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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Štvorbodový týždeň hokejistov: HC Topoľčany len dva body za prvou Dubnicou 

     [topolcany.dnes24.sk; 02/10/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

1.2. FOTO+VIDEO: Žilina sa vrátila do extraligy krutou prehrou 

     [myzilina.sme.sk; 02/10/2017; Milan Gončár, Ján Hatala ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

1.3. Deti môžu získať titul Inžinier Junior 

     [kosice.korzar.sme.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Zaujímavosti z Košíc a okolia] 

1.4. Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

     [teraz.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.5. Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

     [dobrenoviny.sk; 02/10/2017; TASR ] 

1.6. Začali Detské univerzity 

     [kosickespravy.sk; 02/10/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Správy] 

1.7. Deti môžu v Košiciach a v Sp,.Novej Vsi získať titul Inžinier Junior 

     [teraz.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.8. Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

     [24hod.sk; 02/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.9. Viete o tom? Deti v Spišskej môžu získať titul Inžinier Junior 

     [spisska.dnes24.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Úspech mladých atlétov: Dve zlaté pre Patrika Dudáša, striebro pre Samuela Solininku, bronz pre Tamaru 

Ivančovú 

     [Vranovské noviny; 39/2017; 02/10/2017; s.: 14; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

1.11. FOTO: Dukla otočila duel s Detvou, Harmanec vyraboval Hronsek 

     [bbonline.sk; 02/10/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.12. Deti môžu získať titul Inžinier Junior 

     [vucke.sk; 02/10/2017; Zuzana Bobriková ] 

1.13. Gladiátori vybojovali prvé body v sezóne 

     [mytrnava.sme.sk; 02/10/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

1.14. Október 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice 

     [operaslovakia.sk; 02/10/2017; Redakcia ] 

1.15. Mystérium zázrakov, ktoré niekto nazval hudbou 

     [operaslovakia.sk; 02/10/2017; Lýdia Urbančíková ] 

1.16. Odkryli tajomstvá spišských pamiatok 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.17. Steeple kros Poprad s mimoriadne kvalitnou konkurenciou 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.18. Baťov pohár znovu v rukách českého Jindřichovho Hradca 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.19. Šarišanka zvalcovala Spišiačky 
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     [Prešovské noviny; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; js ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.20. Spišiaci naplno bodovali pri Váhu 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Trebišovčania so skalpom ašpiranta na postup 

     [Zemplínske noviny; 39/2017; 03/10/2017; s.: 21; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.22. Spišská Nová Ves a Poprad potvrdili úlohy favoritov a postúpili 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.23. Sčítač v Suchej Belej prináša výsledky 

     [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 4; MONIKA ALMÁŠIOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR/SPRAVODAJSTVO] 

1.24. Spišiaci naplno bodovali pri Váhu, v tabuľke stúpajú 

     [spis.korzar.sme.sk; 03/10/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.25. Tipy na dnes - utorok 3. októbra 

     [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.26. Kam za kultúrou - utorok 3. októbra 

     [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.27. Pohotovosť v lekárňach - utorok 3. októbra 

     [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.28. Víťazstvo a bodová premiéra Ukrajinca 

     [Prešovský večerník; 03/10/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

1.29. a Slovan prišiel vychytať výhru 

     [Šport; 227/2017; 03/10/2017; s.: 18; TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: HOKEJ, STOLNÝ TENIS] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Štvorbodový týždeň hokejistov: HC Topoľčany len dva body za prvou Dubnicou 

 [topolcany.dnes24.sk; 02/10/2017; TASR/Dnes24.sk ; Zaradenie: Topoľčany] 

http://topolcany.dnes24.sk/stvorbodovy-tyzden-hokejistov-hc-topolcany-len-dva-body-za-prvou-dubnicou-280776 

 

 Hokejová St. Nicolaus I. liga pokračovala ďalšími zápasmi. Hokejistov Topoľčian čakali dve merania síl. 

 

V dohrávke z piateho kola hostili Topoľčany na svojom ľade mladíkov z projektu HK Orange 20. Vyrovnaný zápas si 

pozrelo 650 divákov. Už v štvrtej minúte sa hostia dokázali dostať do vedenia, na čo v zápätí reagovali domáci hráči 

zásluhou Lašša. Mladíci sa však ešte do konca prvej tretiny dostali do jednogólového vedenia (1:2). 

 

V druhej tretine strieľali góly len Topoľčany. Vyrovnával Pekarčík, aby v 35. minúte otočil stav zápasu Podstavek (3:2). 

Záverečné dejstvo prinieslo vyrovnávajúci gól Vybirala, no dve minúty pred koncom zariadil domáce víťazstvo Uhnák. 

 

HC Topoľčany – HK Orange 20 4:3 (1:2, 2:0, 1:1) 

 

http://topolcany.dnes24.sk/stvorbodovy-tyzden-hokejistov-hc-topolcany-len-dva-body-za-prvou-dubnicou-280776
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Góly: 7. Laššo, 28. Pekarčík, 35. Podstavek, 58. Uhnák – 4. Jaško, 11. Čacho, 48. Vybiral. Rozhodovali: Adamec – Valo. 

Frimmel, vylúčení: 53, presilovky 0:1, osôlabenia 1:0. 650 divákov 

 

V šiestom kole sa topoľčianski hokejisti opäť predstavili na domácom ľade. Hostili v ňom dobre hrajúcu Skalicu. V úvode 

sa Topoľčany dostali do dvojgólového vedenia zásluhou Pekarčíka a Podstaveka (2:0). Dobre rozbehnutý zápas však 

napokon hokejisti HC Topoľčany neustáli. Po druhom dejstve bol stav už 3:2 a v závere riadneho hracieho času bolo 

vyrovnané 4:4. Rozhodlo sa tak až v samostatných nájazdoch, kde mali viac šťastia hostia a zásluhou Hujsu si pripísali 

dva body. 

 

HC Topoľčany – HK Skalica 4:5 pp a sn (2:0, 1:2, 1:2 – 0:0 – 0:1) 

 

Góly: 39., 41. Nitriansky, 8. Pekarčík, 10. Podstavek – 21. Jarolín, 35. Kučera, 48. Hujsa, 60. Okoličány, rozhodujúci 

nájazd Hujsa. Rozhodovali: Valach – Hanko, Holienka, vylúčení: 7:5. navyše: Dvonč 10 minút za nešportové správanie, 

Horváth (obaja Skalica) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 786 divákov 

 

Tabuľka po 6. kole 

 

Poradie Tím Body 

1. MHK Dubnica nad Váhom 17 

2. Prešov PENGUINS 15 

3. HC Topoľčany 15 

4. HK Skalica 14 

5. HK Dukla Ingema Michalovce 14 

6. HK Spišská Nová Ves 11 

7. HC OSMOS Bratislava 6 

8. HC MIKRON Nové Zámky "B" 6 

9. HK Trnava 3 

10. HK ‘95 Považská Bystrica 0 

– HK ORANGE 20 4 

 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR/Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  FOTO+VIDEO: Žilina sa vrátila do extraligy krutou prehrou 
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 [myzilina.sme.sk; 02/10/2017; Milan Gončár, Ján Hatala ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

https://myzilina.sme.sk/c/20662238/foto-video-zilina-sa-vratila-do-extraligy-krutou-prehrou.html 

 

Žilinskí basketbalisti sa po rokoch vrátili do extraligy. V prvom kole však kruto prehrali košom z poslednej sekundy duelu. 

 

V sobotu odštartovala najvyššia súťaž basketbalistov a hneď v úvodnom kole sa zrodili zaujímavé a nečakané výs ledky. 

Najväčším prekvapením je prehra Komárna v Spišskej Novej Vsi, nečakaná je aj až trojciferná prehra Handlovej v 

Košiciach. 

 

Inter Bratislava vyhral v Prievidzi až po predĺžení a Levice podľa očakávania doma porazili Svit. Kolo sa dohrávalo včera 

v Žiline súbojom domáceho PP & TV RAJ s Karlovkou Bratislava, v ktorom hostia strhli na svoju stranu víťazstvo 

trojbodovým košom v poslednej sekunde zápasu. 

 

PP & TV RAJ Žilina – VŠEMvs Karlovka Bratislava 79:81 (19:25, 41:44, 56:65) 

Body Žiliny: Rožánek 20 (3 trojky), Holcomb 17, Conley 15, Ďurana 11 (3), Wright 11, Merešš 5. Za Karlovku najviac Vido 

14 (2), Hašan 12 (2), Hlivák 10 (2), Kuffa 10 (2), Kožár 10 a Lehman 10. Fauly: 15 – 26. Trestné hody: 20/15 – 6/4. 

Trojky: 6 – 11. Rozhodcovia: Tomašovič, Pipíška, Kovalčík. 650 divákov. Štvrtiny: 19:25, 22:19, 15:21, 23:16. 

 

Rozhodujúce okamihy zápasu sa odohrali v jeho závere. Dve minúty pred koncom Holcomb znížil na 74:78 a 

Bratislavčania si zobrali oddychový čas. Po ňom netrafili, a Wright premenil jeden z dvoch trestných hodov – 75:78. 

Domáci tím súpera vzápätí ubránil, z protiútoku Conley znížil na 77:78 a hoci netrafil trestný hod, necelú pol minútu pred 

koncom sa presadil pod košom a Žilina sa ujala vedenia. O víťazstvo prišla doslova v poslednej sekunde, keď 

Bratislavčan Hlivák trafil z dobrých dvanásť metrov... 

 

VIDEO: Smolný záver zápasu (Autor - Centrum voľného času Žirafa Žilina) 

 

Väčšinu hracieho času mali mierne navrch hostia, domáci tím zdobila veľká bojovnosť, ktorou si napriek slabšiemu 

doskakovaniu stále udržiaval šancu na úspešný výsledok. Oporami boli najmä Ďurana s Rožánkom a z trojice legionárov 

bol najlepší Holcomb. 

Už v stredu sa v Žiline predstavia Košice, ktoré majú v súťaži najvyššie ambície a doma si v sobotu ľahko poradili s 

Handlovou. 

 

Maroš Moravčík, tréner Žiliny: "Celý zápas sme prehrávali, na konci sme sa dotiahli a obrátili skóre. Mali sme šancu na 

víťazstvo. Dostali sme trojku od polovice ihriska. Táto strela bola asi nováčikovská daň za záverečnú akciu, ktorú sme 

zahrali." 

 

Ostatné výsledky 1. kola: KB Košice – MBK Handlová 100:72, BC Prievidza – BK Inter Bratislava 95:97 po predĺžení, BK 

Levickí Patrioti Levice – BK Iskra Svit 86:82, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Rieker COM-THERM Komárno 

91:78. 

https://myzilina.sme.sk/c/20662238/foto-video-zilina-sa-vratila-do-extraligy-krutou-prehrou.html
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Už v stredu pokračuje EUROVIA extraliga druhým kolom, v sobotu tretím. Žilinskí basketbalisti hrajú v stredu opäť doma, 

o 18.00 hod s Košicami (v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste). 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Deti môžu získať titul Inžinier Junior 

 [kosice.korzar.sme.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Košice Korzár / Zaujímavosti z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20662900/deti-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior.html 

 

Projekt JUNIVERZITY sa začína v centrách v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. 

 

KOŠICE. Projekt JUNIVERZITY - juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v 

štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja (KSK). 

 

Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k 

ich budúcemu štúdiu. 

 

Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

"Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

Inšpiráciu našli vo Wuppertale 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. 

 

Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na 

Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20662900/deti-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior.html
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našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč. 

 

Verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

 [teraz.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/deti-mozu-v-kosiciach-a-v-spisskej-n/283752-clanok.html 

 

Cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy v Košiciach a v Spišskej 

Novej Vsi a inšpirovali sa k budúcemu štúdiu. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa 

 

Košice 2. októbra (TASR) - Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 

rokov, sa začína v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou 

formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. TASR o tom dnes informovala 

hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

"Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. Na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole 

na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesioná lnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

http://www.teraz.sk/regiony/deti-mozu-v-kosiciach-a-v-spisskej-n/283752-clanok.html
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predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, 

ktorý verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

 [dobrenoviny.sk; 02/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/112251/deti-sa-v-centrach-odborneho-vzdelavania-mozu-stat-inzinierom-juniorom 

 

Cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy v Košiciach a v Spišskej 

Novej Vsi a inšpirovali sa k budúcemu štúdiu. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa 

 

Košice 2. októbra (TASR) - Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 

rokov, sa začína v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou 

formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. TASR o tom dnes informovala 

hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

"Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. Na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole 

na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, 

ktorý verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/112251/deti-sa-v-centrach-odborneho-vzdelavania-mozu-stat-inzinierom-juniorom
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× 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Začali Detské univerzity 

 [kosickespravy.sk; 02/10/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Správy] 

http://www.kosickespravy.sk/zacali-detske-univerzity 

 

KOŠICE - Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v 

štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Košického samosprávneho kraja. Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú 

odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. 

 

Košický samosprávny kraj pripravil v súlade so stratégiou rozvoja odborného vzdelávania aktivity, ktoré mladým ľuďom 

umožnia získať informácie, vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach. V takých, ktoré im pri výbere štúdia a neskôr 

povolania umožnia rozhodnúť sa čo najlepšie. Aktivity sa budú realizovať v stredných školách, pri ktorých sú zriadené 

centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach 

informačných a komunikačných technológií, techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, 

tvorivou a kreatívnou formou určené pre všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach v moderných priestoroch s 

príjemnou atmosférou. Absolvent kurzu získa po jeho absolvovaní diplom a titul Inžinier Junior. 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú v 40. kalendárnom týždni na troch košických školách – na Strednej 

priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, 

Strednej odbornej škole na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti. Veríme, že vďaka absolvovaniu zaujímavých kurzov sa potom budú jednoduchšie 

rozhodovať pri výbere strednej školy. Sme presvedčení, že ich smerovanie k odbornému vzdelaniu bude prirodzené," 

vysvetľuje vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč. 

 

Na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa začínajú kurzy Vládca robotov, 3D dizajnér a Zábavné obvody 

 

http://www.kosickespravy.sk/zacali-detske-univerzity
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Na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi sa začínajú kurzy Moja počítačová sieť, Môj smartfón, Moja raketa, Môj 

robot, Vyrobím si na CNC stroji, Vytlačím si na 3D tlačiarni, Naprogramujem si v Phytone, Moja webová stránka. 

 

Na SOŠ Ostrovského v Košiciach štartujú kurzy Kto je online žije!, Nafoť sa ako filmová hviezda, Junior Art Academy, 

Stavbárik za klávesnicou, Transformers, Ovládaj svet okolo seba, Vytvorme si vlastnú hru v Scratch-i, Semafór – to je fór, 

prvá pomoc pre tvoj počítač 

 

Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach pripravili šesť kurzov: Vtáčikom je v zime chladno, pomôžte im 

vtáčím domčekom; Máte radi vodu z vodovodu? Ako ju dostanete do svojich príbytkov?; Chcete mať doma svetlo a teplo? 

Ako na to?; Postavte model rodinného domu; Prečo je oheň nebezpečný? Uhasme ho; Ušime si niečo na seba! 

 

(zb, em) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Deti môžu v Košiciach a v Sp,.Novej Vsi získať titul Inžinier Junior 

 [teraz.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/deti-mozu-v-kosiciach-a-v-spisskej-n/37383-clanok.html 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

 Košice 2. októbra (TASR) - Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 

rokov, sa začína v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou 

formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. TASR o tom dnes informovala 

hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

 V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou 

dĺžkou trvania počas celého školského roka. 

 

 "Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

 Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. Na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole 

na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/deti-mozu-v-kosiciach-a-v-spisskej-n/37383-clanok.html
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 "Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, 

ktorý verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Deti sa v centrách odborného vzdelávania môžu stať Inžinierom Juniorom 

 [24hod.sk; 02/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/deti-sa-v-centrach-odborneho-vzdelavania-mozu-stat-inzinierom-juniorom-cl538906.html 

 

Projekt JUNIVERZITY - juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v štyroch 

centrách odborného vzdelávania a prípravy, ... 

 

Košice 2. októbra (TASR) - Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 

rokov, sa začína v štyroch centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou 

formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. TASR o tom dnes informovala 

hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

"Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. Na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole 

na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

http://www.24hod.sk/deti-sa-v-centrach-odborneho-vzdelavania-mozu-stat-inzinierom-juniorom-cl538906.html
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predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, 

ktorý verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Viete o tom? Deti v Spišskej môžu získať titul Inžinier Junior 

 [spisska.dnes24.sk; 02/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-deti-v-spisskej-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior-280841 

 

 Štartuje zaujímavý projekt určený pre žiakov základných škôl. A zapojiť sa doň môžu aj mladí Novovešťania. Sledujte, o 

čo sa jedná. 

 

Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v štyroch 

centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja (KSK). Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné 

školy a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková. 

 

Diplom a titul 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. 

 

"Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach informačných a komunikačných technológií, 

techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, tvorivou a kreatívnou formou určené pre 

všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach. Absolvent kurzu získa diplom a titul Inžinier Junior," vysvetlila Bobriková. 

 

Aj v Spišskej 

 

Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú tento týždeň na troch košických školách. Na Strednej priemyselnej škole 

elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, Strednej odbornej škole 

na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

Inšpirácia z Nemecka 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

http://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-deti-v-spisskej-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior-280841
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našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti," vysvetlil vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč, 

ktorý verí, že vďaka absolvovaniu týchto kurzov sa žiaci potom budú jednoduchšie rozhodovať pri výbere strednej školy. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Úspech mladých atlétov: Dve zlaté pre Patrika Dudáša, striebro pre Samuela Solininku, 

bronz pre Tamaru Ivančovú 

 [Vranovské noviny; 39/2017; 02/10/2017; s.: 14; DANICA BOŽOVÁ ; Zaradenie: Šport] 

 

Nové Zámky hostili počas tretieho septembrového víkendu účastníkov MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA v atletike 

starších žiakov (do 15 rokov). Obrovský záujem o podujatie potvrdzuje výsledková listina, ktorá sa skladá zo 60 husto 

popísaných strán. 

 

Medzi súťažiacimi bolo i družstvo MŠK Vranov. So ziskom dvoch zlatých a jednej striebornej medaily sa v medailovej 

bilancii všetkých slovenských klubov umiestnilo na skvelej piatej priečke, keď viac cenných kovov získali iba štyri kluby s 

veľkým počtom účastníkov. Dva najcennejšie kovy si do Vranova nad Topľou odniesol 14-ročný vrhač Patrik Dudáš. 

Najskôr zvíťazil v hode diskom, keď kilogramové náčinie poslal do vzdialenosti 43,43 m, čím si vytvoril nový osobný 

rekord. Ďalší osobný rekord pridal v hode kladivom o hmotnosti 4 kg. Výkon 33,73 m v tejto disciplíne ozdobil v sobotu 

druhým zlatom. 

 

Na ďalší deň absolvoval tento dvojnásobný vrhačský šampión ešte vrh guľou, v ktorom obsadil piatu priečku. Bez medaily 

však Vranovčania nezostali ani v tejto atletickej disciplíne. O striebro sa postaral Patrikov vekový rovesník Samuel 

Soloninka výkonom 13,08 m. Okrem medailových kovov pre oboch vrhačov prišla i ďalšia odmena - pozvánka do 

reprezentačného družstva žiakov na medzištátne stretnutie Chorvátsko - Česko - Maďarsko - Slovinsko - Slovensko, 

ktoré sa bude konať posledný septembrový deň v Chorvátsku. 

 

Úspešná bežkyňa Ivančová 

 

Na tomto šampionáte štartovala i Tamara Ivančová (na snímke autorky) z Banského. 14-ročná pretekárka zo známej 

športovej rodiny Ivančovcov je registrovaná v rámci Slovenského atletického zväzu v 1. AK Humenné. 

 

Domov sa vrátila s dvoma 
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medailami - v sobotu vybojovala bronz v behu na 2 000 m v novom osobnom rekorde časom 7:14,27 min., keď pred ňou 

dobehli o rok staršie súperky. V nedeľu pridala ešte cennejší kov - striebro - na 1 500 m prekážok kvalitným časom 

5:33,35 min. 

 

Z výsledkov 

 

Sobota 16. 9. 2017 

 

Hod diskom (1 kg) 1. Patrik Dudáš, MŠK Vranov nad Topľou - 43,43 m - osobný rekord 2. Radoslav Franko, AK Danica 

Zvolen - 39,84 m 3. Igor Gallay, AK Danica Zvolen - 39,07 m 

 

Hod kladivom (4 kg) 1. Patrik Dudáš, MŠK Vranov nad Topľou - 33,73 m - osobný rekord 2. Lukáš Mentel, Atletický klub 

Šurany - 32,01 m - osobný rekord 3. Igor Gallay, AK Danica Zvolen - 31,07 m - osobný rekord 

 

Beh na 2 000 m 1. Zuzana Michaličková, ŠKP Žilina - 6:55,49 - osobný rekord 2. Lucia Šišoláková, TJ Olympia Galanta - 

6:58,65 - osobný rekord 3. Tamara Ivančová, 1. Atletický klub Humenné - 7:14,27 - osobný rekord 

 

Nedeľa 17. 9. 2017 

 

Vrh guľou (4 kg) 1. Milan Haborák, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica - 15,43 m 2. Samuel Soloninka, MŠK Vranov nad 

Topľou - 13,08 m 3. Oliver Štefan, KĽŠ KRYHA Bratislava - 12,71 m - osobný rekord 4. Daniel Pekarovič, ŠK ŠOG Nitra - 

12,36 m - osobný rekord 5. Patrik Dudáš, MŠK Vranov nad Topľou - 11,72 m 

 

Beh na 1 500 m prekážok 1. Lucia Šišoláková, TJ Olympia Galanta - 5:18,61 min. 2. Tamara Ivančová, 1. Atletický klub 

Humenné - 5:33,35 min. 3. Norika Jenčušová, TJ Tatran Spišská Nová Ves - 5:38,71 min. 

 

Medailová bilancia klubov 1. ŠK ŠOG Nitra - 7 zlatých, 1 striebro 

 

2. TJ Slávia STU Bratislava - 6 zlatých, 2 strieborné, 2 bronzové 

 

3. Stavbár Nitra - 4 zlaté, 2 bronzové 

 

4. Akademik TU Košice - 3 zlaté, 1 strieborná, 1 bronzová 

 

5. MŠK Vranov nad Topľou - 2 zlaté, 1 strieborná 

 

DANICA BOŽOVÁ 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 10. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.11.  FOTO: Dukla otočila duel s Detvou, Harmanec vyraboval Hronsek 

 [bbonline.sk; 02/10/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-dukla-otocila-duel-s-detvou-harmanec-vyraboval-hronsek/ 

 

Futbalový kolotoč už funguje na plné otáčky a aj uplynulý víkend priniesol množstvo pútavých a dôležitých súbojov. 

Spomenúť môžeme povinnú jazdu banskobystrickej Dukly, ktorá privítala Detvu. Sásová v šlágri vyzvala Priechod. Vo 

štvrtej skupine JUH Rakytovce cestovali na ihrisko lídra súťaže Tisovca. Bližší pohľad na tieto ale aj mnoho ďalších 

stretnutí nájdete v nasledujúcom kompletnom sumári futbalových súťaží aj s fotogalériou. 

 

Fortuna liga – 11. kolo 

 

Podobne ako v minulom kole sa v zápase Podbrezovej zrodil výsledok 1:0. Pred týždňom ale ťahali železiari za kratší 

koniec na pôde ViOnu, zatiaľ čo túto sobotu dokázali zdolať najtesnejším rozdielom Senicu. Mimoriadne dôležitý 

šesťbodový súboj predposledného s posledným rozhodol už v desiatej minúte Andrej Rendla, ktorý sa stal hrdinom vyše 

tisícky divákov, ktorí si našli cestu do ZELPO Arény. 

 

FK Železiarne Podbrezová vs. FK Senica 1:0 

 

Spartak Trnava – Dunajská Streda 2:0 

 

Žilina – Michalovce 2:1 

 

Slovan BA – Nitra 1:1 

 

Trenčín – Zlaté Moravce – Vráble 3:0 

 

Ružomberok – Prešov 3:1 

 

1.    FC Spartak Trnava  11  9  0  2  19:9  27         

2.    ŠK Slovan Bratislava futbal  11  6  4  1  25:14  22         

3.    FC Nitra  11  6  3  2  14:6  21         

4.    FK DAC 1904 Dunajská Streda  11  6  3  2  16:13  21         

5.    MŠK Žilina  11  6  0  5  28:19  18         

6.    MFK Ružomberok  11  5  3  3  19:13  18         

7.    AS Trenčín  11  4  3  4  24:19  15         

http://bbonline.sk/foto-dukla-otocila-duel-s-detvou-harmanec-vyraboval-hronsek/
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8.    FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble  11  5  0  6  13:14  15         

9.    MFK Zemplín Michalovce  11  3  1  7  10:14  10         

10.    FK Železiarne Podbrezová  11  3  1  7  10:17  10         

11.    1. FC TATRAN Prešov  11  2  2  7  9:31  8         

12.    FK Senica  11  0  2  9  7:25  2     

 

 

II. liga – 10. kolo 

 

V druhej lige chceli Zvolen aj Pohronie nadviazať na svoje domáce minulotýždňové víťazstvá. Avšak oba celky teraz 

cestovali na ihriská súperov. Zvolenčania cestovali ešte južnejšie do Komárna. Predposledné Komárno prehrávalo s 

favorizovanou Lokomotívou od polovice prvého polčasu po presnej strele Eduarda Moravčíka. Do polčasovej prestávky, 

ale papierovo slabší domáci dokázali otočiť na 2:1, keď sa z penalty presadil Matić a z hry Hovsepyan. Vedenie už 

Komárno nepustilo zo svojich rúk, naopak Hovsepyan v 66. minúte upravil na 3:1. Nadviazať na minulý úspech sa 

nepodarilo ani Pohroniu. Jeho hráči ale neboli v Skalici favoritom, práve naopak. Skalica z druhého miesta dýchala na 

chrbát košickej Lokomotíve, ktorá prehrala v Seredi a pripísala si ešte len druhú prehru. Aj vďaka tesnej výhre nad 

Pohroním 1:0, ktorú zariadil v sedemnástej minúte z penalty Daniel Šebesta, sa Skalica dotiahla bodovo na lídra, ktorý je 

prvý už len vďaka skóre. Za to dokázala zabodovať rezerva Podbrezovej a to doma s bratislavským Interom, pre ktorý to 

bola ešte len prvá remíza v priebehu aktuálnej sezóny. V tabuľke poslední železiari bodovali ešte len tretíkrát. S Interom 

prehrávali od 20-tej minúty, keď sa presadil Jakub Šulc. Presne po uplynutí hodiny hry vyrovnal na konečných 1:1 Dávid 

Haščák. 

 

MFK Skalica vs. FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0 

 

KFC Komárno vs. MFK Lokomotíva Zvolen 3:1 

 

FK Železiarne Podbrezová B vs. FK Inter Bratislava 1:1 

 

Nové Mesto nad Váhom –Spišská Nová Ves 1:2 

 

Šamorín – Tatran Liptovský Mikuláš 4:0 

 

Žilina B – Bardejov 2:0 

 

Trebišov – Poprad 3:2 

 

Sereď – Lokomotíva Košice 2:1 
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1.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  10  7  1  2  18:7  22         

2.    MFK Skalica  10  7  1  2  14:8  22         

3.    ŠKF Sereď  10  7  0  3  28:14  21         

4.    MŠK Žilina B  10  7  0  3  26:13  21         

5.    FK Poprad  10  5  2  3  19:9  17         

6.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  10  4  3  3  19:12  15         

7.    Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves  10  4  2  4  14:17  14         

8.    Partizán Bardejov  10  4  2  4  12:15  14         

9.    MFK Lokomotíva Zvolen  10  4  2  4  15:20  14         

10.    FK Inter Bratislava  10  4  1  5  17:15  13         

11.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  10  3  3  4  16:11  12         

12.    SLAVOJ Trebišov  10  4  0  6  9:17  12         

13.    FC ŠTK 1914 Šamorín  10  3  1  6  15:15  10         

14.    AFC Nové Mesto nad Váhom  10  3  0  7  7:23  9         

15.    KFC Komárno  10  2  2  6  18:37  8         

16.    FK Železiarne Podbrezová B  10  1  2  7  10:24  5     

 

 

III. liga SsFZ – 9. kolo 

 

Dukla minulú nedeľu zvládla náročný zápas s Rimavskou Sobotou o prvé miesto v tabuľke, no teraz ju čakal úplne iný 

súper – posledná Detva, ktorú zverenci Norberta Juračku nesmeli podceniť. Už v tretej minúte sa ale o mierny šok pred 

domácich fanúšikov postaral Valentin Suslov, na čo však o pár sekúnd reagoval vyrovnaním Gabriel Snitka. Gólovo 

plodný úvod stretnutia pokračoval, keď sa rozvlnila druhýkrát sieť bystrického gólmana Ďurča v trinástej minúte zásluhou 

Radovana Rapčana a posledný tím tabuľky vyhrával 1:2. Detva dáva približne pol góle na zápas, no ešte neubehla ani 

štvrťhodina hry a skórovala už dvakrát. Hostia držali dlho na svojich kopačkách senzačný výsledok a šancu na prvý 

bodový zisk, ale snaha domácich priniesla ovocie v 80. minúte – vtedy vyrovnal Saša Savič. Nakloniť misky váh na stranu 

lídra súťaže sa podarilo už o dve minúty neskôr hrdinovi Dukly Savičovi a bolo to 3:2. Tento stav vydržal až do konca 

duelu, v ktorom sa Bystričania poriadne natrápili v súboji prvého s posledným. 

 

OFK Teplička nad Váhom vs. MŠK Námestovo 0:3 

 

ŠKM Liptovský Hrádok vs. MŠK Rimavská Sobota 1:3 

 

ŠK NOVOHRAD Lučenec vs. FK Čadca 3:0 

 

MFK ŽARNOVICA vs. FTC Fiľakovo 1:0 
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MFK Dukla Banská Bystrica vs. MFK Detva 3:2 

 

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica vs. MŠK FOMAT Martin 0:2 

 

TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. TJ Tatran Oravské Veselé 1:0 

 

TJ Baník Kalinovo vs. MFK Nová Baňa 2:1 

 

1.    MFK Dukla Banská Bystrica  10  8  1  1  27:8  25         

2.    MŠK Rimavská Sobota  9  6  2  1  31:13  20         

3.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  9  5  2  2  17:7  17         

4.    MFK ŽARNOVICA  10  5  2  3  9:13  17         

5.    ŠKM Liptovský Hrádok  9  5  1  3  18:11  16         

6.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  10  5  1  4  12:14  16         

7.    TJ Baník Kalinovo  9  5  0  4  15:11  15         

8.    OFK Teplička nad Váhom  9  5  0  4  16:14  15         

9.    MŠK FOMAT Martin  10  4  2  4  15:15  14         

10.    MŠK Námestovo  9  3  4  2  17:13  13         

11.    FK Čadca  9  4  1  4  14:12  13         

12.    MFK Nová Baňa  9  3  2  4  17:15  11         

13.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  9  3  1  5  7:18  10         

14.    TJ Tatran Oravské Veselé  9  2  1  6  10:14  7         

15.    FTC Fiľakovo  10  2  0  8  10:25  6         

16.    MFK Detva  10  0  0  10  7:39  0     

 

 

IV. liga JUH – 9. kolo 

 

V sobotu podvečer Šalková hostila Tornaľu a po troch prehrách bolo jej povinnosťou bodovať. Tornaľa ale z ôsmych 

súbojov prehrala len jeden a tak to nemala byť prechádzka ružovou záhradou. Iný názor na to mal Zoran Vučković, ktorý 

dvomi zásahmi zariadil polčasové vedenie domácich 2:0. Šalková zvrat nepripustila, v závere na rozdiel triedy zvýšil 

Tomáš Mikulec, čím Šalková demonštrovala svoju kvalitu a azda sa naladí na podobné výsledky v budúcich stretnutiach. 

Ešte ťažší súper čakal na Rakytovce, ktoré zavítali na pôdu vedúceho Tisovca. Hrdinom rakov sa stal Filip Rafanides, 

ktorého dva góly stačili na tesné pokorenie lídra 1:2. V nedeľu v tom istom čase (14:30h) bojoval Medzibrod v 

Pliešovcach o dôležité body, ktoré mu mohli zaistiť za istých okolností priebežnú prvú pozíciu. Rakytovce Medzibrodu 

porazením vedúceho Tisovca umožnili dostať sa na prvú priečku, to by ale musel Medzibrod bodovať v Pliešovciach 

naplno. Predposledné Pliešovce ale poslal exportne do vedenia už v tretej minúte Jozef Malatinec. Reakcia v podobe 

vyrovnania prišla v závere prvého polčasu z kopačky Ivana Pipicha. V druhom dejstve sa gólové divadlo nekonalo, takže 
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o výsledku 1:1 sa prakticky rozhodlo v prvom polčase. Nakoniec to dopadlo tak, že Medzibrod je tretí, pretože ho na 

druhej priečke nahradil Poltár po tom, ako deklasoval Čierny Balog. Jupie hostilo tabuľkového suseda Hriňovú a po 

polčase vyhrávalo zásahom Vladimíra Giertla. Na začiatku druhej 45-minútovky sa podarilo vyrovnať Purdekovi, ale v 80-

tej minúte mal rozhodnutie na kopačke Lukáš Pšida. Ten však z bieleho bodu neuspel a prišiel trest. O dve minúty neskôr 

na 1:2 dal hrdina Hriňovej Purdek a z troch možných bodov pre Jupie nebol ani jeden. 

 

FK Šalková vs. FK Mesta Tornaľa 3:0 

 

FK Slovenské Ďarmoty vs. ŠK Vinica 1:0 

 

MŠK Tisovec vs. FK Rakytovce 1:2 

 

ŠK Partizán Čierny Balog vs. TJ Sklotatran Poltár 2:6 

 

JUPIE FŠ Mareka Hamšíka vs. MFK Spartak Hriňová 1:2 

 

TJ Tatran VLM Pliešovce vs. TJ Sokol Medzibrod 1:1 

 

FK FC Baník Veľký Krtíš vs. MFK Revúca 1:2 

 

1.    MŠK Tisovec  9  6  1  2  28:11  19         

2.    TJ Sklotatran Poltár  9  6  1  2  28:15  19         

3.    TJ Sokol Medzibrod  9  5  3  1  18:15  18         

4.    FK Šalková  9  5  0  4  21:14  15         

5.    FK Mesta Tornaľa  9  4  3  2  20:17  15         

6.    JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka  9  4  1  4  21:18  13         

7.    MFK Spartak Hriňová  9  4  1  4  13:13  13         

8.    FK Slovenské Ďarmoty  9  4  1  4  11:12  13         

9.    MFK Revúca  9  4  0  5  15:20  12         

10.    FK Rakytovce  9  3  2  4  14:15  11         

11.    ŠK Partizán Čierny Balog  9  3  2  4  13:16  11         

12.    ŠK Vinica  8  2  2  4  12:25  8         

13.    TJ Tatran VLM Pliešovce  8  2  1  5  14:18  7         

14.    FK FC Baník Veľký Krtíš  9  1  0  8  10:29  3     

 

 

V. liga skupina C – 9. kolo 
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V deviatom kole sa oko diváka z nášho regiónu zameralo na šláger Sásová – Priechod, kde sa napokon zrodil hokejový 

výsledok. Druhá Sásová nepripustila prekvapenie ani keď išlo o vypätý derby súboj a nedovolila Priechodu získať prvé 

body. Priechod vždy len doťahoval náskok súpera a presadili sa Róbert Hejčík a Peter Šulaj. Tesne po góle Hejčíka v 30-

tej minúte, ktorý znamenal zníženie na 3:1 prišlo vylúčenie jeho spoluhráča Šinkovkina, čo ešte viac skomplikovalo šance 

Priechodu. Ten nakoniec inkasoval pol tucta gólov, za Sásovú sa dvakrát presadil Maroš Choma aj Peter Stacho a po 

góle dali René Turčan a Ondrej Dobrota. Selce a Jakub svoje zápasy minulý víkend neodohrali a odohrajú ich štvrtého 

októbra. A tak mali mať Selčania dostatok síl v domácom súboji s predposlednou Sásou, čo aj potvrdili. Najviac sa o 

povinné tri body pričinil Serhiy Kurta hetrikom a gól zaznamenal aj Oleksii Shushpanov. Jakubčania sa predstavili na 

pôde tabuľkového suseda v Dobrej Nive. Prestávka im podobne ako Selciam zrejme sadla a Dobrú Nivu zdolali jedinou 

úspešnou strelou z kopačky Tomáša Bielika, ktorý sa presadil už v 18. minúte. Na spodku tabuľky sa toho veľa 

nezmenilo, avšak karty sa zamiešali na najvyšších miestach tabuľky a to aj vďaka prekvapujúcej prehre donedávna 

vedúcej Lovče v Lieskovci. Novým lídrom sa stala Kováčová, aj keď len vďaka lepšiemu skóre. 

 

ŠK SÁSOVÁ vs. OFK 1950 Priechod 6:2 

 

ŠK Prameň Kováčová vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 2:0 

 

MFK Strojár Krupina vs. ŠK Hrochoť 3:0 

 

FK 09 Bacúch vs. TJ Baník Štiavnické Bane 5:2 

 

OŠK Dobrá Niva vs. TJ ŠK Sokol Jakub 0:1 

 

OŠK Lieskovec vs. TJ Lovča 3:1 

 

ŠK Selce vs. OŠK Sása 4:2 

 

1.    ŠK Prameň Kováčová  9  6  1  2  18:6  19         

2.    TJ Lovča  9  6  1  2  27:16  19         

3.    ŠK SÁSOVÁ  9  5  3  1  27:15  18         

4.    FK 09 Bacúch  8  4  3  1  15:6  15         

5.    ŠK Selce  8  5  0  3  17:14  15         

6.    MFK Strojár Krupina  9  4  2  3  17:15  14         

7.    TJ ŠK Sokol Jakub  8  4  0  4  17:22  12         

8.    FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA  9  3  2  4  21:18  11         

9.    TJ Baník Štiavnické Bane  9  3  2  4  19:18  11         

10.    ŠK Hrochoť  7  3  2  2  7:7  11         

11.    OŠK Lieskovec  9  3  1  5  12:19  10         
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12.    OŠK Dobrá Niva  9  2  3  4  8:9  9         

13.    OŠK SÁSA  9  1  2  6  15:28  5         

14.    OFK 1950 Priechod  8  0  0  8  8:35  0     

 

 

I. Trieda – 9. kolo 

 

Podkonice siahajúce na ligový trón ako druhý tím tabuľky hostili v šlágri kola tretie Osrblie. Mužom zápasu sa stal Tomáš 

Klinec, ktorý strelil všetky tri góly Podkoníc a postaral sa o ich tesnú a dôležitú výhru 3:2. Poniky mali pred zápasom s o 

niečo vyššie postavenou Nemeckou domácu bilanciu jednu výhru a dve prehry. Góly padli až v samotnom závere. V 83. 

minúte skóroval Miroslav Bartoš a Nemecká už azda oslavovala tri body. Posledné slovo mal Ján Kubašiak, ktorý 

zachránil v posledných sekundách bod pre Poniky a mierne im vylepšil domácu bilanciu. Brezno má čo povedať v boji o 

popredné priečky. V nedeľu poobede potvrdilo rolu favorita a doma zdolalo Valaskú na nulu gólmi Sojaka a Vojtka. 

Rovnakým pomerom 2:0 si poradilo Brusno s poslednou Pohorelou. O trojbodové ťaženie sa až v druhom polčase 

postarali dvaja Tomášovia – Dutka a Šagát. Predposledná v tabuľke bola rezerva Šalkovej, na ktorú čakal najťažší možný 

súper – vedúce Braväcovo na vlastnom ihrisku. Šalková dokázala až trikrát prekonať brankára Gašperana, ale ani tieto 

trefy Lattu, Debnára a Tučeka jej na zisk bodu nestačili. Za Braväcovo sám strelil viac gólov než Šalková Ján Tešlár a to 

štyri. Gólové hody boli aj v Slovenskej Ľupči, ktorá prišla o vedenie 4:2 nad Čiernym Balogom až v záverečných 

jedenástich minútach zápasu. 

 

FK Sokol Braväcovo vs. FK Šalková B 7:3 

 

FK Podkonice vs. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 3:2 

 

ŠK Obecný podnik lesov Poniky vs. FK SOKOL NEMECKÁ 1:1 

 

FK – 34 Brusno – Ondrej vs. TJ Mladosť Pohorelá 2:0 

 

TJ ŠK Hronec vs. TJ – Družstevník Strelníky 2:1 

 

OFK Slovenská Ľupča vs. TJ Tatran Čierny Balog 4:4 

 

FK Brezno vs. OFK Slovan Valaská 2:0 

 

1.    FK Sokol Braväcovo  9  7  0  2  35:16  21         

2.    FK Podkonice  8  6  1  1  27:12  19         

3.    OFK Slovenská Ľupča  9  5  2  2  22:17  17         

4.    FK BREZNO  9  5  1  3  20:12  16         
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5.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  9  5  1  3  21:15  16         

6.    TJ Tatran Čierny Balog  8  4  3  1  22:9  15         

7.    TJ ŠK Hronec  9  4  1  4  13:18  13         

8.    FK SOKOL NEMECKÁ  9  3  3  3  20:19  12         

9.    TJ – Družstevník Strelníky  9  3  1  5  20:26  10         

10.    FK – 34 Brusno – Ondrej  9  3  1  5  14:21  10         

11.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  8  2  2  4  12:15  8         

12.    OFK Slovan Valaská  8  1  3  4  6:14  6         

13.    FK Šalková B  8  1  1  6  19:30  4         

14.    TJ Mladosť Pohorelá  8  1  0  7  10:37  3     

 

 

II. trieda skupina A – 9. kolo 

 

Harmanec (zelené dresy) nedal šancu domácemu Hronseku a porazil ho 3:0 

 

Horné Pršany privítali v deviatom kole favorizovanú Ľubietovú. S podobne silným súperom Tajovom v uplynulom kole 

inkasovali debakel 10:0, ale tento raz v domácom prostredí vyhrávali po prvom polčase už 3:0. O toto pohodlné vedenie 

sa postaral dvomi zásahmi Lukáš Bohuš a jedným Tomáš Tóth. V druhom polčase zhodne padli tri góly, na neradosť 

domácej hŕstky fanúšikov do ich siete. Vyrovnávajúci gól na 3:3 padol až v 88. minúte z kopačky Petra Štulrajtera. 

Harmanec zdolal o priečku vyššie postavený Hronsek, ktorý stráca formu. O výhru 0:3 sa postarali Floch, Rýs a Daubner. 

Hiadeľ senzačne bodoval druhýkrát v tomto ročníku a to proti druhému Tajovu. Ten vyhrával dvakrát po góle Bauera v 

deviatej minúte a Žabku v 53. minúte, ale napokon Adam Gazdík v 85. minúte zariadil senzáciu v podobe vyrovnania na 

2:2. Prvým strelcom Hiadeľa bol v 17. minúte Ľubomír Balík. B-čko Seliec deklasovalo Mičinú a po zisku troch bodov sa 

ako keby zaradilo k popredným tímom. 

 

ŠK Selce B vs. TJ Družstevník Mičiná 7:2 

 

TJ Hronsek vs. TJ Tatran Harmanec 0:3 

 

TJ Mladosť Lučatín vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 3:0 kontumačne 

 

ŠK Zornička Riečka vs. ŠK Sokol FO Staré Hory 1:1 

 

TJ Družstevník Dúbravica vs. TJ Slovan Malachov 2:0 

 

TJ Partizán Hiadeľ vs. TJ Slovan Tajov 2:2 
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TJ Iskra Horné Pršany vs. FK – Baník Ľubietová 3:3 

 

1.    TJ Mladosť Lučatín  9  8  1  0  52:8  25         

2.    TJ Slovan Tajov  9  5  2  2  37:23  17         

3.    TJ Družstevník Dúbravica  9  5  1  3  35:24  16         

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

5.    ŠK Selce B  9  5  1  3  34:29  16         

6.    FK – Baník Ľubietová  9  4  3  2  21:23  15         

7.    TJ Tatran Harmanec  9  4  2  3  22:26  14         

8.    TJ Hronsek  9  4  0  5  22:28  12         

9.    TJ Družstevník Mičiná  9  3  1  5  21:34  10         

10.    OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA  8  2  2  4  14:19  8         

11.    TJ Slovan Malachov  9  2  1  6  19:30  7         

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

13.    TJ Iskra Horné Pršany  8  1  2  5  15:31  5         

14.    TJ Partizán Hiadeľ  9  0  2  7  16:40  2     

 

 

II. trieda skupina B – 7. kolo 

 

Braväcovo B sa chcelo postarať o prvú stratu bodov suverénneho Jasenia. Tento plán dokonale začal napĺňať v 

úvodných sekundách domáci Miroslav Gašperan, ktorý Braväcovo poslal do vedenia hneď v úvodnej minúte. Vyrovnanie 

na seba nenechalo dlho čakať a Henrich Weisenbacher v 13-tej minúte zariadil, že sa bude hrať ako keby od nuly. V 27. 

minúte už ale vyhrávalo Jasenie po góle Malčeka a plán Braväcova sa prestal napĺňať. V druhom polčase skóroval Čutka 

a následne Erik Weisenbacher a bolo to 1:4. Šanca domácim svitla v 67. minúte, ale hneď aj zhasla, keď penaltu 

nepremenil Marek Srnka. Navyše v závere na 1:5 upravil Erik Weisenbacher svojou druhou strelou v sieti brankára 

Pôbiša a dal výsledku podobu debaklu. Súboj jediných dvoch tímov, ktoré ešte nezískali ani bod sa odohral v Pohronskej 

Polhore, ktorá si zmerala sily s Polomkou. Polomka ale na tom bola o niečo horšie, keďže prehrala šesť zápasov, zatiaľ 

čo Pohronská Polhora ,,len" štyri. Napriek tomu uspela Polomka a pripísala si prvé tri body. Za ňu sa presadili Kaniak, 

Buvala, Kohút a z pokutových kopov Ábel a Harvanka. Dolná Lehota sa postarala o druhú prehru Heľpy v tejto sezóne. 

Zdolala ju na nulu, rozhodlo sa až v druhom polčase. Strelcami boli Ondrej Babic a Peter Šuhajda (z 11m). 

 

FK Sokol Braväcovo B vs. FK 1928 Jasenie 1:5 

 

TJ Slovan Pohronská Polhora vs. TJ Tatran Polomka 2:5 

 

TJ Partizán Dolná Lehota vs. ŠK Heľpa 2:0 
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TJ Slovan Beňuš má voľno 

 

TJ Tatran Čierny Balog B vs. TJ Slovan Michalová – odohrá sa 21. októbra 

 

1.    FK 1928 Jasenie  6  6  0  0  29:7  18         

2.    ŠK Heľpa  6  4  0  2  21:8  12         

3.    TJ Partizán Dolná Lehota  6  4  0  2  19:10  12         

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

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

6.    FK Sokol Braväcovo B  6  3  0  3  20:16  9         

7.    TJ Slovan Michalová  6  2  0  4  8:18  6         

8.    TJ Tatran Polomka  7  1  0  6  10:35  3         

9.    TJ Slovan Pohronská Polhora  6  0  0  6  6:30  0     

 

 

I. liga Ženy – 4. kolo 

 

V rámci štvrtého kola čakal v Radvani na banskobystrické futbalistky prvý domáci zápas v tejto sezóne. Do cesty sa im v 

sobotu postavili Michalovčanky, ktoré ale nemali byť veľkou prekážkou na ceste za prvými bodmi pre Sport Ladies. 

Posledný tím súťaže nahlodala pred uplynutím polhodiny hry Adriana Briššová otváracím gólom. Tá istá hráčka pridala v 

66. minúte poistku na konečných 2:0, prekvapenie sa teda nekonalo a na svete sú prvé body hráčok spod Urpína. 

Michalovce ostávajú na chvoste tabuľky bez zisku bodu, podobne ako Prešovčanky – tie ale odohrali zatiaľ len dva duely. 

Vo štvrtom kole jedine futbalistky NMŠK 1922 Bratislava dokázali uspieť ako hosťujúci tím a to na pôde Nitry. 

 

Sport Ladies Club Banská Bystrica vs. MF Zemplín Michalovce 2:0 

 

Slovan BA – Tatran Prešov 5:0 

 

ŠKF VIX Žilina – MFK Ružomberok 1:0 

 

FC Nitra – NMŠK 1922 Bratislava 0:2 

 

Partizán Bardejov – Spartak Myjava 4:1 

 

1.    ŠK Slovan Bratislava futbal  4  4  0  0  13:1  12         

2.    Partizán Bardejov  3  3  0  0  13:3  9         

3.    NMŠK 1922 Bratislava  4  3  0  1  8:5  9         
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4.    Spartak Myjava  4  3  0  1  10:8  9         

5.    ŠKF VIX Žilina  4  2  0  2  7:6  6         

6.    MFK Ružomberok  4  1  0  3  6:7  3         

7.    Sport Ladies Club Banská Bystrica  3  1  0  2  2:3  3         

8.    FC Nitra  4  1  0  3  5:9  3         

9.    1. FC TATRAN Prešov  2  0  0  2  1:11  0         

10.    MFK Zemplín Michalovce  4  0  0  4  1:13  0     

 

 

Share 

 

Fotogaléria 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Deti môžu získať titul Inžinier Junior 

 [vucke.sk; 02/10/2017; Zuzana Bobriková ] 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/deti-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior.html 

 

Zuzana Bobriková  

 

Projekt JUNIVERZITY – juniorské univerzity pre žiakov základných škôl vo veku 11 až 15 rokov, sa začína v štyroch 

centrách odborného vzdelávania a prípravy, ktoré fungujú pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja. Ich cieľom je, aby si žiaci základných škôl zábavnou formou vyskúšali, čo ponúkajú odborné školy 

a inšpirovali sa tak k ich budúcemu štúdiu. 

 

Pre mladých ľudí je dôležité mať príležitosť na lepšiu budúcnosť, mať šancu získať čo najlepšie zamestnanie. Aj preto 

pripravil Košický samosprávny kraj v súlade so stratégiou rozvoja odborného vzdelávania aktivity, ktoré mladým ľuďom 

umožnia získať informácie, vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach. V takých, ktoré im pri výbere štúdia a neskôr 

povolania umožnia rozhodnúť sa čo najlepšie. Aktivity sa budú realizovať v stredných školách, pri ktorých sú zriadené 

centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). 

 

V rámci projektu JUNIVERZITY otvárajú centrá vedecko-zábavné vzdelávacie kurzy s pestrou ponukou a s rôznou dĺžkou 

trvania počas celého školského roka. Ich cieľom je rozvoj a získanie nových skúseností a zručností v oblastiach 

informačných a komunikačných technológií, techniky, umenia. Kurzy pod vedením skúsených lektorov budú zábavnou, 

tvorivou a kreatívnou formou určené pre všetkých, ktorí túžia po nových vedomostiach v moderných priestoroch s 

príjemnou atmosférou. Absolvent kurzu získa po jeho absolvovaní diplom a titul Inžinier Junior.  

 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/deti-mozu-ziskat-titul-inzinier-junior.html
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Prvé kurzy projektu JUNIVERZITY sa začínajú v 40. kalendárnom týždni na troch košických školách – na Strednej 

priemyselnej škole elektrotechnickej na Komenského ulici, Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ulici, 

Strednej odbornej škole na Ostrovského ulici a na Technickej akadémii na Hviezdoslavovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Inšpiráciu pre tento projekt sme našli v nemeckom Wuppertale, kde takáto hravá a nenásilná forma profesionálnej 

orientácie existuje. Naši nemeckí kolegovia s ňou majú veľmi dobré skúsenosti. Pomáha mladým pri výbere povolania. Je 

to aktivita pre žiakov základných škôl, ktorí takýmto spôsobom spoznajú centrá odborného vzdelávania a prípravy na 

našich stredných školách. Počas krátkodobých kurzov zažijú na vlastnej koži atmosféru mnohých povolaní a profesií. 

Budú si môcť odskúšať, ako fungujú moderné technológie a postupy. Posunú svoje vedomosti, ale získajú aj lepšiu 

predstavu o svojej budúcnosti. Veríme, že vďaka absolvovaniu zaujímavých kurzov sa potom budú jednoduchšie 

rozhodovať pri výbere strednej školy. Sme presvedčení, že ich smerovanie k odbornému vzdelaniu bude prirodzené," 

vysvetľuje vedúci odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč. 

 

Na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa začínajú kurzy Vládca robotov, 3D dizajnér a Zábavné obvody  

 

Na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi sa začínajú kurzy Moja počítačová sieť, Môj smartfón, Moja raketa, Môj 

robot, Vyrobím si na CNC stroji, Vytlačím si na 3D tlačiarni, Naprogramujem si v Phytone, Moja webová stránka.  

 

Na SOŠ Ostrovského v Košiciach štartujú kurzy Kto je online žije!, Nafoť sa ako filmová hviezda, Junior Art Academy, 

Stavbárik za klávesnicou, Transformers, Ovládaj svet okolo seba, Vytvorme si vlastnú hru v Scratch-i, Semafór – to je fór, 

prvá pomoc pre tvoj počítač  

 

Na SOŠ technickej na Kukučínovej ulici v Košiciach pripravili šesť kurzov: Vtáčikom je v zime chladno, pomôžte im 

vtáčím domčekom; Máte radi vodu z vodovodu? Ako ju dostanete do svojich príbytkov?; Chcete mať doma svetlo a teplo? 

Ako na to?; Postavte model rodinného domu; Prečo je oheň nebezpečný? Uhasme ho; Ušime si niečo na seba! 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Gladiátori vybojovali prvé body v sezóne 

 [mytrnava.sme.sk; 02/10/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20663150/gladiatori-vybojovali-prve-body-v-sezone.html 

 

Až v 5. kole sa hokejisti Trnavy dočkali prvých bodov v 1. lige. 

 

5. KOLOTrnava – Považská Bystrica 7:3 (1:1, 3:1, 3:1) 

 

Trnavčania sa chceli konečne tešiť z bodov a už v 4. minúte ich k nim nasmeroval Mrava. Hosťom z Považia sa však v 

závere tretiny podarilo v presilovke vyrovnať – 1:1. V druhej časti prišli dva rýchle góly, keď "gladiátori" zvýšili za minútu 

https://mytrnava.sme.sk/c/20663150/gladiatori-vybojovali-prve-body-v-sezone.html
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na 3:1. Ale Kokavec o ďalšiu minútu prekvapil domáceho gólmana – 3:2. Dvojgólové vedenie prinavrátil domácim v 

závere tretiny Lukačovič a Trnavčania boli blízko k bodom. 

 

Ibaže Považskobystričanom vyšla rýchla akcia a v úvode tretej časti znížili na 4:3. Hrbáčik opäť vrátil domácim 

dvojgólové vedenie – 5:3, ale definitívny pokoj na hokejky domácim dal v presilovke Mišura – 6:3. Už rozhodnutý zápas v 

závere iba podčiarkol Schmidt – 7:3. Gladiátori sa tak tešili z prvých troch bodov v sezóne. 

 

Góly: 27. a 56. Schmidt, 5. Mrava, 26. Ftáčnik, 37. Lukačovič, 49. Hrbáčik, 53. Mišura – 19. a 28. Kokavec, 42. Dolinajec. 

 

Vylúčení: 3:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 41:39. Divákov: 135. 

 

TRNAVA: Juríček – Poláček, Mihalko, Lukačovič, Schmidt, Mrava – Mrázik, Poldruhák, Hrbáčik, Mišura, Kamenický – 

Hutár, Košecký, Andrisík, Brzák, Ftáčnik – Keleši, Burian, Ševčík, Kelma, Mikeš. Tréner A. Výboh. 

 

Ostatné výsledky 5. kola: Skalica – HC Bratislava 3:2 (0:1, 2:1, 1:0), Dubnica –Spišská Nová Ves 6:2 (3:0, 1:1, 2:1), 

Prešov – Michalovce 3:1 (2:0, 0:1, 1:0), Topoľčany – Nové Zámky B 4:2 (0:2, 0:0, 4:0). 

 

6. KOLOSpišská Nová Ves – Trnava 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) 

 

Tri body proti "panterom" z Považia chceli zverenci trénera Výboha potvrdiť aj na Spiši, kde s domácim zohrali vyrovnaný 

duel. V prvej tretine sa však museli až štyrikrát brániť v oslabení, pričom jedenkrát, v desiatej minúte, inkasovali z hokejky 

Giľáka – 1:0. Druhá tretina priniesla bojovnejší hokej, ale Trnavčanom stále bránili v rozlete vylúčenia. Keď ustáli ďalšie 

dve oslabenia a podržal ich aj gólman, udreli Hrbáčikom, ktorý v závere prostrednej časti zúžitkoval Kamenického 

prihrávku a vyrovnal na 1:1. 

 

Záverečné dejstvo tak sľubovalo napínavý záver. Gladiátori nepotrestali už druhé zle striedanie domácich, a tak v 46. 

minúte dorazil puk do siete Giľák a domáci opäť viedli. Hostia začali znovu doplácať na vylúčenia, ktoré im bralo veľa síl a 

nedovoľovalo im vyrovnať. V závere tak Giľák strelil svoj tretí gól a spečatil výhru domácich – 3:1. 

 

Góly: 12., 46. a 58. Giľák – 39. Hrbáčik. 

 

Vylúčení: 3:12, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 45:32. Divákov: 232. 

 

TRNAVA: Gibl – Košecký, Mihalko, Lukačovič, Schmidt, Mrava – Poldruhák, Hutár, Hrbáčik, Ševčík, Kamenický – Burian, 

Mikeš, Brzák, Ftáčnik. Tréner A. Výboh. 

 

Ostatné výsledky 6. kola: Michalovce – Nové Zámky B 8:2 (1:2, 5:0, 2:0), Považská Bystrica – Prešov 1:7 (0:3, 0:3, 1:1), 

Topoľčany – Skalica 4:5sn (2:0, 1:2, 1:2 – 0:0, 0:1), HC Bratislava – Dubnica 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). 
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Tabuľka: 

 

1. Dubnica 7 5 1 0 1 27:14 17 

 

2. Prešov 7 5 0 0 2 27:13 15 

 

3. Skalica 6 4 1 0 1 28:15 14 

 

4. Michalovce 7 4 1 0 2 27:15 14 

 

5. Topoľčany 6 3 1 1 1 22:18 12 

 

6. Spiš. N. Ves 7 3 0 2 2 29:25 11 

 

7. HC Bratislava 6 2 0 0 4 15:23 6 

 

8. N. Zámky B 6 2 0 0 4 15:30 6 

 

9. Trnava 6 1 0 0 5 16:28 3 

 

10. P. Bystrica 6 0 0 0 6 15:35 0 

 

Program Trnavy – 7. kolo, streda 4. októbra o 17.00 hod.: Trnava – HC Bratislava. 8. kolo, piatok 6. októbra o 18.00 hod.: 

Topoľčany – Trnava. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Október 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice 

 [operaslovakia.sk; 02/10/2017; Redakcia ] 

http://operaslovakia.sk/oktober-49-koncertnej-sezony-statnej-filharmonie-kosice/ 

 

Košice – Koncertná šnúra po východnom Slovensku, medzinárodný organový festival, abonentné koncerty a nové 

projekty so zaujímavými hosťami. Štátna filharmónia Košice (ŠfK) vstúpila do 49. koncertnej sezóny 2017/2018. Po 

otváracom koncerte je v októbri pripravený mimoriadny koncert venovaný životnému jubileu Petra Breinera. Prvý koncert 

šéfdirigenta Zbyňka Müllera bude patriť husľovému velikánovi Paganinimu a po husľovom virtuózovi dostane v košickej 

filharmónii sólo Magický klavír. Pokračuje Medzinárodný organový festival Ivana Sokola. 

 

http://operaslovakia.sk/oktober-49-koncertnej-sezony-statnej-filharmonie-kosice/


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 10. 2017 

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

Po tohtoročných septembrových koncertoch Štátnej filharmónie Košice na východnom Slovensku (Humenné, Spišská 

Nová Ves, Rožňava, Michalovce, Krompachy či Kežmarok) začala 49. koncertná sezóna v Dome umenia Košice 

otváracím koncertom 28. septembra, na ktorom sa predstavili dirigent Robert Jindra, organista Christian Schmitt a Štátna 

filharmónia Košice. (recenziu koncertu si prečítate TU…) 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Robert Jindra, Christian Schmitt, Štátna filharmónia Košice, 

foto: Daniel Jäger 

 

So životom ŠfK je už dlhé roky prepojená osobnosť a tvorba Petra Breinera. Na koncertnom pódiu Domu umenia zaznelo 

viacero premiér Breinerových skladieb, predstavil sa tu aj ako aranžér, dirigent i klavirista. Jubileum, ktoré prednedávnom 

oslávil, nemohlo ujsť pozornosti Slovenskej hudobnej obce a ŠfK sa mimoriadnym koncertom Štátna filharmónia Košice & 

Peter Breiner 4. októbra pripojí k "oslavám". 

 

Peter Breiner, 

foto: www.peterbreiner.com 

 

Prvý koncert šéfdirigenta Zbyňka Müllera patrí husľovému velikánovi Paganinimu. Ten mal – podobne ako Beethoven – 

ťažké detstvo. Otec ho nútil hrať na husliach aj 12 hodín denne, niekedy pod hrozbou hladovania. Cena bola vysoká, ale 

získané schopnosti mimoriadne. Ako 17-ročný bravúrne zahral všetky vtedy známe husľové koncerty. Ako 18-ročný 

zmizol – nikto netušil kam. O štyri roky neskôr sa znovu objavil a stal sa najväčším virtuózom všetkých čias. Jeho hra 

bola neopísateľná – podľa niektorých súčasníkov božská, podľa iných diabolská. Paganini mal nepochopiteľnú husľovú 

techniku a zásadne odmietal hrať skladby iných skladateľov. Tejto "technike" prispôsoboval aj svoje kompozície. Koncert 

pre husle a orchester op. 6 pôvodne v Es dur hral na "preladených" husliach v D dur – v tejto tónine sa nám skladba 

zachovala dodnes. Na koncerte 12. októbra sa v tomto koncerte predstaví maďarský huslista Jenő Koppándi. Okrem 

Paganiniho bude na programe aj spomínaný Beethoven a jeho Symfónia č. 1 C dur, op. 21. 

 

Jenő Koppándi 

 

Po husľovom virtuózovi dostane v košickej filharmónii sólo Magický klavír. Koncert 19. októbra ponúkne v naštudovaní 

Ivana Gajana jediný Schumannov klavírny koncert. Ktosi napísal, že v Schumannovej hudbe vždy "počuje" Claru. 

Skladba vznikla na prianie skladateľovej milovanej manželky, vynikajúcej klaviristky, ktorá bola aj jej prvou interpretkou. 

Najznámejšiu drámu lásky pretavil do jazyka hudby Sergej Prokofiev. Skladateľ, ktorý ohromoval súčasníkov originalitou 

a novátorstvom nás učí nadčasovo chápať Shakespearove dielo bez slov. Jeho suitu Rómeo a Júlia si poslucháči 

vypočujú v majstrovskom naštudovaní bulharského dirigenta Konstantina Dobroykova. 

 

Konstantin Dobroykov, 

foto: Jaroslav Ľaš 
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Okrem pravidelných symfonických koncertov Štátna filharmónia Košice organizuje v septembri, na úvod sezóny 

Medzinárodný organový festival Ivana Sokola. Jeho 47. ročník privedie začiatkom októbra na Slovensko holandského 

organistu Pietra van Dijka, ktorý sa po koncerte v Kežmarku, predstaví 3. októbra v Konkatedrále Sedembolestnej Panny 

Márie v Poprade. Záver organového maratónu v Košiciach patrí slovenskému umelcovi, Pavlovi Valáškovi. Ten sa 

poslucháčom predstaví 5. októbra v Kostole sv. košických mučeníkov v Košiciach. Program MOF nájdete TU… 

 

Informovala: Mariana Lechmanová, ŠF Košice 

 

www.sfk.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Mystérium zázrakov, ktoré niekto nazval hudbou 

 [operaslovakia.sk; 02/10/2017; Lýdia Urbančíková ] 

http://operaslovakia.sk/mysterium-zazrakov-ktore-niekto-nazval-hudbou/ 

 

Lýdia Urbančíková 

 

49. koncertná sezóna Štátnej filharmónie Košice sa v tomto roku začala neobvykle už v auguste. Prvými boli koncerty 

mimo hlavného miesta pôsobenia, pod taktovkou externého dirigenta Igora Dohoviča v Dome kultúry v Buzici a v 

kúpeľoch Štós. Aj ďalšie koncerty, ktorými sa predstavili v Maďarských mestách Békescsaba a Szarvas pod taktovkou 

Maroša Potokára boli repertoárovo stavané viac na populárnych skladbách majstrov. 

 

Náročnejším bol september, keď sa otvorili "brány" 47. ročníka medzinárodného organového festivalu s 

reprezentatívnymi organovými koncertmi v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Sabinove a v Kežmarku. Konal sa v 

rámci Roku Jozefa Grešáka (1907 – 1987), venovaný bol pamiatke a nedožitým 80. narodeninám svojho zakladateľa 

Ivana Sokola. Na organových recitáloch v tomto roku účinkovali Charles Andrews (Veľká Británia), Róbert Kovács 

(Maďarsko), Christian Schmitt (Nemecko), Pieter van Dijk (Holandsko) a Pavol Valášek zo Slovenska (uskutoční sa 5. 

októbra v Košiciach). V rámci festivalu bol jeden koncert venovaný aj orchestrálnemu organovému dielu, čím dramaturgia 

vyhovela mnohoročným túžbam Košičanov, aby koncert organového festivalu bol súčasne aj otváracím koncertom novej 

koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice (ŠfK). Obe podujatia tak získali na jedinečnosti, slávnostnom rúchu a 

hodnote. Bol to teda otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, ktorý 28. 9. 2017 prilákal do 

Domu umenia umeniachtivé publikum v nebývalom počte. 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Robert Jindra, Christian Schmitt, Štátna filharmónia Košice, 

foto: Daniel Jäger 

 

http://operaslovakia.sk/mysterium-zazrakov-ktore-niekto-nazval-hudbou/
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Hodinu pred začiatkom slávnostného koncertu si nadšenci a členovia Klubu priateľov hudby mohli vypočuť obľúbenú 

"predkoncertnú" prednášku o diele, ktoré zaznie na koncerte. Bývalý koncertný majster huslista Karol Petróczi si svojimi 

propagačnými textami, hudobnými ukážkami a celkove príjemnou atmosférou si získal pozornosť už v predchádzajúcich 

sezónach a ako sme sa mohli presvedčiť, jeho prístup k partitúre, o ktorej zasvätene hovorí má parametre profesionality, 

citového vzťahu k hudbe, k poslucháčovi, u ktorého predpokladá vedomosti a inteligentný prístup k umeniu. Aj 

programované Elgarove variácie Enigma boli poslucháčom po tomto predstavovaní zrozumiteľnejšie a bližšie. Jeho 

pozvanie k "mystériu zázrakov, ktoré niekto nazval hudbou" mnohí prijali v slávnostnej nálade pripravení na umelecký 

zážitok. 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Július Klein, Štátna filharmónia Košice, 

foto: Daniel Jäger 

 

Program Otváracieho koncertu 49. koncertnej sezóny ŠfK oproti avizovaným skladbám zaznamenal zmenu. Ohlásil ju v 

úvodnom príhovore riaditeľ Július Klein. Namiesto "plagátovanej" úvodnej skladby Jozefa Grešáka Rotory II. zaradili do 

programu Predohru k opere Richarda Wagnera Majstri speváci norimberskí. Súčasne privítal na mieste nového druhého 

koncertného majstra huslistu Mátyása Mézesa, ktorý bude popri Marošovi Potokárovi ďalšou umeleckou tvorivou 

postavou vyše 80-členného orchestra. 

 

Mimoriadnou udalosťou koncertu bolo účinkovanie mladého českého dirigenta Roberta Jindru a sólistu večera 

nemeckého organistu Christiana Schmitta. Úvodnú skladbu naštudoval dirigent z pohľadu veľkého znalca hudby R. 

Wagnera, uprednostnil jeho dramatický vstup, mohutné fanfáry ako aj lesk a majestát, s akým nastúpili do novej sezóny 

členovia orchestra. Ich výkon už v tomto diele prezrádzal dôkladnú prípravu nielen v orchestrálnych skupinách ale i v 

každom jednotlivom nástroji. Dirigent R. Jindra je Košičanom známy hlavne z jeho excelentných naštudovaní opier L. 

Janáčka Jej pastorkyňa a R. Wagnera Víly v Štátnom divadle Košice (pozn. red.: Robert Jindra sa za hudobné 

naštudovanie slovenskej premiéry Wagnerovej opery Víly umiestnil aj v Ankete opernej kritiky, ktorej výsledky si prečítate 

TU…). Za dirigentským pultom symfonického orchestra sme sa presvedčili o jeho mimoriadnych vlastnostiach vo vzťahu 

k hudbe, hudobnému obsahu, naštudovaniu každého tónu, každej témy či súzvuku. 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, 

foto: Daniel Jäger 

 

Darilo sa mu predovšetkým v súhre so sólistom Christianom Schmittom v Symfónii č. 3 pre organ a orchester, op. 69 

Charlesa-Marie Widora. Skladateľov novoromantický štýl sa niesol v akusticky monumentálnom znení akoby v katedrále 

s organom a jeho protipólom, orchestrom s bohatými hudobnými invenciami. Skladba má dve časti, každá z nich na 

menších plochách nechala vyznieť "príbeh" dvoch svetov: jemne subtílneho lyrického s následnými gradáciami plechov, 

ľahkým dramatickým vývojom v protiváhe s mohutne pulzujúcim zvukom a náhlymi zmenami v organovom i 
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orchestrálnom parte. Záverečný plenér sláčikov gradujúci s plénom organu dirigent rozvášnil celý do efektného, ale 

dramaticky povznášajúceho finále. Poslucháči prijali skladbu s veľkým nadšením, veď tvorba Widora má znaky zvukovo-

melodickej krásy a dramatických vrcholov. Aj vyžiadaný prídavok, ktorým sa organista prezentoval v sólovom prednese, 

bol z autorskej dielne Ch. Widora. Aj ten presvedčil o majstrovstve mladého umelca, jeho zmysle pre monumentálny a 

výrazovo bohatý svet Widorovych partitúr. 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Christian Schmitt, 

foto: Daniel Jäger 

 

Edward Elgar nazval svoju variabilnú skladbu Enigma, s ukrytou záhadou, hádankou. Dielo, ktoré má 14 variácií je 

bohaté na vtipnú tematickú a motivickú invenciu. Pozostáva z "portrétov" jeho najbližších, manželky, priateľov a známych, 

ktorými charakterizoval ich vonkajší či duchovný svet. Romantické vyznanie a obdiv k manželke, hravosť a smiech v 

drobných staccatach vystrieda motív štyroch tónov d-cis-c-h pripomínajúc klaviristu, s ktorým často hrával v komorných 

zoskupeniach, nasledujúc karikatúrou starého pána, alebo vidieckeho šľachtica atď. Dirigentovi sa v tomto diele ponúkala 

jedinečná možnosť tvoriť samostatné charakterové hudobné miniatúry, z nich každá sa niesla v znamení zvukovo farebne 

dramaticky stavanej "palety" s gradáciami, napätím, virtuóznymi výkonmi hráčov orchestra. Zneli bez zaváhania, vo 

vzájomnom súlade a suverénne. 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice, 2017, 

Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, 

foto: Daniel Jäger 

 

Dirigent Jindra sa predstavil ako virtuóz dirigentskej taktovky. Každým gestom prezrádzal vnútornú energiu, precítenú 

znalosť a rozhodnosť pri vedení nástrojov. Aj preto by sme si v jeho naštudovaní radi vypočuli aj závažnejšie diela zo 

symfonickej literatúry, trebárs z tvorby Beethovena, Dvořáka či Mahlera. 

 

Autor - Lýdia Urbančiková 

 

písané z koncertu 28. 9. 2017 

 

Otvárací koncert 49. koncertnej sezóny Štátnej filharmónie Košice 

28. septembra 2017 

 

dirigent: Robert Jindra 

organ: Christian Schmitt 

Štátna filharmónia Košice 
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R. Wagner: Predohra k opere Majstri speváci norimberskí 

Ch. M. Widor: Symfónia č. 3 pre organ a orchester, op. 69 

E. Elgar: Enigma variácie, op. 36 

 

www.sfk.sk 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Odkryli tajomstvá spišských pamiatok 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Spišiaci, už tradične, ponúkli obyvateľom i návštevníkom mesta pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu nie 

jeden, ale rovno tri dni atrakcií. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Odkryli tajomstvá pamiatok mesta. Sprístupnili najvyššiu vežu a ukázali záhady, ktoré ukrýva 

evanjelický kostol na námestí. Svetový deň cestovného ruchu Spišiaci využili naplno. 

 

Vystúpili na najvyššiu vežu na Slovensku. Počas večernej prehliadky si prešli nedávno rekonštruovaným Múzeom Spiša. 

"V netradičnom čase si mohli vychutnať viaceré výstavy: 500 rokov reformácie a Spiš; Dobrú chuť, ctihodní občania, 

Voda, duša Zeme; Žijem na strome a je mi dobre alebo reprízu filmu Slávne dejiny provincie XVI Spišských miest," 

informovala Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta. 

 

Galéria umelcov Spiša oslavovala 

 

Svoju slávnostnú chvíľu prežila aj Galéria umelcov Spiša, ktorá oslávila svoje 30. narodeniny. Pri tejto príležitosti mohli 

návštevníci načrieť nielen do stálych expozícií, ale aj do aktuálne prebiehajúcich výstav ako Kontajner spomienok, Krivé 

zrkadlo, Peter Smik: Krabice, Zo zbierok galérie. Večer bol pripravený koncert v podaní Voces Gregorianae 

Cassovienses. 

 

Cenná knižnica 

 

Veľkou zaujímavosťou boli práve prehliadky evanjelického kostola s výkladom. "Na chóre kostola sa dodnes nachádza 

cenná knižnica niekdajšieho evanjelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi," dodáva Jančíková. V meste kedysi bolo 

vyše šesťtisíc evanjelikov. 

 

"Knihy sú spísané v maďarčine, v nemčine. Sú tam zápisky z gymnázia. Známky," vysvetlil počas prehliadky sprievodca. 
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Dotkli sa gotiky 

 

Festival turizmu umožnil návštevníkom Spišskej Novej Vsi doslova dotknúť sa gotiky a jej prekvapení. 

 

V Galérii umelcov Spiša ich potešili kreatívnou tvorivou dielňou Gotika trocha inak spojenou s prehliadkou expozície Terra 

Gothica, námestím návštevníkov v dobovom historickom oblečení sprevádzal Miroslav Števík a večerný výstup na vežu 

mohli návštevníci absolvovať v romantickom svetle sviečok. Noc zase patrila tým najmenším. V obchodnom centre v 

Spišskej Novej Vsi hľadali stratený poklad v znamení Spišských bájí a povestí. JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Foto: 

 

Návštevníci. Pozreli si krásy, ktoré ukrýva kostol v Spišskej Novej Vsi. FOTO:JP 

 

Cenná knižnica. Je v kostole, sú v nej aj známky z gymnázia. FOTO:JP 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Steeple kros Poprad s mimoriadne kvalitnou konkurenciou 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Popoludnie počas poslednej septembrovej nedele v Poprade na sídlisku Juh patrilo siedmemu ročníku bežeckého 

podujatia Steeple kros. 

 

Súťaže detí, žiakov a dorastu 

 

Úvodná časť podujatia patrila mládeži - deti a žiactvo rôzneho veku absolvovali trate na atletickej tartanovej dráhe ZŠ 

Jarná v dĺžke od 100 m až po 3000 m podľa vekových kategórií chlapcov a dievčat. Najmladšou súťažiacou bola iba 

dvojročná Sofia Dubašáková, dcéra hlavného organizátora popradského bežca Jozefa Dubašáka. 

 

V jednotlivých kategóriách zvíťazili: Chlapci do 6 rokov (100 m): Martin Lazorník - Veľký Slivník Dievčatá do 6 rokov (100 

m): Lívia Straková -Poprad Chlapci od 7 do 9 rokov (300m): Tobias Gabriel Janok - MŠK Vranov Dievčatá od 7 do 9 

rokov (300m): Júlia Ivanová - AK Steeple - Poprad Najmladší žiaci (1200m): Martin Janček - AK Steeple Poprad 

Najmladšie žiačky (600m): Katarína Jordanová - AK Steeple Poprad Mladší žiaci (1200m): Pavol Brejčák - Poprad 

Mladšie žiačky (600m): Viktória Jordánová - AK Steeple Poprad Starší žiaci (1500m): Pavol Brejčák- Aquacity - Poprad 

Staršie žiačky (1200m): Margaréta Sokolová - ŠK Štrba Dorastenci (3000 m): Adam Tomeček - TJ Obalservis Košice 

Dorastenky (1500 m): Ivana Šoltýsová - Bežecký klub Poprad 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

3. 10. 2017 

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

Paradoxy veku na pokračovanie 

 

Pretekári v kategóriách dospelých a juniorov sa po štarte na sídlisku Juh vydali do blízkeho terénu. Muži do 39 rokov a 

veteráni od 40 do 49 rokov absolvovali trať dlhú 12 km, súťažiaci ostatných kategórií 8 km. Blato po súvislom daždi v 

predchádzajúcich dňoch spôsobilo, že mnohí viac ako so súpermi bojovali s traťou. K dobrým výkonom dospelých 

pretekárov prispela mimoriadne kvalitná konkurencia, aká sa na tomto podujatí doteraz ešte nezišla. 

 

Poliak Wydra obhájil prvenstvo 

 

Opäť "zaúradovali paradoxy veku". Ako prvý po zdolaní 12 km preťal cieľovú pásku 42- ročný veterán Poliak Jan Wydra, 

ktorý tu zopakoval prvenstvo z rokov 2014 a 2016. "Dnes na rozdiel od minulosti som musel bežať naplno od samého 

začiatku až do konca. Blatistá trať bola šmykľavá, ale šmýkalo sa všetkým," dodal spokojný Poliak po prebehnutí cieľom. 

Česť mladých pretekárov zachraňoval neustále sa zlepšujúci 22-ročný Tomáš Orolin zo Spišského Bystrého 

reprezentujúci novovzniknutý Bežecký klub Poprad, ktorý dobehol rovnako ako minulý rok celkovo druhý. Za tri dni 

absolvoval tri štarty. Po prvenstve v Kežmarku a na Štrbskom Plese uvažoval, či tu vôbec pobeží. "Na štarte bola 

neskutočná konkurencia, hoci to bol iba bežný pretek, žiadne majstrovstvá. Pre mňa bolo druhé miesto veľké 

prekvapenie, som veľmi spokojný," dodal najlepší zo Slovákov. Bronz v celkovom poradí bral 23-ročný slovenský 

reprezentant Radovan Tomeček z TJ Obalservis Košice, účastník minuloročného európskeho šampionátu v krose. 

 

S novou víťazkou Dlhopolcovou z Dobrej Nivy 

 

Medzi ženami sa na najvyšší stupeň postavila nová víťazka 34-ročná Jana Dlhopolcová z Dobrej Nivy, ktorá svoju 

premiéru na tomto podujatí premenila na prvenstvo. "Behám skôr pre radosť. Nemám veľa času na špeciálnu prípravu, 

pretože mám malé dieťa. Je to skôr o tom, že človeka to baví. Reprezentujem klub Dobrá Niva, pretože odtiaľ 

pochádzam, ale v súčasnosti bývam na Liptove," spresnila po dobehnutí. Za ňou v celkovom poradí dobehli vekom 

veteránky v poradí Lenka Baronová zo spišskej Novej Vsi (39-ročná), Iveta Vastušková z Popradu (57-ročná). Mladšie 

bežkyne tempu starších pretekárok nestačili. 

 

Najstarší 

 

Najstarším účastníkom podujatia bol Ondrej Kozák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý bežeckú trať dlhú 8 km zvládol v 

obdivuhodnom veku 71 rokov. 

 

Z výsledkov: 

 

Muži do 39 rokov (12 km): 1. Pavol Orolín - Bežecký klub Poprad - 38:08 min (celkovo 2.), 2. Radovan Tomeček - TJ 

Obalservis Košice - 39:14 min (celkovo 3.), 3. Michal Talaga - Poľsko - 39:37 min Muži od 40 do 49 rokov (12 km): 1. Ján 

Wydra - Poľsko - 38:03 min (celkový víťaz), 2. Tomáš Kamas - TJ Tatran Spišská Nová Ves - 41:03 min, 3. Milan Lacko 
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- LKVD Dobšiná - 45:10 min Muži od 50 do 59 rokov (8 km): 1. Štefan Rácz - AK Steeple Poprad - 34:04 min, 2. 

Franciszek Dlugosz - Poľsko - 34:37 min, 3. Anton Hudák - FALCK Stará Ľubovňa - 35:58 min Muži od 60 rokov (8 km): 

1. Milan Hrušovský - STEZ Spišská Nová Ves - 37:10 min, 2. Peter Pavol - AŠK SNV - 39:56 min, 3. Jaroslav Tekely - 

Spišské Tomášovce44:35 min Muži od 70 rokov (8 km): 1. Ondrej Kozák- SNV - 41:30 min Ženy do 34 rokov (8 km): 1. 

Jana Dlhoplcová - ŠK Dobrá Niva - 39:18 min (celková víťazka), 2. Žaneta Goleňová _ Poprad - 42:33 min, 3. Lea 

Štirbanová - SOŠ ekonomická SNV - 43:54 min Ženy od 35 do 49 rokov (8 km): 1. Lenka Baronová - Spišská Nová Ves 

- 41:24 (medzi ženami 2.), 2. Ľudmila Rothová - Poprad Veľká - 42:47 min , 3. Marcela Valenčíková - Spišské Tomášovce 

- 44:34 min Ženy od 50 rokov (8 km): 1. Iveta Vastušková - Poprad - 41:43 min (medzi ženami 3.), 2. Jiřina Šerfelová - ŠK 

Štrba - 41:50 min, 3. Danica Božová - Svit - 42: 48 min (db) 

 

Foto: 

 

Absolútni víťazi - Ján Wydra a Jana Dlhopolcová. FOTO: DB 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Baťov pohár znovu v rukách českého Jindřichovho Hradca 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

SVIT. V závere septembra sa v športovej hale vo Svite uskutočnil 5.ročník medzinárodného basketbalového turnaja o 

"Baťov pohár". Na populárnom športovom podujatí, ktorý od svojho založenia nadobudol veľký význam sa zúčastnil štyri 

popredné basketbalové mužstva nielen zo Slovenska, ale aj susedného Česka. 

 

Priaznivci tejto príťažlivej pod košovej hry, ktorí sú tomuto turnaju od svojho vzniku výrazne naklonení boli svedkami 

obojstranne vynikajúcich a zaujímavých meraní síl. Väčšia pozornosť v týchto súbojoch však bola upriamená najmä na 

predvedené výkony prvoligového domáceho kolektívu Iskra Svit a neďalekej Sp. N. Vsi pôsobiacej taktiež v najvyššej 

slovenskej súťaži, ktorím v každom stretnutí nechýbala veľká motivácia pokúsiť sa o zisk prekvapujúceho prvenstva. 

 

Oba tímy svojou hrou síce vôbec nezaostali za očakávaním, no v samotných súbojoch sa napokon presvedčili, že s 

poprednými súpermi z Interu Bratislava a českému Jindřichovmu Hradcu aj napriek maximálnej hernej snahe museli 

ťahať za kratší koniec povrazu. Po napínavom priebehu celého turnaja sa o konečnom víťazovi rozhodlo až v poslednom 

súťažnom dni, čím sa naplnila veľká dramatičnosť, ktorá býva prvoradým mementom, či už v samotnom vývoji meraní síl, 

ale aj basketbalových súťaží vo všetkých krajinách. 

 

Z nesmierne cenného prvenstva sa nakoniec potešili hráči z českého Jindřichovho Hradca, ktorím v neskutočne 

vzrušujúcom súboji proti najpoprednejšiemu slovenskému mužstvu z Interu Bratislava rozhodli o vydretom triumfe až v 

samom finiši stretnutia, kedy sa na ich stranu priklonilo aj povestné športové šťastie. 
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Zisk tohtoročného skalpu na Baťovom pohári bol pritom aj reprízou tohto českého kolektívu z roku 2015, keď si zo Svitu 

dokázal do Česka po prvýkrát odniesť vzácny víťazný pohár. 

 

Hostiteľský kolektív zo Svitu sa v tomto ročníku musel uspokojiť len s konečným 3. miestom, ktoré si v najväčšej miere 

zabezpečil po výbornom výkone a zaslúženom víťazstve v rozhodujúcom dueli zo susednými Spišiakmi, ktorí však museli 

do stretnutia nastúpiť vo výrazne oklieštenej zostave. 

 

Pre všetky mužstvá, ktoré sa na tomto výborne pripravenom basketbalovom podujatí zúčastnili jednoznačne potvrdili, že 

táto atraktívna akcia dokáže byť neustále aj vynikajúcou prípravou a previerkou pred práve sa začínajúcou novou 

sezónou Eurovii SBL, ale aj pred začiatkom najvyššej basketbalovej ligy v Česku. 

 

Tak ako v predošlých rokoch aj teraz sa turnaj o "Baťov pohár" od samého úvodu vyznačoval vysokou športovou a 

spoločenskou úrovňou, o ktorú sa postarali predovšetkým všetci domáci organizátori z Iskry Svit, ale aj všetci fanúšikovia 

a investori pravidelne podporujúci toto vari najvýznamnejšie basketbalové podujatie pod Tatrami. 

 

Výsledky prvého dňa: Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:70 (51:49) Inter: Barać 19, Baťka 12, Ondruš 

10, Nuhanović 8, Bulatović 2 (Rančík 16, Matović 11, Grznar 8,Kozlík 6) SNV: Ninkovič, Marshall po 12, Bennett 10, 

Krajňák, L'Africain po 6 (Majerčák 15, Kobulnický 5, Korfanta 4, Lenárt, Slivka, Osvald po 0) 

 

Jindřichuv Hradec - Iskra Svit 86:75 (50:46) J. Hradec: Jones 16, Zuzak 14, Lawhorn 13, Soula 11, Fait 5 ( Tawiah , 

Basta po 9, Stegbauer 5, Novak 4, Kanturek, Dlugos, Fical po 0) Svit: Radonjic 23, Jackson 19, Lošonský 10, Davis, 

Galata po 2 (Ivelja, Bizub po 6, Kubaský 5, Ivan 2, Gajan 0) 

 

Výsledky druhého dňa: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Jindřichuv Hradec 86:95 (50:52) SNV : L'Africain 20, Bennett 

18, Ninkovič 14, Lenárt 8, 5, Marshall 0 ( Majerčak 14, Slivka 5, Kobulnický 4, Osvald 3, Korfanta 0 ) J. Hradec: Tawiah 

20, Jones, Faith 17, Lawhorn 14, Šoula 6 ( Stegbauer 13, Novák 6, Fical 2, Bašta, Dlugoš, Kanturek po 0) 

 

Iskra Svit - Inter Bratislava 57:84 (25:40) Svit: Radonjič 28, Lošonský 7, Jackson 3, Davis 2, Kubaský 0 (Ivelja, Ivan po 7, 

Gajan 2, Bizub 1, Galata 0) Inter: Barac 17, Baťka 13, Matovič 12, Rančík 7, Bulatovič 0 (Kozlík 11, Ondruš 9, Nuhanovič 

7, Grznár 6, Praženka 2) 

 

Výsledky posledného dňa: Inter Bratislava - Jindřichův Hradec 86:90 (46:33) Inter: Rančík 24, Barač 21, Baťka 15, 

Matovič 14, Grznár 1 (Nuhanovič 6, Kozlík 5, Praženica 0) J. Hradec: Lawhorn 31, Jones 15, Taniah 13, Staugbauer, 

Zuzák po 5 (Bašta 11, Fait 8, Dlogos 2, Novák, Kanturek, Fičal po 0) 

 

Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 91:69 (38:36) Svit: Lošonský 19, Jackson 13, Galata 12, Davis 10, Radonjič 

6 (Avramovič 13, Ivelja 12, Gajan 6, Findura, Bizub,Ivan po 0) SNV: Bennett 22, Marshall 14, Majerčak 11, Lenárt 5, 

Ninkovič 2 (Osvald 9, Korfanta 4, Kobulnický 2, Slivka, Fibiš po 0) 
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Konečné poradie: 1. BK FIO BANKA Jindřichův Hradec, 2. BK Inter Bratislava, 3. Iskra Svit, 4. BK 04 AC LB Spišská 

N.Ves MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Šarišanka zvalcovala Spišiačky 

 [Prešovské noviny; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; js ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Hokejistky Prešova si v najvyššej súťaži hravo poradili so súperkami zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Zápas dievčatá Šarišanky zvládli a svojím zodpovedným prístupom potvrdili rastúcu formu. Hrali naozaj s veľkým 

prehľadom. Bol to veľmi bojovný hokej, poznačený množstvom vylúčení (trestné minúty 16:37), v ktorom sa fyzicky 

zdatné súperky snažili presadzovať a hru do tela neraz použili až za hranicou pravidiel. 

 

Šarišanky sa však nedali zastrašiť a súperovi už od prvých minút diktovali tempo hry. Vysoké skóre hovorí za všetko a je 

len dobré, že presadzuje viacero hráčok, s čím stúpa v kolektíve sebadôvera. Pred Prešovčankami je zápas v Poprade, 

kde sa rozhodne, kto zvíťazí v skupine východ a prenesie si maximálnu bonifikáciu do celoslovenskej fázy extraligy. 

 

Tréner Marton: "Napriek agresívnej hre súpera dievčatá predviedli pohľadný hokej a naplnili naše očakávania. Aj keď je 

výsledok jednoznačný, nebol to jednoduchý zápas a dievčatá si museli toto víťazstvo riadne odpracovať. To čo sa nám 

nedarilo podľa predstáv boli hlavne presilovky, takže vieme, že na nich je potrebné ešte popracovať." Najbližší zápas 

odohrá Šarišanka doma už 7. 10. 2017 v Poprade 

 

Štatistika 

 

ŽHK 2000 Šarišanka Prešov - HC OSY Snv 8:2 (3:1, 3:1, 2 0) Góly Šarišanky: Jurčová 2, Stašová Mi. 2, Štofanková Ľ. 1, 

Sedláková 1, Fortunová A. 1, Dzurinová 1 

 

Pomer striel 51:7 

 

Zostava Prešova: Pavláková - Štofanková S, Fortunová D., Dzurinová, Šandorová - Fortunová A., Mišková, Sedláková, 

Jurčová, Štofanková Ľ., Stašová, Maťašová, Doľáková. 

 

(js) 

 

Späť na obsah 
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1.20.  Spišiaci naplno bodovali pri Váhu 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V súčasnosti neustále sa herne zlepšujúca Sp. Nová Ves vycestovala cez víkend k jednému z 

nováčikov súťaže, od ktorého nechcela odísť domov z prázdnymi rukami. Mužstvo z Nového mesta nad Váhom však pre 

kolektív z východu bol podstatne neznámym súperom, čo pred súbojom naznačovalo, že pôjde o zaujímavý duel. 

Zverenci Branislava Ondáša, ktorým sa od začiatku sezóny na ihriskách súperov výborne darí, keď sa im z nich podarilo 

odniesť podstatné množstvo dôležitých bodov chceli v tomto trende pokračovať aj v tomto meraní síl naďalej. 

 

Do stretnutia preto znova vstúpili s maximálnym nasadením a skvelou kombinačnou hrou držali v prevažnej väčšine 

zápasu loptu pod kontrolou. Domáci sa však predovšetkým v prvej dvadsaťminútovke usilovali, čím najviac eliminovať 

územnú prevahu hostí, čo sa im i keď bez efektu aj podarilo. Naviac si vypracovali aj niekoľko vyložených šancí, ale 

pozorný Huszárik svoje mužstvo v nie jednej chvíli úspešne podržal. Obraz zápasu postupne nadobudol obojstranne 

útočnejší spád, pričom pred oboma bránami bolo omnoho rušnejšie ako v úvode tohto súboja. Po polhodine stretnutia sa 

Spišiakom dosť nečakane podarilo ich prvú vážnejšiu príležitosť naplno zúročiť v podobe dôležitého vedúceho gólu 

Vilkovského vďaka, ktorému sa navyše dostali aj na koňa. Svoj tesný náskok si v nastávajúcich fázach hry nielenže 

naďalej pozorne strážili a po zmene strán si ho mohli aj zveľadiť po sľubných príležitostiach, ktoré ale za chrbtom 

domáceho gólmana neskončili. Hostitelia, ale taktiež svoje zbrane stále neskladali a s pribúdajúcimi minútami vrhli sily do 

útoku. V ňom sa vehementne usilovali prekvapiť pozorne hrajúcu obranu súpera, ale ten stál na pevných nohách. 

Stúpajúce nasadenie oboch kolektívov nakoniec predsa len prinieslo v samom závere nesmierne dramatické 

vyvrcholenie, keď v 84. min. síce zaznamenal Zekucia vytúženú gólovú poistku, na ktorú ale o malú chvíľu, no pre domáci 

tím už veľmi neskoro dokázal odpoveď bezpečne premeneným pokutovým kopom Mikuš. Napriek tomu, že Spišiaci si 

nakoniec čisté konto nedokázali udržať po záverečnom hvizde rozhodcu mohli odchádzať z ihriska so vztýčenými hlavami 

a ďalším dôležitým trojbodovým úlovkom. 

 

Z veľmi vydareného stretnutia s úspešným koncom mal podstatnú radosť aj kormidelník tímu Branislav Ondáš, ktorého 

opäť potešil výkon svojich zverencov. 

 

"So ziskom troch bodov a predvedeným výkonom mojich zverencom som určite veľmi spokojný, pretože ako sa ukázalo 

nastúpili sme proti nevyspytateľnému súperovi a zápas pre nás nebol vôbec ľahký. V samom závere sme ho aj s 

potrebným šťastím dokázali predsa len šťastlivo ustáť, keďže v hodine dvanástej sa domáci usilovali ešte vykresať 

iskierku nádeje. Opäť sme sa presvedčili, že všetke tímy v súťaži disponuje vysokou hernou kvalitou a každé mužstvo 

dokáže hrať takmer vyrovnaný súboj s každým. Spoločne sme veľmi radi, že aj v tomto súboji na súperovej pôde sa nám 

znova podarilo pokoriť hostiteľské mužstvo a strelili sme o gól viac, než on. Pre celý tím je to naozaj výborná vizitka, pod 

ktorú sa podpísala nielen stúpajúca forma, ale aj vynikajúci kolektívny výkon, keď všetci hráči siahli až na dno svojich síl. 

Dôležitým faktor pritom je, že v súčasnosti sme neustále pri streleckej chuti a v každom dueli sa nám darí strieľať 

potrebné góly, ktoré nás posúvajú, čoraz viac nahor. Taktiež ma teší, že zásluhou dosiahnutého skalpu sme si dokázali 

ešte viac si vylepšiť nielen situáciu v tabuľke, ale aj počte plusových bodov v nej. Pevne verím, že toto veľmi cenné 
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víťazstvo dokáže byť pre nás tou najsprávnejšou vzpruhou a ešte väčšou motiváciou do nastávajúcich podstatne 

náročných stretnutí v jesennej časti tejto súťaže. Som však naplno presvedčený, že ak moji zverenci dokážu v týchto 

dueloch podať maximálne spoľahlivý výkon dokážeme sa rovnať aj súperom z hornej časti tabuľky." MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Trebišovčania so skalpom ašpiranta na postup 

 [Zemplínske noviny; 39/2017; 03/10/2017; s.: 21; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Doma si poradili s Popradom, presadili sa obaja Kolesárovci. 

 

TREBIŠOV. Nováčik II. futbalovej ligy Slavoj Trebišov potvrdil, že na svojom trávniku je nesmierne silný. V nedeľu sa mu 

podarilo zdolať jeden z popredných tímov súťaže FK Poprad, ktorý sa netají vysokými ambíciami. 

 

Zemplínčania zvíťazili nad mužstvom spod Tatier najtesnejším rozdielom 3:2, keď museli otáčať nepriaznivé skóre 0:1. 

Už do prestávky sa dostali do vedenia, keď si najprv hostia vsietili vlastenca a potom skóroval Martin Kolesár. Po zmene 

strán prišlo vylúčenie Slavomíra Kicu za urážku rozhodcu, ktoré bleskurýchle potrestal Peter Kolesár. Popradský zásah v 

nadstavení už znamenal iba kozmetickú úpravu výsledku. 

 

Radosť z cenných bodov zo súboja s favorizovanými Popradčanmi mal po stretnutí kormidelník Slavoja Vladimír Rusnák 

mladší, ktorý svojim zverencom za predvedený výkon zagratuloval. 

 

"Diváci videli kvalitný zápas. Privítali sme súpera z čela tabuľky, ktorý má iné ambície aj podmienky ako my. Zodpovedne 

sme sa na neho celý týždeň pripravovali. Chceli sme nadviazať na druhopolčasový výkon zo zápasu so Spišskou Novou 

Vsou aj na ten zo Zvolena, hoci sme tam prehrali rozdielom triedy. Do súboja sme vstúpili tak, ako sme si aj 

predstavovali. V úvode sme si vypracovali veľa štandardných situácií, ale v čase, keď sme boli nebezpečnejší ako súper, 

dopustili sme sa hrubej chyby a inkasovali. Gól však chlapcov ešte viac zomkol a vďaka veľkej túžbe a vôli sme už do 

prestávky skóre otočili. V druhom polčase sme chceli pokračovať vo výkone z prvej 45- minútovky, v žiadnom prípade 

nebolo naším cieľom brániť výsledok. Súper išiel do väčšieho rizika, mal loptu častejšie na kopačkách a po jednej jeho 

štandardke pri nás stálo šťastie. Vzápätí sa nám podarilo dať nádherný tretí gól, po ktorom sme už kontrolovali zápas. 

Škoda inkasovaného gólu v nadstavenom čase. Naše víťazstvo je však zaslúžené, získali sme ďalšie cenné body." 

 

Žlto-modrých najbližšie čaká duel vonku proti ďalšiemu nováčikovi so slávnou minulosťou - Interom Bratislava. 

 

Trebišov - Poprad 3:2 (2:1) Góly: 38. vlastný Medak, 45. M. Kolesár, 76. P. Kolesár - 22. a 90+. Holiš. ŽK: V. Maťaš, 

Gallovič (obaja Poprad). ČK: 76. S. Kica (Poprad). 
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Rozhodoval: Ihring - 625 divákov. SLAVOJ: J. Giertl - M. Kolesár, Pet. Šuľák, M. Bednár, Kražel - Ruskovský, P. Kolesár 

(87. Mujkovič), J. Kolbas, Da Silva Junior (90. Vojtek), J. Vajs - Bellás (83. Kushta). FK: J. Malec - Urbanič, J. Hric, Palša, 

S. Kica - Kukoľ, Horodník (46. Gallovič), Kopúnek (80. Dubec), Medak (67. Jančo), V. Maťaš - Holiš. 

 

Tabuľka 

 

1. Lokomotíva KE 10 7 1 2 18:7 22 

 

2. Skalica 10 7 1 2 14:8 22 

 

3. Sereď 10 7 0 3 28:14 21 

 

4. Žilina B 10 7 0 3 26:13 21 

 

5. Poprad 10 5 2 3 19:9 17 

 

6. L. Mikuláš 10 4 3 3 19:12 15 

 

7. Sp. Nová Ves 10 4 2 4 14:17 14 

 

8. Bardejov 10 4 2 4 12:15 14 

 

9. Zvolen 10 4 2 4 15:20 14 

 

10. Inter BA 10 4 1 5 17:15 13 

 

11. Pohronie 10 3 3 4 16:11 12 

 

12. Trebišov 10 4 0 6 9:17 12 

 

13. Šamorín 10 3 1 6 15:15 10 

 

14. N. Mesto n./V. 10 3 0 7 7:23 9 

 

15. Komárno 10 2 2 6 18:37 8 

 

16. Podbrezová B 10 1 2 7 10:24 5 
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Zvyšné výsledky 10. kola: 

 

Komárno - Zvolen 3:1, Nové Mesto nad Váhom - Spišská Nová Ves 1:2, Skalica - Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:0, 

Šamorín - Liptovský Mikuláš 4:0, Podbrezová B - Inter Bratislava 1:1, Žilina B - Bardejov 2:0, Sereď - Lokomotíva Košice 

2:1. 

 

RÓBERT ANDREJOV 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Spišská Nová Ves a Poprad potvrdili úlohy favoritov a postúpili 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 23; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V 4.kole Slovnaft Cupu zastupovali podtatransko-spišský región už iba dvaja druholigisti zo Sp. N. Vsi a susedného 

Popradu, ktorým sa na ihriskách súperov z nižších slovenských líg opäť úspešne darilo a bez väčších problémov sa im 

podarilo postúpiť do nasledujúceho kola tejto pohárovej súťaže na Slovensku. Spišiaci si, hoci vďaka veľmi tesnému 

výsledku, poradili vo Vydranoch a Popradčania taktiež nezaváhali v bratislavskej časti Petržalke. 

 

FK Vydrany - FK NOVES Sp. N. Ves 1:2 (0:1) 

 

V 4. kole Slovnaft Cupu sa Spišiaci predstavili na ihrisku štvrtoligových Vydrian, kde chceli, hoci s obmeneným kádrom, 

natiahnuť postupovú sériu duelov. 

 

Do stretnutia ale nastúpili proti pre nich neznámemu súperovi, čo bolo určitou prekážkou k naplneniu cieľa. Napriek tomu 

sa do merania síl pustili s plnou vervou a akékoľvek obavy rýchlo hodili za chrbát. Už v 3. min. totiž domáci kolektív 

nepríjemne zaskočili vedúcim gólom, keď defenzíva Vydrian zabudla na voľného Kubíka a ten s prehľadom rozvlnil sieť. 

Od tohto momentu sa na kopačky hostí vnieslo viac hernej pohody a po umných kombinačných akciách pravidelne 

zatápali zadným radom domácich. Tí však do prestávky dokázali statočne odolávať a mariť ofenzívne snaženie favorita. 

Po zmene strán sa napriek tesnému vedeniu Spišiakov Vydrany usilovali zvýšiť tempo hry a vyrovnávajúcim presným 

zásahom sa vrátiť do duelu. V 52. min. im to ale hostia ešte viac skomplikovali, keď po rýchle rozohranej akcii sa v 

koncovke nemýlil Kavulič. Statočne hrajúci hostitelia ale naďalej nevešali hlavu a bojovnou hrou neustále vzdorovali 

výkonnostne kvalitnejšiemu druholigistovi. Ich odhodlanie pokúsiť sa prekvapiť obranu Sp. N. Vsi im v 68. min. predsa len 

prinieslo želané ovocie, keď ďalšiu nádej o zvrat v zápase otvoril po presnom zásahu Piven. V záverečnej štvrťhodine sa 

tempo hry preto i zvýšilo, no pozorne hrajúci hostia až do samého konca dokázali eliminovať útočné nasadenie svojho 

súpera a zabezpečiť si tak postup do nastávajúceho kola Slovnaft Cupu. Branislav Ondáš (tréner Sp. N. Vsi): "Napriek 

tomu, že stretnutie pre nás nebolo vôbec jednoduché s postupom do ďalšieho kola slovenského pohára som určite 

spokojný. Narazili sme však na štvrtoligového súpera, ktorý mal vo svojich radoch vyše štyroch herne kvalitnejších hráčov 

s potrebným množstvom skúseností. Priebeh stretnutia ale potvrdil, že sme sa v ňom dosť potrápili, pričom  hostitelia nám 
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v nie jednej chvíli robili dosť značné problémy. Našou prvoradou úlohou tak bolo, podobne ako je to v každom našom 

stretnutí, zvíťaziť, pretože určite by nás veľmi potešilo, ak by sa nám podarilo postúpiť čo najďalej. Veľkou odmenou pre 

nás všetkých by dozaista bolo, ak by sa na našom štadióne pri úspešnom napredovaní v Slovnaft Cupe predstavil aj 

niektorý z tímov Fortuna ligy, keďže takáto možnosť súťažného pohárového zápasu s popredným tímom najvyššej 

slovenskej ligy sa nám tu ešte doposiaľ nenaskytla." 

 

MFK Petržalka - FK Poprad 0:3 (0:0) 

 

Neustále sa výkonnostne zlepšujúci kolektív Popradu sa v ďalšom kole Slovnaft Cupu predstavil v bratislavskej Petržalke 

bez niekoľkých hlavných opôr základnej zostavy. Napriek ich neúčasti na pravom brehu Dunaja preukázali v zaujímavom 

zápase svoje herné kvality a tímového ducha. V prvej polovici stretnutia mali od začiatku herne navrch Popradčania, ale 

statočne odolávajúci hostiteľský tím poháňaný početnou diváckou kulisou dokázal úspešne vzdorovať vyspelejšiemu 

súperovi spod Tatier. Po obrátke však hostia neponechali už nič na náhodu a s pribúdajúcimi minútami, čoraz viac 

zatlačili Petržalčanov do defenzívnej činnosti. Ich útočný nápor im priniesol želateľný efekt už v 53. min., keď sa svojim 

umením vo finálnej fáze preukázal Kukoľ. Po úvodnom góle prepli hostia na ešte väčší rýchlostný stupeň a po hodine hry 

poistili náskok po výbornom zakončení z kopačky aktívneho Holiša. Popradčania boli aj po týchto presných zásahoch pri 

útočnej chuti a dokázali si vytvoriť ešte niekoľko ďalších veľmi nádejných príležitostí, ktoré ale pozorný gólman Valašik 

perfektnými zákrokmi zmaril. 

 

S blížiacim sa záverom merania síl ešte túžili podtatranci po prestriedaní zveľadiť svoje víťazstvo na rozdiel triedy, čo sa 

im aj dokonale podarilo, keď v 82. min. nová tvár na ihrisku Dubec spečatil zaslúžený skalp favorizovaného Popradu. 

MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Sčítač v Suchej Belej prináša výsledky 

 [Noviny Spiša; 39/2017; 03/10/2017; s.: 4; MONIKA ALMÁŠIOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR/SPRAVODAJSTVO] 

 

Riaditeľ Slovenského raja: Vrchol návštevnosti máme počas leta. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský raj je vďaka svojim prírodným scenériám mimoriadne obľúbeným miestom výletov. 

 

Viac ako inde sa pri hodnoteniach sezóny objavuje vplyv počasia. Tento rok však bolo leto suché a teplé, a tak sa riaditeľ 

Raja Tomáš Dražil právom pýši opäť najvyššou návštevnosťou za posledné roky. 

 

Sčítanie návštevníkov sa v Slovenskom raji koná dvakrát do roka, raz v júli a raz v auguste. 

 

Zamestnanci vtedy stoja priamo na chodníkoch a za každého prejdeného turistu si dajú čiarku. 
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V budúcnosti by mohlo toto sčítanie nahradiť namontovanie elektronických sčítačov, zatiaľ je v Raji jeden v Suchej Belej, 

ktorý už prináša prvé výsledky. 

 

"Najviac turistov ňou prejde medzi 9. až 11. hod. Ale mali sme už aj návštevníka, ktorý tam bol o štvrtej ráno," hovorí 

riaditeľ Slovenského raja Tomáš Dražil. 

 

"Poslední turisti sem chodia okolo deviatej večer, to nás veľmi neteší, pretože ide o porušenie návštevného poriadku." 

 

Každý rok o niečo viac 

 

Z tohtoročného sčítania návštevníkov vyplýva, že sa sezóna opäť vydarila. 

 

"Podľa odhadov to vychádza na sedemstotisíc ľudí ročne. V špičke sme počas sčítavania za deň napočítali aj päťtisíc 

návštevníkov. Minulý rok to bolo o niečo menej, takže opäť môžeme hovoriť o náraste." 

 

Podľa Dražila má návštevnosť každý rok stúpajúci trend. "Najväčší prepad prišiel so zavedením eura, dnes sa už 

dostávame na čísla pred ním." 

 

Raj obdivujú aj Izraelčania 

 

Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí Dobšinská ľadová jaskyňa, Suchá Belá a Prielom Hornádu. 

 

Tradične prichádzajú túto časť Slovenska najviac obdivovať domáci: "Na druhom mieste sú českí turisti, je ich približne 

dvadsaťpäť percent a potom Poliaci, tých je asi dvadsať percent. Nasleduje veľký pád a na chvoste sú Maďari a ďalšie 

krajiny. Čo nás prekvapilo, je, že so zavedením leteckej linky do Izraela na košickom letisku máme od minulého roka aj 

nemalú návštevnosť z tejto krajiny," vysvetľuje Dražil. 

 

Najmenej ľudí v zime 

 

Ak nemáte radi príliš veľa ľudí okolo seba a radšej by ste si vychutnali prírodu v komornej zostave, mali by ste sa do Raja 

vybrať mimo sezóny. 

 

"Najnižšiu návštevnosť máme určite v zime. Turistické podmienky sú vtedy náročné, a ak dôjde k pádu, je dramatický 

kvôli snehu a ľadu. V zime je potrebná výbava, mačky, ale napríklad prechádzka na Tomášovský výhľad je aj vtedy 

nenáročná. Kto si chce vychutnávať prírodu, najlepšie je prísť na jeseň alebo na jar. Počas babieho leta, keď sa stromom 

sfarbujú listy, je tu nádherne a na jar je zas krásne sledovať ako všetko kvitne." 
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Nový návštevný poriadok 

 

So zvláštnymi požiadavkami turistov sa Tomáš Dražil príliš nestretáva. Dokonca ich chváli, že sú disciplinovaní a 

poväčšine aj výborne pripravení na túry. 

 

Občas síce príde niekto v sandálikoch alebo dôjde na Tomášovský výhľad autom, ale takýchto prípadov je minimum. 

"Tento rok pracujeme na novom návštevnom poriadku, ktorý ľudia mohli až doteraz pripomienkovať, ale ani tam nejaké 

bizarné požiadavky neboli. Akurát by chceli ďalšiu ferratu, čo je nereálne." 

 

Nový návštevný poriadok má byť hotový do konca tohto mesiaca. Zapracované v ňom budú nové chodníky, cyklotrasy, 

ale napríklad aj trasy vhodné pre jazdenie na koni. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Spišiaci naplno bodovali pri Váhu, v tabuľke stúpajú 

 [spis.korzar.sme.sk; 03/10/2017; Marián Dic ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20662587/spisiaci-naplno-bodovali-pri-vahu.html 

 

V 10. kole 2. futbalovej ligy vyhrali v Novom Meste nad Váhom. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Neustále sa herne zlepšujúca Spišská Nová Ves vycestovala cez víkend k jednému z nováčikov 

súťaže, od ktorého nechcela odísť domov z prázdnymi rukami. 

 

Mužstvo z Nového mesta nad Váhom však pre kolektív z východu bol podstatne neznámym súperom, čo pred súbojom 

naznačovalo, že pôjde o zaujímavý duel. 

 

Zverenci Branislava Ondáša, ktorým sa od začiatku sezóny na ihriskách súperov výborne darí, keď sa im z nich podarilo 

odniesť podstatné množstvo dôležitých bodov chceli v tomto trende pokračovať aj v tomto meraní síl naďalej. 

 

Do stretnutia preto znova vstúpili s maximálnym nasadením a skvelou kombinačnou hrou držali v prevažnej väčšine 

zápasu loptu pod kontrolou. 

 

Domáci sa však predovšetkým v prvej dvadsaťminútovke usilovali, čím najviac eliminovať územnú prevahu hostí, čo sa 

im i keď bez efektu aj podarilo. 

 

Naviac si vypracovali aj niekoľko vyložených šancí, ale pozorný Huszárik svoje mužstvo v nie jednej chvíli úspešne 

podržal. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20662587/spisiaci-naplno-bodovali-pri-vahu.html
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Obraz zápasu postupne nadobudol obojstranne útočnejší spád, pričom pred oboma bránami bolo omnoho rušnejšie ako 

v úvode tohto súboja. 

 

Po polhodine stretnutia sa Spišiakom dosť nečakane podarilo ich prvú vážnejšiu príležitosť naplno zúročiť v podobe 

dôležitého vedúceho gólu Vilkovského vďaka, ktorému sa navyše dostali aj na koňa. 

 

Svoj tesný náskok si v nastávajúcich fázach hry nielenže naďalej pozorne strážili a po zmene strán si ho mohli aj zveľadiť 

po sľubných príležitostiach, ktoré ale za chrbtom domáceho gólmana neskončili. 

 

Hostitelia, ale taktiež svoje zbrane stále neskladali a s pribúdajúcimi minútami vrhli sily do útoku. V ňom sa vehementne 

usilovali prekvapiť pozorne hrajúcu obranu súpera, ale ten stál na pevných nohách. 

 

Stúpajúce nasadenie oboch kolektívov nakoniec predsa len prinieslo v samom závere nesmierne dramatické 

vyvrcholenie, keď v 84. min. síce zaznamenal Zekucia vytúženú gólovú poistku, na ktorú ale o malú chvíľu, no pre domáci 

tím už veľmi neskoro dokázal odpoveď bezpečne premeneným pokutovým kopom Mikuš. 

 

Napriek tomu, že Spišiaci si nakoniec čisté konto nedokázali udržať po záverečnom hvizde rozhodcu mohli odchádzať z 

ihriska so vztýčenými hlavami a ďalším dôležitým trojbodovým úlovkom. 

 

Tréner po zápase 

 

Z veľmi vydareného stretnutia s úspešným koncom mal podstatnú radosť aj kormidelník tímu Branislav Ondáš, ktorého 

opäť potešil výkon svojich zverencov. 

 

"So ziskom troch bodov a predvedeným výkonom mojich zverencom som určite veľmi spokojný, pretože ako sa ukázalo 

nastúpili sme proti nevyspytateľnému súperovi a zápas pre nás nebol vôbec ľahký. V samom závere sme ho aj s 

potrebným šťastím dokázali predsa len šťastlivo ustáť, keďže v hodine dvanástej sa domáci usilovali ešte vykresať 

iskierku nádeje. Opäť sme sa presvedčili, že všetke tímy v súťaži disponuje vysokou hernou kvalitou a každé mužstvo 

dokáže hrať takmer vyrovnaný súboj s každým. Spoločne sme veľmi radi, že aj v tomto súboji na súperovej pôde sa nám 

znova podarilo pokoriť hostiteľské mužstvo a strelili sme o gól viac, než on. Pre celý tím je to naozaj výborná vizitka, pod 

ktorú sa podpísala nielen stúpajúca forma, ale aj vynikajúci kolektívny výkon, keď všetci hráči siahli až na dno svojich síl. 

Dôležitým faktor pritom je, že v súčasnosti sme neustále pri streleckej chuti a v každom dueli sa nám darí strieľať 

potrebné góly, ktoré nás posúvajú, čoraz viac nahor. Taktiež ma teší, že zásluhou dosiahnutého skalpu sme si dokázali 

ešte viac si vylepšiť nielen situáciu v tabuľke, ale aj počte plusových bodov v nej. Pevne verím, že toto veľmi cenné 

víťazstvo dokáže byť pre nás tou najsprávnejšou vzpruhou a ešte väčšou motiváciou do nastávajúcich podstatne 

náročných stretnutí v jesennej časti tejto súťaže. Som však naplno presvedčený, že ak moji zverenci dokážu v týchto 

dueloch podať maximálne spoľahlivý výkon dokážeme sa rovnať aj súperom z hornej časti tabuľky." 
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Späť na obsah 

 

1.25.  Tipy na dnes - utorok 3. októbra 

 [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20658251/tipy-na-dnes-streda-3-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košická La Rambla 

 

KOŠICE. V utorok od 15.00 hod. sa vďaka študentom španielskeho gymnázia premení Hlavná ulica na barcelonskú La 

Ramblu. 

 

On a Ona Tour 

 

KOŠICE. Koncert Richarda Mullera začína v utorok o 18.00 hod. v Angels aréne. Sprevádzať ním bude Adela Vinczeová. 

 

HALMISPACE 

 

KOŠICE. Hlavná 21 - Workshop o projekte Red Flags, ktorým chce Slovensko.Digital systematickejšie pristúpiť k 

nezávislému hodnoteniu kvality štátnych IT projektov. Vstupné zadarmo. Red Flags workshop - Košice o 18.00 hod. 

 

Svet za múrmi 

 

BARDEJOV. V galérii Poľsko-slovenského domu sa bude konať dňa 3. 10. v utorok o 16.30 hod. vernisáž výstavy 

poľského fotografa Tomasza Kasprzyka - Svet za múrmi. Výstava potrvá do 3.11.2017 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

 

PREŠOV. Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina začnú na veľkej scéne DJZ vo štvrtok o 10.00 hod. 

 

Život môj (v umení) 

 

PREŠOV. Situačná mozaika vychádzajúca z osobných výpovedí troch protagonistiek. Prinesie ju Súkromné 

Konzervatórium D. Kardoša v utorok o 18.30 hod. 

 

Posledná rodina – Kino Pocity 

 

PREŠOV. Film Posledná rodina premietnu v rámci Kina Pocity v utorok o 19.30 hod. vo Wave klube. 

https://korzar.sme.sk/c/20658251/tipy-na-dnes-streda-3-oktobra.html
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Vybájené sedliacke dvory 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskom osvetovom stredisku sa uskutoční vernisáž výtvarných diel insitnej autorky zo Srbska 

Anny Kotvašovej "Vybájené sedliacke dvory" o 16:30 h. 

 

XXXV. Popradská hudobná jeseň 

 

POPRAD. V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie o 18.00 h. je prichystaný orgánový recitál. Koncert je súčasťou 

47. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.Organový umelec Pieter van Dijk študoval organ, klavír a 

cirkevnú hudbu na konzervatóriu v holandskom meste Arnhem a mimo rôznych umeleckých postov, ktoré zastáva, je post 

profesora varšavskej organovej hudby na konzervatóriu v Amsterdame. Organista bol ocenený na medzinárodných 

organových súťažiach v roku 1979 v Deventeri a v roku 1986 v Innsbrucku. 

 

Beseda 

 

TREBIŠOV. Spoločenské podujatie o zdravom životnom štýle bude spojené s ochutnávku chutných a zdravých jedál. 

Začiatok o 17. 00 hod. v galérii Mestského kultúrneho strediska. Lektorom stretnutia bude Slavomír Smolko. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kam za kultúrou - utorok 3. októbra 

 [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20660700/kam-za-kulturou-utorok-3-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

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, 19.40, Kingsman: 

Zlatý kruh o 17.20, 20.30, Záhradníctvo: Dezertér o 15.40, 18.10, EMOJI FILM o 15.20, Španielska kráľovná o 20.20, 

Veľká oriešková lúpež o 15.00, ARTMAX FILMY - Na mliečnej ceste o 17.10 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., SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Amityville: Prebudenie o 20.20, Hráči so smrťou o 18.20, Záhradníctvo: 

https://korzar.sme.sk/c/20660700/kam-za-kulturou-utorok-3-oktobra.html
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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 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda vševeda o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) koncert - Romantický klavír o 18.00 hod., 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); 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.), Po stopách Vandalov (do 30. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále 

expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej 

techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie 

Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky 

na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava 

Denisy Spodniakovej (do 22. 10.), MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) 

- Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj 

leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, 

KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 

FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických 

fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, 

MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - 

Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: 

Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 

zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA 

(so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; 

Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem 

na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku 

(pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; 

Ekovýkres, Ekokomix; Vybájené sedliacke dvory - vernisáž o 16.30 hod. (do 3. 11.), 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 
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kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1. 2018), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Not so 

blank (do 15. 10.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Etno bubny o 17.00 hod., Roztoč to! o 18.00 hod., Filmový klub: Klient (Projekt 

100) o 19.00, What the hell***is? (prezentácia - diskusia) o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy 

Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

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 20.20, Čiara o 15.30, 18.00, Ktorý je ten pravý? o 16.00, Kingsman: Zlatý kruh o 18.10, Amityville: 

Prebudenie o 21.00, Malý Yeti o 15.20, Záhradníctvo Dezertér o 17.50, ARTMAX FILMY - Na mliečnej ceste o 20.40 

hod., POPRAD: CINEMAX - Amityville: Prebudenie o 21.00, Hráči so smrťou o 18.20, Záhradníctvo: Dezertér o 18.30, 

LEGO Ninjago o 15.50, 3D o 16.00, Kingsman: Zlatý kruh o 20.40, Ktorý je ten pravý? o 16.20, Artmax film - Nina o 18.10 

hod., HUMENNÉ: FAJN - Záhradníctvo: Dezertér o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

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

Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC 

(Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci Európy (do 5. 11.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po 

- so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - 

pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 

KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 

Večerné kurzy kreslenia o 17.00 hod., 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 
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fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 

cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - IKONY - výstava diel Andreja 

Urama zo Svidníka (do 30. 10.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Skvosty východu v známkovej tvorbe 

Františka Horniaka (do 25. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), HANUŠOVCE 

N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.), 

BARDEJOV: Kultúrne a turistické centrum - Tomasz Kasprzyk - Svet za múrmi - vernisáž o 16.30 hod. (do 3. 11.) 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 3. októbra 

 [korzar.sme.sk; 03/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20660696/pohotovost-v-lekarnach-utorok-3-oktobra.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 

 

Lekáreň Proxima, Hviezdoslavova 9/9 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20660696/pohotovost-v-lekarnach-utorok-3-oktobra.html
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Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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 

 

Dr. Max, OD Kaufland 

 

Poprad 

 

ADUS, Mnoheľova 2 
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Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

BENU, Družstevná 39 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň NÁDEJ, Sládkovičova 300 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

MONIKA SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

Schneider Jána Hollého 7 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Víťazstvo a bodová premiéra Ukrajinca 

 [Prešovský večerník; 03/10/2017; s.: 12; jm ; Zaradenie: Šport] 

 

(jm) – Prešovská hokejová mašina "prešla Považím" bez väčších problémov. V zápase 6. kola prvej hokejovej ligy 

potvrdili hráči HC Prešov Penguins rolu favorita a vyhrali v Považskej Bystrici o šesť gólov 7:1. Za svojím cieľom išli od 

začiatku do konca, v prvej a druhej tretine dali zhodne po tri góly, v tretej im stačilo vývoj stretnutia s prehľadom 

kontrolovať. Po dva góly zaznamenali Bylina a Ferenc, prvé tri body do kanadského bodovania si za tri asistencie pripísal 

Vladislav Gavrik. 

 

Gleb Bylina je aktuálne najproduktívnejším tučniakom, zároveň jedným z laureátov na striebornú prilbu prvej ligy za 

mesiac september 2017. Fanúšikovia prešovského hokeja ho môžu podporiť v internetovom hlasovaní. HK 95 Považská 

Bystrica – HC Prešov Penguins 1:7 (0:3, 0:3, 1:1), góly: 51. Zlocha – 7. Bylina (Chalupa, Gavrik), 11. Chalupa (Gavrik), 

14. Bylina (Gavrik), 22. Baláž (Prokop, Oško), 26. Pulščák, 38. Ferenc (Bylina, Krajňák), 59. Ferenc (Krajňák). Vylúčenia 

3:4. Presilovky 1:0. Oslabenia 0:1. Rozhodovali: Píšťanský – Durmis, Drblík. Diváci: 128. Prešov: Škorvánek – Novický, 

Hopkovič, Pavúk, Taran, Michalčin, Gábor, Komloš, Krajňák – Tomčák, Prokp – Oško, Šimčák, Baláž – Chalupa, Bylina, 

Gavrik – Krajňák, Pulščák, Ferenc. Zajtra budú mať Prešovčania výhodu domáceho prostredia, keď vo východniarskom 

derby privítajú na vlastnom ľade Spišskú Novú Ves. Úvodné buly je naplánované na 18. h. Šarišania sú v tabuľke za 

Dubnicou už na druhom mieste, ich súper o štyri priečky nižšie. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  a Slovan prišiel vychytať výhru 

 [Šport; 227/2017; 03/10/2017; s.: 18; TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: HOKEJ, STOLNÝ TENIS] 

 

Vysmiaty a v dobrej nálade prišiel včera do Bratislavy so svojím Čerepovcom Július Hudáček. Slovenský brankár zatiaľ 

odchytal pätnásť zo šestnástich zápasov ruského klubu v KHL a ako jednotka vykorčuľuje aj dnes proti Slovanu. 
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Skúsený dvadsaťdeväťročný hokejista sa v meste kúsok od Moskvy rýchlo udomácnil. "Čerepovec je menší klub v rámci 

KHL. Zoznamovanie prebehlo v poriadku. Dojmy sú zatiaľ dobré, držíme sa na miestach pre play-off," rozhovoril sa 

Hudáček, ktorému nerobí problém ani cestovanie. "Boli sme na Sibíri, Vladivostok nás ešte len čaká. Výhodou je, že 

mesto má dobrú polohu, lietadlom je necelú hodinu od Moskvy." Reprezentačný brankár si vylepšuje pohľad na Rusko. 

Pred troma rokmi s ním Novosibirsk rozviazal po jedinom zápase zmluvu. "Na Sibir nechcem hovoriť nič zlé. Nevyšlo mi 

to tam. Čo sa týka Severstalu, tak som nešiel úplne do neznáma. Veľa vecí som si zistil dopredu. Cítim, že mi tu tréneri 

viac veria." Napriek vydarenému obdobiu je Hudáček pripravený v Rusku na všetko. "Už nemáme v tíme jedného 

spoluhráča. S manželkou sme pripravení na všetko. Aj keď si nemyslím, že by malo niečo nečakané prísť." 

 

RUŠTINU PILOVALI DOPREDU 

 

Hudáček sa pripravil na Rusko dôkladnejšie. "Už po podpise kontraktu sme s manželkou navštevovali kurzy ruštiny, aby 

sme to mali ľahšie. Dosť mi to pomohlo, so spoluhráčmi sa rozprávame, ale rozhovor s novinármi by som ešte nezvládol," 

dodal s úsmevom rodák zo Spišskej Novej Vsi. Tímy, ktoré podpisujú nášho brankára, s ním získavajú aj silný 

marketingový ťahák v podobe pozápsových osláv "Huda šou". "Úprimne poviem, že som s tým chcel po odchode zo 

Švédska seknúť, ale klub potrebuje aj tu nahnať divákov a oživiť marketing, tak v tom pokračujem. Rusi to poznali z 

internetu. Postupne chodí na zápasy viac ľudí a ostávajú aj na Huda šou," pokračoval skúsený brankár, ktorý už naznačil 

ruským médiám, že možno v budúcnosti dotiahne do klubu aj brata. "Uvidíme, čo sa stane. Libor má v Orebre ešte rok 

kontrakt. Verím, že sa mu sezóna vydarí. Potom by sa mu zišla zmena." Do Bratislavy si prišiel Čerepovec po víťazstvo. 

"V klube je dobrá nálada, ale potrebujeme na Slovane vyhrať. Potom nás čaká CSKA Moskva, v Bratislave je väčšia 

šanca na tri body," pokračoval Hudáček, ktorý sa cíti na zimáku Ondreja Nepelu ako doma. "Predsa len tu mávame s 

národným tímom zrazy, poznám šatne, zázemie. V hľadisku budem mať na zápase rodičov, svokrovcov, kamarátov. 

Teším sa." Hudáček sleduje dianie v Slovane, ktorému sa v sezóne vôbec nedarí. "Mám v tíme veľa kamarátov. Okrem 

nášho zápasu im držím palce. Nemajú zlé mužstvo, ale skladali to dosť neskoro. Chýba im súhra," vravel náš 

reprezentačný brankár, ktorý sa vyjadril aj rozviazaniu zmluvy Jaroslava Janusa. "Mrzí ma, čo sa stalo Jarovi, ale nie je to 

otázka na mňa." 

 

PETROHRAD HRÁ NA ÚROVNI NHL 

 

Slovenský brankár nechytal v sezóne len proti SKA Petrohrad, ktoré suverénne vedie ligu. "V Rusku si ľudia uvedomujú, 

že to nie je dobrá situácia. Ak nevyhrá Petrohrad KHL, budem prekvapený. Hrajú na úrovni NHL, proti nám dominovali a 

to hrali tak na sedemdesiat percent." TOMÁŠ PROKOP 

 

Späť na obsah 
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