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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Florbalistky získali štyri body, hetrikom sa blysla 13-ročná Brodňanová 

     [mykysuce.sme.sk; 08/10/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

1.2. V Humennom vyšlo Podhradie naprázdno 

     [spis.korzar.sme.sk; 08/10/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.3. Židzik si skrátil účes a pomohol pokoriť svoj bývalý klub 

     [kosice.korzar.sme.sk; 08/10/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.4. Handlová pustila perie doma, Prievidza s prvým víťazstvom 

     [myprievidza.sme.sk; 08/10/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

1.5. Tipy na dnes - pondelok 9. októbra 

     [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.6. Podkošové víťazstvá 

     [kosickespravy.sk; 09/10/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

1.7. Čo našli potápači na dne tatranských plies? Odpočívali tam fľaše, ale aj gril! 

     [poprad.dnes24.sk; 09/10/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.8. Kam za kultúrou - pondelok 9. októbra 

     [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.9. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 9. októbra 

     [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.10. V. Tatry: Potápači odbremenili tatranské plesá od ďalších odpadkov 

     [enviroportal.sk; 09/10/2017; TASR ; Zaradenie: Ochrana prírody] 

1.11. Gladiátori zaskočili takmer tisícku divákov 

     [mytrnava.sme.sk; 09/10/2017; Stanislav Cibulka, Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

1.12. MY Kysucké noviny s bohatým obsahom, ktorý inde nenájdete 

     [mykysuce.sme.sk; 09/10/2017; Iveta Hažíková ; Zaradenie: Kysuce / Spravodajstvo] 

1.13. Prepichnuté gumy a poškriabaný lak. Hubárov vyháňajú z lesov 

     [domov.sme.sk; 09/10/2017; Peter Kapitán ; Zaradenie: Domov] 

1.14. FOTO: Šalková zdolala Medzibrod rozdielom triedy, Dukla si z Novej Bane odnáša bod 

     [bbonline.sk; 09/10/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.15. MY Noviny Spiša: Mesto žaluje mesto? 

     [spis.korzar.sme.sk; 09/10/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Služby] 

1.16. Prepichnuté gumy a poškriabaný lak. Hubárov vyháňajú z lesov [akt.19:52:14] 

     [domov.sme.sk; 09/10/2017; Peter Kapitán ; Zaradenie: Domov] 

1.17. Psíky na sídlisku v ohrození? 

     [JOJ, 19:00; Krimi; 09/10/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.18. V Gelnici sa prepadla cesta 

     [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 09/10/2017;  Marie Balážová Melníková; Zaradenie: z domova] 

1.19. Writeri upozornili na rasové násilie a holokaust 

     [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 
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1.20. Michalovskí hokejisti sú pri streleckej chuti 

     [Zemplínske noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 23; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Na pódiu pre víťazov aj Kluknavčan, Spišiak a Sviťanka 

     [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.22. Basketbalistky s polovičným úspechom 

     [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 24; jac ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

1.23. Nečakaný krok: Opustí úspešný tréner Javorčík reprezentáciu? 

     [cas.sk; 10/10/2017; rag ; Zaradenie: Šport] 

1.24. O trebišovskej prehre rozhodol nešťastný vlastenec kapitána 

     [Zemplínske noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 21; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.25. Spišiaci potvrdili stúpajúcu formu aj doma proti Skalici 

     [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.26. Svit aj Spišská s jednou výhrou 

     [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.27. Raši: Kraj bude tak mediálne sexi ako Košice 

     [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 7; cik ; Zaradenie: VOĽBY DO VÚC 2017] 

1.28. Neprehliadnite akcie na týždeň 

     [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 17,18,19; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ ; 

Zaradenie: SERVIS] 

1.29. Raz ste hore, raz ste dole 

     [Šport; 233/2017; 10/10/2017; s.: 9; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: FUTBAL] 

1.30. Na pódiu pre víťazov boli aj Kluknavčan, Spišiak a Sviťanka 

     [spis.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.31. Opustí úspešný tréner Javorčík reprezentáciu? 

     [Nový Čas; 233/2017; 10/10/2017; s.: 26,27; rag ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.32. Novák: V nemom úžase sme pozerali, čo sa robí 

     [Korzár; 233/2017; 10/10/2017; s.: 13; MARIÁN SZŰCS, JURAJ BERZEDI ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.33. Gumy aj lak. Hubári sa sťažujú, že im v lesoch ničia autá 

     [SME; 233/2017; 10/10/2017; s.: 2; Peter Kapitán ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.34. Michalovskí hokejisti sú pri streleckej chuti 

     [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

1.35. Pohotovosť v lekárňach - utorok 10. októbra 

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

1.36. Pacienti si cestu k linke proti korupcii nenašli 

     [kosice.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.37. Spišiaci potvrdili stúpajúcu formu aj doma proti Skalici 

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

1.38. Pacienti si cestu k linke proti korupcii nenašli 

     [Korzár; 233/2017; 10/10/2017; s.: 2; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.39. Kam za kultúrou - utorok 10. októbra 
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     [korzar.sme.sk; 10/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Florbalistky získali štyri body, hetrikom sa blysla 13-ročná Brodňanová 

 [mykysuce.sme.sk; 08/10/2017; Radoslav Blažek ; Zaradenie: Kysuce / Šport] 

https://mykysuce.sme.sk/c/20667463/florbalistky-ziskali-styri-body-hetrikom-sa-blysla-13-rocna-brodnanova.html 

 

Florbalistky MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto odohrali tretie a štvrté kolo extraligy žien na východe Slovenska. 

 

FBC Mikuláš Prešov - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 0:10 (0:4; 0:4; 0:2) 

 

Ema Škvrndová, hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto: "V zápase sme potvrdili úlohu favorita. Za zmienku stojí, že 

svoj prvý extraligový hetrik strelila ešte len naša 13-ročná talentovaná staršia žiačka Alica Brodňanová a čisté konto si 

udržala brankárka Kristína Hlavatá. Jediným negatívom zápasu bolo zranenie kapitánky Sarah Charlotte Židekovej, ktorej 

zranenie si vyžiada dlhšiu prestávku od florbalu." 

 

Góly: 7., 35., 52. Brodňanová, 10. Tomová, 18. Faktorová, 19. Pudišová, 28., 42. Chupéková, 29. Gašincová, 37. 

Škvrndová. 

 

PREŠOV: Uherská – Kinčáková, Žulová, Kolinčáková, Kvasková, Hanušinová, Kovalská, Pustá, Matisová, Valancová, 

Valenčinová, Pazderáková, Papcunová, Majcherová, Zajacová. 

 

KNM: Hlavatá – Pudišová, Tomová, Gašincová, Škvrndová, Svrčková, Privarová, Komzalová, Faktorová, Marková, 

Mlíchová, Žideková, Chupéková, Brodňanová. 

 

Eastern Wings Michalovce - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 3:2 pp (0:1; 1:1; 1:0; 1:0 pp) 

 

Ema Škvrndová, hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto: "V nedeľu sme nastúpili proti súperkám z Michaloviec. 

Odnášame si len jeden bod z prehry po predĺžení. Samozrejme nás to veľmi mrzí, lebo počas celého zápasu sme boli 

jednoznačne lepším tímom. Doplatili sme však na nízku efektivitu pri zakončovaní, súpera sme prestrieľali v pomere 

28:16." 

 

Góly: 27., 55., 63. Vršková – 14. Brodňanová, 24. Gašincová. 

 

MICHALOVCE: Nováková – Vrábeľová, Filipová, Kiššáková, Martinkovičová, Dzurinová, Pindrochová, Galová, Škodiová, 

Kuchariková, Zummerová, Puchírová, Petrová, Vršková, Janáková. 

 

https://mykysuce.sme.sk/c/20667463/florbalistky-ziskali-styri-body-hetrikom-sa-blysla-13-rocna-brodnanova.html
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KNM: Hlavatá – Pudišová, Tomová, Gašincová, Škvrndová, Svrčková, Privarová, Komzalová, Faktorová, Marková, 

Mlíchová, Chupéková, Brodňanová. 

 

Ostatné výsledky: ŠK Slávia SPU DFA Nitra - NTS FK - ZŠ Nemšová 4:13, iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava - ŠK 

98 Pruské 2:4, Eastern Wings Michalovce - FBK Tvrdošín 9:8 pp, FBC Predator Sabinov - Fbk Kométa Spišská Nová 

Ves 10:7, ŠK 98 Pruské - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 10:1, FBC Mikuláš Prešov - FBK Tvrdošín 2:13, NTS FK - ZŠ 

Nemšová - iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 6:4. 

 

1. Pruské 4 4 0 0 0 39:7 12 

 

2. Nemšová 4 4 0 0 0 43:13 12 

 

3. Tvrdošín 4 2 1 1 0 36:20 9 

 

4. Sabinov 3 2 0 0 1 20:21 6 

 

5. KNM 4 1 1 1 1 22:13 6 

 

6. Michalovce 4 0 2 0 2 19:34 4 

 

7. Bratislava 3 1 0 0 2 15:13 3 

 

8. S. Nová Ves 3 0 0 2 1 16:21 2 

 

9. Nitra 3 0 0 0 3 8:32 0 

 

10. Prešov 4 0 0 0 4 4:48 0 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  V Humennom vyšlo Podhradie naprázdno 

 [spis.korzar.sme.sk; 08/10/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667241/v-humennom-vyslo-podhradie-naprazdno.html 

 

V súboji popredných tímov 4. ligy Sever to dlho vyzeralo na remízu. 

 

SP. PODHRADIE. V súboji popredných tímov 4. ligy Sever Humenné – Spišské Podhradie to dlho vyzeralo na remízu. 

 

No nakoniec všetky tri body po výsledku 2:0 ostali u domáceho tímu. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667241/v-humennom-vyslo-podhradie-naprazdno.html
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Hrali proti najkvalitnejšiemu 

 

"Zápas v Humennom bol náročný najmä po fyzickej stránke. Domáci sa snažili držať čo najviac loptu na svojich 

kopačkách. Svojou bojovnosťou a nasadením sme ich dokázali eliminovať hlavne v prvom polčase. Ten sa skončil bez 

gólov, ale v 64. minúte sme inkasovali po našej chybe. Na konci zápasu opäť naša chyba a 0:2. Humenné ukázalo svoju 

kvalitu a toto mužstvo pasujem ako jasného favorita na postup. Určite to bol najkvalitnejší celok, s akým sme sa doteraz v 

súťaži stretli," povedal útočník MŠK Spišské Podhradie Dárius Vandraško. 

 

Inak doma, inak vonku 

 

Po trinástich majstrákoch tak majú Podhradčania takmer vyrovnanú bilanciu – sedem víťazstiev, šesť prehier. 

 

Paradoxne, doma body nerozdávali, no z vonku ich bodový import je takmer nulový. 

 

"Jeseň by som rozdelil na dve časti – doma predvádzame dobré výkony a prezentujeme sa kvalitnou hrou a to sa 

odzrkadľuje na výsledkoch. Doma sme nestratili ani bod a porazili kvalitných súperov ako Soľ a rezervu Popradu. Na 

druhej strane, vonku je to o inom. Dostávame sa do kŕča a nehráme svoju hru. Je to ovplyvnené aj kvalitou hracích plôch. 

Napriek tomu sme mohli doniesť minimálne šesť bodov. Nehovoriac o tom, že vonku doplácame na nevyužívanie 

gólových šancí. Verím, že sa to časom zlepší, pretože máme mužstvo do top 5 v našej súťaži," zhodnotil jesenné 

výsledky Podhradčanov D. Vandraško. 

 

Z druhej ligy do štvrtej 

 

Pred začiatkom jesennej časti sa mužstvo Spišského Podhradia posilnilo práve o svojho odchovanca Dáriusa Vandraška. 

 

Po pôsobení na Liptove sa tento šikovný futbalista vytratil zo zostavy druholigovej Spišskej Novej Vsi. 

 

"V Spišskej sme sa nedohodli na ďalšom pôsobení. Bol som z toho trošku sklamaný, ale nerád sa k tomu vyjadrujem. 

Ozval sa šéf Spišského Podhradia Jozef Komara, či by som nechcel pomôcť. Prestupové obdobie sa končilo a už veľa 

možností nebolo. Som Podhradčan a vrátil som sa na miesto, kde som futbalovo začínal. Určite sa nechcem uspokojiť a 

mám svoje ciele dosiahnuť vyššie méty. Momentálne som tu a záleží mi na tom, aby sme sa Podhradčania pohyboval i na 

čo najvyšších priečkach. Pre mňa ako útočníka je cieľ vylepšovať si gólové štatistiky, no prvoradé sú výsledky mužstva," 

dodal D. Vandraško. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Židzik si skrátil účes a pomohol pokoriť svoj bývalý klub 
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 [kosice.korzar.sme.sk; 08/10/2017; Patrik Fotta ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20667574/zidzik-skratil-uces-a-pomohol-pokorit-svoj-byvaly-klub.html 

 

Basketbalisti KB Košice presvedčivo zdolali bratislavskú Karlovku. 

 

KOŠICE. Basketbalisti KB Košice na domácej palubovke presvedčivo zdolali bratislavskú Karlovku 100: 66 a napravili si 

tak chuť po nevydarenom zápase v Žiline. 

 

Proti svojmu bývalému klubu nastúpil Ivan Židzik a zaznamenal 12 bodov. Filip Duda, ktorý nastúpil na záverečné 

sekundy stretnutia svojou druhou strelou pokoril stobodovú hranicu, za čo musí spoluhráčov pohostiť. 

 

Ešte v minulej sezóne obliekal Ivan Židzik dres Karlovky, ktorá väčšinou okupuje spodné časti tabuľky. 

 

V Košiciach sú podstatne vyššie ambície o čom svedčí aj kvalita kádra. 

 

"Myslím si, že sme odohrali veľmi dobrý zápas a som rád, že sa nám podarilo napraviť predchádzajúcu prehru zo Žiliny. 

Naším cieľom je hrať tak, aby sme doma neprehrali ani jeden duel v sezóne. Verím, že v takých výkonoch budeme 

pokračovať aj najbližšie doma proti Spišskej Novej Vsi," povedal Židzik. 

 

Vlasov sa zbavil po roku a pol 

 

V tíme nabitom skúsenými Slovákmi a kvalitnými legionármi si 27-ročný pivot musí každú minútu na palubovke užívať a 

vyťažiť z nej čo najviac. 

 

Proti svojmu bývalému klubu mu tréner Čurovič nechal viac priestoru ako obvykle. 

 

"Som veľmi rád, že mi tréner dôveroval a som vďačný za veľkú porciu minút. Sám som zvedavý ako to bude pokračovať s 

mojimi výkonmi, pretože v príprave to nebolo ideálne. Verím, že sa to bude s pribúdajúcimi zápasmi len zlepšovať," 

uviedol Židzik. 

 

Z tímu Karlovky pozná veľmi dobre takmer celý káder, a tak bol pre neho sobotňajší duel špecifický. 

 

"Bolo to pre mňa trochu nostalgické. Veľmi rád som sa opäť stretol s chalanmi, ktorých som nevidel v podstate od leta. 

Snáď sa mi s nimi podarí ešte trochu porozprávať pred ich odchodom," skonštatoval Židzik, ktorý do Košíc prišiel s 

výrazným účesom, no nedávno sa rozhodol pre zmenu. 

 

"Vlasov sa už bolo treba po roku a pol zbaviť. Myslím si, že je to pozitívna zmena." 

 

Za stovku musí doniesť koláče 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20667574/zidzik-skratil-uces-a-pomohol-pokorit-svoj-byvaly-klub.html
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Býci sa bodovo v druhom polčase rozbehli a ich fanúšikovia už len s napätím čakali, či sa im po druhýkrát v sezóne 

podarí pokoriť hranicu sto bodov. 

 

Napokon sa to podarilo košickému rodákovi Filipovi Dudovi. 

 

"Je to veľmi pekná skúsenosť a dúfam, že takýchto stovkových zápasov ešte v sezóne zažijeme veľa. Pravdepodobne 

budem musieť chalanom doniesť do šatne nejaké koláče a pivá, ale spravím to veľmi rád. Každopádne sme hrali výborný 

basketbal a verím, že v podobných výkonoch budeme pokračovať ďalej," uviedol Duda. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Handlová pustila perie doma, Prievidza s prvým víťazstvom 

 [myprievidza.sme.sk; 08/10/2017; Ivan Mriška, basketliga.sk ; Zaradenie: Prievidza / Šport] 

https://myprievidza.sme.sk/c/20667068/handlova-pustila-perie-doma-prievidza-s-prvym-vitazstvom.html 

 

Ďalšími zápasmi pokračovala basketbalová Eurovia SBL. 

 

EUROVIA SBL 

 

3. kolo: 

 

MBK Handlová - BK Levickí Patrioti 79:91 (25:27, 22:24, 19:15, 13:25) 

 

Handlová: Novysedlák 14, Landenbergue 12, J. Djordjevič 10, Brooks 6, Dolník 4 (Zejak 18, Tyus 7, Dratva 5, Haviar 3, 

Mátych 0) 

 

Levice: Smith 14, Kurbas 12, Vašl 9, Bojanovský 4, Petani 0 (Žiak 16, Sims 15, Djurič 12, Krajčovič 9) 

 

TH: 27/16 - 27/17, Fauly: 22 - 23, Trojky: 9 - 4, Rozhodovali: Ženiš, Lamoš, Matejčík 

 

Povedali po zápase: 

 

Krunoslav Krajnovič, tréner Handlovej: "V prvom rade gratulujem Leviciam k víťazstvu. Evidentne v kľúčových chvíľach 

ukázali, že sú skúsenejšie družstvo. My aj napriek všetkých problémom, ktoré máme, sme sa na zápas zodpovedne 

pripravili. Chýbali nám do rotácie dvaja zranení pivoti, na to sa ale nechceme vyhovárať, ale žiaľ, v momente keď sme 

otočili zápas zo šesťbodového manka na náskok štyroch bodov, sme trikrát výborne ubránili, ale žiaľ, stratili sme aj tri 

lopty. Popri tom sme zahodili jedenásť trestných hodov a Levice ako veľmi skúsené a kvalitné družstvo dokázalo naše 

chyby využiť a vyhrať. Myslím si, že sme aj napriek našim problémom podali bojovný výkon, ale niektorí naši hráči si 

https://myprievidza.sme.sk/c/20667068/handlova-pustila-perie-doma-prievidza-s-prvym-vitazstvom.html
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musia uvedomiť, že sú posilami a musia to zobrať na seba v momente, keď je treba a nie že im tréner dôveruje viac ako 

oni samy. Máme týždeň, aby sme sa pripravili na Prievidzu. Chcem poďakovať našim fanúšikom, ale aj priaznivcom 

súpera za to, že vytvorili skvelú atmosféru a verím, že naši fanúšikovia nás prídu vo veľkom počte podporiť. Myslím si, že 

svojou spoločnou energiou a bojovnosťou, ktorú spolu máme, sa dáme všetci spolu dokopy a budeme veľmi nepríjemne 

družstvo v tejto súťaži. Verím, že nás naši fanúšikovia prídu v sobotu pomôcť a spolu zvíťazíme." 

 

Jakub Novysedlák, hráč Handlovej: "Zápas bol vyrovnaný. Nevzdávali sme sa a dokázali sme otočiť zo šesťbodového 

manka na náskok štyroch bodov. Potom sme svojimi chybami dovolili súperovi odskočiť a ten si v závere víťazstvo 

udržal. Aj napriek prehre sme nechali na ihrisku srdce a bojovali až do konca. Chcel by som poďakovať našim fanúšikom 

za to, že nás tlačili dopredu celý zápas a zároveň ich pozvať na sobotňajší zápas proti Prievidzi." 

 

Teo Hojč, tréner Levíc: "Myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili. Bojovali sme celých štyridsať minút, čo nám prinieslo 

víťazstvo. Hrali sme dobrý zápas, ale chcel by som vysloviť rešpekt pred handlovským tímom a trénerom. Myslím si, že 

budú veľmi nebezpečným družstvom." 

 

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: "Bolo to pre nás dôležité víťazstvo. Handlová bola veľmi kvalitný súper, ale som rád, že sme 

bojovali až do konca a zápas vyhrali." 

 

BC Prievidza - MBK Rieker Com-Therm Komárno 84:77 (23:18, 18:16, 21:26, 22:17) 

 

Prievidza: Sitton 30, Martin 17, Bílik 8, Glasgow 6, Batina 4 (Wisseh 11, Musil 8, Pipíška a Voss 0) 

 

Komárno: Bowman 20, Tomič 19, Djordjevič 11, Belavý a Diminič 0 (Adams 15, Hoferica 6, Jankovič a Vojtek 0) 

 

TH: 24/19 - 27/22, Fauly: 22 - 23, Trojky: 13 - 9, Rozhodovali: Fuska, Margala, Sirocký 

 

Povedali po zápase: 

 

Ryan Pannone, tréner Prievidze: "Komárno je veľmi dobrý tím s výborným trénerom a hráčmi. Vedeli sme, že Tomič a 

Bowman budú zruční. Komárno má veľmi dobrých niekoľkých hráčov, ktorí odvádzajú dobrú robotu. My sme hrali tímovo, 

spravili sme niekoľko psychických chýb. Napriek tomu som pyšný na môj tím, že aj napriek týmto chybám sme držali 

spolu. Na konci sa nám podarilo zápas vyhrať a poraziť minuloročného finalistu. Vedeli sme, že to bude boj, ktorý sme 

našťastie vyhrali." 

 

Grant Sitton, hráč Prievidze: "Bol to jeden z najdôležitejších zápasov, aký sme doteraz mali. Prehrali sme prvé dva 

zápasy. Snažili sme sa bojovať a dať do tohto zápasu všetko. Ako povedal kapitán Marko Batina v šatni, touto výhrou 

spravili prvý krok k zlepšeniu. Je to naša prvá výhra a dúfam, že sa to bude ešte zlepšovať v najbližších týždňoch." 
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Boban Tomič, hráč Komárna: "Začali agresívne, ako sme očakávali. Ich začiatok bol veľmi dobrý, ale neskôr sme získali 

kontrolu v zápase. Ale na konci prvého polčasu sme opäť začali hrať zle. V druhom polčase sme sa vrátili do hry, ale na 

konci zápasu sme spravili niekoľko chýb. Stratili sme koncentráciu aj v obrane, aj v útoku, na čom musíme do ďalšieho 

zápasu popracovať." 

 

Ostatné zápasy: Svit – Inter Bratislava 73:92, Košice – Karlovka Bratislava 100:66, Spišská Nová Ves – Žilina 93:84pp 

 

Tabuľka po 3. kole: 

 

1.Inter 3 2 0 276:243 6 

 

2.Košice 3 2 1 289:228 5 

 

3.Levice 3 2 1 262:252 5 

 

4.Sp. Nová Ves 3 1 1 263:256 5 

 

5.Svit 3 1 2 259:263 4 

 

6.Žilina 3 1 1 253:263 4 

 

7.Prievidza 3 1 1 264:278 4 

 

8.Komárno 3 1 2 246:260 4 

 

9.Handlová 3 1 2 245:270 4 

 

10.Karlovka 3 1 2 222:266 4 

 

Program 4. kola (14.10. o 18:00): Svit – Karlovka Bratislava, Komárno – Inter, HANDLOVÁ – PRIEVIDZA, Žilina – Levice, 

Košice – S. N. Ves 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Tipy na dnes - pondelok 9. októbra 

 [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20662712/tipy-na-dnes-pondelok-9-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

https://korzar.sme.sk/c/20662712/tipy-na-dnes-pondelok-9-oktobra.html
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CINEMAX 

 

KOŠICE. Esá z pralesa o 15.00, 16.10, Blade Runner 2049 o 17.10, 20.20, 3D o 16.30, 19.50, Hora medzi nami o 18.20, 

20.50, Hráči so smrťou o 18.40, 20.40, LEGO Ninjago 3D o 15.20, Čiara o 17.40, 19.40, TO o 20.10, LEGO Ninjago o 

16.20, Amityville: Prebudenie o 21.00, Ktorý je ten pravý o 17.30, Kingsman: Zlatý kruh o 15.10, 18.00, Malý Yeti o 15.30, 

Malý Yeti o 15.30 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Blade Runner 2049 o 17.50, 19.20, 3D o 19.50, Hora medzi nami o 17.40, Amityville: Prebudenie o 20.50, Hráči 

so smrťou o 15.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, LEGO Ninjago o 15.30, Ktorý je ten pravý? o 15.40, TO o 20.10, Čiara 

o 17.10 hod. 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Be2Can: Fantastická žena o 17.30 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 18.00 hod., Podporka o 10.00, TabQuiz o 19.00 hod. 

 

Ženba 

 

PREŠOV. V pondelok o 18.30 hod. v historickej budove DJZ uvedú hru Ženba. 

 

Miro Gavan: Muž mojej ženy 

 

PREŠOV. V pondelok o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni uvedú hru Mira Gavana – Muž mojej ženy. 

 

Prehliadka filmov 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Štvrtý ročník prehliadky filmov zo špičkových medzinárodných filmových festivalov umožní 

divákom uvidieť víťazné filmy premietané na festivaloch v Berlíne, Benátkach a Cannes. O 19.00 h. si v Kine Mier môžete 

pozrieť film s názvom Vážený občan. 

 

Číňania 
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NOVÝ SMOKOVEC. V kongresovej sále kúpeľov sa o 18.00 h. si môžete pozrieť divadelnú komédiu o katastrofálnom 

večierku, v ktorom dvaja herci hrajú všetky postavy. Účinkuje: Divadlo Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice. 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Podkošové víťazstvá 

 [kosickespravy.sk; 09/10/2017; kosickespravy.sk ; Zaradenie: Šport] 

http://www.kosickespravy.sk/podkosove-vitazstva 

 

Basketbalisti KB Košice nechali rýchlo zabudnúť na prekvapujúcu prehru u nováčika v Žiline a aj v druhom domácom 

zápase sezóny proti bratislavskej Karlovke potešili fanúšikov stovkou nastrieľaných bodov. Generálka na štart skupinovej 

fázy Eurocupu FIBA, ktorou bol pre Good Angels Košice aj MBK Ružomberok ich vzájomný extraligový zápas v 

Ružomberku, vyšla lepšie Košičankám. 

 

Basketbalisti Karlovky dokázali držať krok s Košičanmi len v úvodných minútach. Domáci Býci potom ovládli hru a ich 

náskok postupne narastal. Mužstvo predviedlo veľmi dobrú reakciu na prehru v Žiline. Opäť sme hrali bez Mariča, ktorý 

nevydržal ani rozcvičku. Našťastie sme ako tak dali dokopy Stamenkoviča. Priestor dostali aj ďalší hráči. Za nečakanú a 

pre mňa škandalóznu prehru v Žiline sme sa revanšovali tým najlepším možným spôsobom a hrou, akú chceme 

predvádzať," hodnotil tréner Miljan Čurovič. Dobrým výkonom sa proti svojim bývalým spoluhráčom prezentoval aj Ivan 

Židzik. "Bol to pre mňa špecifický zápas, ale som rád, že sme napravili výsledok zo Žiliny. Dostal som práve proti bývalým 

spoluhráčom väčšiu minutáž na ihrisku a hoci to ešte nebolo ideálne, dúfam, že som nesklamal," povedal po zápase 

dvanásťbodový Židzik, ktorý sa blysol najmä v úvode záverečnej štvrtiny. Na jej konci to dlho vyzeralo tak, že nikto z 

Košičanov nechce dať ten vytúžený stý bod. Napokon ho strelil po krátkom pobyte na ihrisku striedajúci Filip Duda. 

"Budem musieť tie koláče kúpiť, piecť neviem," s úsmevom naznačil dôvod, prečo sa nikomu príliš do tej stovky nechcelo. 

Košičania majú v strede týždňa voľno a tak budú mať priestor na doliečenie chorôb a zranení, ktoré ich v úvode sezóny 

poriadne trápia. V najbližšom kole sa opäť predstavia v Angels Aréne v sobotu 14. septembra o 18:00 vo východniarskom 

derby proti Spišskej Novej Vsi. 

 

Extraligový zápas Good Angels Košice proti Ružomberku mal na Liptove príchuť generálky. Oba tímy čakajú prvé zápasy 

Eurcupu FIBA, v ktorom sa vďaka nevyspytateľnému žrebu ocitli v rovnakej B-skupine. Po vyrovnanej prvej štvrtine 

získali prevahu hosťujúce anjelky a po tretej štvrtine vyhrávali už o 11 bodov. V tej záverečnej náskok dokonca narástol 

na 17 bodov, ale domáce basketbalistky využili poľavenie hostiek a napokon tento náskok výrazne okresali. 

 

EUROVIA SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA MUŽOV – 3. KOLO: 

 

KB Košice – VŠEMvs Karlovka Bratislava 100:66 (47:29), najviac bodov: Stamenkovič 21, Fletcher 17, Palm 14, Sedmák 

13, Židzik 12, Körner 11 - Kuffa 18, Abrhám a Hlivák po 10, trojky: 8/19 – 7/28, trestné hody: 26/31 – 11/16, štvrtiny: 

22:14, 25:15, 27:14, 26:23. 

 

http://www.kosickespravy.sk/podkosove-vitazstva
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BASKETBALOVÁ EXTRALIGA ŽIEN – 3. KOLO: 

 

MBK Ružomberok – Good Angels Košice 52:61 (26:33), najviac bodov: Diawaka, Jackovec, Bozóki a Kováčiková po 8 - 

Žirková a Stehlíková 11, Peters, Morris a Páleníková po 8, trojky: 2/19 – 1/11, trestné hody: 14/16 – 12/22, štvrtiny: 15:15, 

11:18, 9:13, 17:15. 

 

(sd) 

 

Súvisiace články 

 

Basketbalové nádielky 

 

Súvisiace články 

 

Basketbalové nádielky 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Čo našli potápači na dne tatranských plies? Odpočívali tam fľaše, ale aj gril! 

 [poprad.dnes24.sk; 09/10/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/co-nasli-potapaci-na-dne-tatranskych-plies-odpocivali-tam-flase-ale-aj-gril-281319 

 

 Pod hladinu troch tatranských plies sa dnes ponorili potápači, aby ich vyčistili od odpadkov, ktoré v nich skončili najmä 

počas uplynulej letnej turistickej sezóny. 

 

Z troch tatranských plies dna vytiahli potápači vyše 100 kilogramov neporiadku, ďalších takmer 150 kilogramov odpadu 

vylovili v rámci 24. ročníka akcie Čisté vody, ktorej organizátorom sú Štátne lesy TANAP-u, z tajchu na Račkovom 

potoku. 

 

Potápači vytiahli aj čerpadlo na vodu 

 

Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa zanorilo dokopy 40 potápačov, Nové Štrbské pleso napokon tento rok 

vynechali, keďže oň prejavil záujem iba jeden z účastníkov akcie. Ďalší štyria vyčistili Račkov potok. Celkovo na breh 

vytiahli 253,5 kilogramu odpadu. Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si vybralo 22 

potápačov. Z jeho dna vytiahli 75 kilogramov odpadu. 

 

"Vo vreciach končili najmä sklenené fľašky a plastové poháriky, našiel sa aj stavebný materiál, dosky či plastové vedro," 

konkretizoval Pavol Kráľ, koordinátor akcie za Štátne lesy TANAP-u. 

 

http://poprad.dnes24.sk/co-nasli-potapaci-na-dne-tatranskych-plies-odpocivali-tam-flase-ale-aj-gril-281319
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Z Velického plesa vylovili jedenásti potápači 21 kilogramov neporiadku, z toho 17 kilogramov vážilo čerpadlo na vodu, 

ktoré sa tam zrejme prepadlo cez ľad. V Popradskom plese siedmi potápači natrafili aj na inventár z chaty, na dne 

vysokohorského jazera objavili napríklad poháre či popolníky z chaty, ďalšie odpadky vyzbierali popri brehu 

dobrovoľníčky, ktoré nešli do vody. V tejto lokalite vo vreciach skončilo dokopy sedem kilogramov odpadu. Najviac 

odpadu, až 148 kilogramov, vyniesla štvorica potápačov z tajchu na Račkovom potoku, kde sa našiel napríklad aj gril. 

 

Za vyše 20 rokov vyše 1500 ponorov 

 

Za takmer štvrťstoročie trvania akcie, ktorej súčasťou je aj čistenie vyššie položených tatranských plies, vytiahli 

dobrovoľníci na breh takmer šesť ton neporiadku, celkovo urobili 1 568 ponorov. 

 

Akciu Čisté vody zorganizovali Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej 

Novej Vsi, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica. Podujatie 

je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval včera na Podbanskom. V rámci 32. ročníka 

návštevníci uvidia 17 súťažných filmov a 478 fotografií spod vodnej hladiny. Svoje diela tento rok prihlásilo celkovo 68 

autorov z 15 krajín. Chýbať nebudú ani prednášky či besedy so zaujímavými hosťami. Víťazné snímky si diváci môžu 

pozrieť v nedeľu dopoludnia v hoteli Pieris. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Kam za kultúrou - pondelok 9. októbra 

 [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20665018/kam-za-kulturou-pondelok-9-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Esá z pralesa o 15.00, 16.10, Blade Runner 2049 o 17.10, 20.20, 3D o 16.30, 19.50, Hora medzi 

nami o 18.20, 20.50, Hráči so smrťou o 18.40, 20.40, LEGO Ninjago 3D o 15.20, Čiara o 17.40, 19.40, TO o 20.10, LEGO 

Ninjago o 16.20, Amityville: Prebudenie o 21.00, Ktorý je ten pravý o 17.30, Kingsman: Zlatý kruh o 15.10, 18.00, Malý 

Yeti o 15.30, Malý Yeti o 15.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Blade Runner 2049 o 17.50, 19.20, 3D o 19.50, Hora 

medzi nami o 17.40, Amityville: Prebudenie o 20.50, Hráči so smrťou o 15.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, LEGO 

Ninjago o 15.30, Ktorý je ten pravý? o 15.40, TO o 20.10, Čiara o 17.10 hod., ÚSMEV - Be2Can: Fantastická žena o 

17.30 hod., 

https://korzar.sme.sk/c/20665018/kam-za-kulturou-pondelok-9-oktobra.html
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Blade Runner 2049 o 17.50, 3D o 19.50, Hora medzi nami o 17.40, 

Amityville: Prebudenie o 20.50, Hráči so smrťou o 15.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, LEGO Ninjago o 15.30, Ktorý je 

ten pravý? o 15.40, TO o 20.10 hod., MIER - Be2Can 4: Vážený občan o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy Spodniakovej (do 22. 10.), 

 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela Olejníková: Obrázky kúzelné 

i hávedné (do 31. 10.), 

 

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - vedec, ktorý rozlúštil písmo Chetitov (do 27. 

10.), 

 

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, 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 (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 kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), 
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TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Not so blank (do 15. 10.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 18.00 hod., Podporka o 10.00, TabQuiz 

o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Denisy Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Esá z pralesa o 15.00, 16.00, Blade Runner o 17.10, 20.20, 3D o 16.30, 19.50, LEGO Ninjago o 

15.50, Čiara o 18.20, Amityville: Prebudenie o 20.50, Hora medzi nami o 18.10, Hráči so smrťou o 20.30, Kingsman: Zlatý 

kruh o 16.40, To o 19.40 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Blade Runner 2049 o 17.30, 3D o 20.30, Esá z pralesa o 15.40, Hora medzi nami o 18.00, 

Amityville: Prebudenie o 21.00, Hráči so smrťou o 20.50, Kingsman: Zlatý kruh o 15.20, LEGO Ninjago o 15.10, TO o 

18.20 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Divado z pasáže B. Bystrica - Malý princ o 16.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: 

 

KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, Prešov v 

praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické paličky - 

výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História materiálnej a 

duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície národopisu s 

trojrozmerným materiálom; 

 

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

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

Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, 

Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), 

 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - 

Sny v dreve (do 12. 11.), 

 

SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 

Ferdinanda Katonu, 

 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na 

pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, 

 

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 (do 3. 11.) 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 9. októbra 

 [korzar.sme.sk; 09/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20664865/pohotovost-v-lekarnach.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

https://korzar.sme.sk/c/20664865/pohotovost-v-lekarnach.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

 

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 

 

Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

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 
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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. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Elixír, Obchodná 3 

 

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

 

Poprad 

 

Dr. Max, Dlhé hony 1 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň Don Bosco, Námestie slobody 52 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
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Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

TILIA Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň Vihorlat, Strojárska 607 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

JASMINE, Štefánikova ulica 1387/4, +421 056/6443497 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  V. Tatry: Potápači odbremenili tatranské plesá od ďalších odpadkov 

 [enviroportal.sk; 09/10/2017; TASR ; Zaradenie: Ochrana prírody] 

http://www.enviroportal.sk/clanok/vysoke-tatry-potapaci-odbremenili-tatranske-plesa-od-dalsich-odpadkov 

 

Vysoké Tatry, 6. októbra - Potápači odbremenili tatranské plesá od ďalších odpadkov. Pod hladinu sa dnes ponorili 

predovšetkým preto, aby vyčistili neporiadok, ktorý tu ostal po uplynulej letnej turistickej sezóne. Z dna troch jazier vytiahli 

vyše sto kilogramov (kg) neporiadku, ďalších takmer 150 kg odpadu vylovili v rámci 24. ročníka akcie Čisté vody aj z 

tajchu na Račkovom potoku. 

http://www.enviroportal.sk/clanok/vysoke-tatry-potapaci-odbremenili-tatranske-plesa-od-dalsich-odpadkov
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"Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa zanorilo dokopy 40 potápačov, Nové Štrbské pleso napokon tento rok 

vynechali, keďže oň prejavil záujem iba jeden z účastníkov akcie. Ďalší štyria vyčistili Račkov potok. Celkovo na breh 

vytiahli 253,5 kg odpadu," informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). 

 

Najväčší záujem zo strany potápačov bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si vybralo 22 z nich. Z jeho dna 

vytiahli 75 kg odpadu. "Vo vreciach končili najmä sklenené fľašky a plastové poháriky, našiel sa aj stavebný materiál, 

dosky či plastové vedro," vymenoval koordinátor akcie Pavol Kráľ zo ŠL TANAP. 

 

Z Velického plesa vylovilo 11 potápačov 21 kg neporiadku, z toho 17 kg vážilo čerpadlo na vodu, ktoré sa tam zrejme 

prepadlo cez ľad. "V Popradskom plese siedmi potápači natrafili aj na inventár z chaty, na dne vysokohorského jazera 

objavili napríklad poháre či popolníky, ďalšie odpadky vyzbierali popri brehu dobrovoľníčky, ktoré nešli do vody. V tejto 

lokalite vo vreciach skončilo dokopy sedem kilogramov odpadu," zdôraznil Kráľ s tým, že najviac odpadu, až 148 kg, 

vyniesla štvorica potápačov z tajchu na Račkovom potoku, kde sa našiel napríklad aj gril. 

 

Za takmer štvrťstoročie trvania akcie, ktorej súčasťou je aj čistenie vyššie položených tatranských plies, vytiahli 

dobrovoľníci na breh takmer šesť ton neporiadku a celkovo urobili 1568 ponorov. Akciu zorganizovali ŠL TANAP v 

spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a 

Nemocnicou Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských 

filmov, ktorý odštartoval vo štvrtok (5.10.) na Podbanskom. V rámci 32. ročníka návštevníci uvidia 17 súťažných filmov a 

478 fotografií spod vodnej hladiny od 68 autorov z 15 krajín. 

 

Copyright © TASR 2017 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Gladiátori zaskočili takmer tisícku divákov 

 [mytrnava.sme.sk; 09/10/2017; Stanislav Cibulka, Jaroslav Šupa ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20668089/gladiatori-zaskocili-takmer-tisicku-divakov.html 

 

Prvá hokejová liga pokračovala počas uplynulého týždňa 7. a 8. kolom. ¶ 

 

7. KOLOTrnava – HC Bratislava 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) 

 

Trnavčania túžili po ďalších bodoch a na svojho súpera z Bratislavy vyleteli. Mali prevahu, dominovali na puku aj 

strelecky, ale nevedeli nájsť recept na dobre chytajúceho Srnca. Ten si poradil so strelami aj dorážkami. Gladiátor i 

https://mytrnava.sme.sk/c/20668089/gladiatori-zaskocili-takmer-tisicku-divakov.html
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doplatili na svoju slabú efektivitu v ďalšom dejstve, keď síce najskôr ustáli dve oslabenia, ale tie im vzali veľa síl a 

následne nezachytili hosťujúci brejk – 0:1. 

 

V závere tretiny zasa, naopak, neustáli oslabenie a po obliehaní prestrelil Juríčka Podhradský – 0:2. Bratislavčania mali aj 

vďaka presilovkám v druhej časti viac z hry. Trnavčania sa v tretej časti chceli vrátiť do zápasu, no zápas ovplyvnilo 

viacero vylúčení na oboch stranách, hra nebola plynulá, a to vyhovovalo hosťom. Tí navyše v závere ešte podčiarkli svoje 

víťazstvo gólom na 0:3. 

 

Góly: 29. Vidovič, 37. Podhradský, 59. Vidovič. 

 

Vylúčení: 10:7, presilovky: 0:2, oslabenie: 0:0. Strely na bránu: 33:32. Divákov: 155. 

 

TRNAVA: Juríček – Poláček, Mihalko, Mrázik, Hutár, Košecký, Keleši, Burian, Poldruhák – Lukačovič, Schmidt, Mrava – 

Mišura, Čunderlík, Kamenický – Brzák, Hrbáčik, Ševčík – Mikeš, Klema, Ftáčnik. Tréner A. Výboh. 

 

Ostatné výsledky 7. kola: Skalica – Nové Zámky B 7:0 (2:0, 3:0, 2:0), Dubnica – Topoľčany 2:3sn (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0), 

Prešov –Spišská Nová Ves 9:3 (5:2, 3:0, 1:1), Michalovce – Považská Bystrica 12:3 (3:1, 5:0, 4:2). 

 

8. KOLOTopoľčany – Trnava 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) 

 

Od úvodu sa hral vyrovnaný hokej, ale prevažne len v strede ľadovej plochy. Ani jedno z mužstiev si nedokázalo 

vypracovať vyloženejšiu gólovú šancu. Domáci v prvej časti nevyužili ani dve presilovky, keď hosťujúci brankár si 

pohodlne poradil iba s priemernými strelami domácich. 

 

Aj v druhej tretine sa domáci strelci iba hľadali, na druhej strane mal Kompas menej práce. V 29. minúte sa domáci 

predsa len dočkali, keď po peknej prihrávke Ďurča otvoril skóre zápasu strelou do vinkľa D. König – 1:0. Po góle sa faulu 

dopustil domáci Uhnák a hostia hrali prvú presilovku. Počas nej sa sám pred brankárom domácich ocitol Lukačovič, ale 

domáci Kompas jeho pokus zmaril. V ďalšom priebehu veľké šance D. Königa a F. Hudeca zlikvidoval brankár hostí a 

Pekarčík miesto strely volil iba prihrávku. 

 

V záverečnej tretine sa sám na hosťujúceho Gibla rútil Uhnák, jeho pokus brankár hostí kryl. Viackrát to pred brankárom 

hostí horelo, ale poskakukujúci puk nemal kto doraziť do siete. Hostia udreli v 50. minúte, keď domáci obrancovia až 

pridlho nechali voľného Ševčíka za bránkou domácich a jeho presnú prihrávku pretavil do gólu Schmidt. Už o tri minúty 

sa hostia postarali o dokonalý obrat, keď Trnave vyšlo prečíslenie a Ftáčnik mal dostatok času usmerniť puk za 

Kompasov chrbát – 1:2. Domáci po góle pridali, tlačili sa do zakončenia, ale hostia ich pokusy buď zblokovali, alebo na 

domácej strane chýbal moment prekvapenia. 

 

Góly: 29. König – 50. Schmidt, 53. Ftáčnik. 
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Vylúčení: 4:7, presilovky 0:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 43:25. Divákov: 986. 

 

TRNAVA: Gibl – Mihalko, Keleši, Hutár, Mrázik, Poldruhák, Košecký, Žilinský – Mrava, Schmidt, Lukačovič – Kamenický, 

Mišura, Hrbáčik – Ševčík, Čunderlík, Brzák – Ftáčnik, Klema, Mikeš. Tréner A. Výboh. 

 

Ostatné výsledky 8. kola: Spišská Nová Ves – Michalovce 6:5pp (1:0, 3:5, 1:0, 1:0), Skalica – Dubnica 3:1 (2:0, 1:1, 0:0), 

Považská Bystrica – Nové Zámky B 7:2 (1:2, 2:0, 4:0), HC Bratislava – Prešov 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). 

 

Tabuľka po 8. kole: 

1. Prešov 9 7 0 0 2 40:17 21 

2. Skalica 8 6 1 0 1 38:16 20 

3. Michalovce 9 5 1 1 2 44:24 18 

4. Dubnica 9 5 1 1 2 30:20 18 

5. Topoľčany 9 4 2 1 2 30:25 17 

6. Spiš. N. Ves 9 3 1 2 3 38:39 13 

7. Bratislava 8 3 0 0 5 19:27 9 

8. Trnava 8 2 0 0 6 18:32 6 

9. N. Zámky B 8 2 0 0 6 17:44 6 

10. P. Bystrica 8 1 0 0 7 25:49 3 

 

Program Trnavy – 9. kolo, streda 11. októbra o 17.00 hod.: Trnava – Skalica. 10. kolo, piatok 13. októbra o 17.00 hod.: 

Trnava – Dubnica. 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  MY Kysucké noviny s bohatým obsahom, ktorý inde nenájdete 

 [mykysuce.sme.sk; 09/10/2017; Iveta Hažíková ; Zaradenie: Kysuce / Spravodajstvo] 

https://mykysuce.sme.sk/c/20668482/my-kysucke-noviny-s-bohatym-obsahom-ktory-inde-nenajdete.html 

 

Najnovšie číslo MY Kysuckých novín ani tentokrát nesklame čitateľov. Každý z nich si tam určite nájde niečo "pre seba". 

Čitateľov určite potešia nové zaujímavé súťaže. 

 

V MY Kysuckých novinách si môžete prečítať aktuálne spravodajstvo, zaujímavosti z regiónu, súčasťou je aj zábava a 

relax. Nezabudli sme ani na športových fanúšikov. Pre ženy a dievčatá je pripravená zmenáreň, do ktorej sa stále môžu 

prihlásiť. 

 

V najnovšom čísle sa okrem iného dočítate: 

 

https://mykysuce.sme.sk/c/20668482/my-kysucke-noviny-s-bohatym-obsahom-ktory-inde-nenajdete.html
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Kysučania sú pobúrení, "sever" vraj zostal na chvoste záujmu. Žiadajú dobudovanie diaľnice D3. 

 

Zdá sa, že ani novela zákona o dráhach, ktorá vstúpila do platnosti, problém s bezdomovcami úplne nevyriešila. 

 

S výstavbou kúpaliska v Kysuckom Novom Meste v tomto roku určite nezačnú. V Čadci ho otvorili v júli. Štatistika je v 

tomto prípade jednoznačná. Nielen Kysučania ho využili na maximum. 

 

V októbri 2009 prežili Kysuce veľkú snehovú kalamitu. 

 

Sedem zranených a škodu 30-tisíc eur si vyžiadala dopravná nehoda v Krásne nad Kysucou. 

 

Pätnásťročný chlapec vbehol do jazdnej dráhy autobusu. 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi Adam Bakoš sa venuje rezbárčeniu už dlhé roky. Na konci septembra zavítal už po 

siedmykrát do Čadce, kde predviedol opäť kus svojho majstrovstva. 

 

Ako sa kedysi páralo perie si môžete prísť pozrieť do kysuckého skanzenu. 

 

Kanonáda kysuckých celkov vo IV. lige. Súperom nastrieľali 17 gólov! 

 

V. liga má nového lídra. Čierne strieda na čele tím zo susednej obce. 

 

Florbalistky z Kysuckého Nového Mesta podali na východe výborný výkon. Zažiarila len 13-ročná Alica Brodňanová. 

 

MY Kysucké noviny naďalej prinášajú obľúbené rubriky, nechýba šport, kultúra, krížovka, zábava pre deti, dospelých, 

zaujímavosti, ktoré inde nenájdete. Okrem toho si pohodu pri televízii môžete užiť aj so samostatným televíznym 

programom FOTELKA. 

 

To všetko, a ešte oveľa viacej, nájdete v najnovšom čísle MY Kysuckých novín. Vaše obľúbené noviny, ktoré vám 

spríjemňujú váš voľný čas už 17 rokov, čakajú na vás v stánkoch už zajtra. Kúpiť si ich môžete aj v našej redakcii. Radi 

vás uvidíme. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Prepichnuté gumy a poškriabaný lak. Hubárov vyháňajú z lesov 

 [domov.sme.sk; 09/10/2017; Peter Kapitán ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20668429/prepichnute-gumy-a-poskriabany-lak-hubarov-vyhanaju-z-lesov.html 

 

https://domov.sme.sk/c/20668429/prepichnute-gumy-a-poskriabany-lak-hubarov-vyhanaju-z-lesov.html
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Autá pri lesných cestách lákajú vandalov aj zlodejov. Niektorí tvrdia, že pneumatiky vypúšťajú, aby zabránili 

znečisťovaniu lesa. 

 

BRATISLAVA. Najrôznejšie druhy húb v posledných dňoch lákajú do lesov množstvo ľudí, ktorí sa na internete chvália 

svojimi nálezmi. Radosť z plného košíka počas uplynulého víkendu niekoľkým pokazili zatiaľ neznámi vandali. 

 

"Dnes doobeda sme boli s mužom na hubách v lese pri Veľkých Levároch a niekto nám prepichol gumy na aute," píše na 

stránke Nahuby.sk Margita Heráková. Rezervu si museli požičať od ďalšieho z hubárov. Ten hovorí, že sa mu to isté stalo 

minulý týždeň, známemu zasa rozbili bočné okno a ukradli autorádio. 

 

Podobné príbehy opísali desiatky hubárov. Radka Širgovská z Popradu hovorí, že jej pred troma rokmi počas toho, ako 

bola na hubách, auto ukradli. 

 

Policajti sú bezmocní 

 

Polícia detailnú štatistiku o podobných udalostiach nevedie, všetky prípady zaznamenáva ako poškodzovanie majetku. 

 

Odporúča, aby ľudia parkovali na miestach, kde sa neustále pohybujú ľudia, prípadne sú sledované, kde je riziko 

poškodenia auta nižšie. Bez priamych dôkazov, ako je fotografia či svedok, málokedy dokáže vypátrať vinníka. 

 

Oslovení starostovia dedín v okrese Malacky, kam sa na huby chodí najčastejšie, hovoria, že o nejakých nájazdoch 

vandalov na autá nevedia nič. Napríklad obecná polícia vo Veľkých Levároch podľa informácií z obecného úradu tento 

rok podobné prípady neriešila. 

 

"V minulosti, keď boli prepichnuté pneumatiky na autách v lese, tak sme o tom vedeli, aj polícia sem preto chodila. Ale 

tento rok neviem o ničom," hovorí starosta Studienky Peter Soukup. 

 

Dôvodom, prečo sa o vandalizme na autách hubárov oficiálne veľa nevie, môže byť aj to, že ľudia polícii nedôverujú. 

Vodiči, ktorým niekto poškrabal lak či rozbil okno, hovoria, že policajti situáciu síce zdokumentovali, ale odkázali, že ak 

nemajú havarijné poistenie, nikto im škodu nepreplatí. 

 

Rivalita aj ochranárstvo 

 

"Prepichnuté gumy? Väčšinou to robia domáci a popravde sme to robili ako chlapci aj my," píše v jednej z hubárskych 

skupín na facebooku muž vystupujúci ako Escadron Hamman. 

 

Tvrdí, že hubári sú v poriadku, ale prekážajú mu ľudia, ktorí v lese zahadzujú odpadky. Mnohí diskutujúci sa sťažujú aj na 

to, že niektorí by najradšej chceli zbierať priamo z auta. "Takto to ľudí odradí, milé slovo nepomôže," píše Hamman. 
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Okrem ochrany prírody sa niektorí ľudia snažia chrániť si svoj revír. Branislav Orinčák zo Spišskej Novej Vsi hovorí, že 

obyvatelia Važca sa stále sťažujú, že tam chodia cudzí ľudia a vyhrážajú sa, že im poškodia autá. 

 

Nesprávne parkovanie 

 

Cez víkend je cesta medzi Malackami a Studienkou zaplnená autami, niektoré parkujú aj na lesných cestách či 

autobusových zastávkach. 

 

"Niekedy sú rampy otvorené, ľudia tam vojdú autom, ale keď chcú vyjsť, sú zavreté. Potom musia hľadať horára a tam 

hrozí aj sankcia," vysvetľuje hovorca Lesov SR Marián Nosáľ. Ak nejde o chránené územie, väčšinou je to pokuta do 66 

eur. 

 

Za parkovanie v lese pred závorou podľa Nosáľa žiadna pokuta nehrozí. Upozorňuje, že treba byť ohľaduplný aj k 

ostatným a nenechávať auto napríklad priamo na lesnej ceste. 

 

"Raz sme zastali od hlavnej cesty len o 50 metrov bližšie k hore. Keď sme sa vrátili k autu, nakladali drevo na kamión a 

nedalo sa to obísť, tak sme tam trčali päť hodín," opisuje svoj zážitok Jana Šedíková z Banskej Bystrice. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  FOTO: Šalková zdolala Medzibrod rozdielom triedy, Dukla si z Novej Bane odnáša bod 

 [bbonline.sk; 09/10/2017; Andrej Masarik, foto: Milo Hlaváček ; Zaradenie: ŠPORT] 

http://bbonline.sk/foto-salkova-zdolala-medzibrod-rozdielom-triedy-dukla-si-z-novej-bane-odnasa-bod/ 

 

Uplynulý víkend nám opäť priniesol množstvo pútavých súbojov. Okrem iných to bol šláger Medzibrod – Šalková, Jakub – 

Selce, či Tajov – Riečka. Banskobystrická Dukla chcela pokračovať v spanilej jazde v Novej Bani. Detva motivovaná 

dobrým výkonom práve na pôde Dukly, chcela získať prvé body v domácom súboji so silným Liptovským Hrádkom. 

Takisto ako Detva sa topí na dne tabuľky bez bodu Priechod, ktorý chcel v domácom prostredí prekvapiť vedúcu 

Kováčovú. Kompletný sumár futbalových stretnutí nájdete v nasledujúcom článku. 

 

II. liga – 11. kolo 

 

B-čko Podbrezovej zavítalo na pôdu vedúcej košickej Lokomotívy, kde po 41 -minútach prehrávalo 0:2. V 86. minúte sa 

podarilo vykresať železiarom iskričku nádeje, keď znížil Rastislav Fischer. Vyrovnať sa im už ale nepodarilo a aj preto 

ostávajú na samotnom dne tabuľky. Zvolenská Lokomotíva sa pohybuje v strede súťaže a sily si zmerala s tímom zo 

spodku tabuľky, s Novým Mestom nad Váhom. Góly padli v druhom polčase prakticky v závere zápasu. V 79. minúte 

mohol ešte poslať domácich Zvolenčanov do vedenia Martin Jackuliak, ktorý sa pomýlil z bieleho bodu. Na druhej strane 

ale pokutový kop premenil Rajmund Mikuš a hostia mali tri body na dosah. Vladislav Slovák bol ale proti a ešte v tej istej 

http://bbonline.sk/foto-salkova-zdolala-medzibrod-rozdielom-triedy-dukla-si-z-novej-bane-odnasa-bod/
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minúte stihol vyrovnať na konečných 1:1. Pre Nové Mesto nad Váhom to bola prvá remíza v tejto sezóne. Rovnako 1:1 

remizovalo aj Pohronie so Šamorínom. Aj v tomto súboji padol gól z penalty, jeho autorom bol Marek Frimmel v 34. 

minúte. Vyrovnať sa podarilo na začiatku druhého polčasu Horváthovi a nasledujúcich 40-tich minútach sa už sieť ani 

jednej z brán nerozvlnila. 

 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE vs. FK Železiarne Podbrezová B 2:1 

 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. FC ŠTK 1914 Šamorín 1:1 

 

MFK Lokomotíva Zvolen vs. AFC Nové Mesto nad Váhom 1:1 

 

Partizán Bardejov – Sereď 0:0 

 

Liptovský Mikuláš – Žilina B 1:0 

 

Spišská Nová Ves – Skalica 1:0 

 

Komárno – Poprad 0:4 

 

Inter Bratislava – Trebišov 1:0 

 

1.    FC LOKOMOTÍVA KOŠICE  11  8  1  2  20:8  25         

2.    ŠKF Sereď  11  7  1  3  28:14  22         

3.    MFK Skalica  11  7  1  3  14:9  22         

4.    MŠK Žilina B  11  7  0  4  26:14  21         

5.    FK Poprad  11  6  2  3  23:9  20         

6.    MFK Tatran Liptovský Mikuláš  11  5  3  3  20:12  18         

7.    Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves  11  5  2  4  15:17  17         

8.    FK Inter Bratislava  11  5  1  5  18:15  16         

9.    Partizán Bardejov  11  4  3  4  12:15  15         

10.    MFK Lokomotíva Zvolen  11  4  3  4  16:21  15         

11.    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  11  3  4  4  17:12  13         

12.    SLAVOJ Trebišov  11  4  0  7  9:18  12         

13.    FC ŠTK 1914 Šamorín  11  3  2  6  16:16  11         

14.    AFC Nové Mesto nad Váhom  11  3  1  7  8:24  10         

15.    KFC Komárno  11  2  2  7  18:41  8         

16.    FK Železiarne Podbrezová B  11  1  2  8  11:26  5     
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III. liga SsFZ – 10. kolo 

 

Dukla naposledy otočila vďaka dvom zásahom Savića súboj s poslednou Detvou. V nedeľu cestovala na pôdu súpera zo 

slabšieho súdka a to do Novej Bane. Tam nečakane prehrávala klasickým gólom do šatne z kopačky Tomáša Tužinského 

a opäť bola v roli, keď musela otáčať nepriaznivý stav. Už v 53. minúte ju k tomu nakoplo vyrovnanie Lukáša Laksika. 

Zrealizovať obrat sa napokon Banskej Bystrici nepodarilo a ešte len tretíkrát stratila body. Detvu mohol nakopnúť dobrý 

výkon proti červeno-bielym z minulého kola. Tá hostila ašpiranta na najvyššie priečky – Liptovský Hrádok. Ten poslal do 

vedenia pred uplynutím polhodiny hry Stanislav. Na začiatku druhého dejstva na konečných 0:2 upravil kapitán Orolín a 

aj on zariadil to, že posledná Detva opäť nedokázala bodovať. Lučenec v derby kola zdolal tesne Rimavskú Sobotu, 

pričinil sa o jej druhú prehru v aktuálnom ročníku a náskok Dukly stiahol na tri body. 

 

MŠK Námestovo vs. TJ Baník Kalinovo 2:1 

 

MŠK Rimavská Sobota vs. ŠK NOVOHRAD Lučenec 1:2 

 

FK Čadca vs. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2:2 

 

MŠK FOMAT Martin vs. FTC Fiľakovo 5:0 

 

MFK Detva vs. ŠKM Liptovský Hrádok 0:2 

 

TJ Družstevník Liptovská Štiavnica vs. OFK Teplička nad Váhom 4:2 

 

TJ Tatran Oravské Veselé vs. MFK ŽARNOVICA 0:0 

 

MFK Nová Baňa vs. MFK Dukla Banská Bystrica 1:1 

 

1.    MFK Dukla Banská Bystrica  11  8  2  1  28:9  26         

2.    ŠK NOVOHRAD Lučenec  11  7  2  2  21:9  23         

3.    ŠKM Liptovský Hrádok  11  7  1  3  23:13  22         

4.    MŠK Rimavská Sobota  10  6  2  2  32:15  20         

5.    MFK ŽARNOVICA  11  5  3  3  9:13  18         

6.    MŠK FOMAT Martin  11  5  2  4  20:15  17         

7.    TJ Tatran Krásno nad Kysucou  11  5  2  4  14:16  17         

8.    MŠK Námestovo  10  4  4  2  19:14  16         

9.    OFK Teplička nad Váhom  11  5  1  5  22:22  16         

10.    TJ Baník Kalinovo  10  5  0  5  16:13  15         
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11.    FK Čadca  11  4  2  5  18:17  14         

12.    MFK Nová Baňa  11  3  4  4  22:20  13         

13.    TJ Družstevník Liptovská Štiavnica  10  4  1  5  11:20  13         

14.    TJ Tatran Oravské Veselé  11  2  2  7  11:16  8         

15.    FTC Fiľakovo  11  2  0  9  10:30  6         

16.    MFK Detva  11  0  0  11  7:41  0     

 

 

IV. liga JUH – 10. kolo 

 

V desiatom kole pútalo pozornosť derby Medzibrodu so Šalkovou. Navyše išlo o súboj tretieho so štvrtým, ktoré dopadlo 

jednoznačným výsledkom. Výhru Šalkovčanov 0:3 v druhej polovici zápasu zariadili Michal Kamenský a Zoran Vučković – 

ten sa presadil dvakrát. Šalková sa dostala na úkor Medzibrodu na tretie miesto, zatiaľ čo ten padol na piate miesto, 

pretože Tornaľa má lepšie skóre. Ešte väčším rozdielom si Rakytovce poradili s tabuľkovým susedom Revúcou. 

Strojcami víťazstva Rakov boli dvojgólový Adam Kapusta, s jedným gólom Michal Pavlík a Daniel Kohút uzatvárajúci 

skóre zásahom z priameho kopu. Tvrdý oriešok čakal na futbalistov Jupie, ktorý putovali na ihrisko druhého Poltára. Ten 

poslal na konci prvej 45-minútovky do vedenia Kulich. Po hodine hry mohol zvýšiť na 2:0 pre Poltár Hrnčiar, ale 

nepremenil nariadenú 11-ku a dal tak Jupie šancu na bodový zisk. Hostia sa ale tejto príležitosti nechytili, v 80-tej minúte 

bol vylúčený Giertl, čo potrestal o šesť minút neskôr definitívou na 2:0 Kamas. Po remíze Tisovca s Pliešovcami sa Poltár 

stal novým lídrom IV. ligy JUH. 

 

FK Rakytovce vs. MFK Revúca 4:0 

 

FK Mesta Tornaľa vs. FK Slovenské Ďarmoty 2:0 

 

MŠK Tisovec vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 1:1 

 

ŠK Vinica vs. ŠK Partizán Čierny Balog 1:1 

 

TJ Sklotatran Poltár vs. JUPIE FŠ Mareka Hamšíka 2:0 

 

TJ Sokol Medzibrod vs. FK Šalková 0:3 

 

MFK Spartak Hriňová vs. FK FC Baník Veľký Krtíš 5:0 

 

1.    TJ Sklotatran Poltár  10  7  1  2  30:15  22         

2.    MŠK Tisovec  10  6  2  2  29:12  20         

3.    FK Šalková  10  6  0  4  24:14  18         
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4.    FK Mesta Tornaľa  10  5  3  2  22:17  18         

5.    TJ Sokol Medzibrod  10  5  3  2  18:18  18         

6.    MFK Spartak Hriňová  10  5  1  4  18:13  16         

7.    FK Rakytovce  10  4  2  4  18:15  14         

8.    JUPIE FŠ Mareka Hamšíka  10  4  1  5  21:20  13         

9.    FK Slovenské Ďarmoty  10  4  1  5  11:14  13         

10.    ŠK Partizán Čierny Balog  10  3  3  4  14:17  12         

11.    MFK Revúca  10  4  0  6  15:24  12         

12.    ŠK Vinica  9  2  3  4  13:26  9         

13.    TJ Tatran VLM Pliešovce  9  2  2  5  15:19  8         

14.    FK FC Baník Veľký Krtíš  10  1  0  9  10:34  3     

 

 

V. liga skupina C – 10. kolo 

 

Novým lídrom po uplynulom kole je Kováčová. Úplne naopak je na tom Priechod, ktorý stále čaká na prvý bod a práve on 

doma narazil na azda najťažšieho možného súpera. Už v šiestej minúte naznačil gólom na 0:1 Bordun, že Kováčová 

nepodcenila posledný tím tabuľky. O minútu sa navyše nechal vylúčiť Patrik Ivanič a aby toho nebolo málo, tretí úder 

prišiel z kopačky Shupera na 0:2 o pár sekúnd po spomínanom vylúčení. Zázrak sa nekonal, do čierneho sa triafali len 

futbalisti lídra súťaže. Andriy Bordun sa napokon dokopal k hetriku, skóroval ešte Kudlík a kapitán Volko a debakel kola 

bol na svete. Sásovčania sú zapojení do bojov o prvenstvo, avšak tento raz stratili cenné body v Krupine. Jej hrdinom sa 

stal v 89. minúte Strhársky, ktorý jediným gólom v zápase zariadil, že Krupina sa stala druhým premožiteľom Sásovej v 

tejto sezóne. Tradičné susedské derby Jakub – Selce sa konalo v nedeľu poobede. Selce sa v prípade výhry mohli ešte 

viac priblížiť k popredným tímom. Jakub bol ale proti, čo demonštroval otváracím gólom v 36-tej minúte Chrenovský, ku 

ktorému sa čoskoro pridal Pánik. Matej Pánik svojou druhou presnou strelou zvýšil na začiatku druhého polčasu na 

rozdiel triedy 3:0 a presne po uplynutí hodiny hry to bolo už 4:0 po zásahu z kopačky Mišányho. Autorom jediného a 

čestného gólu Seliec bol v závere Filip Koctúr. 

 

FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA vs. OŠK Lieskovec 3:0 

 

MFK Strojár Krupina vs. ŠK SÁSOVÁ 1:0 

 

ŠK Hrochoť vs. OŠK Sása 5:1 

 

OFK 1950 Priechod vs. ŠK Prameň Kováčová 0:6 

 

TJ Baník Štiavnické Bane vs. OŠK Dobrá Niva 2:1 
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TJ Lovča vs. FK 09 Bacúch 3:1 

 

TJ ŠK Sokol Jakub vs. ŠK Selce 4:1 

 

1.    ŠK Prameň Kováčová  10  7  1  2  24:6  22         

2.    TJ Lovča  10  7  1  2  30:17  22         

3.    ŠK SÁSOVÁ  10  5  3  2  27:16  18         

4.    MFK Strojár Krupina  10  5  2  3  18:15  17         

5.    FK 09 Bacúch  9  4  3  2  16:9  15         

6.    ŠK Selce  9  5  0  4  18:18  15         

7.    TJ ŠK Sokol Jakub  9  5  0  4  21:23  15         

8.    FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA  10  4  2  4  24:18  14         

9.    ŠK Hrochoť  8  4  2  2  12:8  14         

10.    TJ Baník Štiavnické Bane  10  4  2  4  21:19  14         

11.    OŠK Lieskovec  10  3  1  6  12:22  10         

12.    OŠK Dobrá Niva  10  2  3  5  9:11  9         

13.    OŠK SÁSA  10  1  2  7  16:33  5         

14.    OFK 1950 Priechod  9  0  0  9  8:41  0     

 

 

I. Trieda – 10. kolo 

 

Osrblie chcelo využiť slabšiu formu rezervy Šalkovej, ktorá sa nachádzala na predposlednom mieste. Osrblie napokon 

prekonalo gólmana Ursínyho štyrikrát, napriek tomu však ťahalo za kratší koniec. V tejto prestrelke uspela Šalková, ktorá 

počas celého priebehu zápasu nedovolila súperovi dotiahnuť sa, držala si vždy aspoň tesný náskok. Najviac sa o 

mimoriadne cenné víťazstvo pričinil hetrikom Miroslav Debnár. Šalková B zaznamenala druhú výhru v sezóne, čo ju 

odpútalo z predposlednej priečky. Ešte viac gólov, a to desať, padlo v Strelníkoch, ktoré privítali Podkoničanov. A veru 

boli dobrým hostiteľom. Súperovi dovolili aby zatrepal sieťou v ich bráne sedemkrát. Strelníky vyhrávali v bláznivom 

zápase v siedmej minúte už 2:0 a v 33. minúte 3:2, ale napokon vyšli bodovo naprázdno a navyše s debaklom. Domácich 

našliapol vlastným gólom Uhliarik a do spomínanej 33-tej minúty ešte skóroval Kováč a Majer. Následne už ale brankár 

Podkoníc Ihradský zatiahol záves pred svojou bránou a góly dávali len jeho spoluhráči. Najviac to sypalo Tomášovi 

Klincovi, ktorého päť gólov by bohato stačilo na tri body. Braväcovo nezaváhalo doma s Ponikami, pred Podkonicami má 

na ligovom tróne dvojbodový náskok, tie však majú zápas k dobru. Slovenská Ľupča mysliaca na najvyššie pozície sa 

potrápila vo Valaskej, kde napokon zvíťazila tesne 1:2. Ľupču v 78. minúte spasil Samuel Ternuščák. Brusno odišlo s 

dlhým nosom z Čierneho Balogu, ktorý mu nasúkal pol tucta gólov. Z toho polovicu zaznamenal hráč s príznačným 

priezviskom Peter Strelec. 

 

FK Šalková B vs. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 5:4 
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TJ Mladosť Pohorelá vs. TJ ŠK Hronec 1:1 

 

FK Sokol Braväcovo vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 4:1 

 

FK SOKOL NEMECKÁ vs. FK Brezno 0:2 

 

TJ – Družstevník Strelníky vs. FK Podkonice 3:7 

 

TJ Tatran Čierny Balog vs. FK – 34 Brusno – Ondrej 6:0 

 

OFK Slovan Valaská vs. OFK Slovenská Ľupča 1:2 

 

1.    FK Sokol Braväcovo  10  8  0  2  39:17  24         

2.    FK Podkonice  9  7  1  1  34:15  22         

3.    OFK Slovenská Ľupča  10  6  2  2  24:18  20         

4.    FK BREZNO  10  6  1  3  22:12  19         

5.    TJ Tatran Čierny Balog  9  5  3  1  28:9  18         

6.    TJ PARTIZÁN OSRBLIE  10  5  1  4  25:20  16         

7.    TJ ŠK Hronec  10  4  2  4  14:19  14         

8.    FK SOKOL NEMECKÁ  10  3  3  4  20:21  12         

9.    TJ – Družstevník Strelníky  10  3  1  6  23:33  10         

10.    FK – 34 Brusno – Ondrej  10  3  1  6  14:27  10         

11.    ŠK Obecný podnik lesov Poniky  9  2  2  5  13:19  8         

12.    FK Šalková B  9  2  1  6  24:34  7         

13.    OFK Slovan Valaská  9  1  3  5  7:16  6         

14.    TJ Mladosť Pohorelá  9  1  1  7  11:38  4     

 

 

II. trieda skupina A – 10. kolo 

 

Duely Tajova s Riečkou pútajú oko diváka nech sú tieto mužstvá v akejkoľvek pozícii v tabuľke. Teraz sa navyše jednalo 

o súboj druhého so štvrtým. Mužom zápasu sa stal Branislav Halupka, keď v prestížnom súboji strelil všetky tri góly 

Riečky a sám sa prakticky postaral o tesnú výhru 2:3. Lučatín nepripustil druhú stratu bodov a postaral sa o debakel kola 

v Dúbravici, ktorej nastrieľal desať kúskov, pričom po polčase to bolo 1:2. Keď v závere prvého polčasu znižoval na 1:2 

Poliak, ešte netušil, že jeho tím odíde s nakladačkou. Treba spomenúť, že Dúbravica sa nachádzala na treťom mieste a 

išlo tak o súboj tretieho s lídrom. Lučatín ale ide do každého zápasu naplno, čo potvrdil aj Dávid Selecký piatimi gólmi v 

sieti Dúbravice. Ľubietová nepripustila prekvapenie v súboji s posledným Hiadľom. Najviac sa darilo Matejovi Garajovi s 
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dvomi zásahmi. Na druhej strane bol taktiež dvojgólový strelec Miroslav Brna, ale ten sa presadil až v posledných 

minútach zápasu. Selce naposledy zdolali Mičinú 7:2 a na Starých Horách, ktoré bodovali naplno len raz, mali byť 

favoritom. Ich rezerva ale napokon nedokázala prekonať brankára Kanku. Nešťastne naštartoval Staré Hory hráč Seliec 

Marián Mesík, ktorý strelil nie až tak klasický gól do šatne, pretože prekonal vlastného brankára. V druhej polovici hry 

potvrdili tri body domácich Kocka a Kostiviar. 

 

TJ Tatran Harmanec vs. TJ Iskra Horné Pršany 5:1 

 

TJ Slovan Malachov vs. TJ Družstevník Mičiná 6:2 

 

ŠK Sokol FO Staré Hory vs. ŠK Selce B 3:0 

 

TJ Družstevník Dúbravica vs. TJ Mladosť Lučatín 2:10 

 

TJ Slovan Tajov vs. ŠK Zornička Riečka 2:3 

 

FK – Baník Ľubietová vs. TJ Partizán Hiadeľ 4:2 

 

OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA vs. TJ Hronsek – zápas sa neodohral 

 

1.    TJ Mladosť Lučatín  10  9  1  0  62:10  28         

2.    ŠK Zornička Riečka  10  6  2  2  37:26  20         

3.    FK – Baník Ľubietová  10  5  3  2  25:25  18         

4.    TJ Slovan Tajov  10  5  2  3  39:26  17         

5.    TJ Tatran Harmanec  10  5  2  3  27:27  17         

6.    TJ Družstevník Dúbravica  10  5  1  4  37:34  16         

7.    ŠK Selce B  10  5  1  4  34:32  16         

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

9.    ŠK Sokol FO Staré Hory  8  2  4  2  19:19  10         

10.    TJ Slovan Malachov  10  3  1  6  25:32  10         

11.    TJ Družstevník Mičiná  10  3  1  6  23:40  10         

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

13.    TJ Iskra Horné Pršany  9  1  2  6  16:36  5         

14.    TJ Partizán Hiadeľ  10  0  2  8  18:44  2     

 

 

II. trieda skupina B – 8. kolo 
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Kolo s poradovým číslom osem prinieslo predposledné zápasy jesene II. triedy skupiny B. Jediným stopercentným tímom 

bolo Jasenie, ktoré hostilo jedného z najväčších rivalov – Beňuš. Dráma sa opäť nekonala, čo sa stáva v zápasoch 

Jasenia zvykom. Aj keď v 33-tej minúte na 1:1 vyrovnával za Beňuš Ladislav Vlček, Jasenie reagovalo v 55-tej minúte 

zásahom na 2:1 z kopačky Tibora Petríka. Tento gól bol rozhodujúci, následne sa pridal ešte Jakub Havran a Erik 

Weisenbacher v 81. minúte, pričom napravil zaváhanie, keď šesť minút predtým nepremenil penaltu. Dolná Lehota mala 

rovnako ako Beňuš a Heľpa na konte dvanásť bodov. Nad jej sily bolo v nedeľu Braväcovo B, ktoré rozhodlo o plnom 

bodovom zisku až v druhom polčase. Rozdielový gól na 3:2 si pripísal presne po hodiny hry Filip Martinec a v úplnom 

závere spečatil tri body Ján Tešlár. Cenný bod do tabuľky si pripísala Polomka za remízu s Čiernym Balogom. Tatran 

vyhrával po štvrťhodine hry, keď sa presadil Patrik Pančík. V 83. minúte hosťujúci Borov zachránil svoj tím od vyrovnania, 

za cenu toho, že bude vylúčený, pretože zachytil rukami gólovú. V konečnom dôsledku to stálo za to, pretože domáci 

Dávid Ábel penaltu nepremenil. V 90-tej minúte ale dokázal vyrovnať Miroslav Berky a čiastočne tak priniesol 

zadosťučinenie pre Polomku. 

 

FK Sokol Braväcovo B vs. TJ Partizán Dolná Lehota 4:2 

 

FK 1928 Jasenie vs. TJ Slovan Beňuš 4:1 

 

TJ Tatran Polomka vs. TJ Tatran Čierny Balog B 1:1 

 

ŠK Heľpa vs. TJ Slovan Pohronská Polhora – zápas sa neodohral 

 

TJ Slovan Michalová mala voľno 

 

1.    FK 1928 Jasenie  7  7  0  0  33:8  21         

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

3.    TJ Partizán Dolná Lehota  7  4  0  3  21:14  12         

4.    FK Sokol Braväcovo B  7  4  0  3  24:18  12         

5.    TJ Slovan Beňuš  7  4  0  3  17:19  12         

6.    TJ Tatran Čierny Balog B  6  3  1  2  23:13  10         

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

8.    TJ Tatran Polomka  8  1  1  6  11:36  4         

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

 

 

I. liga Ženy – 4. kolo 

 

Vo štvrtom kole najvyššej ženskej súťaže sa darilo najmä hosťujúcim tímom. Len v jedinom prípade nebolo tomu tak. 

Domáce Myjavčanky totiž boli nad sily banskobystrických futbalistiek. Spartak vstúpil výborne do zápasu, keď už po 
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úvodnej minúte vyhrával vďaka zásahu Panákovej. V druhom polčase sa do čierneho ešte trafili dvakrát Bogorová a raz 

Skupinová. Čestný gól hráčok spod Urpína zaznamenala Kristína Tesáková v 89. minúte. Sport Ladies tak nedokázali 

nadviazať na minulé prvé víťazstvo 2:0, ktoré zaznamenali doma s Michalovcami. Najbližšie si zmerajú sily v Radvani s 

tímom zo stredu tabuľky – bratislavským NMŠK 1922 a to v sobotu o 13-tej hodine. 

 

Spartak Myjava vs. Sport Ladies Club Banská Bystrica 4:1 

 

Tatran Prešov – FC Nitra 1:4 

 

Zemplín Michalovce – VIX Žilina 0:1 

 

NMŠK 1922 Bratislava – Partizán Bardejov 1:3 

 

MFK Ružomberok – ŠK Slovan BA 0:4 

 

1.    ŠK Slovan Bratislava futbal  5  5  0  0  17:1  15         

2.    Partizán Bardejov  4  4  0  0  16:4  12         

3.    Spartak Myjava  5  4  0  1  14:9  12         

4.    ŠKF VIX Žilina  5  3  0  2  8:6  9         

5.    NMŠK 1922 Bratislava  5  3  0  2  9:8  9         

6.    FC Nitra  5  2  0  3  9:10  6         

7.    Sport Ladies Club Banská Bystrica  4  1  0  3  3:7  3         

8.    MFK Ružomberok  5  1  0  4  6:11  3         

9.    1. FC TATRAN Prešov  3  0  0  3  2:15  0         

10.    MFK Zemplín Michalovce  5  0  0  5  1:14  0     

 

 

Share 

 

Fotogaléria 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  MY Noviny Spiša: Mesto žaluje mesto? 

 [spis.korzar.sme.sk; 09/10/2017; Jana Pisarčíková ; Zaradenie: Spiš Korzár / Služby] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668621/my-noviny-spisa-mesto-zaluje-mesto.html 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668621/my-noviny-spisa-mesto-zaluje-mesto.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

 

Od utorka 10. 10. nájdete v stánkoch ďalšie číslo obľúbeného týždenníka MY Noviny Spiša. 

 

POPRAD. Popradskí poslanci čiastočne prelomili bojkot. Uplynulý týždeň nezasadli do lavíc na mestskom úrade 

zbytočne. Rokovali o programe. 

 

Všetkých prekvapilo záverečné vystúpenie hlavnej kontrolórky mesta Zity Kozlerovej. Tvrdí, že mesto ju zažalovalo za 

vykonanú kontrolu sociálnych zariadení na mestskom úrade. 

 

O tom, čo sa dialo za dverami zasadačky sa dozviete v novom čísle týždenníka MY Noviny Spiša. 

 

Okrem iného sa dočítate: 

 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil ďalší ročník Graffiti Spiš. Writeri upozornili na rasové násilie a holokaust. 

 

Na hrade v Ľubovni sa hovorí o novom rekorde. Letná sezóna sa vydarila. 

 

Svište v Tatrách už zaliezli do svojich nôr. 

 

Viete o tom, že majú vymoženosť, ktorú im môže závidieť každá žena? 

 

Počas spánku zhodia až tretinu svojej váhy. 

 

Tatry po sezóne vyčistili. Z vôd vylovili aj popolník z chaty či grill. 

 

O Jurajovi Jakubiskovi 

 

Opäť sme nezabudli ani na ľudí, o ktorých nemožno mlčať. Z Pančára z Kojšova (okres Gelnica) sa stal filmár svetového 

významu. 

 

Vedeli ste, že keď Juraja Jakubiska prijali na réžiu tri noci preplakal? 

 

Voľby do VÚC 

 

Aj v tomto čísle nájdete pravidelnú prílohu venovanú voľbám do vyšších územných celkov. 

 

Kandidátov sme sa pýtali na to ako vidia situáciu v školstve. Vyspovedali sme tentokrát kandidáta na župana za Košický 

kraj Richarda Rašiho: "Kraj bude tak mediálne sexi ako Košice." 
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Opozičný kandidát Trnka predstavil svoje priority. V Prešovskom samosprávnom kraji kandidátov na županov ubudne. 

 

Hľadáme dieťa východu – fotiek pribúda 

 

Pokračuje súťaž MY hľadáme dieťa východu. Fotografie malých i väčších drobcov postupne pribúdajú. 

 

Stále sa ale môžete zapojiť aj vy. Preto neváhajte a posielajte nám fotografie vašich ratolestí a hrajte o ceny. 

 

Pre športových gurmánov 

 

Na svoje si prídu aj milovníci športu. Spišiaci potvrdili stúpajúcu formu aj doma proti Skalici. 

 

Popradčania v Komárne po suverénnom výkone dominovali. 

 

Kežmarskí hokejbalisti sa pri Váhu s okliešteným kádrom presadiť nedokázali. 

 

Volejbal v Starej Ľubovni potvrdzuje stabilitu na scéne. J. Senko: "Koučing a práca vo VKM sú pre mňa neustálou 

záľubou." 

 

Pripravený je aj kvalitný servis a pozvánky na ďalšie športové podujatia. 

 

Týždenník, ktorý pomyselne spája všetkých Spišiakov ani tento týždeň teda z rúk nepustite. Nájdete ho na všetkých 

predajných miestach do 16. októbra. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Prepichnuté gumy a poškriabaný lak. Hubárov vyháňajú z lesov [akt.19:52:14] 

 [domov.sme.sk; 09/10/2017; Peter Kapitán ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20668429/prepichnute-gumy-a-poskriabany-lak-hubarov-vyhanaju-z-lesov.html 

 

Autá pri lesných cestách lákajú vandalov aj zlodejov. Niektorí tvrdia, že pneumatiky vypúšťajú, aby zabránili 

znečisťovaniu lesa. 

 

BRATISLAVA. Najrôznejšie druhy húb v posledných dňoch lákajú do lesov množstvo ľudí, ktorí sa na internete chvália 

svojimi nálezmi. Radosť z plného košíka počas uplynulého víkendu niekoľkým pokazili zatiaľ neznámi vandali. 

 

https://domov.sme.sk/c/20668429/prepichnute-gumy-a-poskriabany-lak-hubarov-vyhanaju-z-lesov.html
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"Dnes doobeda sme boli s mužom na hubách v lese pri Veľkých Levároch a niekto nám prepichol gumy na aute," píše na 

stránke Nahuby.sk Margita Heráková. Rezervu si museli požičať od ďalšieho z hubárov. Ten hovorí, že sa mu to isté stalo 

minulý týždeň, známemu zasa rozbili bočné okno a ukradli autorádio. 

 

Podobné príbehy opísali desiatky hubárov. Radka Širgovská z Popradu hovorí, že jej pred troma rokmi počas toho, ako 

bola na hubách, auto ukradli. 

 

Policajti sú bezmocní 

 

Polícia detailnú štatistiku o podobných udalostiach nevedie, všetky prípady zaznamenáva ako poškodzovanie majetku. 

 

Odporúča, aby ľudia parkovali na miestach, kde sa neustále pohybujú ľudia, prípadne sú sledované, kde je riziko 

poškodenia auta nižšie. Bez priamych dôkazov, ako je fotografia či svedok, málokedy dokáže vypátrať vinníka. 

 

Oslovení starostovia dedín v okrese Malacky, kam sa na huby chodí najčastejšie, hovoria, že o nejakých nájazdoch 

vandalov na autá nevedia nič. Napríklad obecná polícia vo Veľkých Levároch podľa informácií z obecného úradu tento 

rok podobné prípady neriešila. 

 

"V minulosti, keď boli prepichnuté pneumatiky na autách v lese, tak sme o tom vedeli, aj polícia sem preto chodila. Ale 

tento rok neviem o ničom," hovorí starosta Studienky Peter Soukup. 

 

66 eur 

 

je pokuta, ktorá hrozí, ak človek vojde autom na miesta v lese, kam nemá povolený prístup. 

 

Dôvodom, prečo sa o vandalizme na autách hubárov oficiálne veľa nevie, môže byť aj to, že ľudia polícii nedôverujú. 

Vodiči, ktorým niekto poškrabal lak či rozbil okno, hovoria, že policajti situáciu síce zdokumentovali, ale odkázali, že ak 

nemajú havarijné poistenie, nikto im škodu nepreplatí. 

 

Rivalita aj ochranárstvo 

 

"Prepichnuté gumy? Väčšinou to robia domáci a popravde sme to robili ako chlapci aj my," píše v jednej z hubárskych 

skupín na facebooku muž vystupujúci ako Escadron Hamman. 

 

Tvrdí, že hubári sú v poriadku, ale prekážajú mu ľudia, ktorí v lese zahadzujú odpadky. Mnohí diskutujúci sa sťažujú aj na 

to, že niektorí by najradšej chceli zbierať priamo z auta. "Takto to ľudí odradí, milé slovo nepomôže," píše Hamman. 
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Okrem ochrany prírody sa niektorí ľudia snažia chrániť si svoj revír. Branislav Orinčák zo Spišskej Novej Vsi hovorí, že 

obyvatelia Važca sa stále sťažujú, že tam chodia cudzí ľudia a vyhrážajú sa, že im poškodia autá. 

 

Nesprávne parkovanie 

 

Cez víkend je cesta medzi Malackami a Studienkou zaplnená autami, niektoré parkujú aj na lesných cestách či 

autobusových zastávkach. 

 

"Niekedy sú rampy otvorené, ľudia tam vojdú autom, ale keď chcú vyjsť, sú zavreté. Potom musia hľadať horára a tam 

hrozí aj sankcia," vysvetľuje hovorca Lesov SR Marián Nosáľ. Ak nejde o chránené územie, väčšinou je to pokuta do 66 

eur. 

 

Za parkovanie v lese pred závorou podľa Nosáľa žiadna pokuta nehrozí. Upozorňuje, že treba byť ohľaduplný aj k 

ostatným a nenechávať auto napríklad priamo na lesnej ceste. 

 

"Raz sme zastali od hlavnej cesty len o 50 metrov bližšie k hore. Keď sme sa vrátili k autu, nakladali drevo na kamión a 

nedalo sa to obísť, tak sme tam trčali päť hodín," opisuje svoj zážitok Jana Šedíková z Banskej Bystrice. 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Psíky na sídlisku v ohrození? 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 09/10/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Karol Farkašovský, moderátor: "Otrávené jedlo, podomácky vyrobené háčiky v mäse." 

 

Monika Šebová, moderátorka: "S týmito nástrahami bojujú psičkári na sídlisku v Spišskej Novej Vsi." 

 

Karol Farkašovský: "Jeho názov je síce Mier, ale miestni hovoria, že niekto vyhlásil vojnu ich miláčikom." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Psičkári sa najčastejšie s nebezpečnými potravinami stretávajú za bytovkou, no podľa nich to 

nie je problém iba tejto časti sídliska. Nella chodí na prechádzky so svojimi troma psami na koniec sídliska denno-denne. 

Pravidelne sa tam stretáva s nástrahami. Tie sú urobené tak, aby zvieratá upútali a chceli ich zožrať." 

 

Nella, psičkárka: "Sú tu špekáčky, ktoré sú prepichnuté klincami alebo kúsky slaniny, ktoré sú tiež prepichnuté. Otrava v 

chlebíku alebo v kúsku rožka." 

 

Matúš Gavlák: "Jej posledný nález vyzerá takto. Špekáčik, v ktorom je vpichnutý takýto podomácky vyrobený háčik. 

Novovešťanka len tak tak zabránila, aby to jej fenka zožrala." 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

 

Nella: "Možno nejaký zatrpknutý sused alebo neviem, prečo to robí. Jedna známa mi rozprávala, že sa jej tu psík otrávil." 

 

Matúš Gavlák: "Nella aj ostatní psičkári sa teda musia mať na pozore. Tento problém sa podľa Novovešťanky netýka iba 

bytovky na Wolkrovej ulici, ale celého sídliska. Ak psík skonzumuje niečo otrávené alebo nebezpečné podľa veterinára je 

ešte stále šanca ho zachrániť." 

 

Ján Korim, veterinár: "Háčik železný je veľmi nebezpečný, pretože ostáva to v brušnej dutine, môže sa to zapichnúť do 

pažeráku a tam je jedine indikovaná operácia, ktorá je dosť vážna, pretože ten zahnutý háčik môže narobiť veľké škody." 

 

Matúš Gavlák: "Obrovské nebezpečenstvo číha podľa veterinára aj v pečive. To je prešpikované otravou na potkany. Tá 

má síce u psov pomalý nástup, no katastrofické následky." 

 

Ján Korim: "Tento jed je uvarený a robený tak, že on začína pôsobiť až na tretí až štvrtý deň, kde začnú praskať kapilárky 

cievne. Psík krváca do brušnej dutiny, nemá kyslík a prakticky udusí sa." 

 

Matúš Gavlák: "Veterinár preto psičkárom radí, ak zviera zožerie niečo podozrivé, treba ihneď začať s liečbou. Nádej na 

záchranu existuje." 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  V Gelnici sa prepadla cesta 

 [STV Dvojka, 17:32; Správy RTVS z regiónov; 09/10/2017;  Marie Balážová Melníková; Zaradenie: z domova] 

 

Martina Černeková, moderátorka: "V Gelnici sa už druhýkrát prepadla zem pod cestou. Keďže ide o jedno z najstarších 

banských miest Slovenska, miestni hovoria, že za to môže bývalé banské dielo. Ľudia sa boja. Cesta sa totiž prepadla iba 

pár metrov od ich domov." 

 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: "Na ulici so symbolickým názvom Banícka sa už druhýkrát prepadla zem. Vznikla 

osem metrov hlboká jama." 

 

Albína Saxová, obyvateľka Baníckej ulice: "Sused ešte tam jeden išiel k tomu a pohlo sa to a potom to naraz všetko 

zletelo. A bola čistá priestranná jama." 

 

Marie Balážová Melníková: "Gelničania hovoria, že pod celým mestom sú banské chodby a štôlne." 

 

Vojtech Saxa, obyvateľ Baníckej ulice: "Však tu samá baňa všade je. Keď sme boli malí, tak sme chodievali do tých 

štôlní. Sme zasvietili s reflektorom a bolo vidno krásnu klenbovitú suchú chodbu." 
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Marie Balážová Melníková: "Ľudia z Baníckej ulice sa boja o svoje majetky, ktoré si po celý život zveľaďovali." 

 

Vojtech Saxa: "Pozrite ja mám v ohrození už vlastný dom. A oni kašlú na to. Ignorácia prvého stupňa." 

 

Vojtech Saxa ml., obyvateľ Baníckej ulice: "A treba trošku urobiť prieskum, že by čo bolo ako hej, lebo nie je to sranda." 

 

Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves (stanovisko): "Nedá sa vylúčiť, že ide o staré banské dielo, ktoré nie je 

zaznamenané ani v historických mapách. Aby sme to však mohli definitívne potvrdiť, je potrebné odkryť širšie okolie 

daného miesta. Ak sa potom ukáže, že ide o starú štôlňu, vydáme záväzný príkaz na jej zabezpečenie." 

 

Marie Balážová Melníková: "Poškodenú cestu mesto dočasne uzavrelo. Niektorí vodiči však značku zákaz vjazdu 

porušia. Odsunú si kovové zábrany a bezohľadne prejdú." 

 

Ladislav Gross, zástupca primátora Gelnice: "Po dohode s Banským úradom by sme mali začať opravu tejto cesty. 

Predpokladám, že do konca budúceho týždňa to bude sprejazdnené." 

 

Marie Balážová Melníková: "Radnica vyzýva k zvýšenej opatrnosti aj peších." 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Writeri upozornili na rasové násilie a holokaust 

 [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 3; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil ďalší ročník Graffiti Spiš. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na to, že graffiti nie sú iba čarbanice, ale hodnotné umenie, sa každý rok snažia poukázať 

organizátori projektu Graffiti Spiš. Tento rok im karty zamiešalo počasie. 

 

Myšlienka zorganizovať festival, kde by mohli dostať svoj priestor talentovaní writeri, prišla pred desiatimi rokmi. Jej autori 

boli riaditeľ Mestského kultúrneho centra Emil Labaj a Ľuboš Bukovinský. 

 

Writerom dali tak priestor pre ich tvorbu. V tomto roku mali svoje diela preniesť na steny garáže na sídlisku Mier. Počasie 

ale zamiešalo karty a tak maľovali na podjazd na Školskej ulici smerom na Levoču. 

 

"Steny podjazdu, ktoré boli prvýkrát vymaľované writermi v rámci Graffiti Spiš už v roku 2009, tak po ôsmich rokoch ožili 

novými farbami," uviedla Miriama Bukovinská, odborná pracovníčka Spišského osvetového strediska. 
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Prišli aj writeri z Prahy 

 

Svoje umenie predviedlo dokopy 16 writerov. Prišli nielen zo Spišskej Novej Vsi, ale aj z Košíc, Kežmarku, Bratislavy, 

Popradu, Trenčína či Prešova. Opäť festival nevynechali ani writeri spoza hraníc. 

 

"Writeri Kobe a Phoe z Prahy navštívili Spišskú Novú Ves už štvrtýkrát," dodáva Bukovinská. 

 

Sprej s obuškom 

 

Cieľom tohto ročníka festivalu bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí na tému rasového násilia a holokaustu, ktorého 

dôsledky si Slovenská republika pripomína 9. septembra. 

 

"Výsledkom festivalu je obnovenie a skrášlenie frekventovanej časti podjazdu. Tému Farbami proti rasizmu poňali 

doslovne writeri z Prešova, keď namaľovali sprej s obuškom. Dominantný prvok celej kompozície je "charakter" 

zobrazujúci 3 tváre 3 ľudských rás spojených do jedného celku," vysvetlila Bukovinská. Atmosféru Graffiti Spiš dotváral 

počas celých dvoch dní svojou hudbou aj dídžej Doris. JANA PISARČÍKOVÁ 

 

Foto: 

 

Writeri v Spišskej Novej Vsi. Maľovali diela na steny podjazdu. FOTO:SP.OSV.STREDISKO 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Michalovskí hokejisti sú pri streleckej chuti 

 [Zemplínske noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 23; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Dukla na svojom ľade valcuje, vonku však už trikrát v rade prehrala. 

 

MICHALOVCE. Prvoligoví hokejisti Michaloviec pokračujú v nevyrovnaných výkonoch. Na "domácom" štadióne vo 

Vranove nad Topľou vyhrali všetkých päť doterajších zápasov (stratili v nich len jeden bod). 

 

Vonku však hrajú ako vymenení, pretože zo štyroch duelov dokázali vyťažiť len štyri body, keď za kratší koniec ťahali až 

v troch prípadoch. Naposledy neuspeli v Spišskej Novej Vsi, kde prehrali 5:6 po predĺžení. 

 

Musia to začať riešiť 

 

S výsledkami a hlavne výkonmi vôbec nie je spokojný tréner HK Dukla Ingema Miroslav Ihnačák, podľa ktorého sú jeho 

zverenci vonku ako iné mužstvo. 
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"Už to vyzeralo, že po dvoch vysokých domácich výhrach nad rezervou Nových Zámkov a Považskou Bystricou ide naša 

forma smerom nahor, avšak opak bol pravdou. Súboj na Spiši nás opäť vrátili nohami na zem. Vonku vôbec nehráme 

podľa predstáv, preto to budeme musieť nejako začať riešiť. Nie sme spokojní s výkonmi niektorých jednotlivcov," kriticky 

poznamenal Ihnačák, ktorý nevylúčil, že v najbližších dňoch sa v kádri môžu udiať zmeny. 

 

K dvom už aj došlo v minulom týždni, keď tím opustil center Rastislav Gašpar a naopak, pribudol doň útočník Michal 

Kabáč z Liptovského Mikuláša. 

 

Urobili individuálne chyby 

 

Práve tento rodák z Trstenej, držiteľ bronzovej medaily z juniorských MS spred dvoch rokov, strelil na Spiši jeden z 

piatich gólov Dukly, avšak na víťazstvo nestačil. 

 

"Znovu sme mali problémy s pohybom a opäť sme nezačali dobre. Rýchlo sme inkasovali, ale v druhej tretine sme piatimi 

gólmi skóre otočili. Práve v tomto dejstve hry sa už náš výkon podobal na ten, aký by sme chceli vidieť. V závere sme 

však vedenie neudržali a nevyšlo nám ani predĺženie. Oba góly sme dostali po individuálnych chybách. Bol to vyrovnaný 

zápas, v ktorom chceli vyhrať obaja, napokon sa to podarilo domácim," doplnil Ihnačák. 

 

V tomto týždni sa Zemplínčania predstavia až dvakrát "doma" vo Vranove, kde v stredu privítajú HC Bratislava a v piatok 

Topoľčany. 

 

Tabuľka 

 

1. Prešov 9 7 0 0 2 40:17 21 

 

2. Skalica 8 6 1 0 1 38:16 20 

 

3. Michalovce 9 5 1 1 2 44:24 18 

 

4. Dubnica n/V 9 5 1 1 2 30:20 18 

 

5. Topoľčany 8 4 2 1 1 29:23 17 

 

6. Sp. Nová Ves 9 3 1 2 3 38:39 13 

 

7. HC Bratislava 8 3 0 0 5 19:27 9 
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8. N. Zámky B 8 2 0 0 6 17:44 6 

 

9. Trnava 7 1 0 0 6 16:31 3 

 

10. P. Bystrica 8 1 0 0 7 25:49 3 

 

Orange 20 5 0 1 2 2 15:21 4 

 

RÓBERT ANDREJOV 

 

--- 

 

FAKTY 

 

7. kolo: 

 

Michalovce - Považská Bystrica 12:3 (3:1, 5:0, 4:2) Góly: 1. Valečko, 2. a 56. F. Poliaček, 7. Fajčák, 22. a 29. L. Toma, 

26. D. Borov, 33. a 58. Banovský, 37. a 48. R. Cútt, 55. Linet - 8. O. Okuliar, 41. J. Zlocha, 42. Rodionov. Vylúčení: 5:8. 

navyše Schorner (P. Bystrica) na 5 min + DKZ. Presilovky: 3:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: P. Korba - Homola, Pribula. 

Divákov: 200 

 

HK DUKLA INGEMA: M. Pajpach - D. Hančák, Valečko, M. Kolba, Dolgoš, B. Cvengroš, F. Oravec, Rusina - L. 

Hamráček, R. Cútt, Banovský - Fajčák, Linet, L. Hvila - Brezniak, L. Toma, F. Poliaček - D. Borov, Balko, Jaššo. 

 

HK 95: M. Dzubina (29. Klinčúch) - J. Niník, Koleda, M. Leško, Nahálka, Palovič, Bajaník, Solar, L. Majerčík - Schroner, J. 

Zlocha ml., Dolinajec - Rodionov, Jurášek, J. Cíger - Miro, Kukuča, Mokrohajský - Brveník, O. Okuliar. 

 

8. kolo: 

 

Spišská Nová Ves - Michalovce 6:5 pp (1:0, 3:5, 1:0 - 1:0) Góly: 7. a 25. L. Vartovník, 29. Chmeľ, 32. J. Lesňák, 52. D. 

Mikula, 64. M. Nagy - 23. B. Cvengroš, 25. F. Poliaček, 33. M. Kolba, 36. Kabáč, 38. Banovský. Vylúčení: 7:5. Presilovky: 

2:2. Oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Majling - Štofančík, Pribula. Divákov: 283. 

 

HK: L. Gavalier - Zekucia, M. Vantroba, E. Halász, Bdžoch, Dinda, D. Šterbák, M. Krmenčík, Bednarčík - Bogoslovský, L. 

Vartovník, M. Findura - Zwick, M. Nagy, D. Mikula - J. Lesňák, Adamčík, M. Giľák - Chmeľ, M. Olejník, K. Ferleťák. 

 

HK DUKLA INGEMA: A. Trenčan (32. M. Pajpach) - Rusina, Valečko, Dolgoš, M. Kolba, F. Oravec, B. Cvengroš, Jaššo - 

Solomonchak, R. Cútt, L. Hamráček - Banovský, Linet, L. Hvila - F. Poliaček, L. Toma, Brezniak - Kabáč, Balko, D. Borov. 
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Foto: 

 

Michalovčania "doma" vo Vranove nad Topľou ešte neokúsili trpkosť prehry. FOTO: RA 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Na pódiu pre víťazov aj Kluknavčan, Spišiak a Sviťanka 

 [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 23; db ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach konanom počas prvej októbrovej nedele 2017, na ktorom 

dominovali africkí bežci a bežkyne, štartovala i početná skupina bežcov z nášho regiónu. V štartovnom poli takmer 13 

000 pretekárov, čo je účastnícky rekord, sa Podtatranci a Spišiaci nestratili. 

 

Maratón 

 

V hlavnej športovej disciplíne tohto podujatia - maratónskom behu (42 195 m) obsahovala výsledková listina mená v cieli 

klasifikovaných 1272 mužov a 212 žien, ktorí trať úspešne dokončili v časovom limite 6 hodín. 

 

Muži 

 

Prvých osem priečok obsadili Afričania. Za nimi cieľovú pásku preťali traja Slováci v poradí Tibor Sahajda, Jozef Urban 

(obaja z TJ Obalservis Košice), Marián Zimmermann z Kluknavy. Pokiaľ od dvoch najlepších Slovákov - slovenských 

reprezentantov sa toto umiestnenie čakalo, o Kluknavčanovi Mariánovi Zimmermannovi nepadla v predpovediach 

organizátorov ani zmienka. Staronový bežecký kráľ Tatier, civilným povolaním psychológ pracujúci v Gelnici, sa však na 

svoj druhý maratónsky štart v živote pripravoval veľmi zodpovedne. Po Podtatranskom polmaratóne a Behu Novoveskou 

Hutou prvý a tretí septembrový deň celý mesiac vôbec nesúťažil, venoval sa iba tréningom. Hoci sám nevedel, či vôbec 

pobeží. "Buď budem bežať maratón, alebo budem v pôrodnici pri manželke," vyjadril sa 32- ročný pretekár začiatkom 

septembra. Nakoniec stihol obe záležitosti. "Môj druhý maratón v živote som si po hektickom týždni ( v piatok sa mi 

narodilo štvrté dieťa, synček Tobiáš) chcel užiť. V sobotu však prišlo prechladnutie a obavy... Vôbec sa však nenaplnili. 

Výsledok? Obhájené tretie miesto medzi Slovákmi z minulého ročníka, zlepšenie celkového umiestnenia medzi mužmi o 

šesť priečok na 11. miesto a hlavne osobný rekord na úrovni 2:33:01, čo predstavuje zlepšenie oproti vlaňajšku o vyše 7 

minút. Tento môj tohtoročný maratón venujem špeciálne malému Tobiáškovi a jeho mamke. Bežal som presne podľa 

tempa, aké sme si povedali s trénerom Martinom Holečkom, teda 3:35 min na kilometer," spresnil po dobehnutí. 

 

Z výsledkov: 

 

Maratón (42 195 m): 
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Muži bez rozdielu veku: 1. Reuben Kiprop Kerio - Keňa - 2:08:12, 9. Tibor Sahajda - Obalservis Košice - 2:18:44 hod 

(najlepší Slovák), 10. Jozef Urban - Obalservis Košice - 02:21:51 hod (druhý najlepší Slovák), 11. Marián Zimmermann - 

pro-body.sk & ZRT Kluknava - 2:33:01 hod (tretí najlepší Slovák), 36. Vladimír Gombár - Poprad Rocks - 2:53:02 hod, 72. 

Peter Gallik - AO Svit - 2:59:45 hod 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 1. Roman Švarc - Podbanské - 2:44:31 hod (bez rozdielu veku 18.), 4. Július Kaľavský - All 4Run 

Margecany - 2:46: 35 hod (bez rozdielu veku 39.), 16. Daniel Sýkora - Poprad - 2:57:22 hod 

 

Muži od 50 rokov: 1. Jozef Molčan- Slávia TU Košice - 2:52:55 hod, 31. Jozef Ambroz - Olymp Slovakia/Bežecký klub 

Poprad - 2:29:31 hod, 40. Vladimír Veľký - Novoveská Huta - 3:37:55 hod 

 

Muži od 60 rokov: 1. Milan Hrušovský - STEZ Spišská Nová Ves - 3:14:51 min, 32. František Gallik - Svit - 4:03:51 hod 

 

Muži od 70 rokov: 1. Ján Hazucha - Zvolen - 3:36:58 hod, 6. Július Smolár - MK Tatran Spišská Nová Ves - 4:17:00 hod 

 

Ženy - bez rozdielu veku: 1. Chelia Jerotich - Keňa - 2:27:34 hod, 9. Katarína Lamiová - Košice, ESET - 2:58:06 hod 

 

Ženy od 40 do 49 rokov: 1. Silvia Sebestian - BK JG Žilina - 3:02: 05 hod, 29. Katarína Gerényiová - Poprad - 3:48:24 

hod, 21. Jana Perinajová - Svit - 3:54:59 hod, 35. Daniela Garneková - 1.BK Spišská Nová Ves - 4:11:00 hod, 50. 

Michaela Štoselová - Poprad - 4:27:20 hod 

 

Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová - Bežecký klub Poprad / Svit - 3:30:06 hod (bez rozdielu veku 19.), 2. Iveta 

Vastušková - Poprad -3:42:56 (bez rozdielu veku 35.), 3. Ildiko Varga - Maďarsko- 3:45:42 hod, 6. Eva Berníková - ŠKP 

Spišská Nová Ves - 4:02:36 hod 

 

Ženy od 60 rokov: 1. Alžbeta Tiszová - TMS International Košice - 3: 53:28 hod (db) 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Basketbalistky s polovičným úspechom 

 [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 24; jac ; Zaradenie: ŠPORT/INZERCIA] 

 

Aj pre basketbalistky BK Eilat PU Prešov sa začala nová súťažná sezóna. 

 

Prešovské basketbalistky hrajú v prvej lige (druhej najvyššej súťaži na Slovensku) - v tomto ročníku je to spoločná súťaž 

aj s tímami junioriek. Ženské družstvá: Prešov, Ťahanovce, Stará Turá, Bardejov, Levice, tímy junioriek: Blue Košice, 

Yellow Košice, Ružomberok, Zvolen, Slovan Bratislava, Spišská Nová Ves, Trnava, Rožňava, Žilina-Budatín. 
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Prešovčanky trénujú v telocvični SOŠ technickej na Volgogradskej ulici, súťažné stretnutie odohrajú v športovej hale v 

Sabinove. V príprave na novú sezónu štartovali zverenky trénera Andreja Keresteša na turnaji v Rožňave. Po výsledkoch 

Prešov - Rožňava 89:63, Prešov - DIUSD (Maďarsko) 71:64 a Prešov - Ťahanovce 55:78 obsadili na ňom 2. miesto. Do 

tímu Eilat PU prišli Mihaliková, Šonková, Sedlačková (všetky Cassovia Košice), odišli Szantóová, Petrušová (obe 

Ťahanovce), Kuhajdíková (Bardejov). V úvodnom dvojkole prvej ligy dosiahli Prešovčanky polovičný úspech. Young 

Angels Yellow Košice - BK Eilat PU Prešov 91:32 (30:13, 17:7, 18:6, 26:6), Eilat PU: Toroková 12, Mončeková 7, 

Mihaliková 7, Kručovská 4, Jurčová 2, Furtkevičová, Palaščáková, Šonková, Hrabovská. Young Angels Blue Košice 47:51 

(12:10, 11:17, 12:16, 12:8), Eilat PU: Mončeková 14, Toroková 10, Maďarčíková 10, Mihaliková 8, Hrabovská 3, 

Furtkevičová 4, Sedlačková 2, Kručovská. Juniorky Young Angels Yellow - v ich družstve nastúpili aj štyri hráčky, ktoré sú 

v kádri majstrovských Good Angels - hrali vo vysokom tempe, veľmi tvrdo a vynikli i v kondícii. V súboji s Young Angels 

Blue podal Prešov veľmi solídny výkon a zvádol aj jeho dramatický záver. V sobotu 14. 10. o 18.30 h sa Eilat PU Prešov 

stretne v športovej hale v Sabinove s Ťahanovcami. (jac) 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Nečakaný krok: Opustí úspešný tréner Javorčík reprezentáciu? 

 [cas.sk; 10/10/2017; rag ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/604673/necakany-krok-opusti-uspesny-trener-javorcik-reprezentaciu/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Hoci sa hokejová sezóna na reprezentačnej úrovni ešte poriadne ani nezačala, v slovenských výberoch sa už schyľuje k 

vážnej zmene. 

 

Čoraz hlasnejšie sa hovorí, že Norbert Javorčík (42) skončí pri výbere do 18 rokov, s ktorým na jar v pozitívnom zmysle 

slova "pobláznil" na domácich majstrovstvách sveta juniorov celú krajinu. 

 

Po úspešnom svetovom šampionáte v Poprade a Spišskej Novej Vsi sa Norbertovi Javorčíkovi skončila zmluva a 

prihlásil sa do výberového konania na miesto trénera SR 20, hoci sa ozývali hlasy, že by mohol prevziať už aj A-tím! To 

povedal napríklad Ľubomír Višňovský. Obe možnosti napokon padli, trénerom dvadsiatky zostal Ernest Bokroš a mladý 

ambiciózny kouč prijal ponuku z Banskej Bystrice, kde vedie taktiež juniorov. Popri tom naďalej zostal aj pri 18-tke, no 

podľa našich informácií to už čoskoro platiť nemusí. 

 

"Rokujeme o rôznych možnostiach, ale nechcem to viac komentovať. Všetko je otvorené a nerád by som to ďalej 

komentoval. Momentálne platí, že som naďalej trénerom reprezentačnej osemnástky," povedal včera pre Nový Čas 

ambiciózny tréner. 

 

V zákulisí sa hovorí, že Norbert Javorčík sa pred pár dňami stretol s generálnym manažérom reprezentácií Miroslavom 

Šatanom a hovorili o ďalšej spolupráci, ako by mala najlepšie fungovať. Najväčším problémom je zrejme skĺbiť povinnosti 

https://www.cas.sk/clanok/604673/necakany-krok-opusti-uspesny-trener-javorcik-reprezentaciu/
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v banskobystrickom klube a národnom tíme, ktorému vraj nemôže odovzdávať sto percent. Javorčík navyše už v auguste 

po neúspešnom Memoriáli Ivana Hlinku apeloval na SZĽH, aby pokračovala centralizovaná príprava 18-tky a aby sa 

opätovne prehodnotilo zrušenie jej účinkovania v juniorskej lige. 

 

Foto: 

 

Ambiciózny tréner už rokoval aj s Miroslavom 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  O trebišovskej prehre rozhodol nešťastný vlastenec kapitána 

 [Zemplínske noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 21; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Slavoj vonku znovu nezabodoval, v súboji nováčikov prehral s bratislavským Interom. 

 

TREBIŠOV. Druholigoví trebišovskí futbalisti stále čakajú na prvý bodový zisk na súperovom trávniku. Aj v šiestom 

vystúpení vonku ťahali žltomodrí za kratší koniec, tentoraz na pôde Interu Bratislava. 

 

S klubom so slávnou minulosťou, ktorý svoje domáce stretnutia hráva na umelej tráve v Stupave, prehrali najtesnejším 

rozdielom 0:1. Duel dvoch nováčikov paradoxne rozhodol trebišovský kapitán Jaroslav Kolbas, ktorý si strelil vlastný gól. 

 

Ďalšiu možnosť zmazať bodovú nulu v súbojoch vonku budú mať Zemplínčania už túto nedeľu v Podbrezovej, kde 

nastúpia proti rezerve FK Železiar. 

 

Tréner Slavoja Vladimír Rusnák mladší zhodnotil sobotňajší zápas s Interom takto: 

 

"Súper je silný predovšetkým v domácom prostredí, v ktorom ešte nezaváhal a stále si dokázal vypracovať veľa šancí. 

Zodpovedne sme sa preto na neho pripravovali, hlavne čo sa týka defenzívy a organizácie hry. Opäť sme si vonku 

zaknihovali krutý výsledok, lebo Inter nemal takmer žiadne gólové šance, až na jednu v prvom polčase, keď zo 

štandardnej situácie trafil brvno. Zo začiatku nám chvíľu trvalo, kým sme si zvykli na umelý trávnik, ale inak to bol 

vyrovnaný zápas, ktorý rozhodol nešťastný vlastenec nášho kapitána Jara Kolbasa po štandardke. Chceli sme ešte s 

výsledkom niečo urobiť, v záverečnej štvrťhodine sme už hrali vabank, ale vážnejšiu príležitosť na vyrovnanie sme si 

nevytvorili. V tomto súboji defenzívy prevládali nad ofenzívami. Prehra nás mrzí, od bodového zisku sme neboli ďaleko." 

 

Inter Bratislava - Trebišov 1:0 (1:0) 

 

Gól: 26. vlastný J. Kolbas. ŽK: Baldovský, P. Špak (obaja Inter). Rozhodoval: Ježík - 317 divákov. 
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INTER: Š. Kollár - Vojt. Tóth, A. Štrba, P. Petráš, Labuda - P. Kochan (74. Bezák), P. Špak - Šulc, Baldovský, P. Fedor 

(79. Vaculík) - E. Prekop (67. Mance). 

 

SLAVOJ: J. Giertl - J. Vajs, Pet. Šuľák, M. Kolesár, Kražel (84. Vojtek) - Ruskovský, P. Kolesár, Mujkovič, Da Silva Junior 

- J. Kolbas - Bellás (56. L. Jacko). 

 

Tabuľka 

 

1. Lokomotíva KE 11 8 1 2 20:8 25 

 

2. Sereď 11 7 1 3 28:14 22 

 

3. Skalica 11 7 1 3 14:9 22 

 

4. Žilina B 11 7 0 4 26:14 21 

 

5. Poprad 11 6 2 3 23:9 20 

 

6. L. Mikuláš 11 5 3 3 20:12 18 

 

7. Sp. Nová Ves 11 5 2 4 15:17 17 

 

8. Inter BA 11 5 1 5 18:15 16 

 

9. Bardejov 11 4 3 4 12:15 15 

 

10. Zvolen 11 4 3 4 16:21 15 

 

11. Pohronie 11 3 4 4 17:12 13 

 

12. Trebišov 11 4 0 7 9:18 12 

 

13. Šamorín 11 3 2 6 16:16 11 

 

14. N. Mesto n/V 11 3 1 7 8:24 10 

 

15. Komárno 11 2 2 7 18:41 8 
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16. Podbrezová B 11 1 2 8 11:26 5 

 

Zvyšné výsledky 11. kola: 

 

Lokomotíva Košice - Podbrezová B 2:1, Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Šamorín 1:1, Bardejov - Sereď 0:0, Liptovský 

Mikuláš - Žilina B 1:0, Spišská Nová Ves - Skalica 1:0, Komárno - Poprad 0:4, Zvolen - Nové Mesto nad Váhom 1:1. 

RÓBERT ANDREJOV 

 

Foto: 

 

Smoliar súboja proti Interu Jaroslav Kolbas. FOTO: RA 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Spišiaci potvrdili stúpajúcu formu aj doma proti Skalici 

 [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stále sa lepšiaci Spišiaci privítali v sobotu na svojom trávniku neskutočne náročného súpera zo 

špice tabuľky Skalicu, ktorá počas doterajšieho priebehu v prevažnej väčšine stretnutí dokáže preukazovať svoje herné 

prednosti a silu. 

 

Týmito elementami sa chcel tento tím zo Záhoria viditeľne preukázať aj v Sp.N.Vsi, no domáci tím zásluhou enormne 

vynaloženej tvrdej práce a zodpovedného výkonu celého kolektívu od úvodu zápasu im v ceste k naplneniu tohto ich 

cieľa evidentne zabránil. Novovešťania navyše opäť naplno potešili aj vlastných verných fanúšikov, ktorých výkony a 

dosiahnuté vynikajúce výsledky mužstva priťahujú do hľadiska čoraz väčší ich počet. 

 

Dosiahnuté tri body hostiteľov popritom neboli len potvrdením neustále narastajúcej formy každého hráča, ale i skvelej 

atmosféry v tíme. Veľký podiel na dosiahnutých víťazstvách má samozrejme vždy celý mančaft, ale v súčasnosti je v ňom 

azda najväčším hrdinom veľmi skúsený ostrostrelec Lukáš Kubus, ktorý svoje gólové prednosti a umenie dokonale 

preukázal aj v tomto meraní síl. 

 

Zásluhou jeho výborného zakončenia v druhej časti duelu domáci evidentne nemilo prekvapili Skaličanov, ktorí až do 

samého záveru už nedokázali nájsť vhodnú odpoveď na to, aby dokázali proti bojovne hrajúcim hostiteľom zaznamenať 

aspoň vyrovnávajúci gól. Po vzácnom plne bodovom zisku bol po stretnutí veľmi spokojní a šťastný aj kormidelník 

Spišiakov Branislav Ondáš: "Vedeli sme, že Skalica je vážnym kandidátom na postup do Fortunaligy a popredný tým 

druholigovej tabuľky. Je to mužstvo,kde všetko funguje na profesionálnej úrovni. Súper to potvrdil aj v zápase, mali viac z 

hry, no chlapci výborne plnili úlohy, ktoré sme si pred zápasom stanovili. Prvý polčas nebol celkom podľa našich 

predstáv, nevedeli sme výraznejšie podržať loptu a boli sme málo nebezpeční. Skalicu sme však držali na dištanc až na 
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jednu situáciu,kde nastrelili žrď. Do druhého polčasu sme nastúpili podstatne lepšie, boli sme aktívnejší ako hostia. 

Vyústením bol gól Lukáša Kubusa, ktorý v ťažkej situácii bravúrne obišiel brankára a z veľkého uhla dokázal presne 

namieriť do odkrytej brány. Tento gól akoby chlapcom dodal energiu, príkladne všetci bojovali a makali jeden za druhého. 

Záverečný tlak sme ustáli a tešíme sa teda z ďalšieho víťazstva proti nesmierne kvalitnému mužstvu. Myslím, že 

dôležitým faktorom nášho víťazstva boli naši diváci, ktorí chlapcom neskutočne fandili a prinútili ich siahnuť na dno 

svojich síl. V zápise o stretnutí ich bolo uvedených len niečo cez 300, ale skutočný počet sa pohyboval cez 800. 

Najbližšie nás čaká veľmi ťažký zápas v Šamoríne, pretože tento kolektív v posledných zápasoch začína bodovať a v 

tabuľke stúpa čoraz vyššie. Čo sa týka nás, my máme týždeň na to, aby sme sa na nášho najbližšieho súpera čo 

najlepšie pripravili. Určite nebudeme cestovať cez celé Slovensko len na výlet, ale urobíme všetko pre to, aby sme 

domácim uchmatli nejaký bodík." Prejavené nadšenie a radosť nechýbala ani kanonierovi Sp. N. Vsi, ktorý svojím 

presným zásahom rozhodol o zaslúženom víťazstve, ktoré v mužstve pridalo ešte viac elánu a hernej pohody. 

 

"Od samého úvodu merania síl bolo na všetkých chlapcoch vidieť, že sú veľmi hladní po víťazstve a chcú v čo najväčšom 

rozsahu potvrdiť vyloženú a poctivú tréningovú prácu. Všetci sme sa usilovali bojovať a na ihrisku ísť na 100 %. Keďže sa 

nám tým pádom darí dosahovať senzačné výhry je to potvrdením toho, že sa tu nachádza výborná partia hráčov a všetci 

pravidelne ťaháme za jeden koniec povrazu. Celé mužstvo popritom usilovne s pokorou pracuje od zápasu k zápasu, no 

musíme podotknúť, že nestaviame si popri tom akési veľké ciele. Samozrejme do duelov kráčame s túžbou v nich 

bodovať naplno a som si istý, že v nastávajúcom priebehu ligy máme možnosť bojovať o vrchné priečky v tabuľke. Musím 

ale upozorniť, že tá je po každom kole pravidelne veľmi vyrovnaná a každý majstrovský súboj je pre všetky družstvá v nej 

neskutočne dôležitý. Čo sa týka mňa, v týchto chvíľach som neskutočne nadšený z čoraz výraznejšej a vydarenej 

streleckej chuti, zásluhou ktorej som nielen pre celý klub a moju partiu spoluhráčom veľkým príkladom a stredobodom 

záujmu našich priaznivcov, ktorí sa na moje skúsenosti a góly chodia pozerať vo väčšom počte, čo je pre mňa veľkou 

motiváciou k predvádzaniu ešte kvalitnejších výkonov v nastávajúcich zápasoch." MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Svit aj Spišská s jednou výhrou 

 [Noviny Spiša; 40/2017; 10/10/2017; s.: 22; MARIÁN DIC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V priebehu minulého týždňa pokračovala až dvoma kolami basketbalová Eurovia liga mužov, v ktorej sa mužstvám Svitu 

a Sp.N.Vsi darilo so striedavými úspechmi. Sviťania odohrali svoje stretnutia len pred zrakmi svojich divákov, v ktorých si 

v stredu po presvedčivom výkone poradili s Handlovou, no cez víkend už nestačili na vlaňajšieho majstra z Interu 

Bratislava. Novovešťania po úspešnom vkročení do novej súťaže vycestovali v 2.kole do Handlovej, kde na svojho 

súpera vôbec nestačili, keď v dueli doplatili na slabší výkon v obrannej fáze. V sobotu, ale pred vlastným obecenstvom 

privítali nepríjemných Žilinčanov, s ktorými odohrali vyrovnané stretnutie, keďže o jeho víťazovi sa rozhodlo až v 

predĺžení. 

 

2.kolo: 
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Svit - Prievidza 104: 85 (25:29, 30:19, 24:25, 25:12) 

 

Svit: Avramovič 38, Lošonský 23, Radonjič 18, Galata a Jackson po 7, Ivan 6, Davis 5 Gajan 0, Ivelja 0, Bizub 0 

 

Prievidza: Glasgow 26, Bílik 21, Sitton 12, Martin 8, Musil 7, Wisseh 6, Batina 3, Voss 2, Mokráň 0, Pipíška 0, Zorvan 0 

Michal Madzin (kouč Svitu): "Obe mužstvá predviedli super zápas pre divákov. Skóre sa striedalo hore-dole, padlo veľa 

bodov. Myslím si, že diváci, ktorí sa tohto súboja zúčastnili si ho určite aj do sýtosti užili. Chcem poďakovať chalanom za 

vynaloženú energiu, ktorú do toho dali a pevne verím, že nám to pomôže čo najviac sa zomknúť a naďalej bojovať aj v 

nastávajúcich náročných meraniach síl." 

 

Handlová - Sp.N.Ves 94:79 (28:24, 23:23, 17:14, 26:18) Handlová: Djordjevič 22, Brooks 14, Zejak 13, Landenberque a 

Haviar po 11, Stanojevič 8, Dratva 7, Tyus 6, Dolník 2, Novysedlák 0, Mátych 0 Sp.N.Ves: Ninkovič 20, Bennett 17, 

Lafricain 14, Antoni 9, Krajňák a Marshall po 7, Majerčák 5, Kobulnický 0, Korfanta 0, Slivka 0, Osvald 0 Erich Korfanta 

(tréner Sp.N.Vsi): "Stretnutie sme si bohužiaľ prehrali sami, pretože súper na nás vyvinul výbornou celoplošnou obranou 

tlak, s ktorým sme sa nedokázali mentálne vysporiadať. Tento faktor považujem za hlavnú príčinu nášho neúspechu, z 

ktorého sa musíme poučiť." 

 

3.kolo: 

 

Svit - Inter Bratislava 73:92 (16:27, 22:19, 20:28, 15:18) Svit: Radonjič 16, Avramovič 15, Jackson 12, Lošonský 11, Davis 

9, Ivan 5, Ivelja 3, Bizub 2,Galata 0 Inter: Rančik a Mrviš 21, Baťka 17, Vlahovič 13, Matovič 11, Barać 4, Kozlík 3, Grznár 

2, Praženka 0, Ondruš 0, Páleník 0 Michal Madzin (tréner Svitu): "Inter podal veľmi koncentrovaný výkon a treba uznať, 

že k nám prišli dobre pripravení. Herná koncentrácia sa v ich mužstve prejavila od prvej minúty, čo sa viditeľne prejavilo 

aj na ihrisku. Počas vývoja zápasu sme sa síce snažili zmeniť určité veci, ktoré sa nám chvíľami darilo úspešne využívať. 

Napriek našej vynaloženej snahe neustály tlak a výborný výkon každého hráča Interu nám vôbec neumožnil rozmýšľať 

nad zdolaním výborného súpera." 

 

Spišská Nová Ves - Žilina 93:84 (15:20, 22:20, 14:26, 25:10, 17:8) priebeh duelu: (15:20, 37:40, 51:66, 76:76) BK 04 AC 

LB : L Africain 29, Ninkovič 16, Krajňák 13, Antoni 10, Marshall 8, (Majerčák 13, Bennett a Lenárt po 2, Kobulnický a 

Osvald po 0) PP & TV Raj : Wright 24, Conley 16, Holcomb 13, Ďurčík 7, Skvašik 0, (Rožánek 22, Ďurana 2, Hebibi 0) TH 

:23 /16 - 33/ 19 Fauly:26 –22 5.faulov : 36. Antoni (SN), 39.Ďurana Trojky: 13 - 7 Diváci: 700 Rozhodovali: Zubák, Karniš, 

Karnay Erich Korfanta (tréner Sp. Novej Vsi): "Ukázali sme veľkú morálnu silu, keď sme v poslednej štvrtine dokázali 

zmazať hrozivý náskok súpera, za čo chalanom patrí moje uznanie. V predĺžení sme šliapali ako jeden tím, pomáhali sme 

si v obrane. 3 štvrtiny sme však nehrali dobre, boli sme akísi zaspatí, stále sme niečo vymýšľali, nehrali sme proste náš 

basketbal. Našťastie bojovnosťou sme to v závere otočili." 

 

Tabuľka 
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Inter BA 3 3 0 276:243 9 

 

KB Košice 3 2 1 289:228 6 

 

Levice 3 2 1 262:252 6 

 

Sp.N.Ves 3 2 1 262:252 6 

 

Svit 3 1 2 259:263 3 

 

Žilina 3 1 2 253:263 3 

 

Komárno 3 1 2 246:260 3 

 

Prievidza 3 1 2 264:278 3 

 

Handlová 3 1 2 245:270 3 

 

Karlovka BA 3 1 2 222:266 3 

 

MARIÁN DIC 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Raši: Kraj bude tak mediálne sexi ako Košice 

 [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 7; cik ; Zaradenie: VOĽBY DO VÚC 2017] 

 

l Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja Richard Raši poskytol po ohlásení kandidatúry rozhovor 

Korzáru. Vyberáme z neho to najzaujímavejšie. 

 

* Nebojíte sa, že neprajníci budú hovoriť, že utekáte z postu primátora pre problémy s parkovaním a s rekonštrukciami 

tratí? 

 

"Určite sa nebojím, neutekám a poviem aj prečo. Všetky investície sú rozbehnuté a idú bez problémov. Poučili sme sa z 

chýb pri prvej fáze rekonštrukcií, aj z hľadiska informovanosti, aj z hľadiska serióznosti partnera, ktorý trate robí. Teraz 

pravidelne informujeme o priebehu. Zatiaľ prebieha všetko v termínoch a nie je predpoklad, že by sa to zmenilo." 
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* A parkovanie? 

 

"Možno by som dal protiotázku: Kto z vás spochybnil, že parkovanie bolo treba robiť? Bolo treba nájsť niekoho, kto bude 

mať odvahu, kto zvládne tú mieru kritiky a obrovskú mieru agresivity, ktorá sa pri parkovaní spustila. Malo svoje chyby. 

Výber prevádzkovateľa vyšiel z verejného obstarávania. Chyby sa stali na strane mesta i na strane parkovacej 

spoločnosti. Ale myslím si, že čas ukáže, že to bolo nevyhnutné. A verím, že aj ostatné mestá sa poučia z našich chýb, 

zoberú si len to dobré a parkovanie budú robiť. Cieľ je jasný: Ľudia, ktorí bývajú, by mali vedieť zaparkovať tam, kde 

bývajú, a nemali by byť vytláčaní ľuďmi, ktorí z nejakých dôvodov prídu a zaparkujú pred ich bydliskom. Určite to bolo 

niečo, čo poškodilo mne, celému mestu, ale bol to krok, ktorý bol absolútne nevyhnutný." 

 

* Končiaci župan Zdenko Trebuľa bol tiež predtým primátorom Košíc, teraz by ste ho mohli vystriedať ... 

 

"Čo sa týka kraja, ja aj Zdeno sme dobrí priatelia, na druhej strane sme odlišné povahy. Cítil som, že kraj nebol tak 

mediálne sexi ako mesto, pretože aj vy, novinári, žijete v Košiciach, nie v okolí. Aj vám sú dostupnejšie témy z Košíc, 

problémy stretávate priamo na ulici, nestretávate ich ani v Sečovciach, ani v Michalovciach, ani v Spišskej Novej Vsi. 

Územný celok má obrovské množstvo kompetencií, ktoré sa týkajú 800-tisíc ľudí, vrátane tých v Košiciach. Verím, že tak, 

ako televízia CNN označila Košice za tretie mesto, ktoré treba navštíviť, tak verím, že toto sa mi podarí aj pri celom kraji." 

 

* Na čo sa zameriavate v kampani? 

 

"S kampaňou som začal 21. 12. 2010, keď som sa stal primátorom. Vy, čo ma sledujete na sociálnych sieťach, vidíte, že 

počas tých rokov som sa neustále niekde pohyboval. Chodím nielen na mestské akcie, ale aj po celom kraji. Ide mi o to, 

aby problémy, ktoré má kraj, sme nielen pomenovali, ale dali aj návrhy na ich riešenie. Môžete si urobiť tím expertov na 

oblasť práce, sociálnych vecí, zdravotníctva, ale riešenia musia prísť z kraja, aj nápady, ako ich riešiť, a ja ich budem 

hľadať priamo v kraji. Je iný ako Košice. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú z kraja, cítia, že tie nožnice medzi mestom a 

krajom sa prehlbujú, tak ako sa prehlbovali nožnice medzi Bratislavou a zvyškom Slovenska." 

 

* Keď náhodou neuspejete, budete znovu kandidovať znovu za primátora? 

 

" To je hypotetická otázka. Ja verím, že ma budete všetci podporovať, budete objektívni a s vašou podporou, verím, že to 

dopadne dobre." 

 

* Na čo ste pyšný za tých sedem rokov? 

 

"Z čoho sa mimoriadne teším, je objem investícií, ktorý do nášho mesta prišiel. Je to 250 miliónov v doprave, vrátane 

toho, čo sa robí. Je to modernizácia električkových tratí, 128 nových autobusov, nové elektrobusy, za chvíľu budeme mať 

46 nových električiek. Teším sa z čéháčky, teším sa z toho, že každý rok urobíme nové cesty v objeme približne 5 

miliónov eur. Teším sa, ako sme zvládli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, že sme boli Európske hlavné mesto kultúry 
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(EHMK), z investícií, ktoré tu vďaka tomu prišli v objeme 60 miliónov eur. Teším sa z Európskeho mesta športu, čo bol 

naozaj príjemný projekt a naštartoval športovanie v našom meste. A teším sa z toho, že sme ten projekt EHMK pretavili 

do toho, že sme kandidát na titul UNESCO, aj keď nie v oblasti, ktorú sme dlhodobo očakávali, teda kultúrne dedičstvo, 

ale v kreatívnom meste nových médií. Teším sa na letnú olympiádu mládeže, verím, že dostaneme možnosť usporiadať 

majstrovstvá sveta v orientačnom behu, na Masters v roku 2020, v roku 2019 tu budú majstrovstvá sveta v hokeji a stále 

verím, že tu dotiahneme mužstvo Slovenska. Veľmi sa teším z Národného tenisového centra, ale aj z futbalového 

štadióna, aj s postupom VSS do prvej ligy, že štadión bude hostiť mužstvo z prvej ligy aj medzinárodné zápasy, aj 

mládežnícke tímy, ktoré budú cítiť motiváciu. Teším sa z Minebey, z príchodu investora. Keď si pamätáte, v roku 2010 

bolo cieľom mesta a kraja mať v roku 2020 v IT sektore desaťtisíc ľudí zamestnaných." 

 

* Negatíva? 

 

Potom je to zavádzanie rezidentského parkovania. Verím, že najbližšie mesiace ukážu, že to bolo správne. Robili sme 

chyby my, aj investor, ale bohužiaľ, robili chyby tí, ktorí zneužili túto tému vo svoj osobný prospech, ktorí tu šíria 

agresivitu a extrémizmus a ktorí by si naozaj mohli podať ruku s kotlebovcami." (cik) 

 

--- 

 

VIZITKA: RICHARD RAŠI 

 

l Richard Raši (1971) je v súčasnosti pimátorom Košíc a poslancom NR SR. 

 

l V minulosti pôsobil ako minister zdravotníctva. 

 

l Vyštudoval (1995) Lekársku fakultu UPJŠ, v odbore všeobecné lekárstvo. Má tiež titul MPH zo Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave, bol riaditeľom nemocnice. 

 

l Na župana kandiduje prvý raz, ako nominant Smeru s podporou SMK a ďalších. 

 

l Je ženatý, má dve dcéry, žije v Košiciach. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Neprehliadnite akcie na týždeň 

 [Prešovské noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 17,18,19; MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ ; Zaradenie: 

SERVIS] 

 

Pozrite si, aký bohatý program je počas najbližších dní pripravený v celom regióne. Vychutnajte si bohatú dávku kultúry. 
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UTOROK 10. 10. 

 

Festival Pocity 

 

PREŠOV. V rámci Festivalu Pocity v utorok o 19.30 hod. vo Wave klube uvedú film Kosmo. Kosmo je satirická komédia o 

vytunelovanom projekte České nebe, ktorého uskutočnenie je prakticky nemožné. Hroziaca likvidačná pokuta zo strany 

Európskej únie však všetkých zúčastnených vyburcuje k nadľudským výkonom. 

 

Večerná škola fotografie 

 

PREŠOV. V utorok o 19.00 hod. je vo Wave klube pripravený ďalší diel Večernej školy fotografie. Po témach od vzniku 

fotografie cez portrét, krajinu aj naráciu vo fotografii sa teraz pozrieme na to, ako to celé uzavrieť a ako naložiť s 

výsledným súborom fotografií - či už ide o umelecký zámer alebo "len" o fotografie z dovolenky. Pozrieme sa na to, aké 

možnosti nám ponúka dnešný svet v rámci prezentácie fotografií a aké sú výhody a nevýhody väčšiny z nich. 

 

Beseda o duševnom zdraví 

 

PREŠOV. V utorok o 17.00 hod. sa v Literárnej kaviarni Libresso uskutoční beseda o duševnom zdraví. Prednášať budú 

MUDr. Michal Patarák, MUDr. Marián Kolenič, Dott. Lívia Kvašná, PhD. Hudobný hosť bude Veronika Pillar (saxofón). 

 

Slávnostný koncert 

 

PREŠOV. Slávnostný koncert pri príležitosti XV. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v neonatológii a 

Svetového dňa predčasne narodených detí sa uskutoční v utorok o 19.00 hod. v historickej sále DJZ v Prešove. V 

programe vystúpia Katka Koščová, Hanka Servická, Folklórny súbor Rozmarija. Súčasťou programu sú prezentácia 

grantového projektu Dôvera a ukončenie putovnej výstavy. 

 

Spoznaj svet vysokoškolákov 

 

PREŠOV. Spoznaj svet vysokoškolákov a vyhraj! Akcia pre študentov vysokej školy bude v utorok o 14.00 hod. v 

Univerzitnej knižnici PU. Ide o podujatie národného rozvojového projektu AZU (Aktivita zvyšuje úspech, azu.sk), ktoré 

chystáme pre všetkých vysokoškolákov. Predstavia sa študentské organizácie a umelecké telesá pôsobiace pri PU. 

Program sa začína stánkami od 9. do 13. oproti knižnici a pokračuje od 14. do 15. v Univerzitnej knižnici PU, kde zapojení 

študenti odprezentujú svoju činnosť. Končíme tombolou okolo 15. hodiny. Tešiť sa možno na organizácie, ktoré fungujú 

na pôde Prešovskej univerzity: ESN (Erasmus Student Network), Študentská internátna rada SDJ PU, Televízia 

Mediálka, Rádio Paf, VK Mirad PU, Študentské divadlo, Futbalová miniliga PU, Univerzitné pastoračné centrum, VBH 

Vysokoškolské biblické hnutie. 
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Biblia na cestách 

 

TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva na unikátnu putovnú výstavu, ktorá predstavuje knihu kníh z historického 

hľadiska. Návštevníci majú možnosť prezrieť si vyše 200 exponátov kníh napísaných v rôznych svetových jazykoch, ale 

aj komentáre, spevník, sprievodnú literatúru a časť výstavy je venovaná deťom i mládeži. Výstava je sprístupnená do 19. 

októbra. 

 

Not so blank 

 

TREBIŠOV. Galéria Koniareň v Trebišove sprístupnila autorskú výstavu Viktórie Lengyelovej a Ingrid Kepkovej. Obe 

autorky sú študentky fakulty umenia. Ich tvorba je spojenie grafiky a experimentálnej tvorby. Vzťah medzi realitou a 

existenciou spracovali do zaujímavej výstavy Not so blank, ktorá je sprístupnená do 15. októbra. 

 

STREDA 11. 10. 

 

Kino Pocity 

 

PREŠOV. Kino Pocity prinesie ďalší film v Cinemaxe v stredu o 17.00 hod. Päťdesiatročný Ágoston sa vydáva na cestu s 

nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby. Počas svojej cesty sa dostáva do čoraz viac bizarných 

situácií, kde stretáva priateľskú ženu, Rusa s nepriateľskými zámermi a smutného vypchatého zajaca bez uší. Vlny 

zaplavujú piesok a znovu sa vracajú do mora. Ďalší krátky film bude Žltá z dielne Ivany Šebastovej, o opernej speváčke 

Viole. 

 

S láskou Vincent 

 

PREŠOV. Ďalší film bude v stredu o 19.00 hod. v Cinemaxe - S láskou Vincent. Autorka vyrozprávala životný príbeh 

Vincenta van Gogha prostredníctvom spomienok ľudí okolo neho. Výsledok je mnohovrstevný portrét plný rozporuplných 

emócií. 

 

Klient 

 

PREŠOV. O 21.00 hod. sa v Cinemaxe začne film Klient. Emad a Rana sú manželia a zároveň herci v amatérskom 

divadle. Kvôli statike budovy sa musia presťahovať do nového bytu. Až príliš neskoro zistia, že predchádzajúca 

nájomníčka bola prostitútka a do bytu neustále chodili v noci jej klienti. Rana raz v noci otvorí dvere, pri ktorých niekto 

zvoní... Tragické udalosti majú dopad nielen na ich manželstvo. 

 

Pocity v kraťasoch 
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PREŠOV. Festival Pocity film bude pokračovať v stredu o 20.00 hod. v Christianii Kino Festom Anča. Najzábavnejšie 

animované filmy sú kolekciou najvtipnejších a najbizarnejších súčasných krátkych filmov, ktoré kráľovsky pobavia a výber 

dramaturga filmového festivalu Art Film Fest Košice Daniela Vadockého presvedčí každého, že aj na malom formáte 

môžu vzniknúť veľké filmy. 

 

Klub priateľov DJZ 

 

PREŠOV. Stretnutie Klubu priateľov DJZ je pripravené v stredu o 16.00 hod. 

 

Kováči 

 

PREŠOV. Hru Kováči uvedie Divadlo Alexandra Duchnoviča v stredu o 19.00 hod. na veľkej scéne divadla. Hra srbského 

autora Miloša Nikoliča Kováči je absurdná, miestami trpká komédia, ktorá vás zavedie do kováčskej dielne, kdesi v 

Nemecku. V nej sa desiatky rokov po vojne stretajú traja kováči, bývalí vojaci, ktorí vďaka "službe vlasti" preplietli svoje 

osudy i svoje rody. Každý zabezpečil svoje potomstvo i následníka svojej vyhne. No práve táto skutočnosť ich po rokoch 

doženie do zúfalstva a vyžiada si ich stretnutie. 

 

Prešovská hudobná jeseň 51. ročník - Operné skvosty 

 

PREŠOV. V rámci Prešovskej hudobnej jesene je pripravený v stredu o 19.00 hod. v PKO Čierny orol bohatý program: 

Patricia Janečková - soprán, Peter Berger - tenor, Júlia Grejtáková - klavír. Program: G. Puccini, G. Donizetti, A. Dvořák, 

F. Lehár . 

 

Kýchanie mozgu - Ticho 

 

PREŠOV. Vernisáž výstavy celosvetovej súťaže Kýchanie mozgu na tému Ticho. Na tému, ktorá provokuje výtvarníkov, 

porotcov i divákov. V stredu o 19.00 hod. vo Wave klube. 

 

Inšpirácie slovenského umenia - ŽUK 

 

PREŠOV. V stredu o 18.00 hod. Literárna kaviareň Viola pripravila ďalšie zaujímavé podujatie. Ženský umelecký klub 

pozýva na stretnutie s názvom Inšpirácie slovenského umenia. Ak sa na ňom chcete aktívne zúčastniť, podeľte sa s tým, 

čo zo slovenského umenia - výtvarného, hudobného, literárneho, kinematografie, divadla či iných druhov tvorenia - sa pre 

vás stalo vzácnym, nezabudnuteľným, k čomu máte zvláštny vzťah alebo osobnú spomienku, príhodu... Znova môžete 

priniesť či premietnuť ukážku, ale i zahrať na hudobnom nástroji, zarecitovať, zaspievať... Inšpiráciám sú dvere ozaj 

otvorené. 

 

XXV. Medzinárodný festival horských filmov 
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POPRAD. V kine Tatran od stredy až do nedeľa budú premietať filmy s horskou tematikou. 

 

Premiéra 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 16.00 h Divadlo Commedia zahrá hru s názvom Premiéra. Divadlo bolo 

založené v októbri 1968 a svojou systematickou činnosťou sa zaradilo k najúspešnejším kolektívom na Slovensku. Skrz 

javisko sa prihovára ľuďom svojou hravosťou, ľudovou poetikou, svojským humorom. Vie rozosmiať, vie rozplakať. 

Hľadačstvo dramaturga a režiséra súboru Vlada Benka sa pretavilo do skutočnosti tak, že súbor pripravil aj niekoľko 

celoslovenských premiér. Divadlo predstaví verejnosti premiérovú komédiu troch commediantov - M. Nováka, D. Kubáňa 

a V. Benka. 

 

S knihou ma baví svet 

 

POPRAD. Beseda so spisovateľkou Dagmar Pokornou bude v Podtatranskej knižnici v Poprade (centrum) v stredu o 8.30 

hod. V pobočke Juh 1 sa začne beseda s ňou o 10.30 hod. O 9.30 hod. sa začne seminár s Ľudmilou Hrdinákovou. 

Tvorivé dielne s Františkom Žoldákom sú v pláne o 10.00 hod. V pobočke v Spišskej Sobote budú v stredu tvorivé dielne 

pre dospelých s Annou Fedákovou (9.00). P. Palik / J. Jendrichovský: 

 

Storočie podľa Márie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom si môžete pozrieť v 

Spišskom divadle o 19.00 h. Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie 

Repkovej z Novej Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, 

bolesťou, múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo rozkladá osud človeka a 

krajiny, ktorá ho zrodila. 

 

Seminár 

 

MICHALOVCE. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pozýva na seminár Katolícka moderna v súradniciach 

slovenskej literatúry a kultúry. Súčasť podujatia bude aj premietanie dokumentárneho filmu Katolícka moderna. 

Prednášajúci Peter Cabadaj. Začiatok o 10.00 hod., v priestoroch Základnej umeleckej školy. 

 

Nočné pozorovanie 

 

MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň na Hrádku ponúka pre záujemcov astronomické pozorovanie oblohy, ktoré trvá 

približne hodinu. Návštevníci sa môžu tešiť na pozorovanie planét, Mesiaca, galaxií i jasných hviezd. Zač iatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

 

Raslavičan: Dorota 

 

KOŠICE. Folklórna skupina Raslavičan sa so svojím premiérovým programom Dorota predstaví v stredu o 18.00 hod. v 

Divadle Grand v Košiciach. Pripravený je pútavý program života ženy so všetkým, čo k nemu patrí: s úsmevom, radosťou 

i bolesťou a trápením. 

 

ŠTVRTOK 12. 10. 

 

Bars dobrý film 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 21.00 hod. v Kine Scala uvedú premiéru filmu Bars dobrý film. (Bars dobrý film, SR, 2017, 77 min., 

r. Ján Stračina). Dlho očakávaná premiéra dokumentárneho prierezu scény v muzikantskom meste prechádza krížom 

krážom rôznymi obdobiami, žánrami, úspešnými i tými menej úspešnými aktérmi, ktorí v rozličnej miere spôsobili, že sa z 

metropoly Šariša stal hudobný fenomén. Film osobne uvedú jeho tvorcovia Ján Stračina, Michal Frank, Róbert Kočan a 

Tomáš Telepák. FSk Javorina z Torysiek vo 

 

Viole 

 

PREŠOV. O Rusínoch ako národnosti sa vie ako o obyvateľoch hlavne severovýchodnej časti Slovenska. Svidník, 

Medzilaborce, Stará Ľubovňa. Menej známi sú tí v okolí Levoče. Cieľ projektu Dedina mestu je predstaviť mestskému 

divákovi autentický rusínsky folklór, ľudové zvyky a tradície obyvateľov dedín ležiacich práve v tomto regióne. Vo štvrtok 

o 17.00 hod. sa v Literárnej kaviarni Viola predstaví Folklórna skupina Javorina z Torysiek. 

 

Prešovská hudobná jeseň - Festival svätomikulášsky organ 

 

PREŠOV. V rámci koncertov na podporu prešovského organa je pripravený ďalší, na ktorom v Evanjelickom kostole sv. 

Trojice vo štvrtok o 19.00 hod. zahrajú Miriam Brandisová na organe a Jana Lešková na hoboji. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

 

PREŠOV. P. I. Čajkovskij. Život a dielo jedného z najpopulárnejších skladateľov európskej hudby pod umelou hviezdnou 

oblohou planetária zaznie vo štvrtok o 18.00 hod. 

 

Kino Pocity: Odrazy 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 17.00 hod. uvedú v rámci Festivalu Pocity film Odrazy o 17.00 hod. v Kine Scala. Rok 1945. 

Stalinova moc ovláda Poľsko. Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski odmietne robiť umelecké kompromisy a tak sa stane 
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prenasledovaným, vylúčia ho z univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien galérií. Za pomoci niektorých svojich študentov 

sa rozhodne bojovať proti komunistickej strane a stáva sa symbolom umeleckého odporu proti tyranii. 

 

Vábenie výšok 

 

PREŠOV. Vo štvrtok o 19.00 hod. Kino Scala prinesie film Vábenie výšok. Slovenské horolezectvo v 80. rokoch prežívalo 

na osemtisícových štítoch hviezdne hodiny. Niektoré z úspechov boli zaplatené životom. Dokumentárny film Vábenie 

výšok mapuje vývoj slovenského himalájskeho dobrodružstva od jeho počiatkov až po prelomové udalosti na Mount 

Evereste, ktoré vyvrcholili v tragických okamihoch slovenského horolezectva. 

 

Duše našich bytov 

 

PREŠOV. Príbehy prezentované monológmi a popretkávané etudami budú predstavené vo štvrtok o 18.30 hod. na 

Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša. 

 

Čakám, čo priveje mi vietor z hôr 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka si o 19.00 h môžete vypočuť komorný koncert. Účinkujú: Tomáš Pavlík 

a Eliška Svobodová /fujara, gitara/. 

 

Živé leto, pestrá jeseň 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka sa na terase od 10.00 do 18.00 h. uskutoční festival Prezentácia a 

predaj originálnych výrobkov umelcov a remeselníkov pôsobiacich alebo žijúcich vo Vysokých Tatrách. Festival potrvá až 

do 15. októbra. 

 

S knihou ma baví svet 

 

POPRAD. V rámci podujatia S knihou ma baví svet je vo štvrtok o 8.30 hod. v Podtatranskej knižnici (centrum) pripravená 

beseda s Igorom Válekom. Následne bude besedovať o 10.30 hod. v Spišskej Sobote. Vernisáž a vyhodnotenie 

výtvarných prác budú o 13.00 hod. 

 

Tvorivé dielne 

 

TREBIŠOV. Októbrové tvorivé dielne sú zamerané na jesennú tematiku a blížiaci sa Halloween. Deti si môžu vyrobiť 

napríklad veniec z flisu, ale aj iné zaujímavé drobnosti. Začiatok o 13. 00 hod. v priestoroch Zemplínskej knižnice. 

 

PIATOK 13. 10. 
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Burza starožitností 

 

PREŠOV. Tradičnú burzu starožitností v pešej zóne pripravil Park kultúry a oddychu v spolupráci s agentúrou Lin ART 

Košice. V piatok počas celého dňa. 

 

Myší raj 

 

PREŠOV. V piatok o 19.00 hod. vo Wave klube uvedú Myší raj. Ś.T.O vzniklo ako divadelné profesionálne zoskupenie 

pre rozvoj rusínskeho ducha. Byť Rusínom neznamená byť len príslušníkom menšinovej národnosti, ale aj 

charakteristické rysy, ktoré sú známe nám všetkým. Naše prvé autorské predstavenie sa zameriava práve na tieto črty. 

Komédia inšpirovaná slávnym experimentom doktora Calhouna nám odkrýva vlastný vzorec pre prežitie. Réžia: Terézia 

Mindošová, hrajú: Ladislav Ladomirjak a Michal Kucer. 

 

The Freeborn Brothers 

 

PREŠOV. V piatok o 21.00 hod. vo Wave klube je pripravený koncert The Freeborn Brothers. Slovenská premiéra 

nového albumu Istant Magic Prešovčanmi milovaného GYPSY HOBO TRASH GRASS ORCHESTRA. Niko Soszynski - 

banjo, drums, vocal, Mateusz Plesniak - accordion, guitar, vocal, Pawel Kus - bass, doublebass, vocal, Dychová sekcia: 

Jarek Bocek - clarinet, Adrian Wolan - trumpet, Krzysztof Rakoczy - trombone. 

 

Svet podľa Daliborka 

 

PREŠOV. Festival Pocity film v piatok o 17.00 hod. v Kine Scala prinesie film Svet podľa Daliborka. Filmový portrét 

autentického českého muža z Prostějova, ktorého štáb sledoval počas dvoch rokov. Dalibor K. pracuje ako lakovač, 

natáča amatérske horory, skladá nahnevané piesne, maľuje a je neonacista. Neznáša svoju prácu, "cigáňov", židov, 

utečencov, homosexuálov, Merkelovú, pavúkov a zubára. 

 

Štvorec 

 

PREŠOV. Kino Pocity v piatok o 19.00 hod. prinesie film Štvorec. Christian je kurátor švédskeho múzea moderného 

umenia. Pripravuje výstavu konceptuálneho umenia, v ktorej dominuje inštalácia štvorca 4 x 4 metre vo verejnom 

priestore; štvorca, v ktorom platia pravidlá absolútnej rovnosti a tolerancie. Ruben Östlund vo svojej "konceptuálnej 

tragikomédii" skúma jeden egoistický charakter i povýšené pokrytectvo súčasných západných spoločností, ktoré čelia 

zmätku jazykov, symbolov a hodnôt. 

 

Útok zombíkov v kožených nohaviciach 
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PREŠOV. Ďalší zo série filmov v piatok o 22.00 hod. v Kine Scala bude Útok zombíkov v kožených nohaviciach. 

Profesionálny snowboarďák Steve pokazí drahé reklamné nakrúcanie a so svojou priateľkou a spolujazdcom zostane 

opustený na svahu. Trojica nachádza úkryt v lyžiarskej chate. To ale netušia, že miestny ziskuchtivý hoteliér 

experimentuje so zázračnou látkou na výrobu neroztápajúceho sa umelého snehu a všetci, ktorí s ňou prídu do styku, sa 

premenia na zombie… Hlavnú úlohu si vo filme zahrala Prešovčanka Gabriela Marcinková, ktorá film osobne uvedie. 

 

Trón milosrdenstva 

 

PREŠOV. Hru Trón milosrdenstva uvedú v piatok o 18.30 hod. Zápas medzi mužom a ženou. Zápas pováh, pohlaví, 

životných postojov. Vo chvíli pádu newyorských dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť oficiálne v práci, no 

bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo nezvestný. Táto tragická udalosť mu paradoxne ponúka 

možnosť, ako všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo sa ozvať manželke, ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa 

rozhodnúť. Ale aký je vlastne jeho vášnivý vzťah? Stojí vôbec za to? A koho vlastne miluje? Konfrontácia je tvrdá a 

definitívna. 

 

Houpací koně 

 

PREŠOV. V rámci festivalu Spievajúci básnici je v piatok o 20.30 hod. v Christianii pripravený koncert skupiny Houpací 

koně. Houpací koně sú Jirka, Honza, Pavel, Martin a Petr. 

 

Klavírny večer 

 

PREŠOV. Večer pri klavírnych melódiách talentovaných študentov je pripravený v piatok o 18.30 hod. v Čokoládovni 

Čukoláda. 

 

Svetielko nádeje 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 16.30 h sa uskutoční benefičný koncert spojený s prezentáciou prác. 

 

Skalisté úpätia zaváňajú úsilím 

 

STARÝ SMOKOVEC. Komorný koncert si môžete vypočuť o 19.00 h v Kaviarni a čajovni U Vlka. Účinkujú: Ivana Figová 

a Zuzana Šimová /fujara, gitara/. 

 

Pokračovanie na strane 18. 

 

Prehľad akcií na najbližšie dni je skutočne široký. Pozrite si, ako rozmanito môžete tráviť toto jesenné obdobie. 
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Čitateľský maratón 

 

LIPANY. Cieľom akcie je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné 

technické zariadenia, od počítača cez televízor až po mobil. Čítanie poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, 

podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie. Tak nečakaj a pridaj sa k nám. Čitateľský maratón organizuje Spojená škola 

Lipany v piatok o 9.30 hod. 

 

Zbohom 

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Domáce predstavenie bude v piatok o 19.00 hod. v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou. Z-B-

O+H-O-M. 

 

Ron Hutchinson: Mesiac a magnólie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Divadlo Kontra zahrá o 19.00 h komédiu o zákulisí vzniku "Odviate vetrom", jedného z 

najslávnejších filmov všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? Legendárny 

hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému 

výkonu. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, závratné tempo a neskutočná zábava. Réžia: Klaudyna 

Rozhin. Hrajú: Peter Čižmár, František Balog, Martin Juríček a Antónia Kurimský-Oľšavská. 

 

Zo struny na strunu 

 

HUMENNÉ. Mestské kultúrne stredisko pozýva na festival detských ľudových spevákov. Súťažná prehliadka ponúkne 

najznámejšie rusínske, zemplínske, sotácke a rómske piesne v podaní detských interpretov z regiónu Horného Zemplína. 

Začiatok o 10.30 hod. 

 

Talkshow 

 

TREBIŠOV. V divadelnej sále MsKS sa predstaví Boris Filan. Jeho Pálenica odštartuje o 18. 00 hod. a nebude chýbať ani 

hosť, Oliver Filan. 

 

Filmový festival 

 

SNINA. Kino Centrum hosťuje Medzinárodný festival outdoorových filmov 2017. Prehliadka ponúkne divákom 

dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale aj cestopisné filmy od slovenských, českých a zahraničných autorov. Začiatok 

o 17. 00 hod. a 19. 30 hod. 

 

SOBOTA 14. 10. 
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Domáce kraťasy 

 

PREŠOV. V sobotu v rámci Festivalu Pocity film uvedú v kine Scala o 16.30 hod. film Domáce kraťasy za účasti tvorcov. 

Tiež to budú krátke filmy Veľa šťastia, Graffiti Margitfalva, Into The Book, Triptych, Pukance, Perunove deti, Zvuk náš 

každodenný, JSG - Jerusalem Skate Girls, Nad oblohou (Above the Sky), Stan II., Nočná Hra. 

 

Sídlisková poviedka 

 

PREŠOV. V sobotu o 19.00 hod. v kine Scala uvedú film Sídlisková poviedka (réžia Michal Kunes Kováč). "Pravdivý 

príbeh z môjho detstva." Film o nevinnej detskej hre s tragickými následkami sa odohráva v 90. rokoch na jednom z 

prešovských sídlisk. Predpremiéru filmu osobne uvedie prešovský rodák Michal Kunes Kováč a ďalší tvorcovia filmu. 

 

Nina 

 

PREŠOV. Kino Pocity v sobotu o 19.30 hod. prinesie film Nina. Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý 

doteraz poznala, sa jej rozpadá pred očami. Otec a mama tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len na 

seba. Nina im nerozumie, cíti sa opustená a oklamaná - nie je už takmer nič, čomu by mohla veriť. Keď je ohrozená jej 

účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok. Film osobne uvedú režisér Juraj Lehotský a strihač Rado 

Dúbravský. 

 

Pocity v kraťasoch: Busho 

 

PREŠOV. V sobotu o 21.00 hod. v Christianii odštartujú Pocity v kraťasoch. Víťazné filmy z 13. ročníka BUSHO - 

budapeštianskeho festivalu krátkych filmov. Pozrite si výbornú kolekciu krátkych hraných aj animovaných filmov, ktoré 

osobne uvedie spoluorganizátorka tohto festivalu Charlotte Symmons. 

 

Mesiac na vandrovke 

 

PREŠOV. Program pod umelou hviezdnou oblohou o Mesiaci a Slnku pre najmenších školákov začne vo Hvezdárni a 

planetáriu v sobotu o 11.00 hod. 

 

Furman z lisa ide 

 

PREŠOV. V sobotu o 16.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola uvedú rozprávku v rusínskom jazyku Furman z lisa ide. Cez 

piesne o koníkovi - ale i mnohé iné - sa rozpráva príbeh o Furmanovi, ktorý nachádza na sedliackom dvore nie jednu, lež 

hneď dve dievky na vydaj. Parádnicu Margitu a pracovitú Hanku. Dá Furman na rady prefíkanej gazdinej alebo 
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dobrosrdečného Smieška? Hudobná rozprávka na ľudové motívy s rusínskymi piesňami a hudbou Juraja Hatríka je 

určená predškolákom a mladším školákom. Účinkujú: Igor Latta a kolektív Klavírny sprievod: Tatiana Pirníková. 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania budú Osobnosti reformácie. Stretnutie bude v sobotu o 10.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom na Hlavnej. 

 

Farmárske trhy 

 

PREŠOV. Po našich úspešných handmade trhoch sme si pre vás pre zmenu pripravili jesenné farmárske trhy, kde si 

budete môcť nakúpiť a podporiť tak šikovných slovenských farmárov s kvalitnými potravinami, bylinkami, kávou a 

kadejakými ďalšími fajnotami. V sobotu o 14.00 hod. v Čokoládovni Čukoláda. 

 

Petanque 

 

LIPOVCE. Zlaté kopyto a Občianske združenie Kopytovská Ves pozývajú na Petanque. Akcia sa bude konať v sobotu o 

10.00 hod. v Zlatom kopyte v Kopytovskej doline v Lipovciach (okr. Prešov). Turnaj je otvorený pre organizovaných aj 

neoraganizovaných hráčov, k dispozícii je aj možnosť ubytovania. 

 

Zbohom 

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Domáce predstavenie bude v sobotu o 19.00 hod. v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou. 

Členovia FS Vranovčan predstupujú pred vás s posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme. K 

ľudskému životu. 

 

Smejko a Tanculienka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Dome kultúry Mier o 16.00 h si môžete pozrieť úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími 

chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou. Príde dokonca aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z 

tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú chýbať pesničky Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé 

káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj, ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu! 

 

Marek Koterski: Nenávidím 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra o 19.00 h si môžete pozrieť komédiu, ktorá získala na Kremnických gagoch 

Cenu Stana Radiča "Objav roka." Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám. 
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Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. To isté predstavenie si v rovnakom čase môžete 

pozrieť aj v nedeľu. 

 

Café Razy 

 

POPRAD. Koncert 4ka a afterparty odštartujú v Café Razy v Poprade v sobotu o 19.00 hod. 

 

Čarokrásne vrcholce borovíc 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h si môžete vypočuť komorný koncert. Účinkuje: Eugen 

Víglaský a Vlasta Kardó (fujara, gitara). 

 

Historické boje 

 

SNINA. V historickom parku sa odohrajú ukážky z prvej a druhej svetovej vojny. Nebudú chýbať zbojníci zo Zemplína. 

Predvedú sa aj policajní kynológovia, hasiči a spevácka skupina Kacarka. Začiatok o 13.00 hod. 

 

NEDEĽA 15. 10. 

 

Krása životu 

 

PREŠOV. DJZ - útvar osvetovej činnosti v Prešove pozýva na 43. ročník postupovej regionálnej súťažnej prehliadky 

folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov pod názvom Krása životu 2017 - 43. ročník, ktorá sa uskutoční 15. 

októbra 2017 v priestoroch Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove so začiatkom o 13. hod. Účinkujúci: 10 folklórnych 

skupín (230 účinkujúcich). 

 

Objavovanie Prešova 

 

PREŠOV. Pozývame všetkých milovníkov histórie, obzvlášť histórie mesta Prešov na cyklus stretnutí s názvom 

Objavovanie Prešova. Témou tohto objavovania budú Osobnosti reformácie. Stretnutie bude v nedeľu o 14.00 hod. pred 

Mestským informačným centrom na Hlavnej. 

 

Pocity dielňa: Ako sa robia zvuky do filmu? 

 

PREŠOV. V nedeľu o 16.00 hod. vo Wave klube odštartuje Pocity dielňa. Projekt s ukrajinským názvom "Kinokľ" má za 

cieľ priblížiť diváka k filmu. Stanete sa súčasťou filmu ako "foley artist" (čiže osoby, ktorá v Holywoode nahráva zvuky do 

filmov). Účastníci dielne sa zábavnou formou zapoja do tvorby zvukov pre ukážky z filmov Záhrada (r. Martin Šulík) a 

Tiene zabudnutých predkov (r. Sergej Paradžanov). Zvuky sa budú nahrávať pomocou rôznych predmetov (a prejavov). 
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Lektori následne zvuky zostrihajú do výsledných ukážok a svoje kolektívne dielo si pozriete na záver tejto kreatívnej 

dielne. 

 

Kino fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 

 

PREŠOV. V nedeľu o 15.00 hod. v Čukoláde odštartuje Kino fest Anča s animovanými filmami. Najlepšie animované filmy 

pre deti predstavuje kolekciu najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré nikde inde neuvidíš. Organizátori 

festivalu Fest Anča pripravili pásmo filmov s cieľom priniesť deťom a ich rodičom nezabudnuteľné vizuálne a príbehové 

zážitky zo sveta animácie. 

 

Plechový bubienok 

 

PREŠOV. V nedeľu o 17.00 hod. v rámci Festivalu Pocity film uvedú v kine Scala film Plechový bubienok. Skvelá filmová 

adaptácia románu Güntera Grassa. Film sleduje osudy postáv na pozadí premien mesta Gdaňsk. Rozprávačom je Oskar 

Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému svetu dospelých rozhodne pri svojich 

tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. 

 

Dogs + Prešov 770 II. 

 

PREŠOV. V nedeľu o 20.30 hod. v kine Scala prinesú film Dogs + Prešov 770 II. Kto vraví, že sa nebojí, klame. Štyri 

poviedky, ktorých základom sa stala jedna z najčastejšie sa prejavujúcich ľudských emócií. 4 režiséri, 4 kameramani 

vytvorili ilúziu napätia v samostatných príbehoch. 

 

Ako sova líške bájky čítala 

 

PREŠOV. Bábkové divadlo Babadlo v nedeľu o 16.00 hod. uvedie v KD Solivar hru Ako sova líške bájky čítala. 

Rozprávka zo zvieracej ríše, v ktorej sa snúbi niekoľko známych príbehov najznámejšieho gréckeho bájkara Ezopa. 

 

Cisárove nové šaty 

 

PREŠOV. V nedeľu o 16.00 hod. bude v PKO Čierny orol uvedená rozprávka Cisárove nové šaty. 

 

Max run 2017 

 

PREŠOV. Bežme spolu za Alexka a Sofinku, spoločne, bez predsudkov a bariér. Nemusíš byť bežec alebo hviezda 

telocvične - stačí, že máš srdce na správnom mieste. Príď si zabehať, precvič svoje telo a prispej súrodencom na to, aby 

mohli viesť plnohodnotnejší život. Celý výťažok zo štartovného ešte v deň konania behu odovzdáme maminke chorých 

detičiek. Bežať sa bude v ZOC Max v nedeľu o 9.00 hod. 
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Sabinovská hudobná jeseň 

 

SABINOV. Koncert speváckeho zboru Nostro Canto je pripravený v nedeľu v KC Na korze o 17.00 hod. 

 

Smejko a Tanculienka 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 10.00 h si môžete pozrieť úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími 

chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou. Príde dokonca aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z 

tretieho DVD Kuk, ani muk! 

 

ABBA Slovakia Tour 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h odznejú najväčšie hity legendárnej skupiny - naživo - na 

nerozoznanie od originálu. Zaspievať si môžete s najlepšou slovenskou revivalovou kapelou ABBA SLOVAKIA. Vyše 

dvojhodinový koncert hitov ako Super Trouper, Chiquita, Money Money Money, The Winner Takes It All, I have A Dream, 

Our Last Summer, Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You For The Music a ďalšie. 

 

Prečo sa práve radím s nocou 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka o 19.00 h si môžete vypočuť komorný koncert. Účinkuje: Marek 

Zászlós a Monika Chovanová (fujara, píšťalka, gitara). 

 

Šarkaniáda 

 

TREBIŠOV. Mesto Trebišov organizuje obľúbenú Šarkaniádu, ktorá je na programe od 14.00 hod. do 16.00 hod., na lúke 

pri zimnom štadióne. Na programe sú zaujímavé súťaže o najrýchlejšieho letca, ale aj o šarkana s najdlhším chvostom. 

 

PONDELOK 16. 10. 

 

Eugen Onegin 

 

PREŠOV. Hru Eugen Onegin prinesie Divadlo Jonáša Záborského v pondelok o 10.00 a o 18.30 hod. v historickej 

budove DJZ. 

 

Terry Oldfield a Soraya 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

PREŠOV. Prvýkrát na Slovensku! V pondelok o 16.00 hod. v PKO Čierny orol. Koncert svetoznámeho britského 

skladateľa a hudobníka Terryho Oldfielda s manželkou Sorayou. Terry Oldfield je brat Mike Oldfielda a Sally Oldfield. 

Terry začal svoju sólovú kariéru v 70. rokoch, odvtedy vydal desiatky albumov a skomponoval hudbu pre mnoho 

dokumentárnych filmov. S manželkou Sorayou vytvorili spoločnú hudbu, ktorá vo vás zanechá neopakovateľný zážitok a 

úžasný pocit, ktorý prinášajú vďaka prekrásnym skladbám, Terryho hre na flauty a gitaru, spevu a takisto spevu a hre na 

klávesy Soraye. Nenechajte si ujsť prvý koncert Terryho Oldfielda a Soraye na Slovensku! Jedinečná príležitosť vidieť a 

zažiť neopakovateľnú atmosféru v krásnom prostredí PKO Prešov - Čierny Orol s čarovnou a dychberúcou hudbou, ktorú 

k nám prinesú Terry a Soraya už tohto roku v októbri. 

 

Pokračovanie na strane 19. 

 

Szidi Tobias 

 

PREŠOV. V ponelok o 18.00 hod. sa v Literárnej kaviarni Viola predstaví známa speváčka Szidi Tobias. SZIDI TOBIAS, 

slovenská herečka a speváčka maďarského pôvodu patrí k najvýraznejším hudobným osobnostiam spievaného šansónu 

nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Jej umelecká charizma a špecifické zafarbenie hlasu sú kombinácia pre 

silný umelecký zážitok. Pre svoje publikum koncertuje už niekoľko rokov. Jej umelecký prístup je príznačný svojou 

vyšperkovanosťou a citom pre spájanie textu a hudby, s dôrazom na detail a zachytenie okamihu. Každý jej hudobný 

počin je akýmsi spievaným divadlom s mimoriadne silným akcentom na obsahovú zložku. Szidi Tobias na koncerte vo 

Viole uvedie skladby zo svojho novonahraného výberového dvojalbumu Sedmoláska. 

 

Jeseň života 

 

LIPANY. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás mladých. Spoločne si ich uctime pri slávnostnom stretnutí s 

priateľmi v Mestskej galérii. V kultúrnom programe vystúpia žiaci Gymnázia Lipany a ZUŠ Lipany. Vstup voľný. 

 

Zimná záhrada 

 

STARÝ SMOKOVEC. V Kaviarni a čajovni U Vlka si o 19.00 h môžete vypočuť poetické texty Kataríny Hrčkovej. rednesú 

ich Žofia Fridrichová a Zuzana Šimová. 

 

Na koho to slovo padne 

 

STARÁ ĽUBOVŇA. O 19.00 h si v malej Športovej hale môžete pozrieť groteskný príbeh piatich indivíduí uzavretých v 

jednej miestnosti v spoločnosti jedného revolvera. Hrajú: L. Latinák, R. Jakab, J. Kemka, M. Miezda a V. Kobielsky. 

 

Grafiky detí a mládeže 
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HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum vo svojich výstavných priestoroch ponúka prezentáciu tvorby mladých grafikov z piatich 

európskych krajín Karpatskej kotliny. Výstava nesie názov Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017. Medzi 230 

vystavujúcimi autormi sa prezentujú aj dvanásti mladí grafici z Humenného. Výstava potrvá do 3. 11. 

 

Výstava fotografií 

 

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum ponúka výstavbu fotografií nórskej drevenej sakrálnej architektúry Drevené chrámy z 

Nórska. Vystavujú slovenskí fotografi Peter Filakovský a Miroslav Porochnavý. Starobylú architektúru a skvosty 

škandinávskych drevených chrámov si môžu návštevníci pozrieť do 31. októbra. 

 

MÁRIA PIHULIČOVÁ JANA PISARČÍKOVÁ ZUZANA ROČEŇOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Raz ste hore, raz ste dole 

 [Šport; 233/2017; 10/10/2017; s.: 9; PETER JAČIANSKY ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

Pre úpravy na miestnom štadióne boli futbalisti Spišskej Novej Vsi na začiatku sezóny nútení odohrať sériu zápasov na 

ihriskách svojich súperov. V septembri však konečne nastúpili na prvý duel aj doma. V ňom zdolali Inter a neskôr aj 

Komárno. Ale to sú ligoví nováčikovia. Lenže Skalica je na druholigové pomery predsa len iná váhová kategória, a tak 

víťazstvo 1:0 muselo Spišiakov potešiť. 

 

Samozrejme, s týmto výsledkom sme veľmi spokojní a dá sa povedať, že aj s predvedenou hrou. Skalica patrí k 

najväčším favoritom na postup do najvyššej súťaže. Má kvalitné mužstvo, ale poznali sme spôsob jej hry, a preto sme sa 

dobre pripravili. Prvý polčas nebol celkom podľa našich predstáv, ale po zmene strán sme zlepšili našu hru a v úvodných 

dvadsiatich minútach sme boli lepší ako súper, čo napokon rozhodlo o zápase," povedal nám asistent trénera Branislav 

Ondáš. Na Spiši momentálne prežívajú dobré časy, v posledných piatich dueloch totiž mužstvo získalo 12 bodov. Len 

Seredi sa darilo v spomínanom období lepšie, tá získala ešte o bod viac. "Tešíme sa z toho, avšak vo futbale to býva 

rovnako ako v živote: raz ste hore a raz ste dole, čiže ako na hojdačke. Momentálne sa nám darí a boli by sme radi, ak by 

sme udržali našu športovú formu čo najdlhšie a zbierali body." Jediný gól v zápase proti tímu MFK Skalica strelil Lukáš 

Kubus, pre ktorého to bol šiesty presný zásah v aktuálnom ligovom ročníku. Bude tento hráč streleckým lídrom tímu 

počas celej sezóny? "Na to je ešte príliš skoro, ale má všetky predpoklady na to, aby bol najlepším strelcom nášho 

mužstva. S týmto zámerom sme ho brali do Spišskej Novej Vsi. Ja ho poznám už dlhšie a viem, že je to futbalista, ktorý 

sa dokáže pravidelne dostávať do gólových príležitostí a keď je v hernej pohode, tak ich dokáže premieňať. Zatiaľ sa mu 

darí celkom dobre," skonštatoval kouč Spišiakov. V nasledujúcom kole sa hráči Spišskej Novej Vsi predstavia v 

Šamoríne, zmerajú si teda sily s mužstvom, ktoré podáva v tejto sezóne kolísavé výkony. "Šamorínčania začali v 

posledných kolách zbierať body, ich forma určite rastie. My však budeme cestovať krížom cez celú republiku, a teda 

chceme uhrať nejaký bod. Sme si vedomí sily všetkých protivníkov, ale výsledky ukazujú, že každý môže hrať s každým a 
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ak sa dobre pripravíme, tak potom verím, že máme šancu zabodovať," dodal na záver Branislav Ondáš. PETER 

JAČIANSKY 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Na pódiu pre víťazov boli aj Kluknavčan, Spišiak a Sviťanka 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667556/na-podiu-pre-vitazov-aj-kluknavcan-spisiak-a-svitanka.html 

 

Na košickom maratóne sa nestratili ani bežci zo Spiša. 

 

KOŠICE. Na 94. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach počas prvej októbrovej nedele 2017 dominovali 

africkí bežci a bežkyne. 

 

Štartovala tam i početná skupina bežcov z nášho regiónu. V štartovnom poli takmer 13 000 pretekárov, čo je účastnícky 

rekord, sa Podtatranci a Spišiaci nestratili. 

 

V hlavnej športovej disciplíne tohto podujatia – maratónskom behu (42 195 m) obsahovala výsledková listina mená v cieli 

klasifikovaných 1272 mužov a 212 žien, ktorí trať úspešne dokončili v časovom limite 6 hodín. 

 

Zimmerman bol tretí Slovák 

 

Prvých osem priečok obsadili Afričania. Za nimi cieľovú pásku preťali traja Slováci v poradí Tibor Sahajda, Jozef Urban 

(obaja z TJ Obalservis Košice), Marián Zimmermann z Kluknavy. 

 

Pokiaľ od dvoch najlepších Slovákov – slovenských reprezentantov sa toto umiestnenie čakalo, o Kluknavčanovi 

Mariánovi Zimmermannovi nepadla v predpovediach organizátorov ani zmienka. 

 

Staronový bežecký kráľ Tatier, civilným povolaním psychológ pracujúci v Gelnici, sa však na svoj druhý maratónsky štart 

v živote pripravoval veľmi zodpovedne. 

 

Po Podtatranskom polmaratóne a Behu Novoveskou Hutou prvý a tretí septembrový deň celý mesiac vôbec nesúťažil, 

venoval sa iba tréningom. Hoci sám nevedel, či vôbec pobeží. 

 

"Buď budem bežať maratón, alebo budem v pôrodnici pri manželke," vyjadril sa 32-ročný pretekár začiatkom septembra. 

Nakoniec stihol obe záležitosti. 

 

"Môj druhý maratón v živote som si po hektickom týždni ( v piatok sa mi narodilo štvrté dieťa, synček Tobiáš) chcel užiť. V 

sobotu však prišlo prechladnutie a obavy... Vôbec sa však nenaplnili. Výsledok? Obhájené tretie miesto medzi Slovákmi z 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667556/na-podiu-pre-vitazov-aj-kluknavcan-spisiak-a-svitanka.html
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minulého ročníka, zlepšenie celkového umiestnenia medzi mužmi o šesť priečok na 11. miesto a hlavne osobný rekord 

na úrovni 2:33:01, čo predstavuje zlepšenie oproti vlaňajšku o vyše 7 minút. Tento môj tohtoročný maratón venujem 

špeciálne malému Tobiáškovi a jeho mamke. Bežal som presne podľa tempa, aké sme si povedali s trénerom Martinom 

Holečkom, teda 3:35 min na kilometer," spresnil po dobehnutí. 

 

Z výsledkov 

 

Maratón (42 195 m): 

 

Muži bez rozdielu veku: 1. Reuben Kiprop Kerio – Keňa – 2:08:12, 9. Tibor Sahajda – Obalservis Košice – 2:18:44 hod 

(najlepší Slovák), 10. Jozef Urban – Obalservis Košice – 02:21:51 hod (druhý najlepší Slovák), 11. Marián Zimmermann – 

pro-body.sk & ZRT Kluknava – 2:33:01 hod (tretí najlepší Slovák), 36. Vladimír Gombár – Poprad Rocks – 2:53:02 hod, 

72. Peter Gallik – AO Svit – 2:59:45 hod. 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 1. Roman Švarc – Podbanské – 2:44:31 hod (bez rozdielu veku 18.), 4. Július Kaľavský – All 

4Run Margecany – 2:46: 35 hod (bez rozdielu veku 39.), 16. Daniel Sýkora – Poprad – 2:57:22 hod. 

 

Muži od 50 rokov: 1. Jozef Molčan- Slávia TU Košice – 2:52:55 hod, 31. Jozef Ambroz – Olymp Slovakia/Bežecký klub 

Poprad – 2:29:31 hod, 40. Vladimír Veľký – Novoveská Huta – 3:37:55 hod. 

 

Muži od 60 rokov: 1. Milan Hrušovský – STEZ Spišská Nová Ves – 3:14:51 min, 32. František Gallik – Svit – 4:03:51 

hod. 

 

Muži od 70 rokov: 1. Ján Hazucha – Zvolen – 3:36:58 hod, 6. Július Smolár – MK Tatran Spišská Nová Ves – 4:17:00 

hod. 

 

Ženy – bez rozdielu veku: 1. Chelia Jerotich – Keňa – 2:27:34 hod, 9. Katarína Lamiová – Košice, ESET – 2:58:06 hod. 

 

Ženy od 40 do 49 rokov: 1. Silvia Sebestian – BK JG Žilina – 3:02: 05 hod, 29. Katarína Gerényiová – Poprad – 3:48:24 

hod, 21. Jana Perinajová – Svit – 3:54:59 hod, 35. Daniela Garneková – 1.BK Spišská Nová Ves – 4:11:00 hod, 50. 

Michaela Štoselová – Poprad – 4:27:20 hod. 

 

Ženy od 50 rokov: 1. Danica Božová – Bežecký klub Poprad / Svit – 3:30:06 hod (bez rozdielu veku 19.), 2. Iveta 

Vastušková – Poprad -3:42:56 (bez rozdielu veku 35.), 3. Ildiko Varga – Maďarsko- 3:45:42 hod, 6. Eva Berníková – ŠKP 

Spišská Nová Ves – 4:02:36 hod. 

 

Ženy od 60 rokov: 1. Alžbeta Tiszová – TMS International Košice – 3: 53:28 hod. 
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Späť na obsah 

 

1.31.  Opustí úspešný tréner Javorčík reprezentáciu? 

 [Nový Čas; 233/2017; 10/10/2017; s.: 26,27; rag ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Autor - rag  Foto: tasr 

 

BRATISLAVA - Nečakaný krok. Hoci sa hokejová sezóna na reprezentačnej úrovni ešte poriadne ani nezačala, v 

slovenských výberoch sa už schyľuje k vážnej zmene. Čoraz hlasnejšie sa hovorí, že Norbert Javorčík (42) skončí pri 

výbere do 18 rokov, s ktorým na jar v pozitívnom zmysle slova ,,pobláznil" na domácich majstrovstvách sveta juniorov 

celú krajinu. 

 

Po úspešnom svetovom šampionáte v  Poprade a  Spišskej Novej Vsi sa Norbertovi Javorčíkovi skončila zmluva a  

prihlásil sa do  výberového konania na miesto trénera SR 20, hoci sa ozývali hlasy, že by mohol prevziať už aj A-tím! To 

povedal napríklad Ľubomír Višňovský. Obe možnosti napokon padli, trénerom dvadsiatky zostal Ernest Bokroš a mladý 

ambiciózny kouč prijal ponuku z  Banskej Bystrice, kde vedie taktiež juniorov. Popri tom naďalej zostal aj pri 18-tke, no 

podľa našich informácií to už čoskoro platiť nemusí. ,,Rokujeme o  rôznych možnostiach, ale nechcem to viac 

komentovať. Všetko je otvorené a nerád by som to ďalej komentoval. Momentálne platí, že som naďalej trénerom 

reprezentačnej osemnástky," povedal včera pre Nový Čas ambiciózny tréner. V  zákulisí sa hovorí, že Norbert Javorčík 

sa pred pár dňami stretol s generálnym manažérom reprezentácií Miroslavom Šatanom a hovorili o ďalšej spolupráci, ako 

by mala najlepšie fungovať. Najväčším problémom je zrejme skĺbiť povinnosti v  banskobystrickom klube a národnom 

tíme, ktorému vraj nemôže odovzdávať sto percent. Javorčík navyše už v  auguste po  neúspešnom Memoriáli Ivana 

Hlinku apeloval na SZĽH, aby pokračovala centralizovaná príprava 18-tky a  aby sa opätovne prehodnotilo zrušenie jej 

účinkovania v juniorskej lige. 

 

foto: 

 

Na aprílových MS 18 mal Norbert Javorčík k dispozícii výbornú generáciu hráčov. 

 

Ambiciózny tréner už rokoval aj s Miroslavom Šatanom. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Novák: V nemom úžase sme pozerali, čo sa robí 

 [Korzár; 233/2017; 10/10/2017; s.: 13; MARIÁN SZŰCS, JURAJ BERZEDI ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Kotleba sa na ľadovú plochu dostal na pozvanie klubu z Detvy alebo minimálne s jeho vedomím a súhlasom. 
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BRATISLAVA. To, že čestné buly pred zápasmi vhadzujú osobnosti, nie je v hokeji ničím výnimočným. Nebývajú to však 

politici, hlavne nie počas kampane. Už o necelý mesiac sa pritom konajú voľby, v ktorých predseda Ľudovej strany Naše 

Slovensko Marian Kotleba opätovne kandiduje na post župana. 

 

Boli prekvapení, keď ho videli 

 

Hráči pritom nič netušili. "Nikto zrejme nevedel, že (Kotleba – pozn. red.) príde vhodiť úvodné buly. V šatni nám nikto nič 

nepovedal," reagoval hráč Detvy Lukáš Novák, rodák zo Spišskej Novej Vsi. "Boli sme poriadne prekvapení, keď sme 

videli, ako kráča po ľade. V nemom úžase sme pozerali, čo sa robí," priznal Novák. "Po zápase sme sa už o tom nebavili. 

Šport a politika by sa nemali spájať. To, že mu kapitáni podali ruku, považujem za normálne," dodal. 

 

Nagy sa nevyjadril, Lašák sa ho zastal 

 

Kapitáni Sládok a Nagy sa k situácii pred zápasom nechceli vyjadriť. Bývalý hráč a v súčasnosti tréner brankárov v 

reprezentácii Ján Lašák sa ich zastal. "Pre hráča je to iná situácia ako pre divákov. Hokejista je tesne pred zápasom v 

tranze. Keď ich o tom nikto neinformoval, Laco Nagy vtedy o tom neuvažoval a podal mu ruku. Niežeby nemal vlastný 

úsudok, ale preto, že bol sústredený na zápas," reagoval Lašák. "Ťažko povedať, čo by som robil ja. Pred zápasom som 

už prepnutý a sústredený. Každý ceremoniál, ktorý predlžoval úvodné buly, mi prekážal," dodal. 

 

Čiliak: Ľupták je ako dobytok 

 

Šéfom i majiteľom detvianskeho hokejového klubu je kontroverzný funkcionár Róbert Ľupták. Má povesť hulváta. Pre 

agresívne správanie k fanúšikom i hráčom súpera ho už viackrát potrestala disciplinárka. "Leje na hráčov a divákov z VIP 

tribúny pivo, správa sa ako dobytok a potom príde pracovať na zväz k mládeži," kritizoval Ľuptáka v minulosti brankár 

Marek Čiliak. V minulej sezóne Ľupták po prehranom zápase vulgárne vynadal útočníkovi Trenčína Marcelovi Hossovi. 

Na zasadnutí výkonného výboru nadával dokonca aj šéfovi zväzu Martinovi Kohútovi. 

 

Trest asi nedostane 

 

Ľupták je pritom okrem klubu z Detvy aj šéfom prvej ligy, čo je druhá najvyššia hokejová súťaž na Slovensku, a je tiež 

členom výkonného výboru hokejového zväzu. V pondelok nedvíhal telefón. Jeho reakciu sprostredkovalo iba vedenie 

Tipsport ligy. "Ospravedlňujeme sa fanúšikom za neúmyselné spojenie hokeja s politikou. Neuvedomili sme si dôsledky 

takéhoto konania, ktoré mohlo určitým spôsobom poškodiť pozitívny imidž Tipsport ligy a dôveru fanúšikov," uviedol v 

stanovisku Ľupták. Za Kotlebu na ligovom zápase však zrejme on ani jeho klub nedostane žiadny trest. Lintner uviedol, 

že "spájanie ligy s politikou je v rozpore s internými smernicami a závažným priestupkom", ale o prípadnom treste 

nepovedal nič. 

 

MARIÁN SZŰCS, JURAJ BERZEDI 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Gumy aj lak. Hubári sa sťažujú, že im v lesoch ničia autá 

 [SME; 233/2017; 10/10/2017; s.: 2; Peter Kapitán ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

 

Autá pri lesných cestách lákajú vandalov aj zlodejov. Niektorí tvrdia, že pneumatiky vypúšťajú, aby zabránili 

znečisťovaniu lesa. 

 

BRATISLAVA. Najrôznejšie druhy húb v posledných dňoch lákajú do lesov množstvo ľudí, ktorí sa na internete chvália 

svojimi nálezmi. Radosť z plného košíka počas uplynulého víkendu niekoľkým pokazili zatiaľ neznámi vandali. "Doobeda 

sme boli s mužom na hubách v lese pri Veľkých Levároch a niekto nám prepichol gumy na aute," píše na stránke 

Nahuby.sk Margita Heráková. Rezervu si museli požičať od ďalšieho z hubárov. Ten hovorí, že sa mu to isté stalo minulý 

týždeň, známemu zasa rozbili bočné okno a ukradli autorádio. Podobné príbehy opísali desiatky hubárov. Radka 

Širgovská z Popradu hovorí, že jej pred troma rokmi, keď bola na hubách, auto ukradli. Polícia detailnú štatistiku o 

podobných udalostiach nevedie, všetky prípady zaznamenáva ako poškodzovanie majetku. Odporúča, aby ľudia 

parkovali na miestach, kde sa neustále pohybujú ľudia, prípadne sú sledované, kde je riziko poškodenia auta nižšie. Bez 

priamych dôkazov, ako je fotografia či svedok, málokedy dokáže vypátrať vinníka. Oslovení starostovia dedín v okrese 

Malacky, kam sa na huby chodí najčastejšie, hovoria, že o nejakých nájazdoch vandalov na autá nevedia nič. Napríklad 

obecná polícia vo Veľkých Levároch podľa informácií z obecného úradu tento rok podobné prípady neriešila. "V minulosti, 

keď boli prepichnuté pneumatiky na autách v lese, tak sme o tom vedeli, aj polícia sem preto chodila. Ale tento rok 

neviem o ničom," hovorí starosta Studienky Peter Soukup. Dôvodom, prečo sa o vandalizme na autách hubárov oficiálne 

veľa nevie, môže byť aj to, že ľudia polícii nedôverujú. Vodiči, ktorým niekto poškrabal lak či rozbil okno, hovoria, že 

policajti situáciu síce zdokumentovali, ale odkázali, že ak nemajú havarijné poistenie, nikto im škodu nepreplatí. 

"Prepichnuté gumy? Väčšinou to robia domáci a popravde sme to robili ako chlapci aj my," píše v jednej z hubárskych 

skupín na facebooku muž vystupujúci ako Escadron Hamman. Tvrdí, že hubári sú v poriadku, ale prekážajú mu ľudia, 

ktorí v lese zahadzujú odpadky. Mnohí diskutujúci sa sťažujú aj na to, že niektorí by najradšej chceli zbierať priamo z 

auta. "Takto to ľudí odradí, milé slovo nepomôže," píše Hamman. Okrem ochrany prírody sa niektorí ľudia snažia chrániť 

si svoj revír. Branislav Orinčák zo Spišskej Novej Vsi hovorí, že obyvatelia Važca sa stále sťažujú, že tam chodia cudzí 

ľudia a vyhrážajú sa, že im poškodia autá. Cez víkend je cesta medzi Malackami a Studienkou zaplnená autami, niektoré 

parkujú aj na lesných cestách či autobusových zastávkach. "Niekedy sú rampy otvorené, ľudia tam vojdú autom, ale keď 

chcú vyjsť, sú zavreté. Potom musia hľadať horára a tam hrozí aj sankcia," vysvetľuje hovorca Lesov SR Marián Nosáľ. 

Ak nejde o chránené územie, väčšinou je to pokuta do 66 eur. 

 

Peter Kapitán © SME 

 

Späť na obsah 
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1.34.  Michalovskí hokejisti sú pri streleckej chuti 

 [dolnyzemplin.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Róbert Andrejov ; Zaradenie: Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne] 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20667312/michalovski-hokejisti-su-pri-streleckej-chuti.html 

 

Dukla na svojom ľade valcuje, vonku však už trikrát v rade prehrala. 

 

MICHALOVCE. Prvoligoví hokejisti Michaloviec pokračujú v nevyrovnaných výkonoch. 

 

Na "domácom" štadióne vo Vranove nad Topľou vyhrali všetkých päť doterajších zápasov (stratili v nich len jeden bod). 

 

Vonku však hrajú ako vymenení, pretože zo štyroch duelov dokázali vyťažiť len štyri body, keď za kratší koniec ťahali až 

v troch prípadoch. Naposledy neuspeli v Spišskej Novej Vsi, kde prehrali 5:6 po predĺžení. 

 

Musia to začať riešiť 

 

S výsledkami a hlavne výkonmi vôbec nie je spokojný tréner HK Dukla Ingema Miroslav Ihnačák, podľa ktorého sú jeho 

zverenci vonku ako iné mužstvo. 

 

"Už to vyzeralo, že po dvoch vysokých domácich výhrach nad rezervou Nových Zámkov a Považskou Bystricou ide naša 

forma smerom nahor, avšak opak bol pravdou. Súboj na Spiši nás opäť vrátili nohami na zem. Vonku vôbec nehráme 

podľa predstáv, preto to budeme musieť nejako začať riešiť. Nie sme spokojní s výkonmi niektorých jednotlivcov," kriticky 

poznamenal Ihnačák, ktorý nevylúčil, že v najbližších dňoch sa v kádri môžu udiať zmeny. 

 

K dvom už aj došlo v minulom týždni, keď tím opustil center Rastislav Gašpar a naopak, pribudol doň útočník Michal 

Kabáč z Liptovského Mikuláša. 

 

Urobili individuálne chyby 

 

Práve tento rodák z Trstenej, držiteľ bronzovej medaily z juniorských MS spred dvoch rokov, strelil na Spiši jeden z 

piatich gólov Dukly, avšak na víťazstvo nestačil. 

 

"Znovu sme mali problémy s pohybom a opäť sme nezačali dobre. Rýchlo sme inkasovali, ale v druhej tretine sme piatimi 

gólmi skóre otočili. Práve v tomto dejstve hry sa už náš výkon podobal na ten, aký by sme chceli vidieť. V závere sme 

však vedenie neudržali a nevyšlo nám ani predĺženie. Oba góly sme dostali po individuálnych chybách. Bol to vyrovnaný 

zápas, v ktorom chceli vyhrať obaja, napokon sa to podarilo domácim," doplnil Ihnačák. 

 

V tomto týždni sa Zemplínčania predstavia až dvakrát "doma" vo Vranove, kde v stredu privítajú HC Bratislava a v piatok 

Topoľčany. 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20667312/michalovski-hokejisti-su-pri-streleckej-chuti.html
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Tabuľka 

1. Prešov 9 7 0 0 2 40:17 21 

2. Skalica 8 6 1 0 1 38:16 20 

3. Michalovce 9 5 1 1 2 44:24 18 

4. Dubnica n/V 9 5 1 1 2 30:20 18 

5. Topoľčany 8 4 2 1 1 29:23 17 

6. Sp. Nová Ves 9 3 1 2 3 38:39 13 

7. HC Bratislava 8 3 0 0 5 19:27 9 

8. N. Zámky B 8 2 0 0 6 17:44 6 

9. Trnava 7 1 0 0 6 16:31 3 

10. P. Bystrica 8 1 0 0 7 25:49 3 

Orange 20 5 0 1 2 2 15:21 4 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 10. októbra 

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

https://korzar.sme.sk/c/20666084/pohotovost-v-lekarnach-utorok-10-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. 

https://korzar.sme.sk/c/20666084/pohotovost-v-lekarnach-utorok-10-oktobra.html
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Stropkov 

 

Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

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

 

Spišská Nová Ves 

 

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. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Viva, Mierová 94 

 

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

 

Poprad 
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BENU, Teplická cesta 4359/3 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň Pri fontáne, Námestie slobody 28/26 

 

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

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

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

 

Svidník 

 

MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

TILIA Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Lekáreň Vihorlat, Strojárska 607 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

APIS, M. R. Štefánika 3481/54, +421 0566685810 
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Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

SCHNEIDER, Prof. Hlaváča 18 +421 0902/954 947 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Pacienti si cestu k linke proti korupcii nenašli 

 [kosice.korzar.sme.sk; 10/10/2017; Katarína Gécziová ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20668587/pacienti-si-cestu-k-linke-proti-korupcii-nenasli.html 

 

Len fakultná nemocnica v Prešove potvrdila, že jej nejaké podnety prišli. 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Z nemocníc na východnom Slovensku, ktoré Korzár oslovil, len fakultná nemocnica v 

Prešove potvrdila, že jej nejaké podnety od ľudí prišli. 

 

"O korupcii v zdravotníctve takmer každý hovorí, ale málokto je ochotný reálne konať a pomenovať konkrétnosti. Vážim si 

každého, kto preukáže svoj občiansky postoj, nadobudne odvahu a nahlási trestný čin, ktorý vrhá negatívny tieň na 

všetkých poctivých a profesionálnych lekárov na Slovensku," s týmito slovami oznamoval zavedenie protikorupčnej linky v 

júni 2015 vtedajší minister zdravotníctva Viliam Čislák (nom. Smer). 

 

Zavedené boli emailové adresy pre všetkých občanov, ktorí na nich do dnešných dní môžu poukázať na akékoľvek ich 

podozrenie z korupcie. 

 

Ľudia sa tiež mohli o svoje skúsenosti podeliť na telefónnej linke nemocníc. 

 

Miniprieskum Korzára medzi opýtanými nemocnicami na východnom Slovensku v praxi ukazuje, že v prípade tohto 

opatrenia na boj proti úplatkom v zdravotníctve ostalo skôr pri slovách. 

 

Košická bola prvá 

 

Prvou štátnou nemocnicou, v ktorej začala linka fungovať bola Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20668587/pacienti-si-cestu-k-linke-proti-korupcii-nenasli.html
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Riaditeľ nemocnice Milan Maďar vtedy zavedenie takejto linky pomenoval ústretovým krokom k pacientom a opatrením, 

ktorým sa nemocnica viac otvorila pacientom. 

 

Dnes hovorkyňa univerzitnej nemocnice Ivana Stašková uvádza, že na protikorupčnú linku im neprišiel žiaden podnet na 

prešetrenie korupcie. 

 

Mimo linky nejaké dostali a tie boli podľa hovorkyne "vyhodnotené ako sťažnosti a odstúpené na kontrolné oddelenie na 

riadne vybavenie". 

 

Napriek tomu, že si k linke pacienti cestu nenašli, jej existenciu vnímajú v košickej univerzitnej nemocnici pozitívne. 

 

"Do dnešného dňa sme nedostali žiaden podnet," odpovedali takmer totožne z Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

 

Rovnako reagovali aj z Nemocnice Poprad, a. s. 

 

Napriek tomu aj v Poprade si myslia, že linka je jedným z prostriedkov ochrany pacienta a jej fungovanie považujú za 

opodstatnené. 

 

V Prešove zapísali 6 sťažností 

 

Z Korzárom oslovených nemocníc jedine Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana potvrdila, že na linke prijali od 

začatia jej fungovania anonymné podnety od pacientov. 

 

Celkovo ich prišlo šesť. 

 

Hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková popisuje, že sa týkali napríklad poskytovania ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti, alebo súviseli s neetickým správaním sa zdravotníckeho pracovníka. 

 

Pokračuje však, že všetky podnety vyhodnotili ako neopodstatnené, keďže "z vykonaného preverovania nevyšlo najavo 

porušenie právnej povinnosti. Napriek tomu 3 podnety boli postúpené príslušnému orgánu na prejednanie priestupku, 

ktorý disponuje účinnejšími nástrojmi odhaľovania prípadných deliktov." 

 

Očakávania a realita 

 

Prešovská nemocnica napriek tomu nepovažuje zavedenie linky do života za márne. 

 

Pripúšťa však, že očakávania na začiatkoch boli iné ako je realita. 
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"Protikorupčná linka má svoje opodstatnenie, hoci možno nie je využívaná v takej miere, s akou sa pôvodne počítalo," 

doplnila Cenková. 

 

Svet zdravia má interné normy 

 

Korupciu vo svojich zdravotníckych zariadeniach si sleduje aj Svet zdravia (patrí skupine Penta, pozn. red.), sieť 

regionálnych nemocníc, ktorá má svoje zastúpenie aj vo viacerých nemocniciach na východnom Slovensku v mestách 

Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Humenné, Svidník či Stropkov. 

 

Hovorca Sveta zdravia Tomáš Král konštatuje, že v posledných dvoch rokov neevidovali žiaden interný podnet s 

nahlásením korupcie. 

 

"V jednej nemocnici sme mali emailový podnet zo strany pacienta. Ten sme okamžite riešili s vedením nemocnice." 

Doplnil, že protikorupčnú oblasť má sieť nemocníc definovanú internou smernicou a etickým kódexom. 

 

Ministerstvo zdravotníctva v roku 2015 spustilo aj vlastnú antikorupčnú mailovú adresu. 

 

Do uzávierky nereagovalo ako sa jeho linka využíva, či koľko podnetov a akého znenia od pacientov dostalo. 

 

Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníkov Korzár a Sme. 

spravodajstvo/linka/nemocnice 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Spišiaci potvrdili stúpajúcu formu aj doma proti Skalici 

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

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667886/spisiaci-potvrdili-stupajucu-formu-aj-doma-proti-skalici.html 

 

Novoveskí futbalisti sa posúvajú v tabuľke 2. ligy nahor. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stále sa lepšiaci Spišiaci privítali v sobotu v 11. kole 2. futbalovej ligy náročného súpera zo špice 

tabuľky, Skalicu. 

 

Domáci tím zásluhou enormne vynaloženej tvrdej práce a zodpovedného výkonu celého kolektívu od úvodu zápasu im v 

ceste k naplneniu tohto ich cieľa evidentne zabránil. 

 

Novovešťania navyše opäť naplno potešili aj vlastných verných fanúšikov, ktorých výkony a dosiahnuté vynikajúce 

výsledky mužstva priťahujú do hľadiska čoraz väčší ich počet. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20667886/spisiaci-potvrdili-stupajucu-formu-aj-doma-proti-skalici.html
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Dosiahnuté tri body hostiteľov popritom neboli len potvrdením neustále narastajúcej formy každého hráča, ale i skvelej 

atmosféry v tíme. 

 

Veľký podiel na dosiahnutých víťazstvách má samozrejme vždy celý mančaft, ale v súčasnosti je v ňom azda najväčším 

hrdinom veľmi skúsený ostrostrelec Lukáš Kubus, ktorý svoje gólové prednosti a umenie dokonale preukázal aj v tomto 

meraní síl. 

 

Zásluhou jeho výborného zakončenia v druhej časti duelu domáci evidentne nemilo prekvapili Skaličanov, ktorí až do 

samého záveru už nedokázali nájsť vhodnú odpoveď na to, aby dokázali proti bojovne hrajúcim hostiteľom zaznamenať 

aspoň vyrovnávajúci gól. 

 

Hlasy po zápase 

 

Po vzácnom plne bodovom zisku bol po stretnutí veľmi spokojní a šťastný aj kormidelník Spišiakov Branislav Ondáš. 

 

"Vedeli sme, že Skalica je vážnym kandidátom na postup do Fortuna ligy a popredný tým druholigovej tabuľky. Je to 

mužstvo,kde všetko funguje na profesionálnej úrovni. Súper to potvrdil aj v zápase,mali viac z hry, no chlapci výborne 

plnili úlohy, ktoré sme si pred zápasom stanovili. Prvý polčas nebol celkom podľa našich predstáv, nevedeli sme 

výraznejšie podržať loptu a boli sme málo nebezpeční. Skalicu sme však držali na dištanc až na jednu situáciu,kde 

nastrelili žrď. Do druhého polčasu sme nastúpili podstatne lepšie, boli sme aktívnejší ako hostia. Vyústením bol gól 

Lukáša Kubusa, ktorý v ťažkej situácii bravúrne obišiel brankára a z veľkého uhla dokázal presne namieriť do odkrytej 

brány. Tento gól akoby chlapcom dodal energiu, príkladne všetci bojovali a makali jeden za druhého. Záverečný tlak sme 

ustáli a tešíme sa teda z ďalšieho víťazstva proti nesmierne kvalitnému mužstvu. Myslím, že dôležitým faktorom nášho 

víťazstva boli naši diváci, ktorí chlapcom neskutočne fandili a prinútili ich siahnuť na dno svojich síl. V zápise o stretnutí 

ich bolo uvedených len niečo cez 300, ale skutočný počet sa pohyboval cez 800. Najbližšie nás čaká veľmi ťažký zápas v 

Šamoríne, pretože tento kolektív v posledných zápasoch začína bodovať a v tabuľke stúpa čoraz vyššie. Čo sa týka nás, 

my máme týždeň na to, aby sme sa na nášho najbližšieho súpera čo najlepšie pripravili. Určite nebudeme cestovať cez 

celé Slovensko len na výlet, ale urobíme všetko pre to, aby sme domácim uchmatli nejaký bodík." 

 

Prejavené nadšenie a radosť nechýbala ani kanonierovi Sp. N. Vsi Kubusovi, ktorý svojím presným zásahom rozhodol o 

zaslúženom víťazstve, ktoré v mužstve pridalo ešte viac elánu a hernej pohody. 

 

"Od samého úvodu merania síl bolo na všetkých chlapcoch vidieť, že sú veľmi hladní po víťazstve a chcú v čo najväčšom 

rozsahu potvrdiť vyloženú a poctivú tréningovú prácu. Všetci sme sa usilovali bojovať a na ihrisku ísť na 100 percent. 

Keďže sa nám tým pádom darí dosahovať senzačné výhry je to potvrdením toho, že sa tu nachádza výborná partia 

hráčov a všetci pravidelne ťaháme za jeden koniec povrazu. Celé mužstvo popritom usilovne s pokorou pracuje od 

zápasu k zápasu, no musíme podotknúť, že nestaviame si popri tom akési veľké ciele. Samozrejme do duelov kráčame s 

túžbou v nich bodovať naplno a som si istý, že v nastávajúcom priebehu ligy máme možnosť bojovať o vrchné priečky v 
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tabuľke. Musím ale upozorniť, že tá je po každom kole pravidelne veľmi vyrovnaná a každý majstrovský súboj je pre 

všetky družstvá v nej neskutočne dôležitý. Čo sa týka mňa, v týchto chvíľach som neskutočne nadšený z čoraz 

výraznejšej a vydarenej streleckej chuti, zásluhou ktorej som nielen pre celý klub a moju partiu spoluhráčom veľkým 

príkladom a stredobodom záujmu našich priaznivcov, ktorí sa na moje skúsenosti a góly chodia pozerať vo väčšom 

počte, čo je pre mňa veľkou motiváciou k predvádzaniu ešte kvalitnejších výkonov v nastávajúcich zápasoch." 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Pacienti si cestu k linke proti korupcii nenašli 

 [Korzár; 233/2017; 10/10/2017; s.: 2; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

NEMOCNICE SI MYSLIA, ŽE OPODSTATNENIE MÁ 

 

Z nemocníc na východnom Slovensku, ktoré Korzár oslovil, len fakultná nemocnica v Prešove potvrdila, že jej nejaké 

podnety od ľudí prišli. 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. "O korupcii v zdravotníctve takmer každý hovorí, ale málokto je ochotný reálne konať a 

pomenovať konkrétnosti. Vážim si každého, kto preukáže svoj občiansky postoj, nadobudne odvahu a nahlási trestný čin, 

ktorý vrhá negatívny tieň na všetkých poctivých a profesionálnych lekárov na Slovensku," s týmito slovami oznamoval 

zavedenie protikorupčnej linky v júni 2015 vtedajší minister zdravotníctva Viliam Čislák (nom. Smer). Zavedené boli 

emailové adresy pre všetkých občanov, ktorí na nich do dnešných dní môžu poukázať na akékoľvek ich podozrenie z 

korupcie. Ľudia sa tiež mohli o svoje skúsenosti podeliť na telefónnej linke nemocníc. Miniprieskum Korzára medzi 

opýtanými nemocnicami na východnom Slovensku v praxi ukazuje, že v prípade tohto opatrenia na boj proti úplatkom v 

zdravotníctve ostalo skôr pri slovách. 

 

Košická bola prvá 

 

Prvou štátnou nemocnicou, v ktorej začala linka fungovať bola Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach. Riaditeľ 

nemocnice Milan Maďar vtedy zavedenie takejto linky pomenoval ústretovým krokom k pacientom a opatrením, ktorým sa 

nemocnica viac otvorila pacientom. Dnes hovorkyňa univerzitnej nemocnice Ivana Stašková uvádza, že na protikorupčnú 

linku im neprišiel žiaden podnet na prešetrenie korupcie. Mimo linky nejaké dostali a tie boli podľa hovorkyne 

"vyhodnotené ako sťažnosti a odstúpené na kontrolné oddelenie na riadne vybavenie". Napriek tomu, že si k linke 

pacienti cestu nenašli, jej existenciu vnímajú v košickej univerzitnej nemocnici pozitívne. "Do dnešného dňa sme 

nedostali žiaden podnet," odpovedali takmer totožne z Detskej fakultnej nemocnice Košice. Rovnako reagovali aj z 

Nemocnice Poprad, a. s. Napriek tomu aj v Poprade si myslia, že linka je jedným z prostriedkov ochrany pacienta a jej 

fungovanie považujú za opodstatnené. 

 

V Prešove zapísali 6 sťažností 
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Z Korzárom oslovených nemocníc jedine Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana potvrdila, že na linke prijali od 

začatia jej fungovania anonymné podnety od pacientov. Celkovo ich prišlo šesť. Hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková 

popisuje, že sa týkali napríklad poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo súviseli s neetickým správaním 

sa zdravotníckeho pracovníka. Pokračuje však, že všetky podnety vyhodnotili ako neopodstatnené, keďže "z vykonaného 

preverovania nevyšlo najavo porušenie právnej povinnosti. Napriek tomu 3 podnety boli postúpené príslušnému orgánu 

na prejednanie priestupku, ktorý disponuje účinnejšími nástrojmi odhaľovania prípadných deliktov." 

 

Očakávania a realita 

 

Prešovská nemocnica napriek tomu nepovažuje zavedenie linky do života za márne. Pripúšťa však, že očakávania na 

začiatkoch boli iné ako je realita. "Protikorupčná linka má svoje opodstatnenie, hoci možno nie je využívaná v takej miere, 

s akou sa pôvodne počítalo," doplnila Cenková. 

 

Svet zdravia má interné normy 

 

Korupciu vo svojich zdravotníckych zariadeniach si sleduje aj Svet zdravia (patrí skupine Penta, pozn. red.), sieť 

regionálnych nemocníc, ktorá má svoje zastúpenie aj vo viacerých nemocniciach na východnom Slovensku v mestách 

Košice, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves, Humenné, Svidník či Stropkov. Hovorca Sveta zdravia Tomáš Král 

konštatuje, že v posledných dvoch rokov neevidovali žiaden interný podnet s nahlásením korupcie. "V jednej nem ocnici 

sme mali emailový podnet zo strany pacienta. Ten sme okamžite riešili s vedením nemocnice." Doplnil, že protikorupčnú 

oblasť má sieť nemocníc definovanú internou smernicou a etickým kódexom. Ministerstvo zdravotníctva v roku 2015 

spustilo aj vlastnú antikorupčnú mailovú adresu. Do uzávierky nereagovalo ako sa jeho linka využíva, či koľko podnetov a 

akého znenia od pacientov dostalo. 

 

KATARÍNA GÉCZIOVÁ 

 

Skupina Penta je menšinovým akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníkov Korzár a Sme. 

 

Foto: 

 

Košická univerzitná nemocnica V nej premiérovo zaviedli linku proti korupcii. FOTO: JUDY 

 

Prešovská fakultná nemocnica Počas dvoch rokov zaznamenala na linke šesť podnetov. FOTO: JUDY 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Kam za kultúrou - utorok 10. októbra 
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 [korzar.sme.sk; 10/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20666095/kam-za-kulturou-utorok-10-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Esá z pralesa o 15.00, 16.10, Blade Runner 2049 o 16.30, 19.50, 17.10, 20.20, Hora medzi nami o 

18.20, 20.50, Hráči so smrťou o 18.40, 20.40, LEGO Ninjago 3D o 15.20, Čiara o 17.40, 20.30, TO o 20.10, LEGO 

Ninjago o 16.20, Amityville: Prebudenie o 21.00, Kingsman: Zlatý kruh o 15.10, 18.00, Malý Yeti o 15.30, BABSKÁ 

JAZDA - Alibi na mieru o 18.00 hod., STER CENTURY CINEMAS - Blade Runner 2049 o 17.50, 19.20, 3D o 19.50, Hora 

medzi nami o 17.40, Amityville: Prebudenie o 20.50, Hráči so smrťou o 15.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, LEGO 

Ninjago o 15.30, Ktorý je ten pravý? o 15.40, TO o 20.10, Čiara o 17.10 hod., ÚSMEV - Be2Can: 120 tepov za minútu o 

17.30, Cestovateľské kino: Austrália o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Blade Runner 2049 o 17.50, 3D o 19.50, Hora medzi nami o 17.40, 

Amityville: Prebudenie o 20.50, Hráči so smrťou o 15.50, Kingsman: Zlatý kruh o 17.30, LEGO Ninjago o 15.30, Ktorý je  

ten pravý? o 15.40, TO o 20.10 hod., MIER - Be2Can 4: Bez lásky o 19.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO - (Alžbetina 38) - Ako šlo vajce na vandrovku o 9.00, 10.30 hod., 

 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Rysavá jalovica o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: 

 

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, 

Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990); Lea Fekete a Júlia Zelená 

(do 5. 11.), 

 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), Po stopách Vandalov (do 30. 10.), 

 

https://korzar.sme.sk/c/20666095/kam-za-kulturou-utorok-10-oktobra.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

10. 10. 2017 

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

GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Slovenské mestá ruskými očami - vernisáž o 16.00 hod. (do 29. 10.), 

(Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 

 

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, 

 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela Olejníková: Obrázky kúzelé i 

hávedné (do 31. 10.), 

 

VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - vedec, ktorý rozlúštil písmo Chetitov (do 27. 

10.), 

 

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 (do 3. 11.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História 

baníctva na Spiši, 

 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 
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SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od 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: Křižáček o 

19.00, Medius: Povinné očkovanie – Stále predmet vášnivých sporov? o 18.00, Afrika na Pionieri s Marekom 

Slobodníkom o 19.00 hod., 

 

HALMISPACE (Hlavná 21) - Prvý lT Quiz: predveď svoje znalosti a poriadne sa pri tom zabav o 18.00 hod., Výstava 

Denisy Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Esá z pralesa o 15.00, 16.00, Blade Runner o 17.10, 20.30, 3D o 16.30, 19.50, LEGO Ninjago o 

15.50, Čiara o 18.20, Amityville: Prebudenie o 20.50, Hora medzi nami o 18.10, Hráči so smrťou o 20.30, To o 20.20, 

Babská jazda - Alibi na mieru o 20.30 hod., 

 

POPRAD: CINEMAX - Blade Runner 2049 o 17.30, 3D o 20.30, Esá z pralesa o 15.00, Hora medzi nami o 21.00, Hráči 

so smrťou o 20.50, Kingsman: Zlatý kruh o 15.20, LEGO Ninjago o 15.10, TO o 18.20, BABSKÁ JAZDA - Alibi na mieru o 

18.00 hod., 

 

HUMENNÉ: FAJN - O tele a duši 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; 
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GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - FA ČVUT 1976 - 2016 - Dni českej 

kultúry (do 27. 10.), 

 

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.), HLAVNÁ 51: PRÍZEMIE - Murillo/Oko viery (do 5. 11.), 

 

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

Bárkányovej zbierky, 

 

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

 

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

EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

 

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

 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 

 

LEVOČA: HISTORICKÁ RADNICA (Nám. Majstra Pavla 2) - , 

 

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 - 

Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, 

Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), 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 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.), 
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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 (do 3. 11.) 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


