podbanskom. Súčasťou 

tohtoročného už 32-ho ročníka bude aj 24-ty ročník podujatia Čisté vody. Potápači pôjdu 6. októbra čistiť Popradské, 

Velické, Nové Štrbské a Štrbské pleso. 

 

* NÁUČNÝ chodník korunami stromov dlhý 1234 metrov otvorili v minulých dňoch v Bachledovej doline, na hrebeni 

Spišskej Magury. 

 

* OD 20. septembra je uzavretý turistický chodník k Roháčskemu vodopádu. Dôvodom je bezpečnosť návštevníkov 

oravskej časti Tatier počas spracovania lykožrútovej kalamity. Obojsmerná uzávera bude platiť až do odvolania. 

 

* NA MAPE miest, kde môžu ísť Popradčania za kultúrou pribudla aj cukráreň Malý princ vo Výkriku. 27. septembra od 

19. do 20. hod. sa v nej uskutoční program Písmobranie Mirizmy Kirkov a Róberta Miklu a 29. septembra v rovnakom 

čase koncert skupiny Posledné decembrové dni. Vstup je voľný. 30. septembra o 17. 30 hod. bude za vstupné 
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inšpiratívna beseda s Martinom Brunckom na tému Bez výhovoriek je život krajší. Róbert Mikla spolu s Jánom Martonom 

budú aj v tomto školskom roku pokračovať v projekte Hodina slovenčiny s autormi. Absolvujú ju 27. septembra so 

stredoškolákmi v Obchodnej akadémii Poprad, 28. v SOU Matejovce a 29. v Hotelovej akadémii Kežmarok. 

 

* TRIDSIATE výročie svojho založenia si pripomína Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Spomienková slávnosť 

sa uskutoční dnes 27. septembra od 15. hod. O 19. hod. bude jej súčasťou koncert vokálnej skupiny Voces Gregorianae 

Cassovienses. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 37/2016; 27/09/2017; s.: 10; ppv ; Zaradenie: POPRAD] 

 

* POPRADSKÉ líšky v sobotu 23. septembra zvíťazili v Spišskej Novej Vsi 7:0 v rámci 4. kola skupinovej fázy ženskej 

hokejovej extraligy. V nedeľu 1. októbra odohrajú o 10.45 hod. zápas 5. kola v Košiciach s Ice Dream Košice. 

 

* KADETKY BAM Poprad odštartovali sezónu úspešne. V hlavnom meste si v sobotu 23. septembra poradili s BK 

Petržalka 104:34 a v nedeľu porazili aj BK Slovan Bratislava 87:40. Staršie žiačky pocestujú v sobotu 30. septembra do 

Košíc, kde sa o 13.30 hod. stretnú s Young Angels, odveta je na programe v nedeľu 1. októbra v telocvični ZŠ 

Komenského o 10.30 hod. Do súťažného kolotoča už zasiahne aj ženské družstvo BAM Poprad. V sobotu 30. septembra 

cestujú zverenkyne Milana Černického do Ružomberka, kde je zápas prvého kola extraligy na programe o 17. hodine. 

 

* FUTBALISTKY FK Poprad v rámci 4. kola II. ligy sk. C zvíťazili v sobotu doma nad Liptovským Mikulášom 3:0 a naďalej 

sídlia na prvom mieste tabuľky bez straty jediného bodu. V sobotu 30. septembra privítajú v rámci 5. kola súťaže o 15. 

hodine Lokomotívu Košice. 

 

* POPRADSKÁ futbalová rezerva pôsobiaca v 4. lige Sever v nedeľu zdolala doma Ľubotice presvedčivo 5:0. Hetrikom 

sa zaskvel Daniel Dubec. Popradčania sú v tabuľke tretí a v rámci 11. kola sa predstavia v nedeľu 1. októbra v Zámutove. 

 

* V NEDEĽU 24. septembra zvíťazili futbalisti ŠK Zemedar Poprad - Stráže v Batizovciach 4:2 v rámci 8. kola 6. OMV 

ligy. V nedeľu 1. októbra privítajú o 15. hodine Spišský Štvrtok. 

 

* V PONDELOK 25. septembra nechýbal na kontrolnom zraze v Senci v širšej nominácii slovenskej futbalovej 

reprezentácie do 15 rokov ako náhradník ani brankár FK Poprad U15 Filip Regitko. 

 

* NA NÁMESTÍ v Spišskej Sobote sa v sobotu 30. septembra od 10. hodiny uskutočnia preteky 1. kola Slovenského 

pohára v cyklokrose pre deti a mládež a zároveň Svetový pohár druhej kategórie UCI v kategóriách Elite, Ženy a Juniori. 

Účasť prisľúbila kompletná Poľská reprezentácia, najlepší jazdci z Maďarska, či Rakúska, širšia špička českých 
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reprezentantov a celá slovenská elita. Odhaduje sa účasť približne 200 pretekárov vo všetkých kategóriách. V 

prestávkovom programe vystúpi skupina Drišľak. 

 

* V UTOROK 3. októbra sa od 8.30 hod. v okolí Cirkevnej spojenej školy Poprad uskutoční okresné kolo v cezpoľnom 

behu žiakov a žiačok stredných škôl. Na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12. októbra v Starej Ľubovni, postupuje víťazné 

družstvo a víťazný jednotlivec, ak nie je členom víťazného družstva. 

 

* VO ŠTVRTOK 28. septembra sa od 9.30 hod. vo Svite uskutoční Jesenný beh Svitom, na ktorom sa zúčastnia žiaci 

základných škôl v štyroch kategóriách. • V SOBOTU 30. septembra sa od 8.30 hod. v Kežmarku uskutoční 1. ročník 

šachového turnaja Memoriál Ladislava Gurčíka. (ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Jarolín aj po 4. kole, čo zápas to presný zásah, Samuel Košút zatiaľ s výkonmi spokojný 

 [myzahorie.sme.sk; 27/09/2017; Vladimír Miček ; Zaradenie: Záhorie / Šport] 

https://myzahorie.sme.sk/c/20659008/hokej-hk-skalica-rene-jarolin-a-samuel-kosut-spokojni.html 

 

Návrat Reného Jarolína do Skalice sa očakával s veľkým záujmom. Ten zatiaľ potvrdzuje, že právom. Dnes ďalšia 

domáca príležitosť proti mužstvu z Bratislavy. 

 

Už dnes sa Skaličania predstavia na domácom ľade od 17:00 s nováčikom z Bratislavy, v ktorého drese by sa mali 

objaviť viaceré zaujímavé mená či už Michel Miklík alebo Jaroslav Obšut. Vráťme sa pohľadom dvojice René Jarolín a 

Samuel Košút k minulotýždňovým stretnutiam. 

 

René Jarolín zatiaľ čo zápas to gól 

 

Na veľké hodnotenia je ešte asi priskoro, ale ukazuje sa, že skúsenosť, ktorú do mužstva priniesli Martin Hujsa a René 

Jarolín, by mohla Skalici výrazne pomôcť. Najmä pri neúčasti minuloročného kapitána Ľuba Vaškoviča, ktorý po operácii 

kolena ešte nezasiahol do súťažných zápasov. 

 

Fotogaléria z posledného stretnutia HK Skalica - Spišská Nová Ves (7:2) 

 

Jarolín sa do Skalice vrátil po dlhšom pôsobení vo Veľkej Británii a zatiaľ mu to "padá". Skóroval zatiaľ v každom stretnutí 

a spolu s Jurákom je najlepším strelcom mužstva. Ako videl zápas so Spišskou Novou Vsou? "Vedeli sme, že hráči 

súpera budú dosť korčuľovať, keďže ide o mladých chalanov. Našťastie sa nám podarilo streliť góly a sme radi, že sme 

vyhrali." 

 

https://myzahorie.sme.sk/c/20659008/hokej-hk-skalica-rene-jarolin-a-samuel-kosut-spokojni.html
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Doma je zatiaľ Skalica stopercen-tná. "Sme ešte na začiatku sezóny, sme radi, že až na zápas s Prešovom, kde sme si 

to sami skomplikovali, sme vyhrali výraznými výsledkami. Len nech to takto pokračuje ďalej," verí v predĺženie úspešnej 

bilancie 35-ročný útočník. 

 

Nezabudol ani na fanúšikov, ktorí ho svojou početnou návštevou pozitívne zaskočili. "Som milo prekvapený, že na takýto 

duel 1. ligy prišlo tisíc ľudí a my im za to môžeme iba poďakovať." 

 

K svojej streleckej potencii, keď zatiaľ v každom zápase dokázal prekonať obranu súpera skromne poznamenal. "Ja som 

v prvom rade spokojný, že sa vyhráva. Škoda zápasu v Michalovciach, kde sme takisto nemuseli obísť naprázdno. Mám 

dobrých spoluhráčov, vďaka ktorým sa vždy dostanem do šance, a som rád, že to tam zatiaľ padá." 

 

Samuel Košút si spoluprácu s Romanom Petríkom pochvaľuje 

 

V posledných dvoch domácich dueloch sa v skalickej bránke predstavil Samuel Košút a treba povedať, že si počínal 

výborne. Po štyroch zápasoch mu v štatistických tabuľkách 1. ligy patrí 2. priečka v percentuálnej úspešnosti zákrokov. 

Zo 74 striel sa za jeho chrbát dostali iba štyri, čo dáva skvelú 94,87 % úspešnosť zásahov. Ako videl duel so Spišskou 

Novou Vsou? "Celý tím podal výborný výkon. Hrali sme kolektívne, obetavo. Bol to z našej strany podarený výkon," 

povedal k zápasu a k doterajšej sezóne poznamenal: "Som rád za dve víťazstvá v rade, uvidíme ako to bude ďalej. Sme 

tu dvaja vyrovnaný brankári, či už ja alebo Roman (Petrík). Obom sa nám výborne chytá za takými hráčmi, akí 

momentálne v Skalici pôsobia." 

 

Zdá sa, že Skalica sa bude môcť v novej sezóne oprieť o dvojicu vyrovnaných mladých gólmanov. Ako spolu konkurenti v 

bránke vychádzajú? "Je medzi nami výborná spolupráca, navzájom sa hecujeme a pomáhame si. Navyše si rozumieme 

aj mimo ľadu," zakončil minulý rok ešte junior Samuel Košút. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Hotely zarobili na dovolenkároch 

 [pravda.sk; 27/09/2017; Pravda ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/443031-hotely-zarobili-na-

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

 

Letná sezóna splnila očakávania. To, že pôjde minimálne o rovnako úspešný rok, ako bol ten minulý, naznačujú aj prvé 

odhady organizácií cestovného ruchu či ubytovacích portálov. 

 

Ďalšiu rekordnú sezónu naznačujú aj posledné štatistiky ubytovania na Slovensku od ministerstva dopravy a výstavby za 

prvý polrok 2017. V tomto období navštívilo Slovensko takmer 2,5 milióna turistov. Ide o takmer o desatinu vyšší počet 

ako v rovnakom období minulého roka. Turistov rovnako ako vlani lákala Bratislava, Liptov a Vysoké Tatry. 

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/443031-hotely-zarobili-na-dovolenkaroch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/443031-hotely-zarobili-na-dovolenkaroch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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"Tohtoročné leto splnilo predpoklady a vyrovnalo sa minulému letu," hovorí Pavol Paradeiser z portálu Ubytovanie na 

Slovensku. Počty rezervácií pobytov boli podľa neho na podobnej úrovni ako v minulom, rekordnom roku. Rovnaký bol aj 

počet domácich dovolenkárov. Ubudlo však Čechov – o 15 percent, a Poliakov – o dve pätiny. "Tento pokles nahradili 

hostia z iných krajín najmä Nemecko, Rakúsko, Anglicko, USA," hovorí Paradeiser. Celkovo tak počet cudzincov zostal 

rovnaký ako vlani. Najväčší záujem bol o Veľký Meder, Podhájsku, Terchovú, Štúrovo, Zuberec a mesto Vysoké Tatry. 

 

Len o niečo lepšia bola tohtoročná letná sezóna podľa manažéra portálu Zľava dňa Petra Blažečku. "Nárast počtu 

zákazníkov sme zaznamenali, podľa našich dát bol však minimálny. Zariadenia sa prispôsobili zvýšenému dopytu a 

mierne zvýšili ceny," hovorí. Hore tak išiel skôr obrat v cestovnom ruchu ako počet turistov. Najväčší záujem bol podľa 

Blažečku tradične o Liptov. Nasledovali Vysoké Tatry, z menej navštevovaných lokalít stúpol záujem o regióny 

Horehronia a Podpoľania na strednom Slovensku. 

 

Domáci cestovný ruch v prvom polroku 2017 

 

Najvyššia návštevnosť bola v prvom polroku 2017 v júni, počas ktorého sa v regiónoch Slovenska ubytovalo vyše 520-

tisíc hostí. 

 

Až 62 percent z nich boli domáci návštevníci. Ich počet v poslednom polroku medziročne stúpol o viac ako 10 percent. 

Počet turistov zo zahraničia stúpol v tom istom období o 9 percent a zdržali sa dlhšie ako vlani. 

 

Najviac návštevníkov spoza hraníc prišlo zo susedných krajín: najmä z Česka (28 %), z Poľska (10 %), Nemecka (9 %), 

Maďarska (5 %) a Rakúska (4 %). 

 

Z regiónov si dominanciu naďalej drží Bratislavský kraj, ktorý navštívilo viac ako 663-tisíc turistov, čo je takmer tretina 

všetkých hostí. Nasledoval Žilinský kraj s podielom 21 percent. 

 

ZDROJ: MDV 

 

Pomohla linka Poprad – Tel Aviv 

 

"Leto hodnotíme veľmi dobre a očakávame opäť vyššiu obsadenosť ako v minulom roku," hovorí manažérka Oblastnej 

organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová. Ukazujú to prvé odhady liptovských ubytovateľov. Aj tu 

prevládali hostia zo susedných krajín. Tiež stúpol počet návštevníkov z Izraela, a to hlavne v Demänovskej doline. 

Poprad s Tel Avivom totiž spája pravidelná linka. 

 

"Tento rok môžeme očakávať prekonanie minuloročného rekordu v počte turistov, ktorí zavítali do Bratislavy," hovorí 

Maroš Plitko z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. V prvom polroku sa totiž medziročne zvýšil počet 
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návštevníkov o päť percent. Počas letnej sezóny išlo podľa jeho odhadov ešte o vyšší nárast. Vedú turisti z Česka, 

Nemecka a Veľkej Británie. 

 

Leto prialo aj bratislavskému letisku. V júli a auguste vybavilo letisko najviac pasažierov vo svojej histórii. "V ôsmom 

mesiaci roka vybavilo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave spolu na prílete a odlete 296¤920 cestujúcich," povedala 

hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Ide o vyššie číslo ako v rekordnom roku 2008, keď letisko vybavilo 

296¤737 pasažierov, a o 17 percent viac ako vlani. 

 

Ubytovanie vypredané na dva týždne vopred 

 

Rekordnú sezónu mali v kúpeľoch Lúčky na Liptove. Počas letných mesiacov sa im podarilo dosiahnuť priemernú 

obsadenosť na úrovni 94 percent. 

 

Tohtoročná sezóna priala aj Horskému hotelu Sliezsky dom. "Minulý rok bol v Tatrách vnímaný ako veľmi silný rok. O to 

radšej sme, že sa môžeme tento rok tešiť ešte väčšej návštevnosti," hovorí jeho manažérka Petra Ihnačáková. Keďže ide 

o vysokohorský hotel, návštevníci sa tu zvyčajne zastavia na jednu až dve noci. Dlhšie pobyty sú skôr výnimočné. Niečo 

vyše tretiny návštevníkov hotela tvoria domáci, ďalšie dve pätiny sú návštevníci z Česka a Poľska. Zvyšok sú podľa 

Ihnačákovej hostia z rôznych krajín, v tomto roku napríklad aj z Japonska. 

 

Spoločnosť Tatry Mountain Resorts, pod ktorú patria horské strediská – Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Aquapark 

Tatralandia, Legendia – Sliezsky zábavný park v Poľsku a tiež hotely, si udržala návštevnosť na úrovni rekordov z 

minulého roka. Hore išli medziročne celkové tržby a počet návštevníkov v parkoch, a to o vyše desatiny. O vyše pätiny si 

polepšili na tržbách hotely spoločnosti. Väčšina návštevníkov – až 95 percent, bola tradične zo Slovenska, z Česka a 

Poľska. Počet domácich turistov stúpol oproti vlaňajšku o dve percentá, pričom o tri percentá klesol počet Čechov 

dovolenkujúcich v Tatrách. Česká klientela minulý rok rekordne rástla práve pre teroristické útoky. 

 

Zdá sa však, že tohtoročné letné mesiace priali turizmu na Spiši. Počet návštevníkov – domácich aj zahraničných – tu 

stúpal, potvrdil Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. "Počas júla, augusta som 

mal viackrát za úlohu vyhľadať a rezervovať ubytovanie pre VIP hostí a ubytovacie zariadenia boli vo väčšine prípadov 

plne vybookované už týždeň-dva vopred," hovorí. 

 

Pri sčítavaní návštevníkov pri vstupe do Suchej Belej – najznámejšej rokliny Slovenského raja – narátali podľa Pižema v 

slnečný augustový štvrtok takmer 1¤000 turistov. Prevládali domáci, Česi a Poliaci, nasledovali Nemci a Rakúšania. 

Rastie však aj počet návštevníkov z Izraela. Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi navštívilo od júna do 

konca augusta takmer 9-tisíc turistov zo 45 krajín. Ide takmer o rovnaký počet ako vlani. 

 

Lákalo aj more, aj poznávacie zájazdy 
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Letná sezóna 2017 bola podľa riaditeľa cestovnej kancelárie DAKA Davida Gavaľu vynikajúca. Viedlo Francúzsko a 

Taliansko. "Najväčší záujem bol o Paríž a francúzsku Riviéru. Začali sa nám veľmi dobre predávať aj exotickejšie 

destinácie ako letecký zájazd do Izraela či Kyjeva s návštevou Černobyľa," hovorí Gavaľa. Medziročne sa záujem o 

zájazdy zvýšil takmer o tretinu, dodáva, predaje nestlačili ani teroristické útoky. 

 

"Na občasné teroristické počiny si postupne zvykáme," hovorí riaditeľ piešťanskej cestovnej kancelárie Fifo Tibor Bajaník 

senior. Ako príklad uvádza Turecko, ktoré zažilo bombové atentáty okolo Silvestra, no cestovná kancelária nevedela aj 

tak uspokojiť všetkých záujemcov o dovolenku v tejto krajine. "Od mnohých našich klientov sme počuli, že na budúci rok 

plánujú návrat práve do Turecka," hovorí Bajaník. Celkovo podľa neho ľudia cestovali viac do zahraničia ako vlani. 

 

Oproti minulému roku stúpol počet dovolenkárov v CK Fifo o 15 percent. V tohtoročnej sezóne viedli pri leteckých 

zájazdoch Grécko a Bulharsko, nasledovalo Taliansko, Španielsko a aj Turecko. Pri individuálnej či autokarovej doprave 

si zachovalo prvenstvo Chorvátsko. Kvalitné hotely tu boli vypredané už v máji či júni. Celkovo veľmi dobre sa tento rok 

predávali zájazdy na takzvaný "first moment" od decembra do marca. V dopredajoch tak bola už väčšina dovoleniek 

vypredaná. 

 

&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  SLOVNAFT CUP: Zázrak v Medzeve: Po Senici vyradil aj Trenčín 

 [teraz.sk; 27/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-sc-medzev-po-senici-vyradil-aj-t/282902-clanok.html 

 

Pomerne výrazne sa vytrápil aj majster zo Žiliny, ktorý ale napokon v 4. kole zdolal Odevu Lipany 2:1, keď po polčase 

prehrával 0:1. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa 

 

Bratislava 27. septembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín prekvapujúco vypadli už v šestnásťfinále 49. ročníka 

Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2017/18. Do osemfinále po stredajšom víťazstve 1:0 postúpil ich súper - MFK 

Spartak Medzev, ktorý pôsobí v IV. lige skupiny Východ. Medzev sa stal postrachom fortunaligistov, keď v 3. kole vyradil 

v rozstrele z 11 m aj FK Senica (1:1 po 90. min.-pozn.). O prekvapenie sa postaral už v 3. minúte gól Romana Jurka. 

 

Pomerne výrazne sa vytrápil aj majster zo Žiliny, ktorý ale napokon v 4. kole zdolal Odevu Lipany 2:1, keď po polčase 

prehrával 0:1. Medzi šestnástku najlepších ide aj Dunajská Streda po výhre 3:1 nad Hrušovanmi, resp. Trnava po výhre 

1:0 v Námestove. Bez problémov postúpil MFK Ružomberok po víťazstve 7:0 nad TJ Družstevník Belá-Dulice. 

 

Do osemfinále postúpil aj obhajca Slovan Bratislava, ktorý vyhral v Myjave 1:0. 

http://www.teraz.sk/sport/futbal-sc-medzev-po-senici-vyradil-aj-t/282902-clanok.html
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Dva zápasy šestnásťfinále MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce a FK Soľ – FK Železiarne Podbrezová sa odohrajú 

ešte 4. októbra, osemfinále je na programe v stredu 18. októbra. 

 

Výsledky 4. kola Slovnaft Cup-u 2017/18: 

 

OFK Hrušovany - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:3 (1:0) 

 

TJ Družstevník Belá-Dulice - MFK Ružomberok 0:7 (0:3) 

 

MFK Spartak Medzev - AS Trenčín 1:0 (1:0) 

 

Odeva Lipany - MŠK Žilina 1:2 (1:0) 

 

MŠK Námestovo - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1) 

 

MŠK Novohrad Lučenec - FC Nitra 0:3 (0:2) 

 

TJ Jednota Bánová - MFK Zvolen 0:1 (0:1) 

 

TJ Iskra Borčice - FC Lokomotíva Košice 3:1 (1:1) 

 

OFK Malženice - MFK Skalica 0:0, 2:4 rozstrel z 11 m 

 

FK Dubnica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0) 

 

FC Petržalka - FK Poprad 0:3 (0:0) 

 

ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske - FK Inter Bratislava 1:1, 7:8 rozstrel z 11 m 

 

ŠK FC Vydrany - FK Noves Spišská Nová Ves 1:2 (0:1) 

 

Spartak Myjava - Slovan Bratislava 0:1 (0:1) 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Maratón ovplyvní dopravu 

 [kosickespravy.sk; 27/09/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Správy] 
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http://www.kosickespravy.sk/maraton-ovplyvni-dopravu 

 

KOŠICE – Najvýznamnejšie športové podujatie roka – 94. Ročník Medzinárodného maratónu mieru ovplyvní aj dopravu. 

 

S dopravnými obmedzeniami musia vodiči rátať už deň pred maratónom, čiže v sobotu (30.9.), kedy sa na námestí 

Maratónu mieru od 18,30 hodine uskutoční slávnostné zapálenie ohňa.Počas zapálenia maratónskeho ohňa na Námestí 

Maratónu mieru bude dopravu regulovať do cca 20.00 h dopravná polícia 

 

1.10. 2017 nedeľa OBCHÁDZKY a dopravné obmedzenia počas MMM 

 

Trasa MMM: 

 

Štart a cieľ pred hotelom Hilton – Hlavná – Komenského – Kostolianska – Areál Anička – Tenisové kurty – Kostolianska – 

Vodárenská – Hlinkova – Národná Trieda – Štefánikova – Protifašistických bojovníkov – Jantárová – Južná trieda – 

obrátka pri hoteli Centrum – Južná trieda – Holubyho – Rastislavova – Moyzesova – Čsl. Armády – Festivalovo nám. – 

Watsonová – Komenského – Hlavná. 

 

Trasa Vozičkárov a korčuliarov je v časti od križovatky Rastislavova vedená po Južnej triede až ku križovatke VSS, kde je 

otočka späť po Južnej triede na ul. Holubyho a napojením na trať bežcov (rozdiel je že bežci bežia po Južnej triede na ul. 

Holuby a Rastislavova, vozičkári jazdia ďalej po ul. Južnej triedy k VSS a tak späť na ul. Holubyho) do cca 10.00 h. 

 

Vozičkári a korčuliari cieľ na ul. Moyzesovej pri križovatke Bačíkova. Vozičkári a korčuliari štartujú na rovnakom mieste, 

len na jedno kolo, s cieľom na Moyzesovej ulici, štart 08.50 h. 

 

Polmaratónci cieľ po prvom kole na ul. Hlavnej za dolnou bránou v priestore štartu, štart 09.00 h 

 

Maratónci po obrátke pred cieľom pri dolnej bráne, ešte raz ten istý okruh, štart 09.00 h 

 

Mini maratónci štart - ul. Hlavná – Nám. M. mieru – Komenského – obrátka pred križovatkou Hlinková – a späť do cieľa v 

priestore štartu, štart 09.10 h 

 

UPOZORNENIE: 

 

1/ Od skorého rána musia vodiči mimoriadnu pozornosť venovať priestoru pred plavárňou na ulici 

 

Protifašistických bojovníkov. Na plavárni sú šatne pre vyše dvetisíc bežcov, preto je tu podstatne 

 

zvýšený pohyb chodcov. 

 

http://www.kosickespravy.sk/maraton-ovplyvni-dopravu
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2/ Úplná uzávierka ciest na trase MMM sa začne od 08.00 do 08.30 h na Nám. Osloboditeľov, na ul. 

 

Grešákovej, Timonovej, Pribinovej, kde je rozcvičovací priestor pre bežcov a zvýšený pohyb. 

 

Od 08:00 hod. musia motoristi 

 

počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase MMM a napojení 

 

komunikácie na túto trasu. 

 

Obmedzenia v cestnej doprave končia v čase 15:00 – 15:30 h. priebežne podľa 

 

OBCHÁDZKY A PRESMEROVANIA 

 

SMER Prešov - Centrum a opačne 

 

- z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do H. Tesco a mestskej časti Džungľa 

 

- vozidlá prichádzajúce po Palackého a Jantárovej ulici budú odklonené smerom na Staničné námestie, kde budú 

odklonené na ul. Svätoplukovú (možnosť cez Alvinczyho, Slovenskej jednoty – vpravo smer železničné priecestie, alebo 

vľavo Slovenskej jednoty – Alešovo nábrežie, Odborárske, Študentská – výjazd na križovatku Hlinková. 

 

Smer Južná trieda od Barce 

 

- z Južnej triedy je umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého 

 

Ulica je jednosmerná po východnej strane smer Palackého. V protismere 

 

Môžu premávať len vozidla záchrannej služby, polície. V protismere nebude premávať ani 

 

MHD. 

 

Smer od Železníkov na Rastislavovu 

 

- z Gemerskej ulice Vás odklonia na Rastislavovu smerom na Juh. Oproti od Holubyho ulice bežia maratónci 

 

Smer po Moldavskej do centra 
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- vozidlá odklonia na križovatke Žižkova-Kuzmányho na ul. Žižkovu alebo Kuzmányho. 

 

Smer z Terasy ku amfiteátru (Festivalové námestie) 

 

- premávka vedená cez Festivalové nám do centra na ul. Kuzmányho 

 

Po Kuzmányho ulici až ku križovatke Štúrova – Moldavská – Žižkova. 

 

Smer sídlisko Podhradová, Margecany, Spišská Nová Ves, 

 

- z Terasy (Trieda SNP) pred vjazdom na Festivalové nám. je umožnený prejazd na ulicu Watsonovú do protismeru. 

Watsonová ulica je rozdelená dopravnými kužeľmi. Jazdné pruhy smerom ku Komenského ulici sú vyhradené pre 

bežcov. Na opačnej strane bude obojsmerná premávka po ulicu Hurbanovu. Odbočením na ulicu F. Urbánka sa vozidlom 

dostanete z mesta do Čermeľa, na Podhradovú a na smer Margecany, Spišská Nová Ves 

 

Smer Kysak 

 

- premávka presmerovaná na Kostolianskej ceste cez železničné priecestie do Ťahanoviec 

 

na Magnezitársku ulicu. Po tejto trase cez Magnezitársku sa dostanete z mesta 

 

na smer Kysak a do ZOO Kavečany odbočením na účelovú cestnú komunikácii podľa 

 

dočasnej dopravnej značky cca 2 km za kameňolomom. 

 

Smer Podhradová 

 

- A) Z ul. Hlinkovej na Vodárenskú jeden jazdný pruh oproti bežia bežci – križovatka 

 

Kostolianska Cesta pod Hradovou prepúšťa sa obmedzene podľa situácie už od ul. 

 

Trolejbusovej a Vodárenskej. 

 

- B) Z ul. Watsonovej po Urbánkovej, Havličkovej, Čermeľská cesta, Za štadiónom – výjazd 

 

na ul. Kavečiansku 

 

Smer od železničnej stanice len po ul. Svätoplukovej. Vjazd na ul. Štefánikovu je obmedzené len pre MHD 
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Prepojenie ciest II/547 od Jahodnej – a I/16 smer Rožňava bude po ul. Havlíčkova, Hurbanova Watsonová. Opačne 

Watsonová – Urbanková – Havlíčkova. 

 

Priestor štartu na ul. Hlavnej pri hotely Hilton smer od plavárne na ul. Štúrovu medzi Auparkom a Hiltonom uzatvorený od 

07.00 h. Ostatné uzatvorenie dopravy v čase od 08:00 do cca 15:30 h. 

 

(KR PZ, em) 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Študenti FIIT STU úspešne vypustili sondu do stratosféry 

 [teraz.sk; 27/09/2017; Školský servis ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studenti-fiit-stu-uspesne-vypustili-s/37268-clanok.html 

 

Projekt realizovala štvorica informatikov zo Slovenskej technickej univerzity - študenti inžinierskeho štúdia Jakub Finďura, 

Ján Pánis a Maroš Frkáň a vedúci projektu doktorand Michal Valiček.  

 

 Bratislava 27. septembra (SkolskyServis.sk) - V sobotu, 9. septembra študenti Fakulty informatiky a informačných 

technológií STU vypustili už druhý experiment do stratosféry. Ide o pokračovanie projektu z minulého roku, kedy trojica 

študentov v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity, otestovala svoje dve bakalárske a jeden 

diplomový projekt. Druhý let už bol výhradne v réžii FIIT STU a jeho cieľom bolo hlavne overenie funkčnosti vlastného 

modulu na dohľadávanie sondy, komunikácia s ňou a zberu údajov zo senzorov. 

 

 "Sonda vyletela na stratosférickom balóne krátko po 6:30 z letiska v Spišskej Novej Vsi. Stúpala rýchlosťou 5 metrov za 

sekundu, preletela nad Bardejovom a dopadlo niekoľko kilometrov za hranicami do hornatého terénu v Poľsku. 

Maximálna výška bola cez 33,5 kilometra, hlavne vďaka výhradnému použitiu mikropočítačov, ktoré sú ľahšie ako 

napríklad často používané telefóny. Mikropočítače pracovali v úspornom režime a tak nebolo nutné letieť so zbytočne 

ťažkými batériami," vysvetľuje vedúci projektu, doktorand Michal Valiček.  

 

 Projekt realizovala štvorica informatikov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave - traja študenti inžinierskeho 

štúdia Jakub Finďura, Ján Pánis a Maroš Frkáň a vedúci projektu doktorand Michal Valiček. So sondou komunikovali 

prostredníctvom rádia a po dosiahnutí výšky 10 kilometrov vyrazili autom na hranice. Práve prejazdy v dolinách tienili 

priame spojenie a pridávali adrenalín pravidelnou stratou signálu, prípadne príjmom zdanlivo správnych súradníc zo 

vzdialených Medzilaboriec. 

 

 Sonda obsahovala dve časti 

 Prvá bola výsledkom tímového projektu študentov a mala za úlohu komunikáciu a dohľadávanie. Práve táto časť je 

mimoriadne kritická, pretože akákoľvek chyba môže viesť k strate sondy. Jednotlivé moduly obsahovali podsystémy 

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/studenti-fiit-stu-uspesne-vypustili-s/37268-clanok.html
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sledujúce ich funkčnosť a v prípade chyby ich obnovili. Komunikácia prebiehala hlavne rádiom a bola doplnená smskami 

v prípade, ak by rádio zlyhalo a nebolo by možné ho obnoviť automaticky. Druhou časťou bol systém na zber údajov, 

ktorý bol rovnako chránený a v stanovených intervaloch zaznamenával výstupy senzorov merajúcich teplotu, vlhkosť, 

výškový profil kyslíka, ozónu a radiačného pozadia. Pri oboch častiach bolo najdôležitejšie overenie funkčnosti v 

extrémnom prostredí. Napríklad v prípade zberu údajov došlo k poruche a následnému zotaveniu dvakrát, pričom žiadne 

údaje sa netratili. Skúsenosti z vývoja sondy môžu študenti využiť aj v prípade budúcej práce na kritických systémoch, 

ktorých zlyhanie môže ohroziť životy, napríklad v energetike, zdravotníctve alebo doprave. 

 

 Sonda prekonala najnižšiu teplotu 51,5 °C vo výške 12157 metrov a radiačné pozadie 58-krát intenzívnejšie ako je na 

povrchu Zeme. Práve prelet ionizujúcej častice môže v počítači spôsobiť preklopenie logickej hodnoty a následné 

"zamrznutie" systému. Tento jav je čoraz aktuálnejší aj na Zemi, nakoľko miniaturizácia procesorov ich robí systémy 

čoraz náchylnejšie na takéto ťažkosti. 

 

 "Výstupom projektu je hlavne rozsiahly zoznam poznatkov, ktoré sa využijú pri prípravách ďalších letov, v ktorých 

chceme na fakulte pravidelne pokračovať," hovorí Valiček. Zvlášť v čase začleňovania Slovenska do Európskej vesmírnej 

agentúry je dôležité poskytnúť študentom aj takúto skúsenosť, nadchnúť ich a podporiť v prípadnej snahe pracovať v 

prestížnej ESA. 

 

 Obe časti sondy boli vytvorené študentmi Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave za finančnej podpory spoločnosti Molpir (http://www.molpir.com/) a Nadácie Tatrabanky 

(http://www.nadaciatatrabanky.sk/). 

 

 Andrea Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Aktualizované: "Kat" fortunaligistov v Slovnaft Cupe vyradil aj Trenčín, Slovan postúpil 

do osemfinále 

 [webnoviny.sk; 27/09/2017; SITA ; Zaradenie: ŠportFutbal] 

https://www.webnoviny.sk/medzev-katom-fortunaligistov-po-senici-vyradil-aj-trencin/ 

 

Rangelo Janga z AS Trenčín 

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Medzeva prekvapujúco vyradili aj ďalšieho fortunaligistu AS 

Trenčín, keď doma zvíťazili 1:0 v šestnásťfinálovom 4. kole slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2017/2018. 

 

Štvrtoligista uspel v stredajšom dueli zásluhou gólu Radoslava Gondoľa už z 3. min. Hostia v závere dohrávali v oslabení 

– Antonio Mance inkasoval za úder lakťom druhú žltú a následne červenú kartu. 

 

https://www.webnoviny.sk/medzev-katom-fortunaligistov-po-senici-vyradil-aj-trencin/
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Medzev sa stal "katom" už druhého účastníka najvyššej slovenskej súťaže: v 3. kole si jeho hráči poradili so Senicou. 

 

Z fortunaligistov si v stredu vybojovali postup do osemfinále Slovnaft Cupu MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FC Spartak 

Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda. 

 

výsledky stredajších stretnutí šestnásťfinálového 4. kola (hralo sa na jeden zápas) 

 

TJ Jednota Bánová – MFK Lokomotíva Zvolen 0:1 (0:1) 

 

OFK Malženice – MFK Skalica 0:0, na strely zo značky pok. kopu 2:4 

 

TJ Družstevník Belá-Dulice – MFK Ružomberok 0:7 (0:3) 

 

ŠK Odeva Lipany – MŠK Žilina 1:2 (1:0) 

 

MFK Spartak Medzev – AS Trenčín 1:0 (1:0) 

 

FK Dubnica nad Váhom – MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0) 

 

MŠK Námestovo – FC Spartak Trnava 0:1 (0:1) 

 

TJ Iskra Borčice – FC Lokomotíva Košice 3:1 (1:1) 

 

OFK Hrušovany – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:3 (1:0) 

 

ŠK Novohrad Lučenec – FC Nitra 0:3 (0:2) 

 

FC Petržalka – FK Poprad 0:3 (0:0) 

 

ŠK FC Vydrany – FK Noves Spišská Nová Ves 1:2 (0:1) 

 

ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske – FK Inter Bratislava 1:1 (1:0), na strely zo značky pok. kopu 7:8 

 

Spartak Myjava – ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1) 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  AKTUALIZOVANÉ Trenčín v pohári šokujúco vypadol v Medzeve! 
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 [netky.sk; 27/09/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/trencin-v-pohari-sokujuco-vypadol-v-medzeve 

 

BRATISLAVA - Futbalisti AS Trenčín prekvapujúco vypadli už v šestnásťfinále 49. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft 

Cupu 2017/2018. Do osemfinále po stredajšom víťazstve 1:0 postúpil ich súper - MFK Spartak Medzev, ktorý pôsobí v IV. 

lige skupiny Východ. 

 

Medzev sa stal postrachom fortunaligistov, keď v 3. kole vyradil v rozstrele z 11 m aj FK Senica (1:1 po 90. min.-pozn.). O 

prekvapenie sa postaral už v 3. minúte gól Radoslava Gondoľa. 

 

Pomerne výrazne sa vytrápil aj majster zo Žiliny, ktorý ale napokon v 4. kole zdolal Odevu Lipany 2:1, keď po polčase 

prehrával 0:1. Medzi šestnástku najlepších ide aj Dunajská Streda po výhre 3:1 nad Hrušovanmi, resp. Trnava po výhre 

1:0 v Námestove. Bez problémov postúpil MFK Ružomberok po víťazstve 7:0 nad TJ Družstevník Belá-Dulice. 

 

Dva zápasy šestnásťfinále MFK Snina - MFK Zemplín Michalovce a FK Soľ – FK Železiarne Podbrezová sa odohrajú 

ešte 4. októbra, osemfinále je na programe v stredu 18. októbra. 

 

Výsledky 4. kola Slovnaft Cup-u 2017/2018: 

 

OFK Hrušovany - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:3 (1:0) 

 

TJ Družstevník Belá-Dulice - MFK Ružomberok 0:7 (0:3) 

 

MFK Spartak Medzev - AS Trenčín 1:0 (1:0) 

 

Odeva Lipany - MŠK Žilina 1:2 (1:0) 

 

MŠK Námestovo - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1) 

 

MŠK Novohrad Lučenec - FC Nitra 0:3 (0:2) 

 

TJ Jednota Bánová - MFK Zvolen 0:1 (0:1) 

 

TJ Iskra Borčice - FC Lokomotíva Košice 3:1 (1:1) 

 

OFK Malženice - MFK Skalica 0:0, 2:4 rozstrel z 11 m 

 

FK Dubnica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0) 

 

http://www.netky.sk/clanok/trencin-v-pohari-sokujuco-vypadol-v-medzeve
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FC Petržalka - FK Poprad 0:3 (0:0) 

 

ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske - FK Inter Bratislava 1:1, 7:8 rozstrel z 11 m 

 

ŠK FC Vydrany - FK Noves Spišská Nová Ves 1:2 (0:1) 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: TASR 

 

Foto: 

 

Tréner Trenčanov Roman Marčok 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  5. kolo St.Nicolaus ligy: Všetky body ostali doma 

 [hokejportal.net; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/5-kolo-stnicolaus-ligy-vsetky-body-ostali-doma/75302 

 

Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v stredu na programe zápasy 5. kola. HK Skalica - HC Osmos Bratislava 3:2 (0:1, 2:1, 

1:0) 

Góly: 33. Vereš (Kotzman, Hujsa), 33. Mikéska, 45. Jarolín (Okoličány, Jurák) – 7. Klučiar (Gron, Novák), 33. Mucha 

(Alexejev, Kratochvíla). Rozhodovali: Mĺkvy - Šefčík, Frimmel, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 555 divákov 

 

Skalica: R. Petrík – Škápik, P. Horváth, Mikéska, A. Sloboda, O. Janík, Pavešic, Straka, Drahorád – A. Kotzman, R. 

Vereš, Hujsa – Jurák, Jarolín, D. Okoličány – Hluch, K. Kučera, Dufek – R. Dvonč, Čederle, Janáč 

Bratislava: Kožiak – Vidovič, Obšut, Kuzmín, T. Černý, Ficel, Guoth, Valjent, Roth – F. Novák, Gron, Klučiar – M. 

Sloboda, Mi. Šalka, S. Krajč – Danišovský, Mlynčár, Baranov – Mucha, Kratochvíla, Alexejev 

 

HK Trnava - HK’95 Považská Bystrica 7:3 (1:1, 3:1, 3:1) 

Góly: 5. Mrava (Mihalko), 26. Ftáčnik (Klema), 27. Schmidt (Mrava, Ševčík), 37. Lukačovič (Schmidt), 49. Hrbáčik 

(Mišura, Kamenický), 53. Mišura (Mrázik, Hrbáčik), 56. Schmidt (Mrava) – 19. Kokavec (Schroner), 28. Kokavec (Niník, 

Dolinajec), 42. Dolinajec (Kokavec, Niník). Rozhodovali: Druga - Gegáň, J. Valo, vylúčení: 3:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 

0:0, 135 divákov 

 

Trnava: Juríček – Mihalko, Poláček, Poldruhák, A. Mrázik, O. Košecký, M. Hutár, Burian, Keleši – Mrava, D. Schmidt, M. 

Lukačovič – Kamenický, M. Mišura, Hrbáčik – Ftáčnik, Brzák, Andrisík – N. Mikeš, Klema, S. Ševčík 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/5-kolo-stnicolaus-ligy-vsetky-body-ostali-doma/75302
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P. Bystrica: Dzubina – Koleda, Jar. Niník, Majerčík, Leško, J. Bajaník, Palovič, Solar – M. Dolinajec, Valášek, M. Kokavec 

– L. Hrušík, Zlocha ml., J. Cíger – Mokrohajský, Schroner, Rodionov – Brveník, Jurášek, Miro 

 

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

Góly: 7. Tomčák (Prokop), 16. Chalupa (Bylina), 44. Michalčin – 30. Banovský (Cútt, Hvila). Rozhodovali: Žák - Štofančík, 

Wolf, vylúčení: 7:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 580 divákov 

 

Prešov: Škorvánek ml. – Hopkovič, Novický, Taran, Pavúk, Mačkovič, Gábor, Marko Komloš, Michalčin – Mikolášek, 

Prokop, Tomčák – Baláž, Šimčák, P. Oško – Gavrik, Bylina, Chalupa – Ferenc, Pulščák, Krajňák 

Michalovce: Pajpach (44. A. Trenčan) – Valečko, Hančák, Dolgoš, Kolba, Cvengroš, Rusina, F. Oravec – Hamráček, R. 

Gašpar, Solomončak – Banovský, Cútt, Hvila – Fajčák, Linet, Brezniak – Balko, L. Toma, Poliaček 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HK Spišská Nová Ves 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) 

Góly: 6. Berák (Kanaet, Burzala), 14. Jakúbek (Ďuriš, Trenčan), 18. Kluka (Nemček, Burzala), 29. Nemček (Hegyi, 

Burzala), 45. Trenčan (Jakúbek, Ďuriš), 49. Kútny (Berák, Kanaet) – 30. Vartovník (Zekucia), 44. Vartovník (Chmeľ). 

Rozhodovali: Adamec - Drblík, Makúch, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 791 divákov. 

 

Dubnica: Kutej – Bobček, Habšuda, De. Rehák, Burzala, Ďurkech, D. Trška, Madový, E. Bednár – D. Trenčan, O. Ďuriš, 

Jakúbek – Kluka, Hegyi, F. Nemček – Kanaet, Kútny, Berák – Briestenský, Špankovič, J. Švec 

Spišská: L. Gavalier – Zekucia, Vantroba, Forrai, Bdžoch, R. Štrauch, D. Šterbák, Krmenčík, Kyčák – K. Ferleťák, L. 

Vartovník, Mi. Findura – Adamčík, Marek Nagy, D. Mikula – J. Lesňák, M. Olejník, Giľák – Chmeľ, Džugan, Zwick 

 

HC Topoľčany - HC Nové Zámky B 4:2 (0:2, 0:0, 4:0) 

Góly: 46. Podstavek (König, Kohút), 47. Podstavek (Kohút), 48. Král (Pätoprstý, Hrudík), 60. Podstavek (Ďurčo, Laššo) – 

5. Novák (Slávik), 6. Matejov (Klenko). Rozhodovali: Hatala - Jurčiak, P. Tvrdoň, vylúčení: 1:3, navyše: Bystričan 2+2 za 

hru so zdvihnutou hokejkou, Král (obaja Topoľčany) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 

630 divákov. 

 

Topoľčany: Komžík (6. E. Kompas) – I. Kohút, J. Ďurčo, M. Král, Hrudík, Nitriansky, Bystričan, J. Gašparovič, Š. Duran – 

Podstavek, Uhnák, Minárik – D. König, B. Novák, Tábi – Pätoprstý, P. Šťastný, F. Pekarčík – Geier, Laššo, Fi. Hudec 

Nové Zámky: P. Romančík – K. Jesenský, Trávniček, Vais, A. Kudrna, Rácz, Matejovie, Kočergin, D. Štefánik – S. Slávik, 

M. Matejov, D. Novák – Tužinský, Klenko, Kovács – Vörös, E. Šramaty, Dobrotina 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Medzev "katom" fortunaligistov. Vyradil aj Trenčín 

 [osporte.sk; 27/09/2017; Redakcia ; Zaradenie: Futbal] 

http://www.osporte.sk/sk/clanok/medzev-katom-fortunaligistov-vyradil-aj-trencin/100236394 
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Futbal Euro 2016 Fortuna liga Česká liga Európske ligy Liga Majstrov Európska liga UEFA Reprezentácia Iné Hokej 

Tipsport Liga HK Orange 20 Česká extraliga NHL KHL Európske ligy Reprezentácia Svetový pohár Orange minihokej 

tour OMSŽ Iné MS 2016 Tenis Grand Slam Fed Cup / Davis Cup Turnaje Rebríčky Iné Motošport F1 Motocykle Ostatné 

Basketbal Extraliga Extraliga ženy NBA Medzinárodné podujatia Reprezentácia Volejbal Hádzaná Cyklistika Atletika 

Vodné športy Zimné športy Ďalšie športy Zaujímavosti Rio 2016 Rozhovory o športe o škole o hudbe o filme o knihe 

orange.sk o športe Futbal Euro 2016 Fortuna liga Česká liga Európske ligy Liga Majstrov Európska liga UEFA 

Reprezentácia Iné Hokej Tipsport Liga HK Orange 20 Česká extraliga NHL KHL Európske ligy Reprezentácia Svetový 

pohár Orange minihokej tour OMSŽ Iné MS 2016 Tenis Grand Slam Fed Cup / Davis Cup Turnaje Rebríčky Iné 

Motošport F1 Motocykle Ostatné Basketbal Extraliga Extraliga ženy NBA Medzinárodné podujatia Reprezentácia Volejbal 

Hádzaná Cyklistika Atletika Vodné športy Zimné športy Ďalšie športy Zaujímavosti Rio 2016 Rozhovory Výsledky 

Spravodajstvo Výsledky Futbal Fortuna liga Medzev "katom" fortunaligistov. Vyradil aj Trenčín 

 

Koľko v skutočnosti trvá futbalový zápas: Aspoň o tretinu menej 

 

Aké športy sú obľúbené: v jednotlivých krajinách Európy? 

 

NHL: Legendárne masky brankárov 

 

1/1 Medzev "katom" fortunaligistov. Vyradil aj Trenčín Publikované Včera 18:05 

Zdieľať: 

 

BRATISLAVA - Futbalisti Medzeva prekvapujúco vyradili aj ďalšieho fortunaligistu AS Trenčín, keď doma zvíťazili 1:0 v 

šestnásťfinálovom 4. kole slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2017/2018. Štvrtoligista uspel v stredajšom dueli 

zásluhou gólu Radoslava Gondoľa už z 3. min. Hostia v závere dohrávali v oslabení - Antonio Mance inkasoval za úder 

lakťom druhú žltú a následne červenú kartu. Medzev sa stal "katom" už druhého účastníka najvyššej slovenskej súťaže: v 

3. kole si jeho hráči poradili so Senicou. 

 

Z fortunaligistov si v stredu vybojovali postup do osemfinále Slovnaft Cupu MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FC Spartak 

Trnava a FC DAC 1904 Dunajská Streda. 

 

Výsledky stredajších stretnutí šestnásťfinálového 4. kola slovenskej pohárovej futbalovej súťaže Slovnaft Cup 2017/2018 

(hralo sa na jeden zápas): 

TJ Jednota Bánová - MFK Lokomotíva Zvolen 0:1 (0:1) 

OFK Malženice - MFK Skalica 0:0, na strely zo značky pok. kopu 2:4 

TJ Družstevník Belá-Dulice - MFK Ružomberok 0:7 (0:3) 

ŠK Odeva Lipany - MŠK Žilina 1:2 (1:0) 

MFK Spartak Medzev - AS Trenčín 1:0 (1:0) 

FK Dubnica nad Váhom - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (1:0) 
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MŠK Námestovo - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1) 

TJ Iskra Borčice - FC Lokomotíva Košice 3:1 (1:1) 

OFK Hrušovany - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:3 (1:0) 

ŠK Novohrad Lučenec - FC Nitra 0:3 (0:2) 

FC Petržalka - FK Poprad 0:3 (0:0) 

ŠK FC Vydrany - FK Noves Spišská Nová Ves 1:2 (0:1) 

ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske - FK Inter Bratislava 1:1 (1:0), na strely zo značky pok. kopu 7:8 

Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1) 

 

Zdroj - SITA Foto: SITA 

 

Zdieľať na facebooku Zdieľať na twitteri Odporúčané 

 

24.09.2017 21:05 

 

V derby úspešná Žilina, sedem gólov Trenčína 

 

21.09.2017 22:58 

 

Remíza Celty Vigo, Lobotka nastúpil na posledných 25 min 

 

23.09.2017 22:19 

 

Real aj Barcelona víťazne, v šlágri kola výhra Atlética 

 

Včera 16:24 

 

Zacharčuk dostal za ďalší brutálny faul stop na osem zápasov Súvisiace články 

 

/ 01.09.2017 10:41 

 

Keď brankárom tečú nervy 

 

Včera 15:28 

 

Marcel Hossa už trénuje na suchu, Gašparovič má nastrelenú nohu 

 

Včera 13:46 
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Žerdev a Salmela do Rigy Najčítanejšie Atlético Madrid podľahlo Chelsea, Bayern nedal PSG ani gól, no dostal tri 

 

/ Včera 22:58 

 

Výhru Slovana videlo historicky najmenej divákov na domácom zápase 

 

/ Včera 21:37 

 

V Trnave prehra Slovákov s Talianmi 

 

/ Včera 20:50 

 

Dodatočný trest pre útočníka Brightonu Tomera Hemeda 

 

/ Včera 19:06 

 

Z prvej kvalifikácie postúpil iba Matej Beňuš 

 

/ Včera 19:03 

 

Medzev "katom" fortunaligistov. Vyradil aj Trenčín 

 

/ Včera 18:05 

 

Cibulková prehrala v osemfinále dvojhry vo Wu-chane s Garciovou 

 

/ Včera 16:34 

 

Tieto údery poslali súperov do neba 

 

/ Včera 16:25 

 

Zacharčuk dostal za ďalší brutálny faul stop na osem zápasov 

 

/ Včera 16:24 

 

Spartak Moskva nevyviazne tak ľahko, UEFA si naň ešte posvieti 
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/ Včera 16:20 

 

Viac článkov 

 

© medias media, s.r.o., a.s., 2008 - 2016 

Zakaznicka linka: +421 248 207 370 

 

Športy Futbal Hokej Tenis Basketbal Ďalšie športy Ďalsie Výsledky Informácie Kontakt Právne informácie Pravidlá Mapa 

stránok RSS Prihlásenie 

 

Ak ešte nemáte vytvorené konto 

 

zaregistrujte sa Prihlasovacie meno Heslo Zabudli ste heslo? 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Majú prísny režim, ktorý sa vypláca. Hokejová dvadsiatka prekvapuje víťazstvami 

[akt.16:24:35] 

 [sport.sme.sk; 27/09/2017; Juraj Berzedi ; Zaradenie: Šport / Hokej - Slovensko] 

https://sport.sme.sk/c/20659252/hk-orange-20-v-tipsport-lige-2017-2018-prekvapuje.html 

 

Z piatich zápasov v Tipsport lige zvíťazili trikrát. Mladíci získali viac bodov ako za celú minulú sezónu. 

 

BRATISLAVA. Šesť dní do týždňa dodržiavajú určený harmonogram. Tréningy, zápasy, regenerácia, jedlo a spánok. Na 

siedmy deň môžu ísť domov za svojimi najbližšími. 

 

Na ďalší deň sa všetko začína opäť. Trvá to päť mesiacov. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov majú počas 

tohto obdobia naplánovaný každý deň. 

 

"Niekedy nám to ide na nervy. Treba sa však sústrediť na pozitívne veci a to, že sa môžeme v hokeji zlepšovať," hovorí 

kapitán slovenského výberu Niki Jaško. 

 

Výsledky dvadsiatky: 

 

Tipsport liga: 

 

SR 20 – Poprad 2:5 

https://sport.sme.sk/c/20659252/hk-orange-20-v-tipsport-lige-2017-2018-prekvapuje.html
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Nové Zámky – SR 20 3:5 

 

SR 20 – Žilina 5:4 

 

Banská Bystrica – SR 20 8:2 

 

SR 20 – Liptovský Mikuláš 3:2 sn 

 

1. liga: 

 

Michalovce – SR 20 5:4 pp 

 

Prešov – SR 20 6:2 

 

Dubnica – SR 20 2:1 pp 

 

Spišská Nová Ves – SR 20 4:5 pp. 

 

Tvrdá drina a odriekanie sa mladíkom vypláca. Na začiatku sezóny ohurujú herným štýlom i výsledkami. 

 

V koncovke sa už netrápia 

 

Z piatich zápasov v Tipsport lige vyhrali už tri (nad Novými Zámkami, Žilinou a Liptovským Mikulášom). Majú osem bodov 

a keby sa ich výsledky započítali do tabuľky, nechali by za sebou štyri tímy. 

 

Navyše odohrali o jeden až dva zápasy menej než ostatné tímy. "Pre mnohých ľudí je to prekvapenie, ale kto videl naše 

zápasy, musí uznať, že víťazstvá boli zaslúžené," hovorí 19-ročný Jaško. 

 

V predošlých troch sezónach slovenská dvadsiatka uspela len sporadicky. Vlani z 20 zápasov získala iba šesť bodov, 

predvlani z 18 duelov päť a rok predtým z 20 stretnutí sedem bodov. 

 

V tomto ročníku má po piatich stretnutiach osem bodov a solídne skóre 17:22. 

 

Kým v lanskom ročníku dala dvadsiatka v priemere jeden gól na zápas, v tejto sezóne dáva tri. "Viacerí z nás hrávali 

najvyššiu súťaž aj v minulej sezóne. Najväčší rozdiel je v tom, že sa toľko netrápime v koncovke," tvrdí Jaško. 

 

Niekedy sa musia uštipnúť 
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Jaško strelil v piatich zápasoch tri góly a pridal dve asistencie. Naposledy dvoma zásahmi pomohol k víťazstvu nad 

Liptovským Mikulášom 3:2 po nájazdoch. 

 

Slovenská omladina pod vedením trénera Ernesta Bokroša hrá aj druhú najvyššiu seniorskú súťaž. V nej sa jej 

paradoxne darí o niečo menej. Zo štyroch duelov vyhrala len jeden. 

 

Štatistiky v Tipsport lige: 

 

Sezóna 2017/18: 5 zápasov, 8 bodov, skóre 17:22 

 

Sezóna 2016/17: 20 zápasov, 6 bodov, skóre 20:83 

 

Sezóna 2015/16: 18 zápasov, 5 bodov, skóre 22:83 

 

Sezóna 2014/15: 20 zápasov, 7 bodov, skóre 29:68 

 

Sezóna 2013/14: 20 zápasov, 19 bodov, skóre 41:77. 

 

"Možno je to v tom, že v prvej lige hráme všetky zápasy vonku. Ďalším faktorom môže byť, že súperov z nižšej súťaže 

podvedome podceníme a myslíme si, že to pôjde ľahšie, keď v najvyššej súťaži víťazíme," reaguje Jaško. 

 

Hrať proti starším a skúsenejším hokejistom nie je jednoduché. V zápasoch často narazia aj na reprezentantov či 

bývalých hráčov z NHL. 

 

"Niekedy som sa musel uštipnúť, či je to pravda, že nastupujem proti hráčom, ktorí v kariére dokázali veľké veci. Je to pre 

nás veľká česť," priznal kapitán mladíkov. 

 

Majú rešpekt pred staršími 

 

Seniorský hokej je po každej stránke kvalitnejší oproti juniorským súťažiam. Pre mladé talenty je veľkou školou. 

 

"Je to rýchlejšie, hráči si vedia lepšie prihrať, sú silnejší v rohoch klziska i takticky vyspelejší. Je dôležité, aby sme k nim 

rýchlo dostupovali," naznačuje rodák z Bratislavy. 

 

Súperov zdolávajú dravosťou, bojovnosťou a agresivitou, ktorá na starších hráčov platí. 

 

Spoľahlivé výkony predvádza aj brankár Roman Durný. (zdroj: SITA) 
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"Nie sú nadšení, keď ich narazíme na mantinel, ale presne tak sa musíme prejavovať. Hrať rýchly hokej a dohrávať 

súboje, to je naša identita. Máme však väčší rešpekt k ich zdraviu ako v juniorke," vraví Jaško. 

 

Vrcholom sezóny budú pre mladíkov majstrovstvá sveta do 20 rokov na prelome rokov, ktoré budú v Buffale. "Šampionát 

je veľká výzva. Každý vie, aká je jeho úloha v tíme a čo musí urobiť, aby sa tam dostal," dodáva. 

 

Puky zbierajú všetci 

 

Najmladší hokejisti v hokejových tímoch zbierajú po tréningoch puky či robia aj iné menej populárne veci. Ako to však 

funguje v tíme, kde sú všetci približne v rovnakom veku? 

 

"V mužstve máme len jedného mladšieho hráča. Aj preto máme služby určené po jednotlivých formáciách," vysvetľuje 

kapitán tímu. 

 

Z tejto pozície mu vyplývajú aj viaceré úlohy. "Mám zodpovednosť za celý tím. Na starosti mám to, aby sa každý hráč 

dobre pripravil na tréning i zápas, ale aj organizáciu mimo ľadu, aby chlapci chodili všade načas. Keď niekto mešká na 

tréning alebo mu v kabíne zazvoní telefón, dostane pokutu," dodáva Jaško. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Feťáci v centre mesta 

 [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: "Privoniavali k ponožkám napusteným toluénom a skončili na policajnom 

oddelení. Policajti v Spišskej Novej Vsi zbadali pri hliadkovaní skupinku mladíkov, ktorí sa nehanbili fetovať priamo na 

námestí. Podrobnejšie Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Skupinke, ktorú chytili spišskonovomestskí PMJ-čkari pri fetovaní v centre mesta, boli štyria 

mladíci. Traja z nich boli pritom mladiství. Policajti krúžili pri hliadkovaní okolo námestia a skupina osadníkov sa im už na 

prvý pohľad nepozdávala. Pri ďalšom kolečku už im v rukách videli časti ponožiek, ku ktorým privoniavali, preto 

nezaváhali a skupinu na mieste zadržali. Na mieste odhodili tri kusy ponožiek a fľašu od energetického nápoja. V nej mali 

naliaty omamný toluén. Podozrivých mladistvých policajti ihneď eskortovali na oddelenie. Ich plnoletý kamarát, ktorý im 

mal podľa našich informácii toluén dať, ostal na mieste. Tam s ním robili úkony spišskonovovestskí kriminalisti, ktorí 

prípad vyšetrujú." 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 9. 2017 

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

Späť na obsah 

 

1.24.  Feťáci v centre mesta 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Dana Strculová, moderátorka: "Policajti v Spišskej Novej Vsi zbadali pri hliadkovaní skupinku mladíkov, ktorí sa 

nehanbili fetovať priamo na námestí. Privoniavali si k ponožkám napusteným toluenom. Mladíci skončili na policajnom 

oddelení, ale podrobnosti už pridá Matúš Gavlák." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Skupinke, ktorú chytili spišskonovomestskí PMJ-čkari pri fetovaní v centre mesta, boli štyria 

mladíci. Traja z nich boli pritom mladiství. Policajti krúžili pri hliadkovaní okolo námestia a skupina osadníkov sa im už na  

prvý pohľad nepozdávala. Pri ďalšom kolečku už im v rukách videli časti ponožiek, ku ktorým privoniavali, preto 

nezaváhali a skupinu na mieste zadržali. Na mieste odhodili tri kusy ponožiek a fľašu od energetického nápoja. V nej mali 

naliaty omamný toluén. Podozrivých mladistvých policajti ihneď eskortovali na oddelenie. Ich plnoletý kamarát, ktorý im 

mal podľa našich informácii toluén dať, ostal na mieste. Tam s ním robili úkony spišskonovovestskí kriminalisti, ktorí 

prípad vyšetrujú." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Výstava Farbami proti rasizmu 

 [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 27/09/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Martina Kvačkajová, moderátorka: "Farbami proti rasizmu. Táto téma inšpirovala sprejerov počas grafiti víkendov v 

Spišskej Novej Vsi. Okrem domácich umelcov skrášľovali šedé a zdevastované budovy aj hostia z Košíc, Bratislavy a 

Prahy." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Vandalizmus alebo umenie. Názor ľudí na grafiti je často rozdielny. Niekto ich vníma ako 

čarbanice na stenách, iní ich zasa dokážu oceniť. Marek je z Prahy a svoje umenie prišiel do Spišskej Novej Vsi 

predviesť už po priaty raz." 

 

Marek, writer, tvorca grafitov: "Som to videl … bol taký ten časopis o hudbe a bola tam vždy taká dvojstránka akoby o 

grafiti, tak som vždy vytrhával tú dvojstránku a proste už to došlo do takejto fázy, že proste maľujeme stále." 

 

Jarka Hlaváčová: "Cieľom projektu je presvedčiť verejnosť, že táto forma prejavu môže prispieť k skrášleniu verejného 

prostredia." 

 

Miriama Bukovinská, organizátorka podujatia, Spišské osvetové stredisko: "Veľa sprejerov má aj výtvarné vzdelanie, 

umelecké vzdelanie, samozrejme sú aj takí, čo majú radi ten adrenalín z ilegality." 
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Jarka Hlaváčová: "Tento rok dostali writeri od mesta k dispozícií stenu hlavného železničného podjazdu. Téma znie 

Farbami proti rasizmu." 

 

Miriama Bukovinská: "5. septembra je vlastne ustanovený ako deň obetí rasového násilia a holokaustu, chceme to dostať 

do povedomia aj mladých ľudí, aby aj oni sa tým zaoberali, rozmýšľali nad tým že čo je za tým." 

 

Alex, writer, tvorca grafitov: "My by sme chceli spojiť vlastne dve veci, jedno je vlastne tváre, ktoré budú nejak 

zaznamenávať viacej rás, čiže nejak naznačiť tým že nerozdeľovať možno tie rasy a nerobiť nejaké rozdiely." 

 

Tomáš, writer, tvorca grafitov: "Každý prispeje nejakým svojím dielom do toho a potom sa to ešte stále nejak asi dotvára. 

Väčšinou maľujem sám, čiže je to stále také, že čo chcem robím, ale tým, že je tu viacej ľudí, tak sa to stále musí nejak 

dokopať do jednotného konceptu." 

 

Jarka Hlaváčová: "A takto vyzerá stena železničného podchodu po dvoch dňoch. V budúcnosti sa organizátori chystajú 

rozšíriť okruh tvorcov grafitov a pozvať tých najlepších aj z Poľska." 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Vôňa ponožiek s bousovým závanom 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 27/09/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Michal Farkašovský, moderátor: "Policajti zo Spišskej Novej Vsi opäť trochu prečistili ulice. Priamo na námestí si všimli 

podozrivú skupinku osadníkov ako privoniavajú k ponožkám. Ihneď im bolo jasné, že nejde o žiadny fetiš, ale o trestný 

čin." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Chlapci z miestnej osady sa oddávali fetovaniu priamo v centre mesta. Nevadilo im ani to, že 

okolo chodí množstvo ľudí." 

 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: "Hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky spozorovala štyri osoby, ktorý 

vdychovali výpary doposiaľ nezistenej látky." 

 

Matúš Gavlák: "PMJ-čkári podozrivých mladíkov okamžite zadržali, pričom našli 3 kusy ponožiek a fľašku energetického 

nápoja. V nej mali látku, ktorú vdychovali naliatu. Podľa našich informácií má ísť o toluén. Troch mladíkov predviedli na 

oddelenie na výsluch, štvrtého si vzali kriminalisti." 

 

Lenka Ivanová: "Policajti na osobnej slobode obmedzili jednu podozrivú osobu. Vyšetrovateľka v tejto súvislosti začala 

trestné stíhanie vo veci zločinu šírenia toxikománie." 
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Matúš Gavlák: "Podľa našich informácií mal látku na fetovanie zaobstarať práve zadržaný plnoletý mladík svojim 

kamarátom. Preto má práve on na krku trestné stíhanie." 

 

Róbert Kočiš, vikromológ: "Šírenia toxikománie znamená, že niekto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky, 

než je alkohol a v tomto ho podporuje alebo inak ho podnecuje alebo šíri tú latku a vtedy sa vlastne dopúšťa trestného 

činu." 

 

Matúš Gavlák: "Traja osadníci boli mladiství, čo znamená, že mali do 18 rokov. Jeden z nich je pritom iba štrnásťročný 

chlapec. Toluén ako droga je podľa viktimilóga na Spiši mimoriadne obľúbená, pričom pre policajtov je náročné objasniť 

podobné prípady." 

 

Róbert Kočiš: "Negatívne ovplyvňuje organizmus mladých detí 

a mladistvých a pričom nie je vylúčený ani vznik závislosti na takejto návykovej látke." 

 

Lenka Ivanová: "Od januára 201 až doteraz polícia v Spišskej Novej Vsi eviduje 6 prípadov nedovolenej výroby 

omamných a psychotropných látok." 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Kamil Dráb: Pri tvorbe mozaík je potrebná kreativita aj trpezlivosť 

 [Ľubovnianske ECHO; 09/2017; 28/09/2017; s.: 2,5; PAVOL KALL ; Zaradenie: nezaradené] 

 

Gréckokatolícky kňaz v súčasnosti pôsobí v Starej Ľubovni. 

 

Pri vytváraní svojich diel vychádza vždy z Biblie. V súčasnosti pôsobí gréckokatolícky kňaz Kamil Dráb (48) v Starej 

Ľubovni, kde sa výraznou mierou spolupodieľa na formovaní veľmi zaujímavého širokospektrálneho projektu. 

 

* Mali ste už v detstve umelecké sklony? 

 

Neviem, či to možno nazvať umeleckými sklonmi, no určite som rád kreslil a istý čas som si robil aj akýsi album kresieb. 

Spomínam si aj na obdobie, keď som doslova prepadol aj výšivke a pamätám si, ako som neraz súťažil so sestrou v 

rýchlosti či náročnosti výšivky. 

 

* A ten zásadný impulz, ktorý vás nasmeroval na cestu umenia, prišiel až neskôr? 

 

Odrazovým mostíkom na ceste k umeniu bol moment, keď som si povedal na adresu ikony, že to nemôže byť vôbec 

zložité a ťažké a potrebné je len začať. To sa udialo v 1. ročníku na teologických štúdiách v Bratislave. Ako 
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gréckokatolícky bohoslovec som, prirodzene, cítil blízkosť ku ikone ako k najvýraznejšiemu umeleckému prejavu v 

byzantskom obrade. Samozrejme, ten pohľad na ikonu vtedy a teraz sa nedá porovnať. Duchovne je to príliš hlboké 

umenie na to, aby ho človek pochopil ihneď. Chce to čas. A mimochodom, prvú svoju ikonu stále mám, a aj keď pohľad 

na ňu je úsmevný, má pre mňa výraznú hodnotu. 

 

* Kňazské štúdiá ste začali ešte počas socializmu. Aká bola vaša cesta do kňazského seminára, čo všetko jej 

predchádzalo? 

 

Do kňazského seminára som bol prijatý hneď po maturite; na rozdiel od niektorých, ktorí sa hlásili aj 15 - 20- krát. V ich 

prípadoch nešlo o neurobenie prijímacích pohovorov, ale v tom čase počty prijatých bohoslovcov regulovali štátni úradníci 

komunistického režimu. Mne to vyšlo na prvýkrát. Asi som mal šťastie. Samozrejme, ani v mojom prípade nešlo všetko 

tak hladko. Na gymnáziu som do poslednej chvíle skrýval toto rozhodnutie stať sa kňazom, no a keď to prasklo - bolo to 

treba prežiť. 

 

* Vaše umelecké meno je don Camillo. Ako a kedy prišlo k tomuto pomenovaniu? 

 

Toto umelecké meno prišlo tak trochu spontánne. Sakrálnu mozaiku, ktorej sa venujem dominantne, som študoval v 

rokoch 2005-2007 v Ríme. V Taliansku je zároveň veľmi populárny komediálny film o kontroverznom kňazovi don 

Camillovi. Veľmi krátko na to, ako som prišiel do Talianska, to bola najprv moja prezývka a neskôr po príchode na 

Slovensko ma takto už oslovovalo celé okolie, takže som si toto meno nakoniec osvojil ako svoje umelecké meno. 

 

* Ste rehoľným kňazom - redemptoristom a zároveň sa venujete umeniu. 

 

Uznávam, že je to neobvyklá kombinácia. Samozrejme, že sa ju snažím maximálne využiť v prospech toho, čo robím. 

Najväčším pozitívom je, že sa venujem stvárneniu priestoru, ktorý je liturgickým miestom, kde kňaz koná bohoslužby, čo 

je blízke i mne samému z pohľadu povolania kňaza. 

 

* Popri ikonách ste neskôr skúsili maľovať aj fresky. Prečo práve fresky? 

 

Posun od ikony k nástennej freske bol tiež takpovediac východiskom z núdze. Totiž chrám vo farnosti, v ktorej som vtedy 

pôsobil, bol práve posvätený, no bez vnútornej sakrálnej výzdoby, s ktorou sa síce rátalo, ale pre finančné ťažkosti to 

bolo nerealizovateľné. A to bola výzva, ktorej som sa chopil. Povedal som si, že predsa nie je veľký rozdiel medzi ikonou 

na dreve a ikonou na stene. Veril som si. S dielom som bol nakoniec spokojný. Zároveň táto farnosť Stará Ľubovňa ležala 

na frekventovanej trase, ktorú používajú mnohí pútnici do Litmanovej. Vydarené fresky ich natoľko oslovili, že krátko nato 

sa zopár farností odhodlalo osloviť ma na realizáciu fresiek aj v ich chrámoch. 

 

* Tá prvá freska sa nachádza, ako ste už povedali, v chráme v Starej Ľubovni. Vraj ste ju skúsili maľovať s vedomím, že 

ak sa nepodarí, tak sa jednoducho pretrie farbou. 
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Áno, máte pravdu. Bola to moja prvá freska. Je len namieste, že som mal veľkú bázeň pred ňou najmä kvôli jej 

gigantickosti v porovnaní s malou ikonou na dreve. Aj s tým premaľovaním je to pravda. Možno tá istota, že nič 

nepokazím, ma napĺňala dostatočnou odvahou ísť do toho. Tematicky som vychádzal z byzantskej ikony zvanej Déesis, 

čo je ikona Krista - Pantokrátora uprostred a na stranách ho adorujú Panna Mária a sv. Ján Krstiteľ. Zo spomienok sa mi 

vynára, že som ju tvoril výlučne v noci, lebo cez deň na to nebol čas kvôli pastoračným povinnostiam. 

 

* A kedy ste potom spali? 

 

No takmer vôbec alebo máločo. Pamätám si, ako som večer vyniesol na lešenie pár kompótov ako stravu a pustil sa do 

práce. Azda najväčšou pikoškou bolo, keď jedno ráno asi okolo štvrtej do chrámu vbehli štátni policajti s tým, že tam 

niekto kradne a ja som musel vysvetľovať, že som tunajší kňaz, ktorý tu píše ikony na steny svätyne. 

 

* A potom prišli ďalšie ponuky na fresky. 

 

Patrili medzi ne - gréckokatolícky chrám Sedmopočetníkov v Sobranciach, chrám sv. Cyrila a sv. Metoda v Stropkove, 

chrám sv. Múdrosti vo Svidníku, biskupská kaplnka v Prešove, chrám v Dlhom Klčove a blízkej Poši. 

 

* S akými reakciami ste sa stretávali po odhalení vašich fresiek a je medzi freskami nejaká výnimočná? 

 

Práve tie emócie vo "finále" sú tým, prečo človek do toho ide znova a znova. Málokedy som sa stretol s negatívnym 

postojom. A čo sa týka obľúbenej fresky, tá neexistuje. Všetky sú na jednej úrovni. Všetky sú výnimočné, pretože vznikajú 

v unikátnom priestore, osadené v jedinečnom prostredí. 

 

* Neskôr prišli vaši predstavení a ponúkli vám možnosť štúdia mozaiky v Taliansku. Vaše prvotné pocity, keď ste sa to 

dozvedeli? 

 

Bolo to veľké prekvapenie z viacerých dôvodov. Určite dominujúcim pocitom bola jedna veľká neznáma, do ktorej 

vstupujem. 

 

* Taliansko je známe prastarou tradíciou tvorby mozaiky. Čo vám dalo štúdium v tejto krajine? 

 

Taliansko je posiate mozaikami. Obdivoval som ich aj predtým, no teraz sa mi zdali byť akoby na dosah ruky. Týmto 

štúdiom sa určite predo mnou otvorila ďalšia z brán sakrálneho umenia. Najväčší prínos tohto štúdia vnímam v tom, že 

Boh mi dal šancu priniesť tento druh umenia do končín, kde mozaika nie je až taká frekventovaná. 

 

* Ktoré momenty vo vás silno rezonujú práve z Talianska? 
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Pamätám si na svoj prvý rozhovor s o. Markom Rupnikom. Opýtal sa ma, čo správny mozaikár najviac potrebuje. 

Rozmýšľal som a povedal som mu, že je to asi talent, kreativita či tvorivosť. On ma vtedy veľmi prekvapil a zaskočil 

svojou odpoveďou, ktorá znela: trpezlivosť. Po dvanástich rokoch tvorby mozaiky môžem iba potvrdiť, že mal pravdu. 

 

* Vytvárate nádherné a impozantné mozaiky z rôznych materiálov. Z ktorých? 

 

Veľmi zjednodušene hovorím o troch typoch či druhoch materiálu. Prvým je mozaikové zlato. Je to 24-karátové lístkové 

zlato zatavené v skle pre trvalé použitie aj do exteriéru. Druhým materiálom sú smalty. Sú to farebné sklá, ktoré sa už 

farebne ďalej neupravujú, a preto tá škála je veľmi početná. Počet odtieňov sa pohybuje okolo tisícky. Obidva tieto 

materiály - či už je to zlato alebo smalty - dovážam z Talianska. Je tam istá skúsenosť s dodávateľom a na druhej strane 

tento sortiment je taký špecifický, že sa vyrába veľmi ojedinele. Tretím v poradí je prírodný materiál - žula, mramor, 

pieskovec, travertín, ale aj iné podľa potreby. Tento materiál je dostupný sčasti aj u nás, ale niečo si nakupujem opäť z 

Talianska. 

 

pokračovanie na strane 5. 

 

dokončenie zo strany 2. 

 

* Jedno z vašich najväčších a najpôsobivejších diel sa nachádza v gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Je to naše vôbec prvé dielo na Slovensku. Tak ako každý začiatok aj tento mal svoje úskalia, no zvládli sme to. Celá 

mozaika má zhruba cca 430 metrov štvorcových. Bola rozdelená do troch etáp a celková dĺžka trvania realizácie sa 

vyšplhala na dva a pol roka. Samozrejme, je to čas tvorby v ateliéri a potom samotná montáž. Celé dielo obsahuje štrnásť 

postáv vo veľkosti od dvoch do šiestich metrov. Poznačené to bolo aj tým, že mnohé veci sme vtedy robili doslova na 

kolene. Silnou spomienkou okrem iného bolo aj to, keď sme prišli na prvú etapu montáže. Bolo nás v tíme asi dvanásť a 

všetko to boli študenti, dokonca niektorí nemali ešte ani osemnásť. Vtedy správca farnosti a zároveň dekan o. Jaroslav mi 

povedal: "Čo tu chceš robiť s tými deťmi." A tieto "deti" tri týždne pracovali od samého rána do neskorej večernej hodiny 

do 22.00. Samotný kňaz a mnohí ďalší ostali šokovaní z nadšenia, s akým sme pracovali. 

 

* Stáva sa vám občas, že prídu počas prípravných prác na mozaike aj menšie či väčšie logistické a iné problémy? 

 

Určite nič nefunguje úplne dokonale. Práve na spomínanej montáži v Spišskej Novej Vsi pri, myslím, tretej etape nám 

dodávateľ lepiacej hmoty meškal s dodávkou materiálu, a tak sme celé dva dni dvadsiati hrali iba karty a neskôr sme si 

spravili z papiera hokejový puk a hrali "izbový" hokej. 

 

* Nedávno pribudli úchvatné mozaiky z kamienkov aj v pútnickej Bazilike minor v Ľutine. 
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Mozaika v Bazilike minor v Ľutine taktiež patrí k tým monumentálnejším. Celý tento projekt od začiatku bol komunikovaný 

s o. arcibiskupom J. Babjakom, keďže bazilika v Ľutine je jeho srdcovou záležitosťou. Mal som aj obavy z tejto 

komunikácie, pretože je známe, aký akčný je spomínaný arcibiskup a mozaika predsa chce svoj čas. No musím uznať, že 

všetko klapalo na jednotku a pekným zážitkom pre mnohých (pracovalo tam 25 ľudí celé štyri týždne) bol v predposledný 

deň piknik, ktorý usporiadal sám o. arcibiskup Babjak na znak vďačnosti. 

 

* Vo vašich mozaikách je často prítomná dynamika. 

 

Tento fenomén - dynamika mozaiky - je jedna z tých vecí, ktoré ma naučil umelecký ateliér Centro Aletti v Ríme. To je 

niečo, čo bude stále v hľadáčiku našich mozaík. 

 

* Môžete nám pripomenúť aspoň niektoré miesta, kde všade okrem Ľutiny či Spišskej Novej Vsi môže divák obdivovať 

vaše diela? 

 

Spomeniem aspoň niektoré: bratislavský seminár, Cenacolo v Kráľovej pri Senci, kláštor vo Vrícku, kláštor v Trstenej, 

Svidník, Ladomirová, prešovský seminár, Hertník, Červený Kláštor - kúpele, Rafajovce, Slovinky, Kravany, Chmeľov a v 

Rumunsku Nowa Huta. 

 

* V súčasnosti pôsobíte v Starej Ľubovni, kde rozbiehate jeden veľký projekt, však? 

 

Pôsobím tu od 1. januára tohto roka a je to moje staronové pôsobisko. Musím však poznamenať, že už od roku 2007 po 

návrate z Ríma som v špeciálnej pastorácii - na plný úväzok v prospech umenia. Môj návrat do Starej Ľubovne súvisí 

najmä s tým, že práve v tomto meste rozbiehame, dovolím si povedať, megaprojekt umeleckého centra pod názvom 

Centro Arte. Projekt umeleckého centra chce byť laickou inštitúciou, ktorá ponúkne širokej verejnosti rozsiahlu možnosť 

umeleckej sebarealizácie v prospech druhých až po vlastný zážitok z umelecky hodnotnej krásy. Máme za to, že morálne 

krásny človek môže vyrásť jedine v prostredí, ktoré je takisto krásne. Zámerom je preto ponúknuť široký priestor 

možností. Z tohto dôvodu má projekt viacero vrstiev. Jednou z nich je už spomínaný ateliér, kde je možnosť podieľať sa 

na tvorbe mozaiky, no zároveň máme v pláne ho rozšíriť o tvorbu vitráže. Ďalšou úrovňou projektu je napríklad umelecká 

škola, ktorú aktuálne navštevuje cca 200 detí. Uvedomujeme si, že veľmi dôležité je začať pracovať s človekom už v 

detskom veku. Silno uvažujeme aj nad nejakým spôsobom podpory pre mnohé detské talenty, ktoré sú často 

obmedzované najmä z dôvodu ťažkej finančnej situácie v rodine. 

 

* Na čom pracujete v súčasnosti, čo sa týka vašich umeleckých počinov? 

 

V súčasnosti vrcholia prípravy postáv pre tri montáže, ktoré nás čakajú toto leto. Ide o kaplnku otcov lazaristov v 

bratislavskom Prievoze, ďalej je to druhá etapa v Cenacolo v Kráľovej pri Senci a nakoniec rímskokatolícky chrám v 

Čaklove pri Vranove nad Topľou. 
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PAVOL KALL 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Strojári ubrali nohu z plynu 

 [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 6,7,8; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

 

Nedostatok zamestnancov brzdí firmy v ďalšej expanzii 

 

Lukáš Kvašňák 

 

Strojárstvo ako pilier domáceho priemyslu má za sebou ďalší rastový rok, no problém s nedostatkom nielen 

kvalifikovaných, ale už aj nekvalifikovaných zamestnancov sa začína naplno prejavovať aj na číslach tejto brandže. Kým 

predvlani strojárske firmy s dvadsať a viac zamestnancami medziročne zvýšili tržby o viac ako trinásť percent, v minulom 

roku to podľa údajov Štatistického úradu SR bolo len necelé päťpercentné zlepšenie na 34,4 miliardy eur. 

 

Spoločnosti sa totiž dostali do nepríjemného zovretia. Na jednej strane hlásili veľa nových zákaziek, na druhej nedostatok 

ľudí na pracovnom trhu im bráni v expanzii. K tomu sa pridáva čoraz silnejší tlak na rast miezd či už v snahe udržať alebo 

získať nových zamestnancov, ktorému sekundujú aj tvrdé požiadavky odborárov. 

 

Mzdy rastú a budú rásť 

 

Priemerná mesačná mzda v strojárstve vlani vzrástla o takmer päť percent na 1 137 eur. A platy majú rásť aj naďalej. 

Národná banka Slovenska odhaduje, že priemerná mzda v krajine v tomto roku stúpne o ďalšie štyri percentá a na budúci 

rok o ďalších takmer päť percent. To už môže seriózne narušiť biznis plány firiem, ktoré takýto vývoj neočakávali. Na 

alarmujúci stav na trhu práce poukazuje viacero prieskumov. V tom od štatistikov z januára tohto roku prichádza správa, 

že až 21 percent firiem pôsobiacich v priemysle považuje za jeden z hlavných problémov ich fungovania nedostatok 

vhodných uchádzačov o zamestnanie. 

 

Podľa tohtoročného prieskumu spoločnosti PwC medzi slovenskými subdodávateľmi v automobilovom priemysle až 87 

percent firiem označilo nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily za najväčšie riziko pre ďalší rast svoje firmy. A až 51 

percent z nich navyše tvrdí, že pre nedostatok vhodných zamestnancov nemôže získať nové zákazky. 

 

Firmy chcú cudzincov 

 

Riešenie vidia firmy v dovoze zamestnancov zo zahraničia a vyvíjajú silnejší tlak na uvoľnenie podmienok dovozu 

pracovníkov z tretích krajín, napríklad z Ukrajiny alebo zo Srbska. Čoraz viac podnikov si však uvedomuje, že z 

dlhodobého hľadiska je pre nich najistejším riešením investícia do automatizácie a robotizácie. Podľa prieskumu PwC až 
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93 percent podnikov považuje robotizáciu za technológiu, ktorá pre nich bude mať v horizonte troch až piatich rokov 

najväčší strategický význam. Vlani sa o tom vyjadrovalo len necelých sedemdesiat percent z nich. 

 

Čoraz silnejšie postavenie 

 

Strojárstvo pritom vlani opäť posilnilo svoje významné postavenie v rámci slovenského priemyslu, keď sa na jeho 

celkových tržbách podieľalo 43 percentami. To predstavuje medziročné zlepšenie o jeden percentuálny bod. Čistý zisk 

strojárskych podnikov medziročne poskočil o takmer štrnásť percent na 938 miliónov eur, no jeho podiel na celkových 

tržbách segmentu zostal pod úrovňou troch percent a stále zaostáva aj za ziskovou maržou celého priemyslu na úrovni 

4,2 percenta. Export v strojárstve sa posilnil o osem percent na 27,5 miliardy eur a ešte viac zvýraznil vývozné zameranie 

slovenských podnikov: tvoril až osemdesiat percent celkových tržieb odvetvia a viac ako polovicu exportu celého 

slovenského priemyslu. Potešujúci je pokračujúci rast pridanej hodnoty strojárskych firiem, ktorá sa vlani zvýšila o sedem 

percent na 5,2 miliardy eur, čo predstavuje pätnásťpercentný podiel na tržbách a viac ako tretinu z celkového objemu 

pridanej hodnoty slovenského priemyslu. Počet zamestnancov stúpol o sedem percent na 148-tisíc, čo znamená, že už 

takmer 37 percent pracovníkov v priemysle bolo zamestnaných v strojárstve. 

 

Schaeffler nad miliardou 

 

Odhliadnuc od výroby automobilov a ich komponentov, zostala najsilnejším pododvetvím strojárstva produkcia ložísk na 

čele s nemeckou skupinou Schaeffler s dvojicou závodov v Skalici a Kysuckom Novom Meste. Konsolidované tržby za 

obidva podniky vlani pri deväťpercentnom raste prekonali hranicu jednej miliardy eur a zisk poskočil až o tri štvrtiny na 

tridsať miliónov eur. Podiel pridanej hodnoty na tržbách dosiahol tridsať percent. 

 

Schaeffler kontinuálne rastie, aj čo sa týka počtu zamestnancov, keď vlani na Slovensku dával prácu už 9,5 tisíca ľuďom, 

čo je o pol tisícky viac ako v predminulom roku. Globálna jednotka vo výrobe ložísk v krajine preinvestovala 73 miliónov 

eur, čo je dlhodobý priemer spoločnosti. Investície smerujú najmä do technológií a výrobných zariadení. Schaeffler 

dokončil výstavbu logistického centra na Kysuciach a odštartoval aj výstavbu nového v závode v Skalici za trinásť 

miliónov eur. Koncern na Slovensku postupne rozvíja aj vývoj. Stroje do výroby si pritom vyvíja a vyrába sám. Kysucký 

závod sa zase stal technologickým centrom výroby kolesových ložísk v rámci celej skupiny. Skalica je centrom pre výrobu 

ložísk do spojok. V Skalici aj v Kysuckom Novom Meste pracuje v súčasnosti takmer stovka vývojárov. Schaeffler Kysuce 

sa navyše stal centrom pre témy digitálneho podniku a bude poskytovať služby pre sesterské závody koncernu v strednej 

a východnej Európe. 

 

Ložiskári rástli 

 

Darilo sa aj ďalším ložiskárom. Spoločnosť PSL z Považskej Bystrice, ktorá sa zameriava predovšetkým na výrobu 

veľkorozmerných ložísk do veterných elektrární, zaznamenala nárast tržieb o päť percent na 85 miliónov eur. Zisk sa jej 

viac ako zdvojnásobil na 7,5 milióna eur, no len v dôsledku likvidácie účtovnej jednotky PLS of America, z čoho 
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slovenskej firme pripadol likvidačný zostatok viac ako štyri milióny eur. PSL má predpoklad ďalšieho rastu, keďže 

inštalácia veterných elektrární má vzostupný charakter, pričom spoločnosti sa podarilo vlani diverzifikovať paletu 

zákazníkov. 

 

Nemecký GeWiS s dvojicou závodov v Prievidzi a Handlovej vlani zvýšil tržby o štvrtinu na 83 miliónov eur. Zisk stúpol o 

polovicu na 5,2 milióna eur. Spoločnosť plánuje v tomto, ako aj v budúcom roku rozšíriť produkciu v dvoch doteraz 

nevyužívaných prievidzských halách, čo prinesie do regiónu sto nových pracovných miest a zvýši výrobu o dvadsať 

percent. 

 

Slovenský výrobca ložísk Kinex Bearings patriaci do portfólia HTC Holding Zoroslava Kollára tržbami stagnoval na úrovni 

necelých 52 miliónov eur, pričom zisk klesol o polovicu na 388-tisíc eur. Pozitívom je štvornásobný rast pridanej hodnoty 

na viac ako devätnásť miliónov eur. Segment ložísk HTC Holdingu prešiel v januári minulého roku konsolidáciou, keď pod 

firmu Kinex Bearings prešli spoločnosti Kinex a Kinex-KLF. Pod jednou strechou tak už fungujú výskumno-vývojové, 

technické, výrobné aj obchodné činnosti. Kinex Bearings vlani vynaložila najvyšší objem investícií za posledných dvadsať 

rokov v objeme 3,8 milióna eur, ktoré smerovali do segmentu automotive, konkrétne do kľúčovej výroby ložísk do 

vodných čerpadiel. Spoločnosť sa chce presadiť ako dodávateľ prvého radu pre automobilky, keďže tento priemysel tvorí 

štvrtinu jej tržieb. Zároveň plánuje udržať svoje silné postavenie v dodávkach ložísk pre železničný priemysel v Európe. 

 

Prešovský výrobca vysoko presných prevodoviek Spinea má za sebou rekordný rok a pred sebou prípravu na prudkú 

expanziu. Firma totiž vlani ukončila vývoj novej generácie svojho kľúčového produktu, ložiskového reduktora TwinSpin 

série G. Zároveň rozbehla prípravu výstavby nového závodu v Prešove. Vďaka nemu viac ako zdvojnásobí svoju 

produkciu aj počet zamestnancov. Spinea plánuje v najbližších piatich rokoch preinvestovať vyše 78 miliónov eur a 

vytvoriť 450 nových pracovných miest, čo je viac ako dvojnásobok oproti vlaňajším 380 zamestnancom. V roku 2016 

dosiahla najvyššie tržby v histórii - medziročne jej vzrástli o jedenásť percent na 26,5 milióna eur. Ešte impozantnejší je 

polovičný podiel pridanej hodnoty na tržbách. 

 

Protherm rieši vývoj 

 

Dvojica slovenských závodov nemeckého výrobcu kotlov Vaillant Group vlani naďalej riešila dôsledky novej legislatívy 

EÚ, ktorá obmedzila v Európe predaj menej ekologických nekondenzačných kotlov s nižšou účinnosťou. 

 

Pre slovenské fabriky to prinieslo zmenu výrobného portfólia spojenú s obmedzeniami vo výrobe, ako aj orientáciu na 

nové produkty. Skalický Protherm Production preto už tretí rok po sebe zaznamenal pokles tržieb, tentoraz až o pätnásť 

percent na 152 miliónov eur. O trinásť percent klesol aj zisk na 14,1 milióna eur. Okrem regulácie z Bruselu zohral 

negatívnu úlohu aj vývoj na ruskom trhu, kde sa po prepade tamojšej meny nedarí Prothermu získať stratené trhové 

podiely. 
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Spoločnosť v tomto roku očakáva nárast tržieb, keď produkcia prekročí hranicu 500-tisíc výrobkov. Firma naďalej rozvíja 

aj svoje technologické centrum, pretože sa začala venovať výskumu a vývoju hardvéru a softvéru riadiacich jednotiek 

vykurovacích zariadení. Sesterský závod Vaillant Industrial Slovakia v tržbách stagnoval na úrovni 293 miliónov eur, kým 

čistý zisk stúpol takmer o polovicu na jedenásť miliónov eur. Vlani obidva závody zamestnávali viac ako 1 100 ľudí, čo 

zodpovedá úrovni predminulého roku. 

 

Kompresory mierne dole 

 

Výrobcovia kompresorov v minulom roku zaznamenali mierny pokles. Závod Embraco v Spišskej Novej Vsi išiel s 

tržbami dole o päť percent na 225 miliónov eur, kým zisk klesol o štvrtinu na 7,8 milióna eur. Počet zamestnancov sa 

zvýšil o viac ako dvesto na 2 284. Slovenská dcéra brazílskeho koncernu ďalej rozvíjala aj svoje vývojové aktivity. V 

tomto roku otvorila v Spišskej Novej Vsi nové technologické centrum na vývoj komerčných chladiarenských 

kompresorov, kde sa investícia vyšplhala na 2,5 milióna eur a vzniknú dve desiatky vysokokvalifikovaných pozícií. Secop 

zo Zlatých Moraviec skončil uplynulý rok s poklesom tržieb o dve percentá na 186 miliónov eur. Zisk zostal približne na 

rovnakej úrovni 1,8 milióna eur. Podnik ďalej rozširuje výrobu, zrekonštruoval nevyužité haly v objekte bývalého Calexu a 

naberá nových ľudí. Fabrika v Zlatých Moravciach je najväčším výrobným závodom v rámci skupiny Secop, ktorá od 

augusta tohto roku zmenila majiteľa - prešla pod krídla japonského koncernu Nidec. 

 

Vlakový biznis klesal 

 

Popradský výrobca vagónov a podvozkov Tatravagónka išiel dole s tržbami aj vlani, tentoraz o takmer desať percent na 

191 miliónov eur. Zisk spadol o polovicu na 8,7 milióna eur. Firmu pribrzdil nábeh výroby na nových linkách, ako aj 

pokračujúci tlak na znižovanie cien vagónov. Výhľad na tento rok je však pozitívny a Tatravagónka očakáva nárast výroby 

nad úroveň vlaňajška. Otázkou zostáva, čo urobí s trhom výroby nákladných vagónov minuloročná fúzia dvoch 

najväčších konkurentov Tatravagónky, firiem Greenbrier a Astra Rail. Popradská spoločnosť masívne investuje. Za 

posledné dva roky nasmerovala do digitalizácie a robotizácie investície v objeme 50 miliónov eur. Stále nedoriešený je 

avizovaný vstup českého priemyselníka Jaroslava Strnada do Tatravagónky. Tá vlani zvýšila základné imanie o 41 

miliónov eur, no ani jedna strana nechce transakciu potvrdiť. 

 

ŽOS Vrútky v minulom roku zaznamenali prudký prepad tržieb na 29 miliónov eur a firma tak skončila v strate päť 

miliónov eur. Spôsobil to výpadok zákaziek, keď firma bývalého šéfa SNS Víťazoslava Mórica dokončila predošlé 

dodávky pre štátneho osobného dopravcu Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK), no nemala ešte potvrdené nové. To 

sa podarilo až v tomto roku, lebo bude štátnemu osobnému dopravcovi dodávať 21 motorových vlakov. ŽOS Vrútky 

uspela aj v ďalšej zákazke na nákup 35 nových vozňov pre ZSSK. Na začiatok dodá len päť, keďže na ďalšie nemá 

štátna firma zatiaľ financie. 

 

Spoločnosti ŽOS Trnava, ako najväčšej železničnej opravárenskej dielni v strednej Európe, vlani klesli tržby o necelých 

päť percent na 110 miliónov eur. Zisk sa prepadol o štvrtinu na dva milióny eur. Spoločnosť vlani v Trnave otvorila novú 
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výrobnú halu za takmer sedem miliónov eur, ktorá má slúžiť na revízie a servis elektrických dráhových vozidiel pre 

osobnú dopravu, revízie a modernizáciu osobných vozňov a finálnu montáž nákladných vagónov. ŽOS Trnava však 

doplatila na svoj angažmán v Srbsku, kde po dlhoročných stratách a štrajku zamestnancov predala tamojšiu vagónku. 

Zbrojárskej skupine MSM Group patriacej do portfólia českého priemyselníka Jaroslava Strnada sa vlani darilo. Prudko 

zvýšila tržby aj zisk, no najmä ďalej rozširovala svoje aktivity na Slovensku. Od skupiny Sitno Holding, ktorú vlastní bývalý 

minister hospodárstva Ľudovít Černák s rodinou, kúpila v auguste konštrukčno-projektantskú firmu Vývoj Martin. V októbri 

zasa pridala 70-percentný balík v bratislavskej IT spoločnosti Virte. 

 

--- 

 

5 % bol medziročný rast tržieb strojárstva v roku 2016 

 

Export strojárstva tvoril až 80 percent tržieb segmentu a viac ako polovicu slovenského priemyselného vývozu 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Potravinársky priemysel 

 [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 58; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

 

Food Processing 

 

  Spoločnosť Tržby 

spolu 1 

(tis. 

eur) 

  Zmena 

(%) 

Export/tržby 

(%) 

  Pridaná 

hodnota 

(tis. 

eur) 

Zmena 

(%) 

Zisk po 

zdanení 

(tis. 

eur) 

  Priemerný 

počet 

zamestnancov 

  

  Company Sales 

revenue 

1 (EUR 

'000) 

  Change 

(%) 

Exports/sales 

(%) 

  Value 

added 

(EUR 

'000) 

Change 

(%) 

After-

tax 

profit 

(EUR 

'000) 

  Average 

number of 

employees 

  

    2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2016/15 2016 2015 2016 2015 

1. Heineken 

Slovensko, 

a.s., 

Hurbanovo 

233 851 214 

037 

9,3 19,9 18,8 n n n n 647 648 

2. Nestlé 

Slovensko, 

s.r.o., 

163 004 161 

588 

0,9 30,3 32,9 31 154 13,3 9 561 7 

294 

757 736 
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Prievidza 

3. Rajo, a.s., 

Bratislava 

149 737 153 

515 

-2,5 44,4 39,7 19 804 4,5 1 318 1 

045 

393 377 

4. I.D.C. Holding, 

a.s., 

Bratislava 

132 699 133 

718 

-0,8 60,3 59,2 n n 7 039 6 

093 

n n 

5. Považský 

cukor, a.s., 

Trenčianska 

Teplá 2 

130 606 122 

254 

6,8 78,3 72,4 9 344 298,8 2 382 -5 

559 

191 189 

6. Tate & Lyle 

Boleraz, s.r.o., 

Boleráz 3 

128 891 179 

213 

-28,1 n n n n 8 267 5 

647 

213 215 

7. Mecom 

Group, s.r.o., 

Humenné 4 

108 550 97 

043 

11,9 51,7 46,8 20 624 -3,2 -7 359 77 965 863 

8. Poľnoservis, 

a.s., 

Leopoldov 

93 143 87 

809 

6,1 0,0 0,0 4 157 -14,8 2 274 2 

454 

32 30 

9. Hyza, a.s., 

Topoľčany 

92 559 87 

980 

5,2 21,8 22,7 19 683 1,8 1 955 2 

241 

867 850 

10. Slovenské 

cukrovary, 

s.r.o., Sereď 2 

79 096 62 

637 

26,3 52,1 59,7 12 109 15,5 4 387 3 

131 

172 177 

11. Syráreň Bel 

Slovensko, 

a.s., 

Michalovce 

76 040 73 

949 

2,8 65,0 63,4 16 008 9,6 3 098 2 

387 

474 445 

12. Kofola, a.s., 

Rajecká 

Lesná 

74 719 72 

794 

2,6 11,9 11,8 21 849 10,2 7 762 5 

811 

300 292 

13. Agro Tami, 

a.s., Nitra 

73 856 71 

662 

3,1 44,7 39,3 5 208 -0,0 124 158 211 210 

14. Púchovský 

mäsový 

priemysel, 

a.s., Púchov 

73 584 75 

254 

-2,2 12,2 7,3 2 794 -35,2 1 101 192 206 
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15. Cloetta 

Slovakia, 

s.r.o., Levice 

73 199 70 

351 

4,0 100,0 100,0 19 509 17,8 6 064 4 

905 

674 666 

16. Tauris, a.s., 

Rimavská 

Sobota 

67 531 57 

387 

17,7 16,2 15,3 11 223 3,2 686 850 624 573 

17. Hydina 

Slovensko, 

s.r.o., 

Lieskovec 

64 784 72 

890 

-11,1 2,6 17,0 5 706 66,1 -234 229 238 279 

18. Tatranská 

mliekareň, 

a.s., 

Kežmarok 

62 949 68 

155 

-7,6 n n 5 171 24,0 375 490 215 201 

19. Savencia 

Fromage & 

Dairy SK, a.s., 

L. Mikuláš 

52 085 49 

925 

4,3 15,2 11,5 8 333 12,5 2 031 1 

055 

231 241 

20. Ryba Žilina, s 

r.o., Žilina 

51 044 43 

938 

16,2 n n 4 206 35,3 212 167 280 310 

21. Penam 

Slovakia, a.s., 

Nitra 

48 860 49 

939 

-2,2 9,3 10,0 10 020 5,8 -1 977 -2 

941 

662 704 

22. Schreiber 

Slovakia, 

s.r.o., Zvolen 

39 143 38 

242 

2,4 68,9 65,8 3 848 14,3 -1 486 -1 

510 

133 118 

23. Podtatranská 

hydina, a.s., 

Kežmarok 

38 001 35 

153 

8,1 n n 5 951 47,5 -3 946 -54 325 304 

24. Slovenské 

pramene a 

žriedla, a.s., 

Budiš 

36 709 34 

320 

7,0 0,9 1,3 8 202 -2,1 94 594 321 313 

25. JAV - AKC, 

s.r.o., Vlčany 

4 

36 110 34 

706 

4,0 92,4 85,7 4 507 20,1 957 533 205 191 

26. Mlyn 

Pohronský 

31 517 23 

551 

33,8 37,4 31,9 4 014 72,4 16 43 146 97 
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Ruskov, a.s., 

Pohronský 

Ruskov 

27. Ryba Košice, 

s.r.o., Košice 

29 030 27 

392 

6,0 0,0 0,0 3 376 -2,7 171 515 175 159 

28. Nourus - 

Mäso, s.r.o., 

Tešedíkovo 

26 960 22 

136 

21,8 n n 1 323 9,9 345 421 64 49 

29. Hubert J.E., 

s.r.o., Sereď 

26 370 26 

141 

0,9 1,3 1,3 8 880 1,1 4 060 4 

160 

88 88 

30. Mondelez SR 

Production, 

s.r.o., 

Bratislava 

25 410 26 

375 

-3,7 97,7 97,6 16 644 -1,0 1 453 1 

437 

405 418 

31. Baliarne 

obchodu, a.s., 

Poprad 

25 340 24 

643 

2,8 0,5 0,5 8 552 22,4 2 248 1 

105 

212 225 

32. St. Nicolaus, 

a.s., Liptovský 

Mikuláš 

25 185 25 

146 

0,2 15,5 13,9 3 798 3,5 1 196 1 

239 

137 144 

33. Milsy, a.s., 

Bánovce nad 

Bebravou 

24 917 24 

905 

0,0 27,5 26,3 5 613 41,8 6 -2 

846 

252 261 

34. Mlyn 

Kolárovo, a.s., 

Kolárovo 

24 086 21 

876 

10,1 n n 4 582 10,1 395 262 64 64 

35. HO&PE 

Family, s.r.o., 

Poprad 

24 014 21 

886 

9,7 3,8 6,2 3 569 10,6 92 126 151 138 

36. Mäspoma, 

s.r.o., Zvolen 

22 957 23 

258 

-1,3 25,8 23,6 4 084 13,9 731 309 173 168 

37. Minit Slovakia, 

s.r.o., 

Dunajská 

Streda 

22 587 19 

413 

16,3 25,7 22,5 7 751 13,0 759 700 292 307 

38. Dr.Oetker, 

s.r.o., 

21 803 21 

699 

0,5 12,1 12,6 6 372 -2,3 2 697 2 

632 

107 108 
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Bratislava 

39. Koliba, a.s., 

Hriňová 4 

21 463 25 

485 

-15,8 0,0 0,0 1 921 15,4 85 86 89 103 

40. Fekollini, 

s.r.o., 

Sládkovičovo 

21 099 17 

402 

21,2 44,4 45,1 6 996 54,0 1 214 510 433 251 

41. McCarter, 

a.s., 

Bratislava 

19 690 19 

463 

1,2 40,0 38,3 3 319 17,3 54 24 133 126 

42. Vinárske 

závody 

Topoľčianky, 

s.r.o., 

Topoľčianky 

17 685 17 

451 

1,3 n n 6 070 4,8 2 581 2 

530 

120 115 

43. Thymos, 

s.r.o., Veľká 

Lomnica 

16 847 18 

414 

-8,5 27,3 36,2 2 217 -3,3 96 90 155 161 

44. Old Herold, 

s.r.o., Trenčín 

16 290 15 

111 

7,8 4,0 3,3 4 312 3,5 1 636 1 

631 

121 116 

45. MPC Cessi, 

a.s., Spišská 

Nová Ves 

15 996 14 

829 

7,9 16,1 9,7 4 085 33,8 2 -910 256 264 

46. Agrofarma, 

s.r.o., Červený 

Kameň 

15 900 16 

722 

-4,9 n n 2 548 20,4 262 241 171 153 

47. Svaman, 

s.r.o., Myjava 

15 821 16 

275 

-2,8 9,1 9,7 1 449 -27,0 -292 -101 97 101 

48. Levické 

mliekárne, 

a.s., Levice 

15 637 15 

530 

0,7 3,5 9,7 2 754 2,5 67 -82 148 149 

49. Vamex, a.s., 

Košice 

15 451 15 

676 

-1,4 0,0 0,0 5 682 5,1 68 280 281 272 

50. Progast, s.r.o., 

Bratislava 5 

15 308 14 

965 

2,3 58,6 58,7 5 185 9,5 4 904 1 

603 

78 78 

51. Novofruct SK, 

s.r.o., Nové 

Zámky 

15 208 12 

994 

17,0 44,6 39,5 4 329 25,5 1 006 723 201 167 
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52. Cimbaľák, 

s.r.o., 

Bardejov 

14 807 15 

865 

-6,7 n n 1 485 -2,3 88 302 123 116 

53. Sladovňa, 

a.s., 

Michalovce 

14 778 14 

100 

4,8 n n 3 462 15,1 1 224 988 50 47 

54. Lycos - 

Trnavské 

sladovne, 

s.r.o., Trnava 

14 606 15 

616 

-6,5 80,6 70,1 1 922 27,6 325 33 38 40 

55. Pivovar 

Steiger, a.s., 

Vyhne 

14 223 13 

292 

7,0 4,3 1,9 3 400 -2,9 -193 -53 178 172 

56. Frost, a.s., 

Prešov 

13 406 8 

045 

66,6 n n 4 449 65,0 951 1 76 54 

57. Prvá 

bratislavská 

pekárenská, 

a.s., 

Bratislava 

13 110 13 

163 

-0,4 0,0 0,0 5 094 0,9 585 728 241 255 

58. Mäsokombinát 

Nord Svit, 

s.r.o., Svit 

13 060 14 

116 

-7,5 24,3 24,1 1 757 -15,1 -114 129 132 126 

 

 

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and 

merchandise), 2 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 28. februára 2017 (Figures for the financial year ending 

February 28, 2017), 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. marca 2017 (Figures for the financial year ending 

March 31, 2017), 4 Konsolidované údaje nedodstupné, uvedené sú individuálne (Consolidated data are not available, 

individual are shown), 5 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. novembra 2016 (Figures for the financial year 

ending November 30, 2016) 

 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses / 

 

SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by 

TREND Analyses 
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1.30.  Strojársky priemysel 

 [Trend; 39/2017; 28/09/2017; s.: 12,13; Redakcia ; Zaradenie: TREND TOP v priemysle] 

 

Engineering Industry 

 

  Spoločnosť Tržby 

spolu 1 

(tis. 

eur) 

  Zmena 

(%) 

Export/tržby 

(%) 

  Pridaná 

hodnota 

(tis. 

eur) 

Zmena 

(%) 

Zisk po 

zdanení 

(tis. 

eur) 

  Priemerný 

počet 

zamestnancov 

  

  Company Sales 

revenue 

1 (EUR 

'000) 

  Change 

(%) 

Exports/sales 

(%) 

  Value 

added 

(EUR 

'000) 

Change 

(%) 

After-

tax 

profit 

(EUR 

'000) 

  Average 

number of 

employees 

  

    2016 2015 2016/15 2016 2015 2016 2016/15 2016 2015 2016 2015 

1. Volkswagen 

Slovakia, a.s., 

Bratislava 

7 586 

602 

7 

227 

454 

5,0 99,3 99,3 800 781 6,0 145 

344 

127 

459 

11 392 10 

354 

2. Kia Motors 

Slovakia, 

s.r.o., Teplička 

nad Váhom 

5 566 

181 

5 

073 

403 

9,7 100,0 99,0 n n 213 

991 

210 

138 

3 605 3 

590 

3. PCA Slovakia, 

s.r.o., Trnava 

2 509 

804 

2 

447 

054 

2,6 98,6 98,5 146 045 -3,2 35 382 26 

902 

2 535 2 

447 

4. Mobis 

Slovakia, 

s.r.o., Gbeľany 

1 443 

379 

1 

260 

731 

14,5 11,4 13,2 n n 45 528 36 

555 

1 899 1 

830 

5. Schaeffler 

Slovensko, 

s.r.o., Kysucké 

Nové Mesto 

1 053 

648 

965 

350 

9,1 100,0 99,7 312 412 12,2 30 103 17 

215 

9 492 9 

109 

6. SAS 

Automotive, 

s.r.o., 

Bratislava 

670 838 611 

495 

9,7 0,2 0,5 25 818 15,9 10 657 8 

490 

504 463 

7. Faurecia 581 367 611 -5,0 11,6 13,5 n n 13 465 22 1 850 1 
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Automotive 

Slovakia, 

s.r.o., 

Bratislava 2 

998 492 966 

8. ZF Slovakia, 

a.s., Trnava 

418 335 383 

588 

9,1 98,8 98,2 118 376 14,0 10 113 12 

010 

2 676 2 

298 

9. Magneti 

Marelli 

Slovakia, 

s.r.o., 

Kechnec 

404 453 375 

541 

7,7 100,0 97,9 n n 21 120 -7 

400 

676 604 

10. Yura 

Corporation 

Slovakia, 

s.r.o., 

Lednické 

Rovne 

368 394 314 

209 

17,2 49,1 51,5 n n 4 008 476 2 305 2 

523 

11. Getrag Ford 

Transmissions 

Slovakia, 

s.r.o., 

Kechnec 

353 479 246 

896 

43,2 98,7 97,0 n n 15 346 11 

130 

913 833 

12. Hanon 

Systems 

Slovakia, 

s.r.o., Ilava 

328 013 295 

677 

10,9 57,8 55,3 40 738 31,0 16 734 11 

791 

600 529 

13. Vaillant 

Industrial 

Slovakia, 

s.r.o., Skalica 

292 973 294 

723 

-0,6 91,6 90,0 28 647 22,8 11 330 7 

722 

644 628 

14. Johnson 

Controls 

International, 

s.r.o., 

Bratislava 3 

288 339 626 

148 

-54,0 n n n n n 35 

384 

1 932 2 

743 

15. Continental 

Automotive 

Systems 

269 255 254 

683 

5,7 100,0 100,0 52 905 5,7 15 340 18 

556 

1 152 971 
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Slovakia, 

s.r.o., Zvolen 

16. Inteva 

Products 

Slovakia, 

s.r.o., Lozorno 

247 438 266 

676 

-7,2 99,1 83,2 31 745 45,6 -2 595 -7 

129 

950 848 

17. Sungwoo 

Hitech 

Slovakia, 

s.r.o., Žilina 

233 535 197 

976 

18,0 2,9 3,3 26 408 0,0 269 3 

210 

728 744 

18. Embraco 

Slovakia, 

s.r.o., Spišská 

Nová Ves 

225 140 237 

324 

-5,1 96,9 96,8 n n 7 848 10 

426 

2 284 2 

043 

19. U-Shin 

Slovakia, 

s.r.o., Košice 

208 986 193 

290 

8,1 98,6 97,4 28 415 10,3 -7 428 -14 

870 

1 569 1 

723 

20. Hyundai 

Dymos 

Slovakia, 

s.r.o., Žilina 4 

204 819 14 

322 

- 3,3 0,0 15 506 651,4 2 889 -4 

554 

387 202 

21. HBPO 

Slovakia, 

s.r.o., Lozorno 

195 972 170 

157 

15,2 4,8 1,5 11 800 7,8 5 428 4 

702 

154 144 

22. Tatravagónka, 

a.s., Poprad 

190 798 211 

283 

-9,7 86,6 87,7 n n 8 675 17 

513 

1 804 1 

958 

23. Nidec Global 

Appliance 

Slovakia, 

s.r.o., Zlaté 

Moravce 5 

185 554 189 

364 

-2,0 n 99,4 n n 1 809 1 

977 

982 833 

24. Lear 

Corporation 

Seating 

Slovakia, 

s.r.o., Prešov 

184 126 156 

494 

17,7 70,2 72,6 27 864 24,5 4 723 2 

889 

1 195 988 

25. Matador 

holding, a.s., 

183 289 214 

326 

-14,5 72,1 75,9 n n 1 365 3 

840 

1 414 1 

276 
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Púchov 

26. Adient 

Slovakia, 

s.r.o., 

Bratislava 3, 6 

181 792 0 - 35,0 - 30 469 - 2 570 0 974 0 

27. Plastic 

Omnium Auto 

Exteriors, 

s.r.o., Lozorno 

179 517 158 

989 

12,9 59,7 46,7 26 641 -7,9 3 601 6 

601 

699 691 

28. Sejong 

Slovakia, 

s.r.o., 

Lietavská 

Lúčka 

171 603 185 

237 

-7,4 1,5 3,7 5 215 -1,5 105 9 165 172 

29. Iljin Slovakia, 

s.r.o., 

Pravenec 

167 286 150 

899 

10,9 50,9 51,3 15 644 -9,8 5 146 7 

487 

307 324 

30. Donghee 

Slovakia, 

s.r.o., Strečno 

152 156 140 

206 

8,5 26,2 31,7 19 684 47,8 2 426 780 493 486 

31. Protherm 

Production, 

s.r.o., Skalica 

152 154 178 

427 

-14,7 97,3 95,6 25 551 -12,0 14 185 16 

352 

463 511 

32. Hyundai Steel 

Slovakia, 

s.r.o., Gbeľany 

139 464 140 

651 

-0,8 0,4 n 8 416 -29,9 5 100 8 

575 

55 56 

33. IAC Group 

(Slovakia), 

s.r.o., Lozorno 

138 443 116 

170 

19,2 42,8 51,9 16 700 246,6 2 598 1 

537 

801 554 

34. Brose 

Bratislava, 

s.r.o., Lozorno 

136 277 148 

072 

-8,0 74,4 71,0 13 651 -7,1 2 594 3 

195 

367 382 

35. Mahle Behr 

Námestovo, 

s.r.o., 

Námestovo 

136 072 108 

334 

25,6 n n 13 921 7,0 7 348 5 

917 

215 145 

36. Seoyon E-

HWA 

134 547 157 

498 

-14,6 3,9 23,6 12 235 -11,9 258 1 

964 

611 631 
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automotive 

Slov., s.r.o., 

Dubnica 

n/Váhom 

37. GGP Slovakia, 

s.r.o., Poprad 

7 

133 074 121 

074 

9,9 100,0 100,0 9 256 68,5 957 2 

133 

300 316 

38. Yanfeng Slov. 

Automotive 

Interior 

Systems, 

s.r.o., 

Bratislava 

117 564 62 

205 

89,0 95,8 83,3 24 465 73,8 179 -7 

036 

975 694 

39. Rehau, s.r.o., 

Bratislava 

115 363 127 

309 

-9,4 8,3 29,2 9 518 -26,1 6 644 8 

731 

51 46 

40. Prodcen, 

s.r.o., 

Predmier 

113 359 97 

053 

16,8 91,4 92,0 41 030 31,1 18 431 13 

866 

555 454 

41. ŽOS Trnava, 

a.s., Trnava 8 

109 889 115 

139 

-4,6 63,2 57,9 33 802 -5,3 1 903 2 

628 

1 206 1 

241 

42. Trim Leader, 

a.s., Košťany 

nad Turcom 3 

108 772 93 

393 

16,5 44,1 50,6 19 292 -10,5 1 439 2 

809 

1 109 1 

124 

43. Boge 

Elastmetall 

Slovakia, a.s., 

Trnava 

104 293 98 

936 

5,4 94,6 94,0 22 959 14,3 3 714 2 

325 

719 644 

44. Tomra Sorting, 

s.r.o., Senec 

102 410 96 

339 

6,3 100,0 99,0 13 758 20,7 1 445 1 

923 

189 174 

45. Tower 

Automotive, 

a.s., Malacky 

101 771 116 

096 

-12,3 24,7 22,8 16 042 4,9 -2 350 -2 

166 

515 514 

46. Fine DNC 

Slovakia, 

s.r.o., 

Voderady 

93 106 90 

353 

3,0 3,2 2,5 5 184 86,3 -2 283 -3 

564 

192 193 

47. Slovnaft 

montáže a 

92 517 69 

531 

33,1 0,2 0,3 16 366 11,6 720 609 454 443 
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opravy, a.s., 

Bratislava 

48. Schindler 

eskalátory, 

s.r.o., 

Dunajská 

Streda 

87 849 47 

132 

86,4 98,5 100,0 11 265 43,7 2 880 1 

179 

227 190 

49. Yazaki Wiring 

Technologies 

Slovakia, 

s.r.o., 

Michalovce 9 

86 128 112 

775 

-23,6 99,5 100,0 25 248 -17,0 -7 634 -7 

857 

2 646 3 

250 

50. Miba Sinter 

Slovakia, 

s.r.o., Dolný 

Kubín 10 

85 754 76 

404 

12,2 99,0 99,6 32 303 6,0 10 129 10 

934 

840 749 

51. Danfoss 

Power 

Solutions, a.s., 

Považská 

Bystrica 

85 516 81 

922 

4,4 98,7 98,3 20 123 -6,3 5 697 4 

447 

546 537 

52. PSL, a.s., 

Považská 

Bystrica 3 

84 696 80 

882 

4,7 98,7 98,6 28 975 3,0 7 544 3 

333 

814 802 

53. GeWiS 

Slovakia, 

s.r.o., 

Prievidza 

83 384 66 

404 

25,6 97,7 99,4 30 986 28,0 5 176 3 

451 

1 079 962 

54. Crown Bevcan 

Slovakia, 

s.r.o., 

Kechnec 

78 777 88 

729 

-11,2 99,9 100,0 9 142 -1,2 1 144 183 167 163 

55. Benteler 

Automotive 

SK, s.r.o., 

Malacky 

77 184 73 

695 

4,7 49,1 46,6 13 166 19,6 1 087 904 365 339 

56. MAKS-D, 

s.r.o., Nováky 

75 696 22 

407 

237,8 67,3 35,3 2 978 41,0 550 585 56 50 
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57. Grupo Antolin 

Bratislava, 

s.r.o., 

Bratislava 

75 442 72 

120 

4,6 14,2 13,7 9 075 -4,5 1 794 3 

061 

233 187 

58. KE Prešov 

Elektrik, s.r.o., 

Prešov 

73 984 60 

993 

21,3 100,0 100,0 15 257 26,2 6 225 4 

698 

701 578 

59. Nissens 

Slovakia, 

s.r.o., 

Čachtice 11 

73 792 65 

899 

12,0 100,0 100,0 17 487 11,3 3 104 2 

646 

618 668 

60. Wertheim, 

s.r.o., 

Dunajská 

Streda 

71 877 61 

849 

16,2 72,3 67,0 15 719 12,5 1 761 1 

711 

573 547 

61. Energyco, 

s.r.o., 

Rožňava 

71 826 91 

532 

-21,5 n n 4 603 23,6 201 262 106 93 

62. Magneti 

Marelli 

Powertrain 

Slovakia, 

s.r.o., 

Kechnec 

71 590 64 

015 

11,8 100,0 100,0 8 882 -18,5 -2 948 254 311 256 

63. Webasto 

Donghee 

Slovakia, 

s.r.o., Strečno 

70 378 52 

508 

34,0 49,9 45,0 6 434 29,8 902 1 

078 

183 117 

64. Kongsberg 

Automotive, 

s.r.o., Vráble 

69 954 63 

710 

9,8 85,8 88,5 9 861 29,1 -4 478 -2 

682 

841 601 

65. PHA Slovakia, 

s.r.o., Bytča 

67 703 56 

873 

19,0 0,0 0,0 5 178 11,6 801 673 164 158 

66. Webasto 

Convertibles 

Slovakia, 

s.r.o., Veľký 

Meder 

66 134 66 

256 

-0,2 99,9 99,9 11 169 -3,8 1 036 1 

116 

468 487 
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67. Hella 

Innenleuchten-

Systeme 

Bratislava, 

s.r.o., 

Bratislava 12 

65 312 57 

242 

14,1 79,4 76,4 8 895 12,4 3 172 3 

789 

176 158 

68. Delphi 

Slovensko, 

s.r.o., Senica 

62 101 97 

431 

-36,3 0,5 14,9 5 029 131,1 1 179 -6 

638 

142 260 

69. MAR SK, 

s.r.o., Sučany 

56 233 50 

947 

10,4 97,5 97,7 8 398 23,7 384 1 

382 

220 184 

70. Schindler 

Dunajská 

Streda, a.s., 

Kostolné 

Kračany 

55 856 56 

855 

-1,8 98,2 98,3 9 986 -30,5 2 422 6 

578 

198 192 

71. Eissmann 

SMP 

Automotive 

Interieur 

Slovensko, 

s.r.o., Holíč 

55 744 42 

306 

31,8 70,8 50,1 15 441 77,5 2 094 799 717 474 

72. Omnia KLF, 

a.s., Kysucké 

Nové Mesto 

55 228 63 

388 

-12,9 n 37,8 10 662 -8,1 434 648 338 336 

73. Daechang 

Seat SK, 

s.r.o., Kysucké 

Nové Mesto 

13 

54 131 3 

664 

- n n 8 343 - 5 621 561 55 7 

74. SAM - 

Shipbuilding 

and 

Machinery, 

a.s., Bratislava 

52 852 50 

217 

5,2 37,1 34,6 18 287 30,9 5 417 4 

789 

487 513 

75. Kinex 

Bearings, a.s., 

Bytča 

51 817 52 

088 

-0,5 83,7 84,2 19 118 314,6 388 841 1 147 96 
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76. FTE 

automotive 

Slovakia, 

s.r.o., Prešov 

50 333 16 

262 

209,5 92,0 75,8 6 886 182,9 2 165 609 188 74 

77. Silgan Metal 

Packaging 

Nove Mesto, 

a.s., N. M. 

n/Váhom 

50 068 61 

053 

-18,0 93,1 94,2 8 119 -13,9 1 023 2 

054 

281 277 

78. Dong Jin 

Precision 

Slovakia, 

s.r.o., Dolná 

Streda 

49 856 42 

209 

18,1 4,7 1,6 8 850 111,6 3 086 525 203 229 

79. Bonfiglioli 

Slovakia, 

s.r.o., 

Považská 

Bystrica 

49 700 47 

658 

4,3 100,0 100,0 7 896 10,3 1 793 1 

743 

236 225 

80. Miba Steeltec, 

s.r.o., Vráble 

10 

49 447 48 

430 

2,1 96,6 96,3 17 916 1,4 3 510 3 

159 

458 450 

81. POSS-SLPC, 

s.r.o., 

Voderady 

48 596 34 

479 

40,9 38,0 40,3 2 526 79,2 893 249 36 32 

82. Antolin 

Trnava, s.r.o., 

Trnava 14 

48 225 12 

847 

- 99,9 99,8 9 968 - -1 508 -999 405 336 

83. Andritz 

Slovakia, 

s.r.o., 

Humenné 

47 334 32 

306 

46,5 100,0 100,0 7 295 51,3 224 -115 335 290 

84. Technogym 

E.E, s.r.o., 

Bratislava 

47 224 51 

814 

-8,9 100,0 100,0 13 216 -4,7 1 906 724 459 527 

85. MSM Martin, 

s.r.o., Dubnica 

nad Váhom 

46 027 29 

126 

58,0 56,2 53,6 14 496 54,3 4 674 2 

480 

446 453 
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86. KJG, a.s., 

Čachtice 

45 402 47 

556 

-4,5 48,6 45,4 12 039 -5,0 1 821 3 

549 

328 302 

87. Eissmann 

Automotive 

Slovensko, 

s.r.o., Holíč 

45 339 50 

621 

-10,4 39,0 49,1 10 846 4,9 -1 790 -551 464 530 

88. Daejung 

Europe, s.r.o., 

Dubnica nad 

Váhom 

44 502 39 

754 

11,9 2,1 6,3 5 935 3,3 73 752 281 263 

89. Carcoustics 

Slovakia 

Nováky, s.r.o., 

Nováky 

44 307 34 

543 

28,3 85,8 82,9 4 363 224,6 -1 964 -3 

282 

303 225 

90. ECS 

Slovensko, 

s.r.o., 

Bratislava 

43 082 41 

259 

4,4 99,1 99,6 6 994 -1,1 2 160 3 

025 

152 125 

91. Küster - 

automobilová 

technika, 

s.r.o., 

Vlkanová 

42 973 47 

085 

-8,7 71,1 72,8 14 167 -1,1 3 959 4 

070 

438 457 

92. RMS, a.s., 

Košice 

41 751 46 

911 

-11,0 0,0 0,0 19 304 -2,6 769 1 

312 

794 795 

93. PPS Group, 

a.s., Detva 8 

41 565 46 

406 

-10,4 95,9 90,0 17 374 9,2 926 -4 

422 

788 948 

94. Streit Trnava, 

s.r.o., Zavar 

41 324 35 

544 

16,3 99,6 99,4 5 250 7,9 844 677 195 194 

95. Tubex 

Slovakia, 

s.r.o., 

Žarnovica 

40 934 37 

097 

10,3 98,1 99,6 9 711 29,8 1 974 704 305 275 

96. Cemm Thome 

SK, s.r.o., 

Prešov 

40 799 32 

914 

24,0 98,2 97,1 16 987 13,3 5 545 5 

061 

862 784 

97. SE Bordnetze 

- Slovakia, 

39 375 48 

721 

-19,2 n n 11 915 10,3 -1 579 -376 793 971 
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s.r.o., Nitra 9 

98. Martinrea 

Slovakia Fluid 

Systems, 

s.r.o., Svätý 

Jur 

38 313 34 

919 

9,7 100,0 100,0 10 648 20,7 1 884 414 342 343 

99. Manz 

Slovakia, 

s.r.o., Nové 

Mesto nad 

Váhom 

37 858 47 

602 

-20,5 100,0 100,0 7 091 -23,5 1 044 2 

291 

223 232 

100. LKW 

Komponenten, 

s.r.o., 

Bánovce nad 

Bebravou 

36 189 32 

628 

10,9 100,0 99,9 8 218 15,4 1 697 1 

439 

179 172 

101. IMC Slovakia, 

s.r.o., 

Považská 

Bystrica 

35 534 32 

698 

8,7 82,3 82,2 7 616 -5,1 1 088 1 

853 

226 217 

102. Immergas 

Europe, s.r.o., 

Poprad 

35 039 40 

147 

-12,7 n n 5 599 -35,2 3 102 5 

504 

81 76 

103. Brovedani 

Slovakia, 

s.r.o., Galanta 

34 852 34 

720 

0,4 100,0 100,0 12 572 8,0 2 776 3 

945 

313 287 

104. TI-Hanil 

Slovakia, 

s.r.o., Čadca 

34 253 31 

173 

9,9 53,7 55,5 12 868 17,6 5 655 4 

425 

338 305 

105. MTA Slovakia, 

s.r.o., 

Bánovce nad 

Bebravou 

33 409 30 

791 

8,5 n 95,4 9 547 42,6 2 139 1 

297 

247 238 

106. Estamp 

Slovakia, 

s.r.o., Zlaté 

Moravce 

32 301 31 

347 

3,0 77,8 79,2 5 770 5,1 1 211 1 

983 

185 178 

107. Treves 32 136 32 -1,1 n n 4 032 31,7x -2 030 -4 363 339 
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Textiles & 

Seat 

Components 

Slov., s.r.o., 

Kežmarok 

501 702 

108. Slovenské 

energetické 

strojárne, a.s., 

Tlmače 8 

31 915 100 

371 

-68,2 n 59,5 n n n 149 n 853 

109. MicroStep, 

s.r.o., 

Bratislava 

31 661 29 

947 

5,7 88,6 87,4 8 092 -13,3 258 1 

171 

376 335 

110. SWEP 

Slovakia, 

s.r.o., Seňa 

31 652 33 

677 

-6,0 100,0 100,0 8 191 5,9 1 515 1 

557 

247 225 

111. IEE Sensing 

Slovakia, 

s.r.o., Veľká 

Ida 

30 602 30 

205 

1,3 n n 11 364 15,9 2 435 1 

298 

514 511 

112. Craemer 

Slovakia, 

s.r.o., 

Liptovský 

Mikuláš 

30 511 27 

875 

9,5 77,9 73,5 9 653 12,5 1 829 1 

634 

134 124 

113. Mahle Engine 

Components 

Slovakia, 

s.r.o., Dolný 

Kubín 

29 849 24 

269 

23,0 92,6 90,5 9 749 24,5 2 786 1 

777 

241 219 

114. Honeywell, 

s.r.o., 

Bratislava 

29 264 29 

920 

-2,2 8,4 7,1 5 194 7,5 1 244 1 

292 

56 54 

115. ŽOS Vrútky, 

a.s., Vrútky 

28 799 97 

838 

-70,6 11,6 1,6 14 194 -56,8 -5 013 9 

137 

920 1 

092 

 

 

1 Tržby za predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru (Revenues from the sale of own products, services and 

merchandise), 2 Spoločnosť vznikla 1. marca 2016 odčlenením Automotive Exteriors Slovakia s.r.o. od Faurecia 
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Slovakia, s.r.o., Bratislava, ktorá zanikla bez likvidácie k 31. máju 2016. Na účely porovnania boli v účtovnej závierke 

zahrnuté aj údaje Faurecia Slovakia za prvých 5 mesiacov (The company was established on March 1, 2016 by 

separation of Automotive Exteriors Slovakia s.r.o. from Faurecia Slovakia, s.r.o., Bratislava, which ceased to exist without 

liquidation as of May 31, 2016. For the purpose of comparison, Faurecia Slovakia data were included in the financial 

statements for the first 5 months), 3 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. septembra 2016 (Figures for the 

financial year ending September 30, 2016), 4 Spoločnosť spustila výrobu v novembri 2015 (The company started 

production on November 2015), 5 Do 22. augusta 2017 Secop, s.r.o., Zlaté Moravce (Until August 22, 2017 called Secop, 

s.r.o., Zlaté Moravce), 6 Spoločnosť vznikla 16. januára 2016. Údaje sú len za obdobie deväť mesiacov (The company 

was established on January 16, 2016. Figures are only for 9 months), 7 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. 

augusta 2016 (Figures for the financial year ending August 31, 2016), 8 Konsolidované údaje nedodstupné, uvedené sú 

individuálne (Consolidated data are not available, individual are shown), 9 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. 

marca 2017 (Figures for the financial year ending March 31, 2017), 10 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. 

januára 2017 (Figures for the financial year ending January 31, 2017), 11 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 30. 

apríla 2017 (Figures for the financial year ending April 30, 2017), 12 Údaje sú za hospodársky rok končiaci sa 31. mája 

2017 (Figures for the financial year ending May 31, 2017), 13 Spoločnosť vznikla 12. septembra 2015 (The company was 

established on September 12, 2015) 14 Spoločnosť vznikla 16. mája 2015 (The company was established on May 16, 

2015) 

 

n - nedostupný údaj (not available) 

 

Ak nie je uvedené inak, údaje sú konsolidované podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS. Za 

podniky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, sú uvedené individuálne údaje (If not specified otherwise, 

figures are consolidated based on International Financial Reporting Standards. For companies not obliged to consolidate, 

individual figures are shown) PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, 

zostavila TREND Analyses / 

 

SOURCE: data disclosed by companies, updated from the Slovak Register of Financial Statements, researched by 

TREND Analyses 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Psst: Čítame si tiché knihy! 

 [Plus jeden deň; 223/2017; 28/09/2017; s.: 10,11; Branislav Sarňák ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Spišiak Dominik (22) prišiel s revolučnou hračkou pre škôlkarov +++ Vyhral s ňou súťaž v Česku a v zahraničí už prerazil 

 

smižany - V zahraničí už prerazili, ale na Slovensku o nich ešte veľa ľudí ani netuší. Piqipi quiet books (tiché knihy – 

pozn.) sú novým detským hitom určeným aj pre najmenších škôlkarov. Hracie knihy si už obľúbili aj za hranicami a 
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Slovensku urobili dobré meno napríklad v súťaži Hračka roku 2017 v Česku, ktorú bezpečne vyhrali. Za hračko–knižným 

projektom stojí pritom iba 22–ročný Slovák Dominik Rusňák a jeho kamaráti. 

 

Tvorcovia hračky, ktorá pomáha rozvíjať jemnú motoriku aj fantáziu, pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi. "Samotná 

myšlienka výroby Piqipi quiet books vznikla pred viac ako rokom, keď sme si povedali, že na detskom trhu takýto výrobok 

chýba. Navrhli sme preto vlastné knihy. Celosvetovo ich volajú quiet books, pretože táto hračka v dnešných 

elektronických časoch počas hry nevydáva žiadne zvuky, a na druhej strane, keď sa s ňou dieťa začne hrať, je také 

sústredené, že stíchne aj ono," povedal Dominik Rusňák. Napriek tomu, že deti dnes chcú skôr digitálne hračky, Spišiak 

sa nebál ísť proti prúdu. "Digitálna doba nás začína presahovať. Ľudia chápu význam a hodnotu hračiek, ktoré sú ručne 

robené. Naše knihy navyše nekazia deťom oči," tvrdí Dominik Rusňák a prezrádza aj ďalší hlavný cieľ: "Kniha je 

zameraná na rozvoj jemnej motoriky a fantázie. Má ucelený dej, strany nezošívame náhodne. Časť príbehu tvoríme my, 

no väčšiu časť nechávame deťom, lebo ich fantázia a predstavivosť nemajú hranice." Rusňák zatiaľ vytvoril päť kolekcií, 

tri boli o zvieratkách o zajkovi, psíkovi, opičke, jedna bola zameraná pre chlapčekov, druhá pre dievčatká. Slovenský trh 

tieto Piqipi quiet books zatiaľ úplne nepozná, no v zahraničí už slovenský nápad prerazil. Vyhrať súťaž hračiek v 

konkurencii desiatok konkurentov, to sa nepodarí každému. "Teraz už s úsmevom spomínam na moment prihlasovania, 

keď som vyhlásil, že súťaž vyhráme. Počas vyhodnotenia som bol v napätí, no odborná porota napokon hračku ocenila a 

vysokým počtom bodov sme konkurentov predstihli aj v diváckom hlasovaní, čo zaručilo naše jednoznačné víťazstvo," 

prízvukuje sympatický Spišiak. Za rok existencie si Dominik Rusňák vďaka svojej šikovnosti otvoril dvere na mnohé 

zahraničné trhy. "V súčasnosti pôsobíme na Slovensku, v Česku, ale značka sa momentálne dobre rozbieha aj v 

Amerike, Nemecku, vo Francúzsku a v Anglicku. Hračku však vieme poslať prakticky kamkoľvek do sveta." Branislav 

Sarňák, FOTO: facebook piqipi 

 

Čo sa dá s knihou všetko robiť? 

 

Ide o ručnú prácu a každý výtlačok stojí 50 eur. Kúpiť si ju môžete na webovej stránke piqipi. sk a zahraničné centrály 

majú vlastné mutácie stránok. "Som si istý, že 50 eur nie je málo. Je však potrebné poznamenať, že knihy obsahujú viac 

ako 200 materiálov, 100 súčiastok, 10 strán unikátneho obsahu, tri súpravy abecedy, čísla, fotorámček a kombináciu 

niekoľkých hračiek dokopy. Deti si môžu párovať farby, skladať puzzle, hrať piškvorky, prepletať šnúrky, zapínať gombíky, 

suché zipsy či cvoky a mnoho ďalšieho," ozrejmil. V balení knihy je aj niekoľko prekvapení. Obsahuje omaľovánku, 

ceruzky, magnetku či pexeso. 

 

Čísla o knihe 

 

2 roky majú škôlkari, ktorí sa už môžu s knihou hrať. 

 

22 rokov má hlavný vynálezca knihy Dominik Rusňák. 

 

50 eur je cena jedného výtlačku 
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Foto: 

 

Kniha je pre deti zábavkou na celé hodiny. 

 

Publikácia ponúka množstvo tém. 

 

Zahrajú sa s ňou dvojročné aj šesťročné deti. 

 

Príbehy si tvoria aj samotní malí čitatelia. 

 

Kniha pomáha rozvíjať fantáziu aj jemnú zručnosť. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Jedno striebro a päť bronzov putuje na Spiš 

 [spis.korzar.sme.sk; 28/09/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20656447/jedno-striebro-a-pat-bronzov-putuje-na-spis.html 

 

Slovenský šampionát sa konal v Nových Zámkoch. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. S jednou striebornou a piatimi bronzovými medailami sa do Spišskej Novej Vsi vrátili atletické 

talenty zo slovenského šampionátu, ktorý sa konal v Nových Zámkoch. 

 

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. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20656447/jedno-striebro-a-pat-bronzov-putuje-na-spis.html
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To sa posledný septembrový deň zúčastní v Chorvátsku medzištátneho stretnutia Chorvátsko - Česko - Maďarsko - 

Slovinsko – Slovensko. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 28. septembra 

 [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20657379/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-28-septembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

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

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

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 

 

https://korzar.sme.sk/c/20657379/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-28-septembra.html
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

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 

 

Lekáreň Anett, Levočská 59/1808 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS, Mnoheľova 2, +421 524283134 

 

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

 

Avicena, Nemocničná 41 

 

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 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 
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SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Vytrvalci súťažili v nádhernej prešovskej scenérii 

 [presov.korzar.sme.sk; 28/09/2017; Ján Jacoš ; Zaradenie: Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20658943/vytrvalci-sutazili-v-nadhernej-presovskej-scenerii.html 

 

Popri behu nechýbal ani nordic walking. 

 

PREŠOV. Oblastný bežecký spolok v Prešove pripravil v spolupráci s atletickým klubom TJ Slávia PU a mestom Prešov 

jedenásty ročník obľúbených bežeckých pretekov Prešovská horská pätnástka. 

 

Záštitu nad podujatím mala primátorka Prešova Andrea Turčanová, ktorá absolvovala aj disciplínu Nordic Walking. 

 

Veľký kus práce pri príprave týchto pretekov urobili František Bednár a Blažej Baran. 

 

Vytrvalci a vytrvalkyne si na tomto podujatí pochvaľujú najmä to, že prebieha v nádhernej prírodnej scenérii. 

 

Bežecká rodina blahoželala k životnému jubileu Danke Jendrichovskej. 

 

Z výsledkov 

 

Muži do 39 rokov: 1. Bak (Generali Run Team) 57:14 min, 2. Biringer (AK Slovan Levoča) 1:00:43 h, 3. Ďurta (Prievidza) 

1:04:57, 4. M. Janič (Slávia PU Prešov) 1:05:30, 

 

40- až 49-roční: 1. M. Čebra (OBS Prešov) 1:02:57, 2. Sidoriak (Bardejov) 1:04:30, 3. M. Jurašek (MTC Vyšná 

Šebastová) 1:05:16, 

 

50- až 59-roční: 1. J. Tomeček (Tulčík) 1:01:51, 2. P. Andraščík (OBS Prešov WAJASY) 1:02:21, 3. F. Dlugosz (Poľsko) 

1:03:06, 

 

60- až 69-roční: 1. M. Hrušovský (Spišská Nová Ves) 1:07:03, 2. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 1:07:45, 3. P. Kačala 

(OBS Prešov) 1:20:08, 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20658943/vytrvalci-sutazili-v-nadhernej-presovskej-scenerii.html
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70-roční a starší (10 km): 1. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 55:53, 2. V. Kassay (Maras team Prešov) 1:38:43. 

 

Ženy do 34 rokov: 1. Z. Iľovová (Maras team Prešov) 1:10:34, 2. I. Szaboová (Košice) 1:15:47, 3. Z. Daňková (ZasRun Š. 

Bohdanovce) 1:16:16, 

 

35- až 49-ročné: 1. G. Kleinová (Road Runners) 1:33:45, 2. Špirengová (Road Runners) 1:40:07, 3. K. Szaboová (Košice) 

1:40:24, 

 

50-ročné a staršie: 1. D. Jendrichovská (Maras team Prešov) 1:24:01. 

 

Memoriál Ľuba Kuzmiaka (5 km): 1. M. Kalina (Prešov) 21:54, 2. Demočko (Maras team Prešov) 24:54, 

 

dorastenci: 1. A. Tomeček (Obalservis Košice) 18:46. 

 

Nordic Walking – muži do 55 rokov (5 km): 1. J. Šoltés (OcÚ Rokycany) 41:39, 2. J. Turčan (Prešov) 1:01:07, 

 

nad 55 rokov: 1. Kostráb 42:17, 2. Tomečko (obaja NW-Runnig Prešov) 47:38, 

 

ženy do 55 rokov: 1. Vdovjaková (Tatranky) 47:37, 2. A. Turčanová (Prešov) 1:01:07, 

 

nad 55 rokov: 1. Demeková (NW-Running Prešov) 44:51, 2. Knižková (Tatranky) 46:27. 

 

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č. 38/2017. V predaji od utorka 26. septembra do pondelka 2. októbra. 

Pridajte sa aj do facebookovej skupiny Šport Šariš, kde nájdete viac aktuálnych športových správ z regiónu. 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Kam za kultúrou - štvrtok 28. septembra 

 [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20657950/kam-za-kulturou-stvrtok-28-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20657950/kam-za-kulturou-stvrtok-28-septembra.html
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KOŠICE: CINEMAX - LEGO Ninjago o 16.10, 17.30, 3D o 15.10, Hráči so smrťou o 16.30, 18.30, 20.50, TO o 19.50, 

20.40, Ktorý je ten pravý? o 18.50, Amityville: Prebudenie o 21.00, Malý Yeti o 15.50, Čiara o 18.00, Kingsman: Zlatý kruh 

o 17.20, Záhradníctvo: Dezertér o 15.40, 18.10, EMOJI FILM o 15.20, Španielska kráľovná o 20.20, Veľká oriešková 

lúpež o 15.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 17.10, ARTMAX KONCERT - Black Sabbath: The End of The End o 20.30, 

20.40 hod., STER CENTURY CINEMAS - Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so smrťou o 18.20, Záhradníctvo: 

Dezertér o 17.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.10, 20.00, Nina o 16.00, Ktorý je ten pravý? o 16.30, To o 17.40, 20.10, Po 

strništi bos o 15.40, Čiara o 19.50 hod., ÚSMEV - To o 21.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so smrťou o 18.20, 

Záhradníctvo: Dezertér o 17.50, Kingsman: Zlatý kruh o 20.00, Nina o 16.00, Ktorý je ten pravý? o 16.30, To o 17.40, 

20.10, Po strništi bos o 15.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Moje baby o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Janko 

Hraško a iné hraškoviny o 9.30 hod., THÁLIA - Akí sú maďari? o 19.00 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Škriepky na korze o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, 

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Maďarská grafika na 

začiatku XXI. storočia (do 1. 10.), MIROSLAV RÓNAI: Výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea (8. 10.), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad, 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.), 
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MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a 

galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky 

letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

 

ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - (performance) Maja Renn (PL) - Definuj priestor od 19.00 do 20.00 hod., 

 

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, Od kolísky po hrob v znamení dreva, vernisáž o 16.30 

hod., TREBIŠOV: 

 

GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Not so blank (do 15. 10.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00 hod., Music Lab o 17.00, Martin Blaško / Alžběta Chmelíková: 

Forest (Set of Reality) o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - (prednáška) Na rovinu o investovaní o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - LEGO Ninjago o 16.10, 17.30, 3D o 15.10, Hráči so smrťou o 18.30, 20.50, TO o 19.50, 

Španielska kráľovná o 15.20, Čiara o 18.00, Amityville: Prebudenie o 21.00, Ktorý je ten pravý? o 15.20, Kingsman: Zlatý 

kruh o 17.30, Malý Yeti o 15.20, Záhradníctvo Dezertér o 17.50, ARMTAX KONCERT - Black Sabbath: The End of The 

End o 20.30, 20.40 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Amityville: Prebudenie o 18.30, Hráči so smrťou o 18.20, Kingsman: Zlatý kruh o 20.40, LEGO 

Ninjago o 17.40, 3D o 16.00, Malý Yeti o 15.30, TO o 20.10, Záhradníctvo: Dezertér o 16.00, ARTMAX KONCERT: Black 

Sabbath: The End of The End o 20.30 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - Nina o 19.30 hod., 

 

LEVOČA: Španielska kráľovná o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Horúca sprcha o 18.30 hod., KINO SCALA - František Nedvěd 70 o 

19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

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

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

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

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

trojrozmerným materiálom; 

 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, S 

 

ABINOV: 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; Lukáš Pažitka - Krajiny 

(do 1. 10.); 

 

ELEKTRÁREŇ TG - Lukáš Pažitka - Krajiny (do 1. 10.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 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 

 

1.36.  Tipy na dnes - štvrtok 28. septembra 

 [korzar.sme.sk; 28/09/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20656346/tipy-na-dnes-stvrtok-28-septembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Beseda v knižnici 

https://korzar.sme.sk/c/20656346/tipy-na-dnes-stvrtok-28-septembra.html
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KOŠICE. Dnes o 16.30 hod. sa v pobočke v Barci uskutoční beseda so spisovateľkou Janou Pronskou. 

 

Pro tebe cokoliv 

 

KOŠICE. V Historickej radnici sa dnes o 19.00 hod. začína predstavenie Pro tebe cokoliv hosťujúceho divadla Kalich z 

Prahy. 

 

Medzinárodný jazzový festival 

 

KOŠICE. Dnes od 19.00 hod. sa v GES Clube predstaví Middle Europen Quintet, Peter Sarik Trio feat. Nikolette Szoke a 

Peter Lipa. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. LEGO Ninjago o 16.10, 17.30, 3D o 15.10, Hráči so smrťou o 16.30, 18.30, 20.50, TO o 19.50, 20.40, Ktorý je 

ten pravý? o 18.50, Amityville: Prebudenie o 21.00, Malý Yeti o 15.50, Čiara o 18.00, Kingsman: Zlatý kruh o 17.20, 

Záhradníctvo: Dezertér o 15.40, 18.10, EMOJI FILM o 15.20, Španielska kráľovná o 20.20, Veľká oriešková lúpež o 

15.00, Barry Seal: Nebeský gauner o 17.10, ARTMAX KONCERT - Black Sabbath: The End of The End o 20.30, 20.40 

hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so smrťou o 18.20, Záhradníctvo: Dezertér o 17.50, Kingsman: Zlatý kruh 

o 17.10, 20.00, Nina o 16.00, Ktorý je ten pravý? o 16.30, To o 17.40, 20.10, Po strništi bos o 15.40, Čiara o 19.50 hod. 

 

Kino Úsmev 

 

KOŠICE. To o 21.00 hod. 

 

Štátne divadlo 

 

KOŠICE. MALÁ SCÉNA - Moje baby o 19.00 hod. 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 

 

KOŠICE. Alžbetina 38 - Janko Hraško a iné hraškoviny o 9.30 hod., 
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THÁLIA 

 

KOŠICE. Akí sú maďari? o 19.00 hod. 

 

Tabačka Kulturfarbik 

 

KOŠICE. Roztoč to! o 18.00 hod., Music Lab o 17.00, Martin Blaško / Alžběta Chmelíková: Forest (Set of Reality) o 19.00 

hod. 

 

HALMISPACE 

 

KOŠICE. Hlavná 21 - (prednáška) Na rovinu o investovaní o 18.00 hod. 

 

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. 
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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 

 

PREŠOV. Hudobná mozaika súčasného svetoznámeho francúzskeho umelca pod umelou hviezdnou oblohou. Program 

vhodný pre stredo-školákov 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. 
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20. Čaj o piatej u Rákociho 

 

PREŠOV. Hlavná tematika Vôňa dreva v interiéri (historický nábytok). Prezentácia bude spojená s prehliadkou výstavy 

770 – Prešov – mesto v srdci Európy. Rákociho palác, Hlavná 86 o 17.00 hod. 

 

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. 

 

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 tvorba ponúka pestrú expozíciu, v ktorej je zobrazená 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 výstavbu fotografii nórskej drevenej sakrálnej architektúry, od 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. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Na Drienovskej desiatke najrýchlejší Szabo a Iľovová 

 [Prešovský večerník; 28/09/2017; s.: 14; Redakcia ; Zaradenie: Šport] 
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Druhý ročník bežeckých pretekov Drienovská desiatka mal vydarený priebeh. Na náročnú desaťkilometrovú trať smerom 

na Šarišské Bohdanovce sa vydalo až stosedem účastníkov. V hlavných kategóriách zvíťazili Jaroslav Szabo a Zuzana 

Iľovová. Treba podčiarknuť, že všetci štartujúci dobehli aj do cieľa. Reakcie bežcov na toto podujatie boli pozitívne, 

vyzdvihol ho aj víťazný Szabo. Po absolvovaní náročnej trasy sa aktéri mali možnosť posilniť domácim guľášom aj pitným 

režimom. Oproti prvému ročníku sa súčasťou Drienovskej desiatky stal aj beh najmladších, sily si zmerali v dvoch 

kategóriách. Podujatie malo pozitívny ohlas. Podľa slov starostu obce Petra Tomku takú veľkú účasť ani neočakávali a 

veľmi milo ich potešila. Tiež zvýraznil, že všetci sa už teraz môžu tešiť na tretie pokračovanie Drienovskej desiatky. Muži 

do 39 rokov: 1. J. Szabo 33:18 min, 2. Tomeček 35:04, 3. M. Bendik (všetci Obalservis Košice) 33:18, 7. Š. Marcin 

(Drienov) 44:48, 40- až 49-roční: 1. Wydra (Mszana Dolna) 34:10, 2. Babjak (JM Demolex Bardejov) 35:43, 3. Pulik 

(Metropol Košice) 36:20, 4. M. Čebra (OBS Prešov) 41:20, 50až 59-roční: 1. Wojcik (Mszana Dolna) 37:38, 2. Bogár 

(Maďarsko) 40:51, 3. M. Safko (MTC Vyšná Šebastová) 41:02, 60- až 69-roční: 1. M. Hrušovský (Spišská Nová Ves) 

43:27, 2. L. Kormaník (Sokol Ľubotice) 44:05, 3. P. Kačala (OBS Prešov) 45:28, 70-roční a starší: 1. Pribičko (ŽSR 

Košice) 50:30, 2. F. Stanek (MTC Vyšná Šebastová) 52:07, 3. Parilák (Michalovce) 58:32, 4. Sivulič (OBS Prešov) 59:27. 

Ženy do 34 rokov: 1. Z. Iľovová (Maras team Prešov) 45:42, 2. B. Balogová (Biatlon ŠK Prešov) 47:02, 3. A. Hudáková 

(Active life) 47:39, 35-až 49-ročné: 1. E. Ondrijová (MTC Vyšná Šebastová) 46:15, 2. T. Vargová (Košice) 50:00, 3. D. 

Hricová (Košice) 57:01, 4. S. Dulebová (Maras team Prešov) 1:01:06 h, 50-ročné a staršie: 1. I. Varga (Maďarsko) 49:54, 

2. A. Tiszová (Košice) 51:46, 3. D. Jendrichovská (Maras team Prešov) 55:09. 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Odovzdali sme ocenenia víťazom ankety Športovec mesiaca júl 2017 

 [Prešovský večerník; 28/09/2017; s.: 12,13; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Minulý týždeň zavítali do redakcie dvaja úspešní športovci a jeden "zástupca". Prišli si prevziať ocenenie za 

víťazstvo v súťažnej ankete Športovec mesiaca júl 2017, ktorú sme na začiatku tohto roka obnovili na stránkach našich 

novín. Jej úlohou je zviditeľniť šport v našom meste, no v prvom rade jednotlivcov, ktorí svojimi výkonmi a výsledkami dali 

medzi fanúšikmi o sebe najviac vedieť – a to v troch kategóriách – dospelí (nad 18 rokov), dorastenci, juniori a kadeti (od 

16 do 18 rokov vrátane), žiaci (do 15 rokov vrátane). Čitatelia môžu kedykoľvek posielať svoje tipy na adresu 

sport@povecernik.sk . 

 

Po sčítaní hlasov sa športovcami mesiaca jún 2017 stali: v kategórii dospelých Igor Drotár (rely jazdec tímu Drotár auto 

Šport, dosiahol tri víťazstvá a jedno druhé miesto na medzinárodných pretekoch na Pezinskej Babe, Dobšinskom kopci a 

Jankovom vŕšku), v kategórii dorastencov, juniorov a kadetov Ivana Oľšavská (športová strelkyňa, pričinila sa o štvrté 

miesto Slovenska v súťaži družstiev na majstrovstvách Európy v Baku v streľbe z guľových a brokových zbraní a v 

kategórii žiakov Laura Žemberyová (futbalistka 1. FC Tatran Prešov, najlepšia strelkyňa turnaja Fragaria Cup 2017, ktorá 

sa pričinila sa o druhé miesto starších žiačok na tomto podujatí). Pre oživenie pamäti ešte doplníme, že športovcom 

mesiaca január 2017, kedy sme vyhlasovali len kategóriu dospelých, sa stal hokejista HC Prešov Pengins Jindřich Abdul. 

Ďalšími víťazmi boli: február 2017 - alpský lyžiar Matej Falat, biatlonista Matej Baloga a krasokorčuliar Kristián Kozma, 
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marec 2017 – hokejistka Petra Jurčová, plavkyňa Zuzana Giňovská a rýchlokorčuliarka Emma Hympánová, apríl 2017 - 

vytrvalostná bežkyňa Erika Ondrijová, športová aerobička Ema Kovalčíková a plavkyňa Kristína Krajňáková, máj 2017 – 

hádzanársky brankár Igor Chupryna, taekwondista Boris Jurič a plavec Martin Halás, jún 2017 – karatistka Lucia 

Langošová, kickboxerka Stela Levická a vodný pólista Bruno Rešovský . Ako zareagovali na ocenenie júloví víťazi, 

ktorým odovzdával ocenenia Patrik Tomič? Tu je niekoľko ich vyjadrení: Igor Drotár: "Som rád, že je Prešovský večerník 

tu, že sleduje dianie v meste, preteky politikov o priazeň voličov, že neraz rozoberá aj štipľavé témy. Popri tom sa 

tradične na posledných stranách venuje športu, mapuje výsledky reprezentantov nášho mesta. No nie len to. Anketa 

športovec mesiaca je akousi nadstavbou, ktorá rozhodne zaujímavým spôsobom prináša pohľad na šport z iného uhla, zo 

subjektívneho pohľadu fanúšika. Nuž, redakcii vašich novín patrí moje poďakovanie za to, že som si tu mohol prevziať 

vzácne ocenenie. Či bude posledné? To neviem, otázky z zmysle, kedy skončím, dostávam neustále. Ja odpovedám, že 

kým budem mať fanúšikov a kým sa udržím v top päťke na Slovensku, dovtedy ma tu budete mať." 

 

Ivana Oľšavská: "Prečo práve streľba? Ani neviem, pred jedenástimi rokmi som sa jej začala venovať a drží ma to 

doteraz. Chcem sa v nej neustále zlepšovať, prekonávať svoje, slovenské a neskôr aj svetové rekordy a súperiť s tými 

najlepšími. Padli aj otázky, prečo nie cyklistika, keďže môj dedko a prešovský velodróm patria neodmysliteľne k sebe... Je 

to o vzťahu a ten som si rýchlo vytvorila. Baví ma na nej všetko, preto ju robím. Je v nej na to dosť priestoru na 

zlepšovanie a to ma stále motivuje. Aj bicykel mám rada, no len rekreačne, v prírode, ako dobrý prostriedok na získanie 

kondície. Ocenenie venujem predovšetkým dedkovi, lebo bez neho by som nikdy nezačala strieľať. Venoval mi veľa 

svojho času. Samozrejme nesmiem zabudnúť na rodičov a rodinu, ktorá ma stále podporuje a v neposlednom rade na 

všetkých mojich trénerov, ktorí ma veľa naučili, za čo im samozrejme ďakujem. Mrkva a môj zrak? Neviem, zrejme je to 

pravda, mám ju rada a zatiaľ dobre vidím." Laura Žemberyová: "Hrať futbal mi robí radosť a rovnako sa teším aj z tohto 

ocenenia. Venujem ho rodine, všetkým trénerom, ktorí ma doteraz viedli, ľuďom, ktorí mi fandia. K futbalu ma nikto 

nepriviedol, odmala som ho hrávala s chlapcami na ulici, rovnako hokej. Nakoniec vyhrala lopta a neľutujem to. Mám 

pred sebou ciele, v prvom rade v budúcnosti pravidelne obliekať reprezentačný dres. Dávať si za cieľ prekonať osobný 

strelecký rekord v jednom zápase je asi nereálne, keďže má hodnotu siedmich gólov, ktoré som vsietila ako žiačka do 

siete Spišskej Novej Vsi. Vyhrali sme 7:0. Mojím vzorom je Lionel Messi, najobľúbenejším mužským klubom FC 

Barcelona, ženským nemecký Wolfsburg." Toľko júlová edícia našej ankety. Poznáte športovcov, ktorí by mohli ašpirovať 

na víťazstvo v mesiaci august? Píšte na adresu sport@povecernik.sk . 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Vedec sa vrátil z Viedne, dnes to ľutuje 

 [Denník N; 185/2017; 28/09/2017; s.: 4,5; VERONIKA FOLENTOVÁ ; Zaradenie: rozhovor] 

 

V Rakúsku pri vypĺňaní grantov na vedu nemal problém, u nás sa musel zmeniť na úradníka 

 

Do vlasti prišiel po 16 rokoch v Rakúsku a dnes už imunológ VLADIMÍR LEKSA premýšľa aj o tom, že opäť vyrazí do 

sveta. Veda a vzdelanie na Slovensku podľa neho za tejto vlády umreli. 
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Pôsobili ste dlho v zahraničí – kedy ste sa vrátili na Slovensko? 

 

Šestnásť rokov som bol vo Viedni na medicínskej univerzite, kde som robil výskum v oblasti imunológie a nádorovej 

biológie. Dvakrát som získal rakúsky národný grant, čo nebolo v tamojšej konkurencii ľahké. Pred štyrmi rokmi som sa 

rozhodol, že sa vrátim na Slovensko. 

 

Prečo? 

 

Hlavne to boli rodinné dôvody, syn nastupoval do školy a chcel som s ním tráviť viac času. Dostal som ponuku zo 

Slovenskej akadémie vied, aby som vybudoval laboratórium. Okrem toho som začal prednášať na prírodovedeckej 

fakulte imunológiu. Bol som optimistický. Vedel som, že návrat nebude ľahký, aj ma pred ním mnohí vystríhali, ale 

nepredpokladal som, že to bude až také zlé. Za tri roky sa mi na laboratórium nepodarilo získať dostatočné peniaze. 

 

Keď vás volali naspäť, sľubovali vám peniaze na laboratórium? 

 

Povedali, že si ich budem musieť nájsť sám a získať granty na projekty. 

 

Aké granty ste skúšali? 

 

Požiadal som o grant VEGA, ktorý som získal, ale z neho nemôžem robiť kvalitný výskum. 

 

Koľko ste získali? 

 

Dostal som 5 000 eur na rok, čo je asi päť percent z toho, čo na výskum potrebujem. V Rakúsku som dostával z 

podobných národných projektov vyše 100-tisíc na rok. Žiadal som preto aj o prestížny grant European Research Council 

(ERC), ktorý je veľmi ťažké získať. Na Slovensku ho získal zatiaľ len jeden človek. Nepodarilo sa mi to, ale posudková 

komisia mi odporučila podať ten návrh ako národný grant, s tým, že by som ho mal určite dostať. Podal som si preto 

žiadosť na národný projekt z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Zo zahraničia mi prišli excelentné posudky. 

 

Získali ste ho? 

 

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 takisto 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. 
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Koľko je to eur? 

 

200-tisíc eur na štyri roky. 

 

Pýtali ste sa ich, prečo meškajú? 

 

Viackrát som sa im ozval a odpoveď bola, že z ministerstva im neodpovedajú. Minister bol vtedy na dovolenke. 

 

Čo ste z toho grantu chceli zabezpečiť? 

 

Z peňazí APVV a VEGA sa nemôžu nakupovať drahšie prístroje. Idú len na materiál, teda na základný chod výskumu. 

Minulý rok v lete som sa preto rozhodol, že skúsim získať eurofondy, išlo o peniaze z výzvy na dlhodobý a strategický 

výskum (výzva, ktorú teraz ministerstvo školstva zruší po škandále s prerozdelením peňazí – pozn. redakcie). 

 

Koľko ste žiadali z eurofondov? 

 

13 miliónov. Slovenská akadémia vied mala mať z toho 15 percent. 

 

Na čo konkrétne mali byť eurofondy? 

 

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. 

 

Ako vyzeralo hodnotenie vašej žiadosti? 

 

Podali sme ju, prišli dobré posudky zo zahraničia, tak sme postúpili do ďalšieho kola. Potom prišlo množstvo 

byrokratických požiadaviek, ktoré sme museli postupne plniť. Je to obrovská byrokratická záťaž. 

 

Mali ste spolupracovať len so slovenskými partnermi? 

 

Chceli sme spolupracovať aj s Medicínskou univerzitou vo Viedni, aby sme mali čo najväčšie zázemie pacientov. Ale 

nakoniec od toho odstúpili. 

 

Prečo odstúpili? 
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Bolo toho veľa. Aj oni si dávajú žiadosti o granty a eurofondy, ale povedali, že takú byrokraciu ešte nezažili – nezmyselné 

prieskumy trhu, výpisy majetku, prístrojov, výpisy z katastra, tucty čestných vyhlásení... Nakoniec z toho bolo takmer tisíc 

strán materiálov. Ale keď zo Slovenska žiadali od univerzitného profesora, hlavy celého výskumného centra, kde som 

dlhé roky pracoval, aby predložil výpis zo svojho registra trestov, bolo to pre neho ponižujúce. Má také postavenie, že na 

to nie je zvyknutý, a ani na to nevidel dôvod. Povedal mi doslova: "Dám svoj výpis z registra, keď uvidím výpis vášho 

predsedu vlády." Do druhého kola sme museli, žiaľ, ísť bez viedenského partnera. Bola to veľká škoda. Bolo za tým veľa 

práce, prekladali sme podklady do nemčiny, bolo to aj veľa peňazí. 

 

Aj tak ste do toho išli? 

 

Bol som optimista, myslel som si, že to získame, lebo projekt bol dobrý. No a nakoniec pre nejaký korupčný škandál celú 

výzvu zrušia. My sme na tom takmer rok pracovali – kto nám to teraz vráti? Za ten čas sme sa mohli venovať vede. Sme 

nútení venovať sa takýmto veciam a nakoniec z toho nič nie je. Už chápem, prečo ma všetci odhovárali od návratu. 

Človek vynaloží maximum úsilia a nedostane nič. To vedie k vyhoreniu. Nečudujem sa, koľko vedcov je u nás 

frustrovaných. Ja som tu tri roky a mám dosť. 

 

Zvažujete odchod zo Slovenska? 

 

Veľmi vážne zvažujem, že sa vrátim do Viedne. Prišiel som sem, lebo som chcel pomôcť, ale vidím, že to je takmer 

nemožné. Alebo možno odídem úplne z vedeckej sféry. 

 

A nenašli ste za tie tri roky aj pozitíva? 

 

Jediným sú asi len študenti. Získali ceny za diplomovky, viacerých sa mi podarilo poslať von na štúdium. To je moje 

jediné zadosťučinenie. Vždy som hovoril študentom: choďte von, vráťte sa a pomôžte Slovensku. Teraz mám problém tú 

druhú časť vety dopovedať, lebo už nevidím, aký význam pre nich by malo vrátiť sa sem. Dnešní študenti to u nás majú 

extrémne ťažké. Ja som to mal určite ľahšie. 

 

V čom? 

 

Chodil som do školy za komunizmu, učebníc sme síce mali dosť, ale kŕmili nás ideológiou a propagandou. Výsledkom 

toho bolo, že som sa proti nim vymedzil a to ma niekam posunulo. Pomohlo mi to. Po novembrovej revolúcii som sa zasa 

stotožnil s víziou Václava Havla o láske a spravodlivosti, čo mi určilo súradnice na celý život. Náš školský systém dnes 

však deťom neponúka ani možnosť vymedziť sa voči niečomu, ani stotožniť sa s niečím. Nedávame im nič, ani tie 

učebnice. Vzdelanostný systém na Slovensku je dlhodobo chorý pacient, ktorý je podvyživený. Prvé, čo treba, je dať mu 

infúziu a potom treba riešiť chronické choroby. 

 

Riešením školstva je teda podľa vás viac peňazí? 
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Určite. A skutočná reforma. Nielen papierová, ako je Učiace sa Slovensko. Začať treba od vysokých škôl, máme ich veľa 

a mnohé nemajú kvalitu. Naše pedagogické fakulty produkujú nie veľmi kvalitných absolventov. A s narastajúcim počtom 

nekvalitných absolventov každý rok problém v školstve narastá. V druhom rade treba riešiť základné a stredné školy – 

zrušiť politický vplyv regionálnych zriaďovateľov a tlačiť učebnice. Žiaľ, namiesto reformy sme toho podvyživeného 

pacienta napichli a vzali mu litre krvi. Veda a vzdelanie na Slovensku podľa mňa za tejto vlády umreli. Pre mňa bolo 

najväčším sklamaním ani nie to, ako vláda vznikla, ale to, že ministerstvo školstva získala SNS. Lebo čo iné sme od SNS 

mohli čakať? 

 

Ak by mal ministerstvo Smer, bolo by to lepšie? 

 

Dúfal som, že si ho vezme Most-Híd, že kvôli tomu išli do vlády. 

 

Čo hovoríte na novú ministerku Martinu Lubyovú? 

 

Nepoznám ju. Môže sa stať, že bude dobrá, ale myslím si, že ak nominant SNS urobí niečo dobré pre školstvo, tak SNS 

bude prvá, ktorá ho odvolá. Objednávka je iná. Ani Plavčan tam nebol preto, aby pomohol. 

 

Za bývalej vlády, keď bolo ministerstvo pod Smerom, to bolo lepšie? 

 

Nepamätám si taký veľký škandál ako teraz. 

 

Štyri roky ste na Slovensku, ale na laboratórium ste nemali dostatok peňazí. Ako sa tak dá fungovať? 

 

Všetko som mal od priateľov z Viedne. Keď som začal robiť laboratórium tu, vo Viedni sa sťahovali. A namiesto toho, aby 

staré prístroje zlikvidovali, dali mi ich. Zaplatil som si z vlastných peňazí kamión aj špeditérov, aby mi to preniesli. Tu som 

dostal jednu miestnosť a chladničku. 

 

Dá sa takto robiť veda? 

 

Bez Viedne by som ju nemohol robiť. 

 

Keď ste sa vrátili, boli ste optimista. Kedy sa to zmenilo? 

 

Prišlo to postupne, keď som videl, ako nezmyselne musím tráviť čas pri byrokracii. Napríklad pri eurofondoch musíte 

napísať všetko, čo si za šesť rokov plánujete kúpiť, a urobiť prieskum trhu, teda koľko by to tak mohlo stáť. Ale ceny sa 

menia, a v závislosti od výsledkov rovnako aj ciele. My sme tým strávili niekoľko týždňov až mesiacov. Zlom v mojom 

názore však prišiel po voľbách. 
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Koľko ste pracovali na projekte na eurofondy? 

 

Pol roka sme len pripravovali projekt. Pracovalo na ňom niekoľko desiatok ľudí, hlavnú časť som písal ja. V Rakúsku to 

bolo tak, že som napísal projekt, neuspel som, ale napísali mi, kde som to urobil zle. Prerobil som ho podľa týchto 

pripomienok a nakoniec som peniaze získal. A potom som ich dostal opäť, lebo som už vedel, ako to mám robiť. Hlavne 

som vedel, že je to férová súťaž, a keď to urobím dobre, tak to dostanem. U nás mám pocit, že sa môžete snažiť 

akokoľvek a nemáte záruku, že peniaze dostanete. Keď sa prevalilo, že z našich grantov nič nebude, len ma to v tomto 

presvedčení utvrdilo. 

 

Keď vyhlásia ďalšiu súťaž na dlhodobý a strategický výskum, prihlásite sa opäť? 

 

To je ťažké povedať. Ale asi áno, bolo by to fér aj voči partnerom, ktorí na tom so mnou robili. 

 

V Rakúsku ste si eurofondový projekt nepodávali prečo? 

 

Tam to nie je bežné. Bol som schopný robiť vedu na európskej úrovni z peňazí národných projektov. Okrem toho tam do 

vedy investuje vo veľkej miere aj súkromná sféra, banky, či dokonca regióny. Ale aj tam je pri eurofondoch veľa 

byrokracie a ja nemám rád byrokratické veci. Bol som úspešný na národnej úrovni a to mi na prácu stačilo. Ale na 

Slovensku národné peniaze nestačia na vedu a výskum. A naši podnikatelia, banky či radnice vedecké granty nevypisujú. 

Preto je človek nútený hľadať cesty cez eurofondy. A tie ja nemám rád. 

 

Prečo? 

 

Je to obrovská byrokratická záťaž. Ale hlavný dôvod je, že my si eurofondmi suplujeme to, čo má robiť štát. Vedu a 

výskum by mala každá zodpovedná krajina platiť sama a malo by každej vláde záležať na tom, aby vedeli zaplatiť vedu, 

výskum a vzdelávanie. Tak ako sa člen vlády postará, aby jeho deti mali dobré vzdelanie, a nemá problém im ho zaplatiť. 

Rovnako by sa každá zodpovedná vláda mala venovať vzdelaniu. Je ponižujúce platiť to z európskych peňazí. 

 

Bol iný prístup úradníkov pri projektoch v Rakúsku a u nás? 

 

Úplne. Raz som si pri jednom projekte pomýlil tabuľky a napísal som tam staré tabuľkové platy. Volali mi, aby som si to 

prišiel opraviť, bolo to bez problémov. Mohli ten projekt jednoducho vyradiť zo súťaže. Tam napokon dostane peniaze 

pätina návrhov projektov, a ja som ich dostal aj v konkurencii starších domácich vedcov. Alebo keď som si podával na 

Slovensku žiadosť o najprestížnejší medzinárodný grant ERC, kontaktoval som našu Výskumnú agentúru, či by mi s tým 

mohli pomôcť. Nedostal som žiadnu odpoveď. Potom som kontaktoval agentúru v Rakúsku, ktorá s tým vôbec nič 

nemala. A pomohli mi – prešli to so mnou a povedali mi, ako to mám napísať. U nás mám pocit, že sa nám skôr kladú 
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prekážky, namiesto toho, aby nám pomohli. Cítim sa tu často ako v počítačovej hre, ktorú hrá môj syn, že na každom 

rohu čaká nástraha, ktorá vás môže zničiť, a vy ani neviete prečo. Nejaký kostlivec, čo náhle vyskočí spoza rohu. 

 

Stretli ste sa s korupciou či úplatkami pri eurofondovom projekte? 

 

Otvorene nie. My dodnes ani nevieme, ako náš projekt skončil. Neboli sme ani v tej skupine, ktorá vedela, že peniaze 

nedostane. 

 

Keď ste videli, aké projekty mali dostať peniaze z eurofondov, čo ste si povedali? 

 

Že to je škandál. Pozrel som si aj tie, ktoré podporu nedostali, a viaceré boli kvalitné. Ale medzi tými, ktoré peniaze 

dostali, som kvalitný projekt nenašiel. 

 

Neprišli pri príprave projektu za vami firmy, že vám pomôžu získať eurofondy? 

 

Mal som firmu, ktorá nám s projektom pomáhala, ale boli to ľudia, ktorých som poznal. Vedec, ktorý bežne pipetuje, 

nemôže taký projekt pripraviť sám. Musíte mať pomoc, ja ten úradný jazyk neovládam. Ale nehovorili mi, že mi vybavia, 

aby som projekt získal. Skôr boli dosť skeptickí. 

 

Iniciovali ste petíciu proti bývalému ministrovi Petrovi Plavčanovi ešte pred jeho nástupom. Prečo? 

 

Keď si tú petíciu prečítate, všetky veci, ktoré sme opísali, sa aj skutočne udiali. Minister bol neschopný viesť taký rezort,  

ako je školstvo v takom krízovom období. Všetci, čo pracujú vo vede a školstve, hovoria, že školstvo je v kríze. Nevravím, 

že on je priamo zodpovedný za všetky veci. Ale umožnil, že slovenské školstvo je už v takom stave, že sa podľa mňa 

nedá zreformovať. Neviem si predstaviť, že by teraz niekto v týchto podmienkach nastúpil a snažil sa to opraviť. Treba asi 

začať len odznova. 

 

Prečo to tak je? 

 

Na vine sme všetci, lebo sme taký stav umožnili. Akoby vzdelanie v našich zemepisných šírkach nikdy nemalo dobrú 

pôdu. Už od 18. storočia to tu upadá. Jozef Ignác Bajza písal, že Slováci veľmi knihy nečítajú a už vôbec nepíšu. 

Nevnímame vzdelanie ako potrebné. Pritom to bol Štúr, kto vravel, že nás zachráni iba vzdelanie. 

 

Čo vás na Slovensku najviac potešilo za tie tri roky? 

 

To, že sa mi podarilo vybudovať laboratórium a udržať kontinuitu a spoluprácu s Viedňou. Bez nej by som mohol robiť 

vedu len teoreticky. A študenti. Lebo máme výsledky. Zhrnuli sme ich nedávno v prehľadnom článku v časopise 

Immunology Letters. 
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Budete vo výskume pokračovať aj bez eurofondov? 

 

Môj sen je stvoriť niečo užitočné. Človek je šťastný vtedy, keď niečo tvorí. U nás sa tvorí ťažko, preto u nás len málokoho 

práca naozaj baví. Ale chcel by som v projekte pokračovať. 

 

V akom ste štádiu? 

 

Skúmame jeden receptor, proteín, ktorý sa za určitých okolností môže uvoľňovať z povrchu buniek do krvného obehu. V 

spolupráci s Rakúskom sme študovali koncentráciu tohto proteínu v krvi a zistili sme, že onkologickí pacienti ho majú v 

krvi omnoho viac. 

 

Ak by sa teda robil na preventívnej prehliadke test aj na tento receptor, dalo by sa zistiť, či má človek rakovinu, skôr? 

 

Áno, a potom by sa dalo ďalej diagnostikovať, o čo konkrétne ide. Ale sú ešte potrebné ďalšie štúdie s väčším počtom 

pacientov. 

 

Ak nominant SNS urobí niečo dobré pre školstvo, tak SNS bude prvá, ktorá ho odvolá. Objednávka je iná. Ani Plavčan 

tam nebol preto, aby pomohol. 

 

Už chápem, prečo ma všetci odhovárali od návratu. Človek vynaloží maximum úsilia a nedostane nič. To vedie k 

vyhoreniu. Nečudujem sa, koľko vedcov je u nás frustrovaných. Ja som tu tri roky a mám dosť. 

 

Vladimír Leksa (1972) 

 

Pochádza zo Spišskej Novej Vsi, žije v Bratislave. V roku 1995 vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, 

odbor biochémia. Doktorát v oblasti imunológie získal na Medicínskej univerzite vo Viedni, za dizertačnú prácu získal 

cenu Rakúskej imunologickej spoločnosti. Od januára 2014 vedie laboratórium molekulárnej imunológie v Ústave 

molekulárnej biológie SAV v Bratislave. Dlhodobo sa venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov zapriahnutých v 

bunkových imunitných odpovediach a nádorovej transformácii. Publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch, ako sú 

Circulation Research, Journal of Immunology či Journal of Biological Chemistry. Jeden jeho objav bol patentovaný. 

Okrem vedeckých aktivít sa venuje aj písaniu. Doteraz mu vyšli tri knihy. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

28. 9. 2017 

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

 


