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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Skaličania zakopli na Spiši, v Novej Vsi neskórovali 

 [Týždenník pre Záhorie; 40/2017; 09/10/2017; s.: 19; VLADO MIČEK ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

MFK Skalica nedokázal v Spišskej Novej Vsi dotiahnuť zápas, v ktorom mal prevahu do víťazného konca. Naopak, 

Záhoráci inkasovali z jedinej šance domácich a domov sa vracajú s prehrou. Tá ich stála pokles v tabuľke na 3. miesto. 

 

Futbalisti Skalice začali v Spišskej Novej Vsi aktívnejšie, ale v úvode zápasu si ani jedno mužstvo nevypracovalo 

vážnejšiu príležitosť. V prvej polovici úvodného dejstva síce Skalica prestrieľala súpera 6:2, ale bez gólového efektu. V 

poslednej desaťminútovke prvej časti Záhoráci zavreli domácich na ich polovici, ale ani z tohto tlaku gól nepadol, a tak sa 

išlo do kabín za bezgólového stavu. 

 

Skalica začala veľmi dobre aj druhú časť, ale gól z tlaku nedala. Naopak, domáci sa postupne z tlaku vymanili a zo svojej 

tretej strely dokázali udrieť, keď sa presadil Kubus, ktorý bol paradoxne cez leto na skúške práve na Záhorí. Tento gól 

Skaličanov na istú dobu zaskočil a Spišská Nová Ves nemusela čeliť žiadnej vážnej šanci súpera. Hostia sa však po 

krátkej chvíli opäť dostali k svojej útočnej hre a čoraz viac stupňovali útočnú aktivitu, ale okrem striel zo stredných 

vzdialeností žiadne vážnejšie šance neprichádzali. V závere už hrala Skalica vabank, ale napriek enormnej snahe sa jej 

vyrovnať nepodarilo, a tak sa z východu vrátila domov bez bodov. 
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VLADO MIČEK 

 

--- 

 

DANIEL ŠEBESTA 

 

Prvý polčas sme vstúpili do zápasu aktívne. Mali sme viacero streleckých pokusov, no bohužiaľ, žiadny neskončil gólom. 

Vstup do druhého polčasu nám nevyšiel, keď sme inkasovali gól z jedinej šance súpera v zápase. V nasledujúcich 

minútach sme chceli s priebehom stretnutia niečo urobiť, dvakrát sme trafili konštrukciu brány, no vyrovnávajúci gól sa 

nám nepodarilo streliť. 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Volejbalistkám víkend na východe nevyšiel 

 [Trnavské noviny; 40/2017; 09/10/2017; s.: 36; SVF;SK;STC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V DVOJZÁPASE ZÍSKALI IBA DVA SETY 

 

VOLEJBAL ŽENY 

 

Ženské družstvo Hit UCM Trnava zaknihovalo ďalšie dve prehry, keď vo víkendovom dvojzápase podľahlo Spišskej 

Novej Vsi aj Prešovu. 

 

TRNAVA. Zverenkyne trénera Bernátha po nešťastnej prehre v prvom kole s Kežmarkom vycestovali do Spišskej Novej 

Vsi. U nováčika sa im však nedarilo podľa predstáv a svojmu súperovi podľahli. Rovnako tak neuspeli v predohrávke 3. 

kola, keď o deň neskôr nastúpili v Prešove. Aj teraz nezvládli úvodné sety, no potom sa im podarilo znížiť, ale naspäť do 

zápasu sa už nestihli vrátiť a opäť prehrali. 

 

(SVF, SK, STC) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  V Slovnaft Cup-e proti Spiš. N. Vsi 

 [Trnavské noviny; 40/2017; 09/10/2017; s.: 27; STC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

FUTBAL SPARTAK 

 

Futbalisti Spartaka Trnava, ako poslední zástupcovia z trnavskej oblasti, spoznali meno súpera v 5. kole Slovnaft Cup-u. 
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V piatok vyžrebovali na pôde Slovenského futbalového zväzu osemfinále národného pohára - Slovnaft Cup-u. Po vyše 

dvoch rokoch sa Spartak Trnava v tejto fáze pohára opäť predstaví na domácom trávniku. 

 

Žreb mu prisúdil za súpera Spišskú Novú Ves a Trnavčania tak budú v roli veľkého papierového favorita. V tejto fáze 

Slovnaft Cup-u však Bili Andeli v predošlých troch ročníkoch pohoreli, keď najskôr v sezóne 2015/2016 vypadli po 

domácej prehre so Senicou 1:2. O rok neskôr nestačili na východe na domáci VSS Košice, ktorému podľahli 0:3, a v 

minulom roku pohára prehrali v Dunajskej Strede 0:1. 

 

Naskytla sa im tak obrovská príležitosť opäť nakuknúť medzi najlepších osem tímov pohára. 

 

Zápas je na programe v stredu 18. októbra o 14.30 hod. v City Aréne. 

 

Premožiteľ Malženíc v 4. kole Slovnaft Cup-u - MFK Skalica, sa tak isto môže tešiť na zvučného súpera. Na Záhorie totiž 

pricestuje MFK Ružomberok. Malženičania tak môžu mať hlavu v smútku ešte viacej. Od duelu s Liptákmi ich delili "iba" 

dve úspešné penalty. Celé 5. kolo Slovnaft Cup-u je na programe 18. októbra. 

 

(STC) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  HOKEJ: "Doma" vo Vranove stále bez prehry 

 [Vranovské noviny; 40/2017; 09/10/2017; s.: 13; RÓBERT ANDREJOV ; Zaradenie: Nezaradené] 

 

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

 

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 vrátil nohami na 

zem. Vonku vôbec nehráme podľa predstáv, preto to budeme musieť nejako začať riešiť. Nie sme spokojní s výkonmi 
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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, ktorý je držiteľom bronzovej medaily z juniorským 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. 

 

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. 8. kolo: 

Sp. N. 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. 
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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. 

 

Foto: 

 

Dukla vo Vranove. Dala Považskej 12 gólov. FOTO: RA 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Do súťaže Fajna folklórna fotka sa zapojilo 43 autorov 

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

http://www.24hod.sk/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov-cl540612.html 

 

Ilustračná snímka. 

 

Spišská Nová Ves 10. októbra (TASR) – Na Spiši vrcholí v týchto dňoch 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna 

folklórna fotka. "Ukončíme ho dnes podvečer odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. 

Vernisáž sa uskutoční vo foyeri Spišského osvetového strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi," informovala Miriama 

Bukovinská zo SOS. 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom 

úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície. "Zamerať sa mohli na 

život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Do súťaže 

sa zapojilo 43 autorov s 212 fotografiami," dodala Bukovinská. 

 

Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších 

fotografií veľmi ťažké. Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň 

spĺňajú kritériá kvalitnej snímky. 

 

"V prvej kategórii získala jednohlasne prvé miesto Angelika Jákob za kolekciu fotografií s názvom Folklórne tanečnice. 

Druhé miesto si vybojovala zaujímavým prístupom Dáša Kolláriková s fotografiami Folklór I a III. Tretiu cenu získal Mário 

Bendík s fotografiami Krása kroja a Letná deva. Čestné uznanie získali Miloš Fiľa a Vladimíra Hradecká," vymenovala 

Bukovinská. 

 

V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa 

umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách. "Fotografiami pod názvom Na večnosť a Rubári očaril porotu Jaroslav 

Micenko a vybojoval si tak tretie miesto. Porota udelila v tejto kategórii dokonca tri čestné uznania a to Vladimírovi 

Poliakovi, Kataríne Ščigulinskej a Jirkovi Salzmannovi," uzatvorila Bukovinská s tým, že výstava najlepších fotografií bude 

v SOS sprístupnená do 10. novembra. 

http://www.24hod.sk/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov-cl540612.html
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Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Do súťaže Fajna folklórna fotka sa zapojilo 43 autorov 

 [teraz.sk; 10/10/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapoj/285256-clanok.html 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov. 

Fotografi zachytili folklórny ornament a ľudové kroje či ľudové zvyky a tradície. 

 

Spišská Nová Ves 10. októbra (TASR) – Na Spiši vrcholí v týchto dňoch 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna 

folklórna fotka. "Ukončíme ho dnes podvečer odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. 

Vernisáž sa uskutoční vo foyeri Spišského osvetového strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi," informovala Miriama 

Bukovinská zo SOS. 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom 

úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície. "Zamerať sa mohli na 

život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Do súťaže 

sa zapojilo 43 autorov s 212 fotografiami," dodala Bukovinská. 

 

Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších 

fotografií veľmi ťažké. Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň 

spĺňajú kritériá kvalitnej snímky. 

 

"V prvej kategórii získala jednohlasne prvé miesto Angelika Jákob za kolekciu fotografií s názvom Folklórne tanečnice. 

Druhé miesto si vybojovala zaujímavým prístupom Dáša Kolláriková s fotografiami Folklór I a III. Tretiu cenu získal Mário 

Bendík s fotografiami Krása kroja a Letná deva. Čestné uznanie získali Miloš Fiľa a Vladimíra Hradecká," vymenovala 

Bukovinská. 

 

V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa 

umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách. "Fotografiami pod názvom Na večnosť a Rubári očaril porotu Jaroslav 

Micenko a vybojoval si tak tretie miesto. Porota udelila v tejto kategórii dokonca tri čestné uznania a to Vladimírovi 

Poliakovi, Kataríne Ščigulinskej a Jirkovi Salzmannovi," uzatvorila Bukovinská s tým, že výstava najlepších fotografií bude 

v SOS sprístupnená do 10. novembra. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.teraz.sk/regiony/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapoj/285256-clanok.html
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1.7.  Do súťaže Fajna folklórna fotka sa zapojilo 43 autorov 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/10/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668720/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov.html 

 

Vybrali najlepších autorov, vernisáž bude v utorok večer. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Spiši vrcholí v týchto dňoch 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna folklórna fotka. 

 

"Ukončíme ho v utorok podvečer odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. Vernisáž 

sa uskutoční vo foyeri Spišského osvetového strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi," informovala Miriama Bukovinská zo 

SOS. 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom 

úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície. 

 

"Zamerať sa mohli na život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho 

dedičstva. Do súťaže sa zapojilo 43 autorov s 212 fotografiami," dodala Bukovinská. 

 

Vyhodnotili najlepších autorov 

 

Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších 

fotografií veľmi ťažké. 

 

Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň spĺňajú kritériá kvalitnej 

snímky. 

 

"V prvej kategórii získala jednohlasne prvé miesto Angelika Jákob za kolekciu fotografií s názvom Folklórne tanečnice. 

Druhé miesto si vybojovala zaujímavým prístupom Dáša Kolláriková s fotografiami Folklór I a III. Tretiu cenu získal Mário 

Bendík s fotografiami Krása kroja a Letná deva. Čestné uznanie získali Miloš Fiľa a Vladimíra Hradecká," vymenovala 

Bukovinská. 

 

V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa 

umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách. 

 

"Fotografiami pod názvom Na večnosť a Rubári očaril porotu Jaroslav Micenko a vybojoval si tak tretie miesto. Porota 

udelila v tejto kategórii dokonca tri čestné uznania a to Vladimírovi Poliakovi, Kataríne Ščigulinskej a Jirkovi 

Salzmannovi," uzatvorila Bukovinská. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668720/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov.html
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Výstava najlepších fotografií bude v SOS sprístupnená do 10. novembra. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  V Suchej Belej budú meniť a opravovať zariadenia 

 [spis.korzar.sme.sk; 10/10/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668722/v-suchej-belej-budu-menit-a-opravovat-zariadenia.html 

 

O prípadných obmedzeniach sa turisti dozvedia na internete. 

 

HRABUŠICE. V Slovenskom raji v rokline Suchá Belá budú počas októbra postupne rekonštruovať technické zariadenia. 

 

"Vymeníme niektoré drevené technické zariadenia za kovové v časti pod Okienkovým vodopádom, pôjde o takmer 50 

stupačiek a vymenené budú aj drevené rebríky," informovala Jana Skokanová, predsedníčka Mikroregiónu Slovensky raj, 

zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). 

 

Ešte v piatok tam musel technické zariadenia na určené miesto dovážať vrtuľník. Zatiaľ nie sú avizované žiadne 

obmedzenia pre turistov. 

 

V prácach sa bude v Suchej Belej pokračovať aj na jar, keď v jej hornej časti inštalujú ďalších tridsať stúpačiek. 

 

"Do letnej turistickej sezóny by mala byť skoro celá Suchá Belá zrekonštruovaná," poznamenala Skokanová. 

 

Opravovať budú postupne a podľa potreby 

 

Drevené technické zariadenia vymieňajú v Slovenskom raji podľa potreby. 

 

"Väčšinou sa tak deje po zimnej sezóne. Keďže v Suchej Belej je povolené ľadolezectvo, kovovými mačkami sa tieto 

zariadenia ničia, preto potom na jar nasleduje veľká kontrola, a to, čo je poškodené, sa nahrádza," vysvetlila 

predsedníčka mikroregiónu. 

 

Ak však ľad pri odlomení sa poškodí kovové technické zariadenia, rieši sa to okamžite, aby bol prechod možný aj počas 

zimnej sezóny. 

 

Turisti by mali počas celého mesiaca sledovať internetové stránky Horskej záchrannej služby, ďalej stránky hrabusice.sk 

a podlesok.sk. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20668722/v-suchej-belej-budu-menit-a-opravovat-zariadenia.html
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"Rekonštruovať sa bude postupne. Ak to bude možné realizovať počas chodu, na internetových stránkach zverejníme len 

oznam o tom, že v rokline sa pracuje, ak bude potrebné zatvoriť roklinu, verejnosť bude rovnako informovaná," doplnila 

Skokanová. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Futbal v regióne: Kompletný súhrn II., III., IV. a V. ligy 

 [myzilina.sme.sk; 10/10/2017; Milan Gončár, Tomáš Hládek ; Zaradenie: Žilina / Šport] 

https://myzilina.sme.sk/c/20668887/futbal-v-regione-kompletny-suhrn-ii-iii-iv-a-v-ligy.html 

 

Aj počas ostatného víkendu boli na programe ďalšie zápasy jesennej časti. 

 

II. liga 

 

Liptovský Mikuláš – MŠK Žilina B 1:0 (1:0) 

Gól: 9. Očenáš. Rozhodoval Kozák, 305 divákov. ŽK: Sluka. ČK: 88. (po 2. ŽK) Šušolík. 

ŽILINA B: Mandous – Herrera (80. Majštinik), Šušolík, Králik, Ďuratný – Michlík, Klec, Holúbek – Sluka, Otubanjo, 

Martinček. 

 

Rezerva nevstúpila do zápasu ideálne, keď hra v úvode patrila Liptákom. V deviatej minúte zahrali domáci rohový kop, 

ktorý preletel celým vápnom, na konci ktorého si nabehol Očenáš a v páde prudkým zakončením nedal Mandousovi 

šancu – 1:0. Vo zvyšku prvého polčasu domáci dobre bránili a rezervu do väčších šancí nepustili. Prvý polčas, tak 

zaslúžene vyhral Mikuláš. Šošoni sa snažili v druhom dejstve vyrovnať, ale ich snaha sa končila na pozornej obrane 

alebo na Šavolovi. Domáci zase hrozili z rýchlych protiútokov. Rezerve sa vyrovnať nepodarilo, a tak odchádza z 

Liptovského Mikuláša bez bodov po jednogólovej prehre. 

 

Ostatné výsledky: Lok. Košice – Podbrezová B 2:1, Pohronie – Šamorín 1:1, Bardejov – Sereď 0:0, Spišská Nová Ves – 

Skalica 1:0, Zvolen – Nové Mesto nad Váhom 1:1, Komárno – Poprad 0:4, Inter Bratislava – Trebišov 1:0. 

 

1. Lok. Košice 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. MŠK 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. SNV 11 5 2 4 15:17 17 

8. Inter 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 

https://myzilina.sme.sk/c/20668887/futbal-v-regione-kompletny-suhrn-ii-iii-iv-a-v-ligy.html
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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.M.n.V. 11 3 1 7 8:24 10 

15. Komárno 11 2 2 7 18:41 8 

16. Podbrezová B 11 1 2 8 11:26 5 

 

III. liga 

 

Liptovská Štiavnica – Teplička nad Váhom 4:2 (3:0) 

Góly: 4. a 26. Gejdoš, 32. Vávro, 64. Mihálik – 72. Zajac, 75. Líška. Rozhodoval Oružinský, 100 divákov. ŽK: Líška, 

Pleva. 

TEPLIČKA: Seman – Muráň, Ozimý, Hložný, Masnica, Zajac, Bugala R., Ďurka (32. Líška), Kubica (36. Pleva), Riecky, 

Kapusniak. 

 

Zverencom Jozefa Bugalu absolútne nevyšiel prvý polčas duelu na Liptove. Hostí načal už v štvrtej minúte gólom Gejdoš. 

Bol to opäť Gejdoš, kto prestrelil Semana a zvýšil na 2:0. Efektivitu domácich v prvom polčase podčiarkol Vávro v 32. 

minúte. Po zmene strán zvýšil už na priepastných 4:0 Mihálik. Črtajúci sa debakel odvrátili v priebehu troch minút Zajac a 

Líška, ktorí znížili na rozdiel dvoch gólov. Hosťom sa už ďalší gól streliť nepodarilo, čo znamená, že z Liptova odchádzajú 

bodovo naprázdno. 

 

Ostatné výsledky: Martin – Fiľakovo 5:0, Čadca – Krásno nad Kysucou 2:2, Rimavská Sobota – Lučenec 1:2, Námestovo 

– Kalinovo 2:1, Oravské Veselé – Žarnovica 0:0, Detva – Liptovský Hrádok 0:2, Nová Baňa – Banská Bystrica 1:1. 

 

Dohrávky 8. kola: Čadca – Liptovský Hrádok 2:3, Oravské Veselé – Lučenec 1:2, Nová Baňa – Teplička nad Váhom 4:4 

(Góly Tepličky: 3., 49. a 66. Kapusniak, 90. Masnica). 

 

1. Ban. Bystrica 11 8 2 1 28:9 26 

2. Lučenec 11 7 2 2 21:9 23 

3. Lip. Hrádok 11 7 1 3 23:13 22 

4. Rim. Sobota 10 6 2 2 32:15 20 

5. Žarnovica 11 5 3 3 9:13 18 

6. Krásno n. K. 11 5 2 4 14:16 17 

7. Martin 11 5 2 4 20:15 17 

8. Námestovo 10 4 4 2 19:14 16 

9. Teplička n. V. 11 5 1 5 22:22 16 

10. Kalinovo 10 5 0 5 16:13 15 

11. Čadca 11 4 2 5 18:17 14 
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12. Nová Baňa 11 3 4 4 22:20 13 

13. L. Štiavnica 10 4 1 5 11:20 13 

14. Or. Veselé 11 2 2 7 11:16 8 

15. Fiľakovo 11 2 0 9 10:30 6 

16. Detva 11 0 0 11 7:41 0 

 

IV. liga 

 

Staškov – Rosina 5:0 (2:0) 

Góly: 12., 43., 56., 72. Červenec, 62. T. Gavlák. ŽK: Lysík – Mrázik, Mičiak. Rozhodoval Gregorec, 100 divákov. 

ROSINA: Jurčenko – Kurucár (72. Mičiak), Gajdoš, Jaroš, Porubčanský, Mrázik, Bistiak, Hruboš, Tabak, Turčan, Šustek 

(61. Drexler). 

Rosina pricestovala s mladým a behavým mužstvom, no Staškov povzbudený víťazstvom z Bytče vybehol na súpera s 

cieľom bodovať naplno. Domáci strelili už v prvom polčase dva góly a položili tak základ víťazstva. Do druhého dejstva 

vstúpila Rosina s odhodlaním zvrátiť stav, avšak pozorná obrana domácich a gólový apetít Červenca tomu zabránili. 

Zápas sa hral na veľmi vysokej úrovni a hostia ani za stavu 4:0 nezložili zbrane. Staškov však poistil svoje víťazstvo 

piatym gólom opätovne po brejkovej situácii. 

 

Makov – Bytča 6:2 (3:1) 

Góly: 4. Tasič, 18. Křenek, 41., Martuinka 53., 54. Králik, 74. Janita, 78. Lojdl – 7., 76. Mikoláš. ŽK: Tasič, Šmehíl – 

Daniš, Malík, Sýkora, Mikoláš, ČK: 66. po 2. ŽK Sýkora (BYTČA). Rozhodoval Rojček, 130 divákov. 

BYTČA: Baláž – Daniš, Kocian, Malík, Pavlík, Sýkora, Čikota, Drbúl (56. Korbáš), Mikoláš, Gašperík, Eichler. 

Na veľmi ťažkom teréne sa od úvodu hralo len na jednu bránu, z čoho pramenili tri góly v sieti Bytče. V druhom polčase 

sa enormný tlak domácich a prevaha ešte zvýšili, hralo sa prakticky na polovici hostí z Bytče. Domáci v zápase 

excelovali, výsledok je pre hostí ešte lichotivý. 

 

Závažná Poruba – Bánová 1:3 (0:3) 

Góly: 72. Perašín – 12. a 31. Gašperec, 22. Štalmach. Rozhodoval Holas, 150 divákov. ŽK: Perašín, Uličný – Lazar, 

Štalmach. 

BÁNOVÁ: Tvrdý – Kubena, Surma, Lazar, Bendík, Mráz, Štalmach, Kincl, Ďuratný, Šramo (61. Krajiček), Sulovský (7. 

Gašperec). 

Bánová bol v prvom polčase jasne lepšia a z veľkého množstva šancí aj tri využila. Prvý gól padol po kolmici Kincla na 

Gašperca, ktorý obstrelil brankára a poslal Bánovú do vedenia. V 22. minúte zakiksoval domáci brankár a loptu do brány 

doklepol Štalmach. O pár minút vysunul Lazar Gašperca, ktorý šiel sám na brankára a zvýšil an 3:0. V druhom polčase sa 

hostia prispôsobili hre domácich. Porube sa podarilo znížiť po ojedinelej šanci Perašína. Víťazstvo Bánovej je zaslúžené. 

 

Tvrdošín – Stráňavy 1:2 (1:1) 

Góly: 21. Lejko – 1. Jamečný, 88. Janči M., Rozhodoval Faber, 150 divákov. ŽK: 
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STRÁŇAVY: Šteiniger – Ivan, Janči L., Janči M., Čerňan, Bukovčan, Ševčík, Jamečný, Hrbek, Tandara, Chrachala. 

Stráňavy začali svoj zápas výborne, keď hneď prvú krídelnú akciu zakončoval do prázdnej brány Jamečný – 0:1. 

Následne hostia aj pod vplyvom nepresných prihrávok dovolili domácim vrátiť sa do zápasu, keď hlavou znižoval kanonier 

Lejko. V druhom polčase patrila hra Stráňavám, no domáci hrozili zo štandardných situácií. Dve minúty pred koncom 

zápasu rozhodol o víťazstve Stráňav po individuálnej akcii Marek Janči. Hosťujúci tréner po zápase vyjadril spokojnosť s 

bojovným výkonom jeho zverencov, ktorí si na ťažkom teréne poradili s nepríjemným súperom. 

 

Terchová – Dolný Kubín 4:0 (1:0) 

Góly: 39. (pen.) Ďurica, 50. a 85. Puček, 80. Papala. Rozhodoval Bátory, 200 divákov. ŽK: Baričák (D. KUBÍN). 

TERCHOVÁ: Sága – Perexta, Tlacháč, Papala (85. Sedúch), Ďurica, Baláž (79. Jánošík Š.), Puček, Michálek, Gallo, 

Jánošík J., Kačáni. 

Vzhľadom na podmočený terén v Terchovej sa zápas hral na umelej tráve v Strážove. Hostia pricestovali nabudení, 

keďže ťahali šnúru piatich zápasov bez prehry a naopak, Terchová naposledy prehrala na svojom ihrisku v apríli 

minulého roka. Za Terchovú pohrozil v úvodných minútach Papala, ale jeho pokusy kryl skúsený Trabalík. Potom Papalov 

roh zakončoval do brány Kačáni, ale hosťujúci obranca vykopol na bránkovej čiare. V 39. minúte prísne nariadenú 

penaltu premenil Ďurica. V druhom polčase bolo na trávniku iba jedno mužstvo, keď hostia odišli kondične a Ságu 

neohrozili ani jednou strelou. V 50. minúte našla kolmica Ďuricu Pučeka a ten zvýšil na 2:0. Onedlho zakončoval Papala, 

ale jeho strela nemierila medzi tri žrde. V 80. min. Kačáni po individuálnej akcii nezištne vysunul Papalu a ten konečne 

prekonal Trabalíka. O päť minút sa zopakovala situácia z 50. minúty, keď Ďurica kolmicou opäť vysunul Pučeka a ten 

desiatym gólom v sezóne dal na 4:0. Posledné slovo v zápase mal Puček, ale jeho zakončenie po Tlacháčovom rohu 

skončilo na konštrukcii brány. 

 

Ostatné výsledky: KNM – Trstená 6:0, Ružomberok B – Diviaky 5:0, Belá-Dulice – Žabokreky 1:2. 

 

Dohrávky: Tvrdošín – Ružomberok B 1:5, Trstená – Belá-Dulice 1:1, Makov – Bánová 0:3 (Góly: 36. Martoník, 45. 

Štalmach, 47. Kincl). 

 

1. Ružomberok B 11 8 2 1 40:8 26 

2. Bánová 11 8 1 2 28:5 25 

3. Stráňavy 10 8 0 2 30:15 24 

4. Terchová 11 7 1 3 33:15 22 

5. Belá-Dulice 11 6 1 4 28:16 19 

6. Rosina 11 6 0 5 24:25 18 

7. Bytča 11 5 1 5 14:23 16 

8. Makov 11 4 3 4 24:15 15 

9. Staškov 11 4 3 4 25:17 15 

10. D. Kubín 11 4 1 6 23:24 13 

11. Diviaky 11 3 2 6 11:24 11 
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12. Záv. Poruba 11 3 1 7 13:26 10 

13. KNM 10 3 1 6 15:29 10 

14. Tvrdošín 11 2 3 6 15:25 9 

15. Žabokreky 11 3 1 7 12:30 7 

16. Trstená 11 2 1 8 11:47 7 

 

V. liga 

 

Skalité – Belá 2:1 (0:1) 

Góly: 54. Gavenčiak, 75. Lušňák – 44. Laščiak. ŽK: Lušňák, Mikula, R. Špilák (SKALITÉ). Rozhodoval Hones, 200 

divákov. 

BELÁ: Tichák – Macho, Šipčiak, Laščiak (82. Hýll), Krška, Čepela, Melišík, Žingora, Franek, Ďurčan, Macho (70. Vrábel). 

Na ťažkom teréne držali domáci hráči loptu na svojich kopačkách, ale iba v strede poľa, kde si krátkymi prihrávkami do 

šírky nevytvorili žiadne šance. Za pasivitu ich súper potrestal gólom po rýchlom brejku, v 44. minúte sa presadil Laščiak – 

0:1. Do druhého polčasu nastúpilo Skalité o poznanie lepšie, posúvalo loptu rýchlejšie dopredu smerom k súperovej 

bráne a vytvorilo si viaceré šance. Gólovo sa najskôr v 54. minúte technickou strelou zaskvel Gavenčiak – 1:1. V 75. 

minúte bolo 2:1, skóre zápasu otočil obranca Lušňák. Do konca zápasu si domáce hráči ešte vypracovali ďalšie šance, 

no Ticháka už neprekonali. Negatívom duelu bolo vážne zranenie hlavy domáceho Mikulu. 

 

Višňové – Štiavnik 4:3 (2:1) 

Góly: 9. a 39. Sventek, 65. (pen.) Minarčík, 71. Povinec – 43. Gulán, 75. Pobiak, 87. Kahát. Rozh. Farsky, 150 div.. ŽK: 

Bambúch. 

VIŠŇOVÉ: Pudík – Laš, Minarčík, Kočiš, Ondák, Ťažký, Povinec, Majtanik (7. Štefanica O.), Štefanica A., Papajčík, 

Sventek (82. Valica). 

ŠTIAVNIK: Mištrík – Šutara, Piroha, Milúch (46. Hujo), Bambúch, Pobiak, Fujaček, Kahát, Lulák (56. Všelko), Možucha, 

Gulán. 

V gólovej prestrelke padol prvý gól v deviatej minúte, keď spoza šestnástky napriahol Sventek a krásnou strelou otvoril 

skóre. V 39. minúte sa domáci tešili druhýkrát, keď po kombinácii s Augustínom Štefanicom vystrelil z rohu šestnástky ku 

tyčke Sventek. Následne domáci chybovali a ich zaváhanie využil na zníženie Gulán. Druhý polčas sa začal tlakom 

Višňového. Po vyše hodiny hry ušiel Ondrej Štefanica, ktorý bol faulovaný a nariadený pokutový kop premenil Minarčík. 

Na 4:1 zvýšil po peknej kombinácii s Ondrejom Štefanicom Povinec. Následnú nekoncentrovanosť domácich využili 

hostia na dva góly, ale na viac ako na zdramatizovanie zápasu im to nestačilo. 

 

Rajecké Teplice-Konská – Varín 4:3 (3:1) 

Góly: 18. a 75. Labuda, 32. Šimkulič, 45. Král – 10. a 77. Koňušiak, 69. Ceplák. Rozhodoval Hrivo, 80 divákov. ŽK: Seko, 

Padala, Král, Strhár – Ondráš. 

R. TEPLICE: Kardoš – Švábik, Seko, Jamečný, Prieložný (76. Ganišin), Padala, Král, Jankech (76. Strhár), Labuda, 

Mano, Šimkulič. 
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VARÍN: Ružička (39. Kubovich) – Ondráš, Hruška, Bielik (46. Repaský), Repáň, Koňušiak, Kubala, Ceplák, Ferjanec, 

Kadrliak (85. Ďurana), Mydliar (46. Cvacho). 

Hostia začali výborne, keď strelili gól a vypracovali si aj ďalšie šance, ktoré však nevyužili. Domáci hostí potrestali za 

nevyužité šance troma gólmi a zápas otočili vo svoj prospech. Varínu sa ešte v prvom polčase zranil brankár a do brány 

putoval Kubovich. V druhom polčase sa podarilo znížiť Ceplákovi, ale domáci odpovedali druhým gólom Labudu. O dve 

minúty však znížil Koňušiak, ale vyrovnať sa už Varínu nepodarilo. V hosťujúcom tábore panovala spokojnosť s hrou v 

druhom polčase, ale mrzeli nevyužité šance. 

 

Rajec – Turzovka 2:1 (2:0) 

Góly: 25. Person, 45. Jeťko – 47. Kašjak. Rozhodoval Labuda, 100 divákov. ŽK: Povinec. ČK: 67. (po 2. ŽK) Hollý. 

RAJEC: Fraštia – Kašuba, Miko Mi., Hájek, Drahno, Rybár, Miko Ma., Hollý, Mazák (78. Ligas), Person, Jeťko (89. 

Osika). 

Ak chceli futbalisti Rajca uspieť proti Turzovke, museli ustrážiť kanoniera Šmahajčíka, ktorý si drží priemer vyše dvoch 

gólov na zápas. V šlágri kola patril prvý polčas Rajcu. Najskôr sa presadil Person a gólom do šatne zvýšil Jeťko. Hosťom 

tento zásah neublížil, keďže hneď po návrate na trávnik znížil Kašjak. V 67. minúte putoval po sprchy Hollý, ale následný 

tlak hostia na vyrovnanie nevyužili. 

 

Strečno – Čierne 2:2 (0:1) 

Góly: 50. Ilovský, 54. Beháň M. – 30. Baláž, 69. Časnocha. Rozhodoval Tilesch, 150 divákov. ŽK: Beháň M., Barošinec, 

Beháň F., Cigánik – Staňo, Časnocha. 

STREČNO: Rolko – Beháň M. (86. Slúčik), Tučník, Barošinec, Syrovatka (69. Kadaši), Oberta, Beháň J., Ilovský, Beháň 

F., Beháň P., Kán (82. Cigánik). 

Prvý gól prišiel po polhodine hry, keď si voľný priestor našiel Baláž a poslal hostí do vedenia. Strečnu vyšiel vstup do 

druhého dejstva, keď v rozmedzí pár minút otočilo gólmi Ilovského a Mareka Beháňa skóre vo svoj prospech. Body sa 

nakoniec v Strečne delili, keď sa v 69. minúte podarilo vyrovnať Časnochovi. 

 

Ostatný výsledok: Vysoká nad Kysucou – Rudinská 3:0. 

Zápas Zborov nad Bystricou – Predmier bol odložený pre nespôsobilý terén. 

Dohrávka 7. kola: Predmier – Belá 5:1 (Góly: 27., 45. a 78. Bajza, 82. Bačík R., 86. Pobijak A. – 52. Žingora). 

 

1. Skalité 10 6 2 2 23:13 20 

2. Čierne 10 5 4 1 25:16 19 

3. Rajec 10 6 1 3 21:17 19 

4. Strečno 10 4 3 3 18:22 15 

5. Turzovka 9 4 2 3 29:17 14 

6. Vysoká n. K. 10 4 2 4 26:17 14 

7. Višňové 10 4 2 4 18:15 14 

8. Zborov n. B. 9 4 2 3 13:14 14 
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9. R. T.-Konská 10 4 1 5 24:27 13 

10. Štiavnik 10 4 1 5 19:25 13 

11. Belá 9 4 0 5 14:23 12 

12. Varín 10 3 2 5 18:22 11 

13. Predmier 9 2 2 5 12:17 8 

14. Rudinská 10 1 2 7 18:33 5 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva bola už druhá púť Rómov 

 [tkkbs.sk; 10/10/2017; ( TK KBS, pk; pz ) ; Zaradenie: TK KBS] 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171010016 

 

<p>V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva bola už druhá púť Rómov P:3, 10. 10. 2017 11:35, DOM Spišská Nová 

Ves 10. októbra (TK KBS) V diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi sa na sviatok Ružencovej 

Panny Márie konala druhá púť Rómov. Púte sa zúčastnili farníci zo Smižian, Letanoviec, Spišských Tomášoviec, 

Lomničky, Podsádku, Bystrian, Markušoviec, Spišskej Novej Vsi a Krížovej Vsi spolu so svojimi kňazmi. Pri tejto 

príležitosti bola udeľovaná aj sviatosť Birmovania. Sláveniu svätej omše predchádzala modlitba posvätného ruženca s 

rozjímaniami a spevom, potom bola Hodina milosrdenstva. Biskup Štefan Sečka povzbudil birmovancov k živému 

vydávaniu kresťanského svedectva a k sebaovládaniu. Počas celej púte bola vysluhovaná sviatosť Zmierenia. Účastníci 

púte si mohli prezrieť stálu expozíciu Pápežských darov. Program púte bol ukončený hudobno – hovoreným pásmom. 

Hudobné prevedenie celej púte bolo zabezpečené jej účastníkmi. Informoval Páter Peter Klubert SAC 

 

<P>  

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Do súťaže Fajna folklórna fotka sa zapojilo 43 autorov 

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

http://www.dobrenoviny.sk/c/112991/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov. 

Fotografi zachytili folklórny ornament a ľudové kroje či ľudové zvyky a tradície. 

 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Ladislav Vallach 

 

Spišská Nová Ves 10. októbra (TASR) – Na Spiši vrcholí v týchto dňoch 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna 

folklórna fotka. "Ukončíme ho dnes podvečer odovzdaním cien víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20171010016
http://www.dobrenoviny.sk/c/112991/do-sutaze-fajna-folklorna-fotka-sa-zapojilo-43-autorov
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Vernisáž sa uskutoční vo foyeri Spišského osvetového strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi," informovala Miriama 

Bukovinská zo SOS. 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom 

úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície. "Zamerať sa mohli na 

život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Do súťaže 

sa zapojilo 43 autorov s 212 fotografiami," dodala Bukovinská. 

 

Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších 

fotografií veľmi ťažké. Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň 

spĺňajú kritériá kvalitnej snímky. 

 

"V prvej kategórii získala jednohlasne prvé miesto Angelika Jákob za kolekciu fotografií s názvom Folklórne tanečnice. 

Druhé miesto si vybojovala zaujímavým prístupom Dáša Kolláriková s fotografiami Folklór I a III. Tretiu cenu získal Mário 

Bendík s fotografiami Krása kroja a Letná deva. Čestné uznanie získali Miloš Fiľa a Vladimíra Hradecká," vymenovala 

Bukovinská. 

 

V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa 

umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách. "Fotografiami pod názvom Na večnosť a Rubári očaril porotu Jaroslav 

Micenko a vybojoval si tak tretie miesto. Porota udelila v tejto kategórii dokonca tri čestné uznania a to Vladimírovi 

Poliakovi, Kataríne Ščigulinskej a Jirkovi Salzmannovi," uzatvorila Bukovinská s tým, že výstava najlepších fotografií bude 

v SOS sprístupnená do 10. novembra. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Počas októbra budú v Suchej Belej meniť a rekonštruovať zariadenia 

 [pravda.sk; 10/10/2017; SITA ; Zaradenie: Cestovanie] 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/444438-pocas-oktobra-budu-v-suchej-belej-menit-a-rekonstruovat-

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

 

V Slovenskom raji v rokline Suchá Belá budú počas októbra postupne rekonštruovať technické zariadenia. 

 

"Vymeníme niektoré drevené technické zariadenia za kovové v časti pod Okienkovým vodopádom, pôjde o takmer 50 

stupačiek a vymenené budú aj drevené rebríky," informovala Jana Skokanová, predsedníčka Mikroregiónu Slovensky raj, 

zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). Ešte v piatok tam musel technické zariadenia na určené 

miesto dovážať vrtuľník. Zatiaľ nie sú avizované žiadne obmedzenia pre turistov. 

 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/444438-pocas-oktobra-budu-v-suchej-belej-menit-a-rekonstruovat-zariadenia/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/444438-pocas-oktobra-budu-v-suchej-belej-menit-a-rekonstruovat-zariadenia/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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V prácach sa bude v Suchej Belej pokračovať aj na jar, keď v jej hornej časti inštalujú ďalších tridsať stúpačiek. "Do letnej  

turistickej sezóny by mala byť skoro celá Suchá Belá zrekonštruovaná," poznamenala Skokanová. Drevené technické 

zariadenia vymieňajú v Slovenskom raji podľa potreby. 

 

"Väčšinou sa tak deje po zimnej sezóne. Keďže v Suchej Belej je povolené ľadolezectvo, kovovými mačkami sa tieto 

zariadenia ničia, preto potom na jar nasleduje veľká kontrola, a to, čo je poškodené, sa nahrádza," vysvetlila 

predsedníčka mikroregiónu. 

 

Ak však ľad pri odlomení sa poškodí kovové technické zariadenia, rieši sa to okamžite, aby bol prechod možný aj počas 

zimnej sezóny. 

 

Turisti by mali počas celého mesiaca sledovať internetové stránky Horskej záchrannej služby, ďalej stránky hrabusice.sk 

a podlesok.sk. 

 

"Rekonštruovať sa bude postupne. Ak to bude možné realizovať počas chodu, na internetových stránkach zverejníme len 

oznam o tom, že v rokline sa pracuje, ak bude potrebné zatvoriť roklinu, verejnosť bude rovnako informovaná," doplnila 

Skokanová. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Adam Bakoš: Na Čadcu sa vždy teším 

 [Kysucké noviny; 40/2017; 10/10/2017; s.: 6; FRANTIŠEK UJHÁZI ; Zaradenie: NÁŠ REGIÓN] 

 

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

Čadce, kde predviedol opäť kus svojho majstrovstva na rezbárskom sympóziu. 

 

V Čadci ste od začiatkov sympózia, teda už siedmykrát. S akými pocitmi sa sem vraciate? 

 

- Na Čadcu sa vždy veľmi teším, lebo je o nás naozaj výborne postarané, je tu vždy dobrá partia rezbárov a vytvoria sa tu 

krásne diela. Verím, že sa tu uvidíme aj o rok. 

 

Máte prehľad, aké diela ste tu za sedem rokov "vyprodukovali"? 

 

- Prehľad naozaj nemám, no vytvoril som tu veľa sôch, aj keď možno niekedy mi niektoré z nich veľmi tematicky nesadli. 

No ja som typ, ktorý si nevyberá prácu a snažím sa ju urobiť tak, ako treba. Či už ide o postavy ľudí, zvierat alebo iné 

abstraktné sochy. 

 

V tomto roku sa venujete akej téme? 
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- Sochy ba mali ísť na kúpalisko, dostali sme ako tému pirátov z Karibiku. No aby sa to aj viac páčilo deťom, urobili sme 

diela viac ako karikatúru. 

 

Kam budú viesť vaše kroky po skončení rezbárskeho sympózia v Čadci? 

 

- Práve dokončujem svoju sochu a už o pár hodín cestujem do Nemecka na ďalšie sympózium. Konkrétne pôjde o výrobu 

brány. Koná sa tam aj známa súťaž Husky cup. 

 

Na ktoré z vašich diel ste najviac hrdý? 

 

- Určite to je Tatranský ľadový dom, lebo je to obrovský projekt, ktorý už sa začína riešiť. Ešte nie je roztopený ani starý a 

už sa pracuje na maketách nového. Stretneme sa tam pätnásti rezbári a ide naozaj o veľké dielo. 

 

Práve vyrezávanie do ľadu má asi svoje špecifiká. Aké? 

 

- Ľad je krehký, ťažký a veľmi drahý materiál. Jedna ľadová kocka stojí v priemere od 60 do 100 eur. My ich použijeme pri 

Tatranskom ľadovom dome okolo tisíc. Preto sa snažíme všetko využiť a nič nezničiť. Tým, že ľad je veľmi krehký, nedá 

sa vyrezávať tak ako do dreva. Tu sa to skôr akoby zoškrabáva, používajú sa špeciálne frézy či dláta, s ktorými sa tvaruje 

ľad. 

 

Vediete si štatistiku, koľko diel ste už vytvorili? 

 

- Tak toho je naozaj veľmi veľa. Keď pracujem na veľkých sochách, tak každý druhý deň vyprodukujem jeden kus. Na 

niektorých podujatiach však dokážeme vyrobiť aj desať sôch za deň. 

 

Ako dlho sa už venujete rezbárstvu? 

 

- Už počas štúdia drevárčiny v Spišskej Novej Vsi som pričuchol k rezbárstvu. Ale vyrezávaniu s motorovou pílou sa 

venujem od roku 2008 až dodnes. No v poslednej dobe sa mi zapáčila aj výroba sôch z piesku. Stačia vám šľapky, 

klobúk a špachtlička, s ktorou sa dá naozaj urobiť pekné dielo. 

 

S rezbárčinou ste si prešli kus sveta... 

 

Myslím, že práve na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku je to najvďačnejšie, čo sa výroby sôch týka. Robia sa tu 

naozaj veci, ktoré krajinám aj pristanú. Chodievame napríklad do Maďarska, kde nikto nechce vyrobiť medveďa. Aj keď 

platovo je to tu horšie ako Nemecku či v Anglicku. V Amerike už tento boom s rezbárčením pominul. Sochy tam vyrába už 

veľmi veľa ľudí a sympóziá už pre nás nie sú tak zaujímavé ako kedysi. 
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Aké ciele si kladiete do budúcna? 

 

- Chcel by som robiť viac pieskových sôch. Ľudia to zatiaľ veľmi nepoznajú. Nedávno sme robili také sochy v Košiciach, v 

Nitre či na Zemplínskej Šírave. Týchto sôch by som si vedel predstaviť po Slovensku viac. 

 

FRANTIŠEK UJHÁZI 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Policajti objasnili vraždu advokáta Ernesta Valka 

 [aktuality.sk; 10/10/2017; Aktuality.sk ; Zaradenie: Krimi] 

https://www.aktuality.sk/clanok/528468/policajti-objasnili-vrazdu-advokata-ernesta-valka/ 

 

Podľa aktuálnej vyšetrovacej verzie nemala vražda hlbši motív, súvisiaci s kauzami, na ktorých Valko ako právnik 

pracoval. 

 

Vražda prominentného právnika Ernesta Valka zrejme nezostane neuzavretá, polícia sa chystá obviniť lupiča J.R. 

Informáciu priniesol Denník N. 

 

Podľa denníka muža usvedčilli jeho spolupáchatelia, ktorí sa proti nemu rozhodli svedčiť a ktorí sú odsúdení pre iné 

trestné činy. Na prípade vraj intenzívne pracuje prokuratúra aj elitná policajná jednotka NAKA. 

 

Ernesta Valka zavraždil 9. novembra 2010 v jeho dome v Limbachu páchateľ, ktorý na neho raz vystrelil z pištole.  

 

"O tom, že motívom vraždy bola lúpež a páchateľmi lupiči, ktorých Valko prekvapil, hovoril už dávnejšie bývalý policajný 

prezident Jaroslav Spišiak. V okolitých obciach sa totiž udialo viacero lúpeží," pripomína Denník N. 

 

Pri vzniku prvej verzie ústavy 

 

Valko sa narodil v roku 1953 v Spišskej Novej Vsi. Právo začal študovať v roku 1972 v Bratislave. Štúdium dokončil v 

roku 1977 a v roku 1979 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktora práv. 

 

Venoval sa predovšetkým obchodnému a ústavnému právu. V minulosti sa zúčastňoval na tvorbe základných 

dokumentov štátu, bol pri vzniku listiny Základných práv a slobôd či Obchodného zákonníka. 

 

Bol koordinátorom prvého návrhu slovenskej ústavy po roku 1989. Išlo o verziu slovenskej ústavy, ktorá sa pripravovala v 

rámci federácie v roku 1991 a ktorá sa nestihla uplatniť. Svoje vedomosti z ústavného práva ponúkal aj v súčasnosti.  

 Školáčka tvrdí, že ju znásilnil organizátor súťaže krásy 

https://www.aktuality.sk/clanok/528468/policajti-objasnili-vrazdu-advokata-ernesta-valka/
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Advokát prominentov 

 

Po novembri 1989 sa prihlásil do právnickej poradne, ktorú organizovala Verejnosť proti násiliu (VPN). V roku 1990 Valka 

kooptovalo VPN za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ). Od júna 1990 bol podpredsedom Snemovne ľudu (SĽ) FZ. 

 

V tom čase (na jeseň 1990) bol aj spravodajcom kompetenčného zákona. V poslednom roku bývalej federácie (od 31. 

januára do 31. decembra 1992) bol predsedom Ústavného súdu ČSFR.  

 

Od roku 1993 bol advokátom. Zastupoval niektoré osobnosti i právne subjekty v súdnych sporoch. V roku 1998 bol 

právnym poradcom Slovenskej demokratickej koalície (SDK). V auguste toho roka zastupoval Ústrednú volebnú komisiu 

(ÚVK) v súdnom spore o subjektivitu SDK pre septembrové parlamentné voľby 1998. Bol tiež právnym poradcom Fondu 

národného majetku (FNM) SR.  

 

Zastupoval Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súdnom spore o takzvané Duckého zmenky. Naposledy sa jeho 

meno spomínalo v kauze Tipos, ktorý zastupoval pred Ústavným súdom. 

 

Mŕtve telo renomovaného advokáta Ernesta Valka objavila jeho dcéra a bývalá manželka pri príchode do rodinného domu 

právnika v Limbachu.  

 

Späť na obsah 

 

1.15.  "Kamzíci" idú ako píla. Zdolali aj majstra 

 [Podtatranské noviny; 41/2017; 10/10/2017; s.: 5; mik ; Zaradenie: Šport] 

 

Hokejistom spod Tatier sa sériu piatich triumfov podarilo natiahnuť už na osem. 

 

Prípravné obdobie si "kamzíci" spestrovali zápasmi 1. ročníka slovensko-maďarského Višegrad Cup-u, no turnaj má svoje 

hracie dni aj počas rozbehnutej sezóny. Štvrťfinálovým súperom Popradu je UTE Budapešť. Prvý duel sa konal uplynulú 

stredu v Maďarsku, no Marcel Ozimák nechal niektorých kľúčových hokejistov doma. Naopak, šancu dostali juniori 

Brincko, Martančík, Olejník, René Svitana a brankár Kirol kryl chrbát Ivanovovi. Pre Rapáča s Bondrom to bola výborná 

príležitosť na rozohranie sa po viróze. Hneď prvá vážnejšia príležitosť stretnutia skončila gólom. Abdul na modrej čiare 

vypichol puk Dósaovi a na krásny bekhendový blafák nemal brankár Ágoston nárok. Vzápätí sa však domáci gólman 

blysol, keď zlikvidoval Štrauchovu dorážku po strele Lichanca. Náskok "kamzíkov" po prihrávke Mateja Paločka zvýšil 

Bogoslovskij, ktorý si šikovnou kľučkou odpútal Arnolda Vargu a z pravého krídla namieril presne. Hostí podržal aj Ivanov, 

ktorý vytlačil Ropretovu tutovku z medzikružia, no pri ďalšom útoku si Ropret dokázal cez McDowella nakorčuľovať do 

rovnakého miesta opäť a vymietol ľavý vinkel. Do rovnakého miesta sa svojou povestnou delovkou trafil aj König počas 

presilovky o dvoch hráčov uprostred stretnutia. "Kamzíkom" to padlo aj v oslabení, keď pri mantineli odobral Kissovi puk 
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Matej Paločko, nakorčuľoval si do streleckej pozície a bolo 1:4. V tretej tretine už góly nepadli, takže Podtatranci si od 

stredajšej domácej odvety prinášajú sľubný výsledok. 

 

Skalp majstra 

 

Poprad ťahá víťaznú šnúru, takže v piatok na domácom ľade proti majstrovskej Banskej Bystrici nebol v pozícii outsidera. 

Marcel Ozimák mohol zostavu skladať zo všetkých hráčov okrem Arneho Krotáka, ktorý sa zranil na tréningu. Do 

nominácie sa teda nezmestil Bogoslovskij a Dinda putoval na farmu do Spišskej Novej Vsi. V bráne dostal prednosť 

Ivanov, no Kazach kapituloval v presilovke, keď ho prekonal Bartánus. Čoskoro však vyrovnal pohotový Štrauch, ktorý za 

Lukáša doťukol Mlynarovičovu strelu. Ešte v závere prvej časti si zopakoval úspešný bekhendový blafák zo stredy Abdul, 

pre ktorého to bol premiérový gól v Tipsport Lige. "Barani" však majú kanadskú kvalitu a Gélinas s Brittainom do polovice 

stretnutia obrátili misky váh na stranu hostí. Podtarancov to však zďaleka nezlomilo. König vyslal strieľanú prihrávku k 

vzdialenejšej žŕdke a Svitana upratal puk do brány. O body však srdnato bojovali aj Bystričania a o ďalš ie vyrovnanie sa 

postaral ďalší Kanaďan Faille. To však bolo zo strany hostí v rámci gólovej produktivity všetko. Na radosť 1 680 divákov, 

čo je popradský rekord v aktuálnej sezóne, sa popradský gólostroj nezastavil. Lichanec sa v prečíslení s Bondrom 

rozhodol zobrať zodpovednosť na seba a urobil správne a gólový účet druhej tretiny uzavrel v presilovke po Fabianovej 

prihrávke Heizer z medzikružia. Vynikajúci zápas, ktorý musel divákov baviť, predĺžil víťaznú sériu "kamzíkov", pretože na 

konečných 6:4 upravil ešte v ďalšej početnej výhode Samuel Mlynarovič. 

 

Dokonalý obrat 

 

Druhú šestinu súťaže Podtatranci odštartovali doma proti Žiline. Do brány sa postavil Corbeil, chorý Vandas uvoľnil 

miesto Bogoslovskému, Dinda sa v piatok dostal do zostavy na úkor Ignatova. Napriek výbornej forme Popradu začali 

lepšie hostia, keď pri avizovanom vylúčení nachytal Corbeila Martindale. Žiline vyšiel aj úvod druhej tretiny. "Vlci" zatlačili 

Poprad v jeho obrannom pásme, Poulin vystrelil od modrej a Holovič dokázal tečovať puk za Corbeilov chrbát. Všetko sa 

začalo otáčať uprostred duelu, keď "kamzíci" hrali presilovku. Juraj Jurík hodil hokejku pod nohy Königovi, čo rozhodcovia 

"odmenili" trestným strieľaním. Exekúcie sa zhostil Patrik Svitana a šikovným bekhendovým blafákom odklial Tomeka. Po 

následnej početnej výhode už bolo vyrovnané, keď to Mlynarovič z ľavého kruhu namieril presne k bližšej žŕdke. Tesne 

pred odchodom do kabín dostal adresnú prihrávku na pravé krídlo Štrauch, ktorý si zamiešal puk napriek faulu 

Konečného a trafil presne do vinkla. Tretia tretina bola bezgólová, čo nezmenil ani záverečný nápor počas power-play 

"vlkov" a Poprad tak po triumfe 3:2 ťahá sériu ôsmich víťazstiev za sebou. 

 

(mik) 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Poprad bude patriť horským filmom 

 [Podtatranské noviny; 41/2017; 10/10/2017; s.: 2; Rastislav OVŠONKA ; Zaradenie: Aktuálne] 
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Od stredy do nedele sa koná 25. Medzinárodný festival horských filmov. 

 

Prvýkrát v histórii festivalu bude jeho súčasťou slávnostné odovzdanie Ceny mesta Poprad. Držiteľom tohto ocenenia za 

rok 2017 sa stal horolezec Peter Hámor, ktorý v máji tohto roku výstupom na Dhaulágirí zavŕšil Korunu Himalájí a stal sa 

tak prvým Slovákom, ktorý zdolal vrcholy všetkých 14-tich osemtisícoviek. Popradskí radní mu udelili cenu za úspešnú 

reprezentáciu mesta. Peter Hámor je zároveň jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte aj Korunu Zeme, čo sú 

najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Ocenenie si Peter Hámor prevezme v piatok 13. októbra o 18.00 h, pred 

začiatkom večerného súťažného bloku. 

 

Štyria hostia, traja porotcovia, jeden víťaz 

 

Popradský horolezec Peter Hámor je zároveň jeden zo štvorice hostí popradského festivalu. Ako prvý sa vo štvrtok 

predstaví režisér Pavol Barabáš, ktorý na festivale uvedie svoj najnovší film Vábenie výšok. Predpremiéra tohto filmu bola 

na košickom Art Film Feste v júni tohto roku. Po piatkovej prezentácii Petra Hámora bude v sobotu nasledovať poľský 

himalájista Piotr Pustelnik, ktorý je tretím Poliakom s Korunou Himalájí. V sobotu to bude beseda s rumunským 

himalájistom Horiom Colibasanu, ktorý sa pokúša o Korunu Himalájí. Organizátorom festivalu sa do predvýberu prihlásilo 

107 filmov, z ktorých sa do súťažnej prehliadky dostalo 52. "Viaceré filmy sú na veľmi vysokej úrovni, niektoré menej, ale 

je tam silný príbeh. Predvýber bol v niektorých prípadoch jednoznačný. V každom prípade chceme, aby diváci videli tie 

najlepšie filmy, ktoré sa prihlásili," uviedla riaditeľka festivalu Mária Hámorová. Zastúpenie na festivale bude mať aj 

slovenská kinematografia. Do súťažnej časti postúpilo šesť filmov od piatich autorov. Dva filmy - Nesmrteľný les a Život v 

oblakoch, sú dielom známeho ochranára Erika Baláža. Roman Juríček sa predstaví s filmom Spolupráca generácií, Adam 

Lisý s filmom Slovensko na šnúrkach a Viliam Bendík zabojuje o hlavnú cenu s filmom Kroky na hrane. Posledným je 

Pavol Barabáš s filmom Vábenie výšok. 

 

O víťazovi Grand Prix MFHF rozhodne trojčlenná medzinárodná porota: filmárka a žurnalistka Julia Poplawska z Poľska, 

režisér, filmár a spisovateľ Davide Riva z Talianska a lezec a filmár Ondřej Smrž z Českej republiky. Verejnosť sa dozvie 

výsledky v posledný deň festivalu, v nedeľu 15. októbra o 17.00 h. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov bude nasledovať 

projekcia ocenených filmov. 

 

Kedy, kde a za koľko 

 

Súťažná festivalová prehliadka sa začne v stredu 11. októbra o 18.00 h v kinosále Mestského úradu v Poprade. Vo 

štvrtok, piatok a sobotu začnú projekcie súťažných filmov o 12.00, 15.00, 18.00 a 21.00 h. V nedeľu je na programe už 

len jedna súťažná projekcia o 12.00 h. Reprízy súťažných blokov budú od štvrtka do nedele o 9.00 h. Predaj vstupeniek 

na súťažné bloky v Poprade v hodnote štyroch eur (dve eurá na reprízy) začne v stredu o 12.00 h, dovtedy je možné 

lístky si rezervovať. Okrem hlavnej premietacej sály na popradskom MsÚ sa budú súťažné bloky premietať aj v 

popradskom kine Tatran, a to v piatok a sobotu o 18.30 a 21.30 h a v nedeľu o 17.30 h to bude projekcia ocenených 
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filmov. V Tatrane budú vo štvrtok a piatok aj projekcie pre školy. Okrem Popradu sa budú filmy premietať od stredy do 

nedele aj v kine Mier v Spišskej Novej Vsi, a to vždy o 19.00 h. Aj tu sa uskutočnia dopoludňajšie premietania pre 

študentov. V kine Mier sa vo štvrtok o 18.00 h uskutoční beseda s viacerými miestnymi himalájistami pod názvom 

Spišiaci na osemtisícovkách. 

 

Tretím festivalovým mestom bude Kežmarok. Premietanie súťažných blokov sa začne o 19.00 h v piatok, sobotu a 

nedeľu. Už tradične je súčasťou festivalu horských filmov aj výstava. Tohto roku je to výstava Tona Haratyka Pohľady cez 

objektív, ktorá bude vo vestibule mestského úradu od stredy do nedele. Samostatnou výstavou fotografií sa prezentuje aj 

Peter Hámor. Už od 3. októbra je v Obchodnom centre Forum prístupná jeho výstava Okamihy. Tu bude až do 22. 

októbra. Následne sa presunie do OC MAX, kde ju verejnosť uvidí až do konca októbra. 

 

Sprievodným podujatím popradského festivalu sú už tradične aj preteky Slovenského pohára v boulderingu dospelých a 

mládeže pod názvom Festival cup. Pretekať sa bude v sobotu na Námestí sv. Egídia v Poprade od 10.00 h, finále je 

naplánované na 15.00 h, vyhlásenie výsledkov bude o 18.00 h na mestskom úrade pred večerným premietaním. 

 

Rastislav OVŠONKA 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Fajna folklórna fotka pozná víťaza 

 [vucke.sk; 10/10/2017; Mgr. Peter Garbarčík, PhD. ] 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/fajna-folklorna-fotka-pozna-vitaza.html 

 

Na Spiši vrcholí 4. ročník fotografickej súťaže v teréne Fajna folklórna fotka. Ukončia ju dnes podvečer odovzdaním cien 

víťazom a vystavením najlepších fotografií z tohto ročníka. Vernisáž sa uskutoční vo foyeri Spišského osvetového 

strediska (SOS) v Spišskej Novej Vsi o 16.30 hod. 

 

Účastníci mohli prispieť svojimi fotografiami do dvoch kategórií, folklórny ornament a reportáž folklórnych zvykov, pričom 

úlohou fotografov bolo zachytiť folklórny ornament a ľudové kroje alebo ľudové zvyky a tradície. "Zamerať sa mohli na 

život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. Do súťaže 

sa zapojilo 43 autorov s 212 fotografiami," hovorí Miriama Bukovinská, zo Spišského osvetového strediska (SOS) v 

Spišskej Novej Vsi. 

 

Odborná porota v zložení Miroslav Kováč, Nikola Podolínska a Matúš Matava to mala podľa nej pri výbere najlepších 

fotografií veľmi ťažké. Snahou poroty bolo vybrať fotografie, ktoré vynikajú inovatívnym prístupom k téme a zároveň 

spĺňajú kritériá kvalitnej snímky. "V prvej kategórii získala jednohlasne prvé miesto Angelika Jákob za kolekciu fotografií s 

názvom Folklórne tanečnice. Druhé miesto si vybojovala zaujímavým prístupom Dáša Kolláriková s fotografiami Folklór I 

a III. Tretiu cenu získal Mário Bendík s fotografiami Krása kroja a Letná deva. Čestné uznanie získali Miloš Fiľa a 

Vladimíra Hradecká," vymenovala Bukovinská. 

https://web.vucke.sk/sk/novinky/fajna-folklorna-fotka-pozna-vitaza.html
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V druhej kategórii prvenstvo získala Jana Šípková s kolekciou reportážnych fotografií z Pohorelej a Sihly. Za ňou sa 

umiestnil Ján Zibura za cyklus Lúčnica v Tatrách. "Fotografiami pod názvom Na večnosť a Rubári očaril porotu Jaroslav 

Micenko a vybojoval si tak tretie miesto. Porota udelila v tejto kategórii dokonca tri čestné uznania a to Vladimírovi 

Poliakovi, Kataríne Ščigulinskej a Jirkovi Salzmannovi," uzatvorila Bukovinská s tým, že výstava najlepších fotografií bude 

v SOS sprístupnená do 10. novembra.  

 

Autor/zdroj: Tlačová agentúra SR 

Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD. 

Vytvorené: 10.10.2017 12:06 

Upravené: 10.10.2017 14:02  
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1.18.  Pohotovosti nebudú nonstop a za urgent si pacienti priplatia 

 [etrend.sk; 10/10/2017; Mária Hunková © 2017 News and Media Holding ; Zaradenie: eTREND/ekonomika] 

https://www.etrend.sk/ekonomika/vlada-schvalila-zmeny-v-pohotovostiach-od-novembra-nebudu-nonstop.html 

 

Parlament v utorok schválil návrh ministerstva zdravotníctva, ktorý kompletne zmení doterajšie fungovanie pohotovostí. 

Okrem toho, že sa už nebudú označovať ako lekárska služba prvej pomoci, nebudú ani k dispozícii nepretržite. 

 

Zdroj - SITA 

 

Od novembra, kedy novela nadobúda účinnosť, vzniknú pevné ambulantné pohotovostné služby. Na základe povolenia 

od ministerstva zdravotníctva ich budú môcť prevádzkovať tzv. organizátori v pracovných dňoch od 16. do 22. hodiny a 

počas voľna od 7. do 22. hodiny. Pohotovosti pre dospelých budú musieť byť v 73 mestách, ktoré podľa spádovosti určil 

rezort. V prípade pohotovostí pre deti ide o 61 miest. 

 

Platí pritom, že pohotovostnú službu môže lekár poskytnúť aj u pacienta doma. Stále však bude musieť byť zabezpečená 

aj ambulancia pohotovosti. Znamená to teda, že pokiaľ bude chcieť organizátor poskytovať pevnú ambulantnú 

pohotovostnú službu aj návštevnou formou, bude si musieť na tento čas zabezpečiť ďalšieho lekára. 

 

Kde budú povinne pohotovosti 

Pevné ambulantné pohotovosti pre 

dospelých 

Pevné ambulantné pohotovosti pre 

deti 

  

Bánovce nad Bebravou Pezinok Bánovce nad Pezinok 

https://www.etrend.sk/ekonomika/vlada-schvalila-zmeny-v-pohotovostiach-od-novembra-nebudu-nonstop.html
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Bebravou 

Banská Bystrica Piešťany Banská Bystrica Piešťany 

Banská Štiavnica Poltár Bardejov Poprad 

Bardejov Poprad Bratislava Považská 

Bystrica 

Bratislava Považská Bystrica Brezno Prešov 

Bratislava II Prešov Čadca Prievidza 

Brezno Prievidza Dolný Kubín Púchov 

Bytča Púchov Dunajská Streda Revúca 

Čadca Revúca Galanta Rimavská Sobota 

Detva Rimavská Sobota Humenné Rožňava 

Dolný Kubín Rožňava Ilava Ružomberok 

Dunajská Streda Ružomberok Kežmarok Sabinov 

Galanta Sabinov Komárno Senica 

Gelnica Senec Košice Skalica 

Hlohovec Senica Košice II Snina 

Humenné Skalica Kráľovský Chlmec Spišská Nová 

Ves 

Ilava Snina Levice Stará Ľubovňa 

Kežmarok Sobrance Levoča Svidník 

Komárno Spišská Nová Ves Liptovský Mikuláš Šaľa 

Košice Stará Ľubovňa Lučenec Topoľčany 

Košice II Stropkov Malacky Trebišov 

Krupina Svidník Martin Trenčín 

Kysucké Nové Mesto Šaľa Medzilaborce Trnava 

Levice Topoľčany Michalovce Trstená 

Levoča Trebišov Moldava nad Bodvou Veľký Krtíš 

Liptovský Mikuláš Trenčín Myjava Vranov nad 

Topľou 

Lučenec Trnava Námestovo Zlaté Moravce 

Malacky Turčianske Teplice Nitra Zvolen 

Martin Tvrdošín Nové Mesto nad 

Váhom 

Žarnovica 

Medzilaborce Veľký Krtíš Nové Zámky Žiar nad Hronom 

Michlovce Vranov nad Topľou Partizánske Žilina 

Myjava Zlaté Moravce     

Námestovo Zvolen     
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Nitra Žarnovica     

Nové Mesto nad Váhom Žiar nad Hronom     

Nové Zámky Žilina     

 

Partizánske 

 

Doplnkové pohotovosti 

 

Okrem pevnej ambulantnej pohotovostnej služby budú môcť vzniknúť aj tzv. doplnkové. Tie by mali byť k dispozícií 

nepretržite najmenej dve hodiny v pracovných dňoch medzi 16. a 22. hodinou a v dňoch pracovného pokoja medzi 7. a 

22. hodinou. Pôvodne sa hovorilo, že práve doplnkové pohotovosti budú fungovať aj cez noc a v skorých ranných 

hodinách, ak o to bude záujem. Nakoniec však aj v tomto prípade budú otvorené najdlhšie do 22. hodiny. 

 

"Táto úprava sa navrhuje na základe analýzy vyťaženosti súčasnej lekárskej služby prvej pomoci, ktorá preukázala, že 

vyťaženosť lekárskej služby prvej pomoci po 23. hodine je minimálna," zdôvodnil vo svojom materiáli rezort. 

 

Zákon prikazuje organizátorom, že ak nebudú schopní z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť fungovanie pohotovostí, musia 

o tom bezodkladne informovať samosprávny kraj. Ten urobí rozpis všeobecných lekárov v danej spádovej oblasti, ktorý 

budú musieť dodržiavať. 

 

Rozpis musí kraj zverejniť na svojej webovej stránke a ak má e-mailové adresy lekárov, tiež im ich zaslať do 

elektronických schránok. Zároveň je povinný ihneď informovať aj zdravotné poisťovne, ako zabezpečil poskytovanie 

pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, aby tie vedeli, či organizátorovi majú uhradiť plnú alebo zníženú paušálnu 

úhradu. 

 

Vyššie poplatky 

 

Pokiaľ ide o poplatky pacientov, tie novela zvyšuje. Na ambulantnej pohotovosti zaplatia o cent viac ako doteraz - dve 

eurá, za návštevnú pohotovostnú službu 10 eur. Rovnakú sumu budú musieť uhradiť na urgentných príjmoch a ústavných 

pohotovostných službách, ktoré chce rezort Tomáša Druckera týmto spôsobom odľahčiť. "Na základe analýzy 

ministerstva zdravotníctva sa zistilo, že len 12 percent pacientov bolo po návšteve ústavnej pohotovostnej služby 

hospitalizovaných, čo indikuje využívanie ústavnej pohotovostnej služby na iný účel, ako je primárne určená," zdôvodnil 

rezort. 

 

Ďalšie poplatky upravené zákonom 

 

- 1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v skupine A 
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- 5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v 

skupine B v I. a IV. štvrťroku 

- 7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku v prírodných liečebných kúpeľoch pri indikáciách zaradených v 

skupine B v II. a III. štvrťroku 

- 0,17 eura za vydanie liekov, dietetických potravín alebo pri vydaní zdravotníckych pomôcok v lekárňach (zostáva 

nezmenené) 

- 0,10 eura za jeden kilometer pri využití dopravnej zdravotnej služby, okrem pacientov zaradených do chronického 

dialyzačného programu alebo do transplantačného programu, ktorým sa poskytuje onkologická liečba alebo sú ťažko 

zdravotne postihnutí a odkázaní na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, rovnako pri preprave medzi 

nemocnicami 

- 3,30 eura za jeden deň pobytu sprievodcu v nemocnici 

- maximálne 2 eurá za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie 

 

Na ambulantnej pohotovosti nebudú musieť platiť tí, ktorých tam ošetrili bezprostredne po úraze, boli následne prijatí do 

nemocnice alebo ide o maloletých zo zariadenia, v ktorom sú umiestnení na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

V nemocniciach 10 eur zase ušetria pacienti, ktorí tam vyhľadali pomoc hneď po úraze, ktorých ošetrovali viac ako dve 

hodiny alebo tam zostali hospitalizovaní. Toto všetko neplatí, ak sa človek zraní v dôsledku alkoholu, inej návykovej látky 

alebo lieku užitého iným spôsobom, ako mu odporučil lekár. 

 

Ďalším opatrením, ktorým chce ministerstvo znížiť počet návštev na pohotovostiach, je stanovenie ordinačných hodín 

všeobecných lekárov. Tí by mali byť vo svojich ambulanciách k dispozícii najmenej 35 hodín týždenne, pričom najmenej 

dvakrát do týždňa do 15. hodiny. Asociácia súkromných lekárov aj Slovenská lekárska komora proti tomu protestujú. 

 

Pôvodná návrh zákona totiž hovoril o povinných ordinančných hodinách v rozsahu 30 hodín a potrebe byť k dispozícii 

dvakrát do týždňa do 14. hodiny. Na druhej strane ale tiež pohotovosti mali byť podľa návrhu zákona dostupné do 23. 

hodiny. Zmeny boli schválené vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo bez rokovania s lekármi. 

 

"Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez možnosti návštevnej služby v byte pacienta a primeraného času 

pre prácu so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné," hovorí prezident ASL Marián Šóth. Podľa neho to neumožní 

lekárom nielen venovať sa vzdelávaniu, ale aj ďalším činnostiam, ktoré sú pre chod ambulancie nevyhnutné. 

 

Chcú zabrániť monopolu 

 

Povolenie na prevádzkovanie pohotovostí sa bude vydávať na šesť rokov. Dostanú ho tí, ktorých výberová komisia 

ministerstva určí na základe výberového konania. Kritériami pri výbere má byť personálne zabezpečenie a materiálno-
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technické vybavenie ambulancie pohotovosti, finančné zabezpečenie a projekt jej prevádzkovania. Každá pohotovosť 

bude mať zaručenú zmluvu so zdravotnými poisťovňami. 

 

Mzda lekára za hodinu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby, ktorý má zmluvu s jej organizátorom, má byť minimálne 

12 eur. Ak bude vyslaný do ambulancie iného organizátora, jeho odmena má byť najmenej vo výške celkových mzdových 

nákladov zodpovedajúcich mzde lekára. 

 

Aby sa zabránilo neprimeranej koncentrácii, ministerstvo dalo do zákona, že každý organizátor patriaci do jednej skupiny 

ovládaných osôb bude mať od poisťovne zníženú úhradu. "Ministerstvo zdravotníctva chce predísť situácii, keď by sa 

organizátorom v rámci Slovenskej republiky stal len jeden poskytovateľ, pretože by týmto spôsobom mohla byť v prípade 

jeho výpadku alebo zrušenia povolenia ohrozená zdravotná starostlivosť," vysvetľuje rezort. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Voľby do samosprávnych krajov - KSK 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 10/10/2017;  Kristína Plajdicsková; Zaradenie: z domova] 

 

Matej Baránek, moderátor: "Klesajúci počet žiakov na stredných školách, rušenie alebo zlučovanie škôl v pôsobnosti 

kraja, naopak pribúdanie súkromných či slabý záujem o remeslá. Na druhej strane uplatnenie absolventov praktických 

odborov a dobrá spolupráca s firmami. Aj taký je stav stredného školstva v Košickom samosprávnom kraji. Aktuálne má v 

zriaďovateľskej pôsobnosti sedemdesiat škôl a školských zariadení." 

 

Kristína Plajdicsková, redaktorka: "Za uplynulých dvanásť rokov počet žiakov denného štúdia na stredných školách v kraji 

výrazne klesol. Z pôvodných viac ako štyridsaťdvatisíc na dvadsaťpäťtisíc. Odrazilo sa to aj na úbytku škôl. Vedúci 

odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč." 

 

Štefan Kandráč, vedúci odboru školstva Košického samosprávneho kraja: "Bolo zrušené gymnázium Exnárova v 

Košiciach. Zanikla aj ďalšia stredná odborná škola Markušovská 2 v Spišskej Novej Vsi so zameraním na baníctvo a 

geológiu a ďalšie odborné školy hlavne z odborov, ktoré trh práce až tak nežiadal." 

 

Kristína Plajdicsková: "Najvýraznejší pokles pokračuje na odborných školách aj gymnáziách v odľahlejších častiach kraja, 

v malých mestách ako sú Gelnica, Krompachy alebo Sobrance. Menej žiakov pre ne znamená aj menej peňazí. O 

študentov bojujú i košické školy s dlhoročnou tradíciou. Riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej Jozef Eperješi 

hovorí, že nárast počtu gymnázií či propagácia IT odborov môžu spôsobiť v budúcnosti problémy." 

 

Jozef Eperješi, riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej: "Kto bude pracovať áno manuálne vo firmách? Najťažšie 

je, že sa napĺňajú odbory učebné, pretože sú tu v okolí fantasticky znejúce odbory, ktoré v podstate samy o sebe lákajú 

podľa názvu." 
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Kristína Plajdicsková: "Aj riaditeľ Strednej odbornej školy technickej Ján Pituch hovorí, že čo sa im darí, je úzka 

spolupráca s firmami, ktoré sa zapájajú do vyučovacieho procesu, a tých najlepších si po škole nechajú. Pre potreby trhu 

práce vytvorili vlani nový štvorročný odbor technik, vodár, vodohospodár, no klasické remeslá sú problém." 

 

Ján Pituch, riaditeľ Strednej odbornej školy technickej: "Rodičia niektorí sa hanbia, keď chlapec im sa učí za inštalatéra 

alebo za stolára, alebo za murára. A možnože by sa posunul ďalej v nadstavbovom štúdiu a získal by maturitu. Ale toto 

málo hovoríme rodičom." 

 

Kristína Plajdicsková: "V kraji pribúda žiakov zo znevýhodneného prostredia s neukončeným základným vzdelaním. Preto 

tu pôsobí dvanásť stredných škôl, ktoré sa im venujú na štyridsiatich alokovaných pracoviskách. Najviac ich má práve 

košická Stredná odborná škola technická. Dvojročné odbory vychovávajú pomocných stavebných robotníkov alebo Šičky 

v Kecerovciach či vo Veľkej Ide." 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Writeri upozornili na rasové násilie a holokaust 

 [Korzár; 234/2017; 11/10/2017; s.: 11; JANA PISARČÍKOVÁ ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

V Spišskej Novej Vsi sa nedávno uskutočnil ďalší ročník Graffiti Spiš. 

 

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

organizátori projektu Graffiti Spiš. 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 

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. 

 

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 i tri tváre 
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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 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Najbližšie k návratu Ogurčák 

 [Šport; 234/2017; 11/10/2017; s.: 20; PAVOL KUBIŠ ; Zaradenie: ATLETIKA, VOLEJBAL] 

 

Dnešná dohrávka 2. kola extraligy volejbalistov medzi MVK Zvolen a VKP Bystrina SPU Nitra (18.00) púta z viacerých 

pohľadov 

 

Domáci ako nováčik prežívajú po piatich rokoch skvelý návrat do súťaže, keď bodovali v každom zápase a naposledy 

doma zdolali 3:1 i vlaňajšieho bronzového medailistu Prešov. Úradujúci majster z Nitry zatiaľ stratil iba jeden set. Na 

súpiskách oboch tímov však figurujú traja hráči s bohatou legionárskou i reprezentačnou minulosťou. Zhodou okolností, 

zvolenský univerzál Pavel Bartík i dvojica na súpiske Nitry smečiar František Ogurčák a libero Róbert Hupka si v našej 

najvyššej súťaži naposledy zahrali v drese Púchova. Prví dvaja v jeho poslednej z troch majstrovských sezón 2002/03, 

Hupka si do mesta, v ktorom žije, "odskočil" po zranení kolena v sezóne 2009/10. Spomínanú trojicu z jednej z našich 

najúspešnejších generácií spája aj to, že sme ju v tejto sezóne v extralige na palubovke ešte nevideli. Bartík, ktorý po 

operácii lakťa prerušil kariéru vo Francúzsku, ale v minulej sezóne tam svojej srdcovke klubu z Beauvais vypomáhal v 

nižšej súťaži, má vo zvolenskom klube i funkcionárske povinnosti. Jeho návrat pod vysokú sieť je otázkou času, na druhej 

strane mužstvu sa momentálne darí aj bez neho, z čoho má lepší pocit a nikam sa neženie. Najbližšie k extraligovému 

návratu má František Ogurčák, ktorý už z miesta pre striedajúcich hráčov sledoval sobotňajší šláger s Prievidzou, ale do 

hry nezasiahol. Rodák zo Spišskej Novej Vsi vynechal pre zranenie celú minulú klubovú sezónu, keď sa tesne pred 

podpisom zmluvy s Parížom Volley zranil a po operácii ramena sa rozbiehal v reprezentácii ako libero. Znova ho však 

pribrzdili zdravotné problémy. Zatiaľ nie je v stopercentnom zdravotnom stave, pod Zoborom by sa mal dvojnásobný 

najlepší volejbalista Slovenska z rokov 2006 a 2007 rozohrať na smečiarskom poste. Považskobystrický rodák Hupka v 

lete do Nitry prestúpil zo Zlína, kde hrával aj na smeči. Po operácii kolena ho čakajú ešte dva týždne rehabilitácie. V 

každom prípade prítomnosť tejto trojice zvučných mien s bohatou reprezentačnou i legionárskou minulosťou v extralige 

bude pre ňu osviežením a prínosom hráčskych skúseností. PAVOL KUBIŠ 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Pokazenú náladu si napravil 56 bodmi 

 [Šport; 234/2017; 11/10/2017; s.: 22; ADAM SOLGA ; Zaradenie: BASKETBAL] 
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Cez víkend sa v zápase druhej najvyššej súťaže basketbalistov blysol 56 bodmi Róbert Rožánek. Žiline mierou 

vrchovatou pomohol k víťazstvu 89:85 nad bratislavským Štartom. Žiadna náhoda: 21-ročný "snajper" zároveň patrí 

medzi najnebezpečnejších zakončovateľov najvyššej súťaže. 

 

DAL AJ VIAC 

 

Bývalý reprezentant Slovenska do 16, 18 i 20 rokov je známy presnou rukou, dobrým výberom pozície, schopnosťou 

prevziať zodpovednosť a odvahou skúsiť aj ťažšiu strelu. Preto neprekvapuje, že občas predvedie bodovú erupciu. Ak sa 

začítame do oficiálnych štatistík, zistíme, že v juniorskej lige už stihol odchovanec Žiliny nastrieľať v jedinom zápase 67 

bodov. Sám Rožánek si však pamätá aj lepší výkon: "Už som dal aj osemdesiat. Myslím si, že to bolo práve u juniorov." 

O nedeľnom streleckom galapredstavení proti Štartu, ktoré predviedol ani nie 24 hodín po nešťastnej prehre v najvyššej 

súťaži, kde jeho tím na Spiši najprv vo štvrtej štvrtine premrhal 15-bodový náskok a potom prehral 84:93 (pričom Rožánek 

prispel 20 bodmi), hovorí: "Darilo sa mi. Hrali sme po extraligovom zápase v Spišskej Novej Vsi a ja som si chcel ísť 

zahrať, chytiť sa a napraviť si náladu po stretnutí, ktoré sme prehrali po predĺžení. Som rád, že sa to takto skončilo a my 

sme vyhrali." 

 

NEBEZPEČNÝ AJ V SBL 

 

Ako sme naznačili, Rožánek nevyčíňa len v druhej najvyššej súťaži. Zároveň totiž – ako jediný Slovák! – patrí do Top 5 

najlepších strelcov Slovenskej basketbalovej ligy. V troch doterajších stretnutiach má priemer 21,3 bodu na zápas, keď 

ani raz neklesol pod dvadsaťbodovú hranicu. V dobrom svetle sa však ukazoval už počas minulosezónnej 

desaťzápasovej anabázy v Nitre, kde ako novic dosiahol priemerne 17,9 bodu. Môže teda kvalifikovane porovnávať 

úroveň SBL a I. ligy: "Určite v SBL je to fyzicky náročnejšie. Hrá sa v rýchlejšom tempe, obrana je tvrdšia a taktická 

vyspelosť mužstiev je na vyššej úrovni." Pre nováčika PP&Raj TV Žilina je 190 cm vysoký rozohrávač či krídelník 

výraznou oporou. Tím má za sebou zatiaľ tri zápasy, v ktorých to dotiahol do mimoriadne tesných koncoviek a hoci vyhral 

len raz, pôsobí konkurencieschopne. O ambíciách Rožánek hovorí: "S tímom by sme radi postúpili do play-off, aj keď 

máme zakázané dávať takéto vyjadrenia. Netajíme sa tým, že by sme radi postúpili a myslím, že na to máme. A ja 

osobne by som chcel pokračoval v doterajších výkonoch a bol by som rád, keby som ich dokázal ešte zlepšiť. O nejaké 

dva-tri body určite." Hoci talentovaný Žilinčan berie basketbal veľmi vážne, stíha popri ňom aj štúdium elektronického 

obchodu na Žilinskej univerzite. "Rád by som hral basketbal čo najdlhšie, ako to pôjde, ale treba potom mať aj nejaké 

vzdelanie. Keby náhodou prišlo zranenie, nech mám záložný plán. Navyše, basketbal sa nedá robiť celý život," vraví, no 

zároveň prezrádza: "Rád by som sa v čo najlepšom svetle ukázal na Slovensku. A potom? Bolo by skvelé, keby niečo 

vyšlo v zahraničí, ale nechcem predbiehať." ADAM SOLGA 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Raši bojuje s Trnkom nielen vo voľbách, ale aj na súde 
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 [Korzár; 234/2017; 11/10/2017; s.: 2; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

PRIMÁTOR DAL NA KAMPAŇ SVOJICH 3 000, POSLANEC VYŠE 40-TISÍC 

 

Dvaja najvážnejší kandidáti na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer) a Rastislav 

Trnka (nezávislý) spolu nebojujú len o kanceláriu župana, ale i v súdnej sieni. Korzár sa okrem ich sporu pozrel aj na 

financovanie ich kampaní. 

 

KOŠICE. Kým košického primátora Richarda Rašiho podporila pred novembrovými voľbami župana najmä vlastná strana 

a jej kandidáti na krajských poslancov, súčasný člen zastupiteľstva KSK a Starého Mesta Rastislav Trnka si kampaň platí 

hlavne sám. Ani jeden z kandidátov zatiaľ podľa ich slov nevie, koľko by ho mohla celkovo stáť ich kandidatúra. Trnka 

predpokladá, že by to napokon malo byť dokopy niečo medzi 100 až 150-tisíc eurami. Pri Rašim by to podľa doteraz 

zverejnených údajov mohla byť suma pohybujúca sa minimálne na úrovni okolo 150-tisíc. 

 

Vklady na Rašiho účet: Zatiaľ 79-tisíc eur 

 

"Strana Smer-SD poskytla na voľby do vyšších územných celkov pre Košický kraj 75-tisíc eur. Zároveň mám ako 

kandidát na predsedu založený transparentný účet," povedal nám Raši. Jeho aktuálny stav na transparentnom účte je 79-

tisíc, zatiaľ bez evidovaných výdavkov. "Ja som dal na kampaň 3 000 eur, zvyšok do celkovej sumy 75-tisíc eur poslali 

priatelia, kandidáti, podporovatelia a sympatizanti tak, ako sú uvedení na transparentnom účte. Definitívny objem 

finančných prostriedkov použitých na financovanie volebnej kampane zatiaľ nepoznáme, kampaň stále prebieha. 

Momentálne máme okolo 200 bilbordov, kde som väčšinou s kandidátmi za Smer, plus niekoľko z predchádzajúceho 

obdobia, ktoré sa budú prelepovať," vyjadril sa primátor. 

 

Smeráci dávali Rašimu od 1 000 po 10 000 eur 

 

Pri pohľade na jeho transparentný účet sa dá zistiť, že najväčšiu sumu, 10 000 eur, mu venovala europoslankyňa Monika 

Smolková a 6 000 eur poskytla riaditeľka Železničnej nemocnice a poslankyňa mesta Mária Grüllingová. Po 5 000 eur 

pridali mestský poslanec a starosta Terasy Ján Jakubov a viceprimátorka Spišskej Novej Vsi Lea Grečková. Po štyri 

tisícky na Rašiho účet poslali podpredseda KSK a poslanec NR SR Emil Ďurovčík, ako aj košický viceprimátor Martin 

Petruško či furčiansky starosta Jozef Andrejčák. Ďalší kandidáti na poslancov krajského zastupiteľstva z jednotlivých 

okresov, vrátane napríklad riaditeľa Úradu KSK Ondreja Bernáta, venovali Rašimu na kampaň zväčša sumy 1 000 alebo 

2 000 eur. 

 

Príjmy na účte Trnku: Doteraz 62-tisíc eur 

 

Zatiaľ čo finančné prostriedky na kampaň košického primátora tvoria najmä stranícke peniaze a príspevky sympatizantov, 

resp. kandidujúcich smerákov, Trnka využíva zväčša vlastné úspory. Výnimkou je napríklad bývalý šéf T-Systems a 
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košického IT Valley Jozef Ondáš , ktorý mu na kampaň venoval 12 800 eur. Doterajší súčet príjmov na transparentnom 

účte Trnku je 61 700 eur. Po odrátaní výdavkov je aktuálny stav jeho účtu 1 170 eur. 

 

Trnka zatiaľ hradil väčšinu výdavkov zo svojich úspor 

 

"Každý obyvateľ nášho kraja si môže na internete pozrieť nielen príjmy mojej kampane, ale na rozdiel od iných 

kandidátov tam zverejňujem aj výdavky. Tie idú najmä na bilbordy, ktorých mám zazmluvnených 120," uviedol pre náš 

denník Trnka. "Väčšinu výdavkov na kampaň som doteraz hradil zo svojich úspor, bolo to už vyše 40-tisíc eur. Strany, 

ktoré ma podporujú (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA – pozn. red.), sa na financovaní nepodieľajú žiadnym 

spôsobom, keďže nie som ich členom. No nevylučujem, že ešte do volieb mi niektorí kandidáti na poslancov prispejú 

nejakou sumou," skonštatoval súčasný poslanec KSK. MARIÁN KIZEK 

 

Richard Raši Košický primátor a poslanec NR SR. FOTO: JUDY 

 

Rastislav Trnka Krajský a staromestský poslanec. FOTO: JUDY 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Pohotovosť v lekárňach - streda 11. októbra 

 [korzar.sme.sk; 11/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20667922/pohotovost-v-lekarnach-streda-11-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 

https://korzar.sme.sk/c/20667922/pohotovost-v-lekarnach-streda-11-oktobra.html
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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 

 

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 Benu, Levočská 4 

 

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

 

Lekáreň LIMBA, Podtatranská 2501 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

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 
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Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6, +421 56 3214401 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

PHARMACIA, Nám. Osloboditeľov 916/25, 056/ 6282 506 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Raši dal na kampaň svojich 3-tisíc eur, Trnka vyše 40-tisíc 

 [kosice.korzar.sme.sk; 11/10/2017; Marián Kizek ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20669419/rasi-dal-na-kampan-svojich-3-tisic-eur-trnka-vyse-40-tisic.html 

 

Primátorovi sa skladajú členovia Smeru, poslanec ju platí zväčša sám. 

 

KOŠICE. Dvaja najvážnejší kandidáti na post predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer) a 

Rastislav Trnka (nezávislý) spolu nebojujú len o kanceláriu župana, ale i v súdnej sieni. 

 

Korzár sa okrem ich sporu pozrel aj na financovanie ich kampaní. 

 

Košického primátora Richarda Rašiho podporila pred novembrovými voľbami župana najmä vlastná strana a jej kandidáti 

na krajských poslancov. 

 

Súčasný člen zastupiteľstva KSK a Starého Mesta Rastislav Trnka si kampaň platí hlavne sám. 

 

Ani jeden z kandidátov zatiaľ podľa ich slov nevie, koľko by ho mohla celkovo stáť ich kandidatúra. 

 

Trnka predpokladá, že by to napokon malo byť dokopy niečo medzi 100- až 150-tisíc eurami. 

 

Pri Rašim by to podľa doteraz zverejnených údajov mohla byť suma pohybujúca sa minimálne na úrovni okolo 150-tisíc. 

 

Vklady na Rašiho účet: Zatiaľ 79-tisíc eur 

 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20669419/rasi-dal-na-kampan-svojich-3-tisic-eur-trnka-vyse-40-tisic.html
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"Strana Smer-SD poskytla na voľby do vyšších územných celkov pre Košický kraj 75-tisíc eur. Zároveň mám ako 

kandidát na predsedu založený transparentný účet," povedal nám Raši. 

 

Jeho aktuálny stav na transparentnom účte je 79-tisíc, zatiaľ bez evidovaných výdavkov. 

 

"Ja som dal na kampaň 3 000 eur, zvyšok do celkovej sumy 75-tisíc eur poslali priatelia, kandidáti, podporovatelia a 

sympatizanti tak, ako sú uvedení na transparentnom účte. Definitívny objem finančných prostriedkov použitých na 

financovanie volebnej kampane zatiaľ nepoznáme, kampaň stále prebieha. Momentálne máme okolo 200 bilbordov, kde 

som väčšinou s kandidátmi za Smer, plus niekoľko z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa budú prelepovať," vyjadril sa 

primátor. 

 

Smeráci dávali Rašimu od 1 000 po 10 000 eur 

 

Pri pohľade na jeho transparentný účet sa dá zistiť, že najväčšiu sumu, 10 000 eur, mu venovala europoslankyňa Monika 

Smolková a 6 000 eur poskytla riaditeľka Železničnej nemocnice a poslankyňa mesta Mária Grüllingová. 

 

Po 5 000 eur pridali mestský poslanec a starosta Terasy Ján Jakubov a viceprimátorka Spišskej Novej Vsi Lea 

Grečková. 

 

Po štyri tisícky na Rašiho účet poslali podpredseda KSK a poslanec NR SR Emil Ďurovčík, ako aj košický viceprimátor 

Martin Petruško či furčiansky starosta Jozef Andrejčák. 

 

Ďalší kandidáti na poslancov krajského zastupiteľstva z jednotlivých okresov, vrátane napríklad riaditeľa Úradu KSK 

Ondreja Bernáta, venovali Rašimu na kampaň zväčša sumy 1 000 alebo 2 000 eur. 

 

Príjmy na účte Trnku: Doteraz 62-tisíc eur 

 

Zatiaľ čo finančné prostriedky na kampaň košického primátora tvoria najmä stranícke peniaze a príspevky sympatizantov, 

resp. kandidujúcich smerákov, Trnka využíva zväčša vlastné úspory. 

 

Výnimkou je napríklad bývalý šéf T-Systems a košického IT Valley Jozef Ondáš , ktorý mu na kampaň venoval 12 800 

eur. 

 

Doterajší súčet príjmov na transparentnom účte Trnku je 61 700 eur. 

 

Po odrátaní výdavkov je aktuálny stav jeho účtu 1 170 eur. 

 

Trnka zatiaľ dal väčšinu zo svojich úspor 
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"Každý obyvateľ nášho kraja si môže na internete pozrieť nielen príjmy mojej kampane, ale na rozdiel od iných 

kandidátov tam zverejňujem aj výdavky. Tie idú najmä na bilbordy, ktorých mám zazmluvnených 120," uviedol pre náš 

denník Trnka. 

 

"Väčšinu výdavkov na kampaň som doteraz hradil zo svojich úspor, bolo to už vyše 40-tisíc eur. Strany, ktoré ma 

podporujú (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA – pozn. red.), sa na financovaní nepodieľajú žiadnym spôsobom, keďže 

nie som ich členom. No nevylučujem, že ešte do volieb mi niektorí kandidáti na poslancov prispejú nejakou sumou," 

skonštatoval súčasný poslanec KSK. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Kam za kultúrou - streda 11. októbra 

 [korzar.sme.sk; 11/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20667918/kam-za-kulturou-streda-11-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 10.00, Be2Can: Nikdy si tu nebol o 17.30 hod., Mečiar o 19.50, Blade Runner 

2049 o 21.00 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 - Festival horských filmov - od 19.00 hod.: Reel Rock 11: Dodovo potešenie, 

Prepojené galaxie- príbeh Grónska, Slovensko na šnúrkach, 

 

https://korzar.sme.sk/c/20667918/kam-za-kulturou-streda-11-oktobra.html
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MICHALOVCE: MIER - Život v oblakoch o 18.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Ako šlo vajce na vandrovku o 9.00, 10.30 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 

DIVADLO - ŠTÚDIO SD - Storočie podľa Márie o 19.00 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, Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 

28. 1.), Po stopách Vandalov (do 30. 10.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Slovenské mestá ruskými 

očami (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, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

11. 10. 2017 

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

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 - Preber sa! 8.00 hod, Linda Hop o 19.00 hod., Stredávka od 21.00 hod., Zevl 

Trevl #16 Plav sa! o 19.00, hosť divadla NA PERÓNE: Divadelný kabinet východňara: Byt č. 8/9 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; Festival Pocity - 

Out + Žltá o 17.00, S láskou Vincent o 19.00, Klient o 21.00 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., 

 

HUMENNÉ: FAJN - FK Brazil o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

HUMENNÉ: ZÁMOK (koncertná sieň) - 46. jesenný koncertný cyklus - Večer ruskej romance o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) 

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

viery (do 5. 11.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - FA ČVUT 1976 - 2016 

- Dni českej kultúry (do 27. 10.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 
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16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci 

Európy (do 5. 11.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v 

Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 

fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, KEŽMAROK: 

GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála 

expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 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.) 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: PKO (sála) - Prešovská hudobná jeseň - Operné skvosty o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Bars dobrý film nie je iba o prešovských hudobníkoch 

 [Korzár; 234/2017; 11/10/2017; s.: 4; ek, tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

NOVÝ DOKUMENT BUDE MAŤ PREMIÉRU ZAJTRA 

 

IMT Smile, Chiki liki tu-a, Komajota, Heľenine oči, Katka Knechtová, Raindown, Peter Lipa, David Kollar, Ali ibn Rachid, 

Peter Nagy a Katka Koščová sú len niekoľkí z desiatok respondentov, ktorí sa objavia v dokumente Bars dobrý film o 

prešovskej hudobnej scéne. 

 

PREŠOV. Po štyroch rokoch natáčania prinášajú režisér Ján Stračina a scenárista Michal Frank na filmové plátno príbeh 

fenoménu jedného mesta, ktorého muzikanti zásadne ovplyvnili slovenskú hudobnú scénu, a aj dnes píšu pesničky, ktoré 

si s nimi na koncertoch spievajú desaťtisíce fanúšikov. 

 

Premiéra zajtra 
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Premiéra sa uskutoční už zajtra, vo štvrtok 12. októbra, v rámci festivalu Pocity Film v prešovskom kine Scala a divákom 

v Bratislave ho tvorcovia predstavia v novembri. "Je to slovenský film, ktorý síce pojednáva o fenoméne jedného mesta, 

ale nie je určený a ani nemá byť určený pre divákov z Prešova. Hoci je Prešov jednotiaca línia, je v ňom mix príbehov a 

univerzálna. Verím, že je dobre natočený vďaka Janovi Stračinovi a dokáže zaujať divákov v iných muzikantských 

mestách mimo šarišského regiónu a našich hraníc, lebo je o vzťahoch, situáciách, ktoré muzikanti prežívajú, ich 

radostiach, možno aj starostiach. Nechceli sme natočiť náučný film. Naopak, je úsmevný, umelecky emotívny a obsahuje 

skvelé historky," pozýva na obe premiéry autor scenára, novinár Michal Frank, ktorý je autorom Frenkyho hudobnej 

encyklopédie s viac ako 350 biografiami prešovských kapiel. 

 

Známe mená i maskoti 

 

Podobne ako prešovské kapely postupne koncertovali v iných regiónoch, kde si získavali verných fanúšikov, prišli filmári 

vďaka tomu do kontaktu s rôznymi ľuďmi z iných miest, ktorí snímku okorenili svojimi zážitkami s nimi. "Ideme naprieč 

Slovenskom, žánrami aj históriou. Začíname úplne niekde na prelome 50. a 60. rokov a pýtame sa aj na budúcnosť. 

Spomíname najmladšie kapely, ktorým môže patriť budúcnosť, ako Akustika či Papyllon. Je tam Ľubo Hanušin a jeho 

dcéra Ľubka, ale príde aj na postavičky – Ivan, Miro, Miro starší, Hanka Táslerová, Vlado Krausz, Ľubo Petruška, ktorý 

hral všade, Višňovský, Lynch, Julo Humeňanský s dcérou a mnohí ďalší, možno aj prekvapujúci," vraví Michal Frank. 

Chýbať nebude ani Peter Nagy, či maskoti ako Kajsi Krajňák zo Šarišskej nátierky, pretože tvorcovia neprikladali význam 

tomu, či má niekto platinové albumy alebo predal niekoľko desiatok albumov. "Celá váha je na tom príbehu, ktorý sa ani 

nedá uchopiť, lebo je celomestský, a vlastne celoslovenský. Každý respondent si je rovný." 

 

Na každého urobili fintu 

 

Natáčanie prebiehalo na rôznych miestach v Prešove, v podnikoch, skúšobniach, nahrávacích štúdiách, na stromoradí, 

doma, proste tam, kde sa títo hudobníci cítia dobre. Tvorcov potešilo, že nikto z oslovených neodmietol poskytnúť 

rozhovor. "Občas zafunguje syndróm, že sa zapne kamera a človek trochu zvážnie, ale tieto výroky sa s 

pravdepodobnosťou do filmu ani nedostali. To už Robo Kočan vedel, v ktorom momente má vypnúť kameru. Pritom ju len 

sklopil a nahrával ďalej... Táto autenticita dodala filmu veľa šťavy," spomína scenárista. 

 

Režiséra zaujali pomery 

 

Režisér Ján Stračina poznal viaceré kapely len ako poslucháč, natáčanie medzi nimi vytvorilo kamarátsky vzťah. Napriek 

tomu, že každý z týchto hudobníkov je odlišný, predsa len našiel niečo, čo majú spoločné. "Jednotné je to, ale v dobrom 

to myslím, že vydržia spolu 'piť', a hoci sa kapely rozpadávajú a znovu skladajú (niektorým sa darí byť aj dlhšie spolu), 

realita je taká, že sa navzájom sledujú, inšpirujú a posúvajú na vyššiu úroveň," hovorí režisér. Dokument vznikal v určitej 

etape, niektorí respondenti už dokonca nie sú medzi nami. "Či sa podaril, aj tak ukáže až budúcnosť, a aj keby nie, 
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nevadí. Bola to 'šílená sranda', kopa borovičky, rockenrollu, veľa družných stretnutí so skvelými ľuďmi, veľa emócií, 

umeleckých a pozitívnych. Bolo to super, hoci celý ten proces bol náročný," dodávajú tvorcovia. 

 

Festival sa začal včera 

 

Šesť dní plných filmových projekcií, od klasiky až po premiéry, za účasti hostí a ich tvorcov ponúka ôsmy ročník 

prešovského filmového festivalu Pocity film 2017. Podujatie otvorili včera, program je rozvrhnutý do nedele 15. októbra. K 

ťahákom patrí okrem Bars dobreho filmu aj nový slovenský film Nina, príbeh 12-ročného dievčaťa, ktorého rodičia sa 

rozvádzajú. Príde ho osobne uviesť Juraj Lehotský so strihačom Radom Dúbravským, rodákom z Prešova. 

 

Iný festival štartuje dnes 

 

Už oddnes do nedele 15. októbra sa aj v Poprade uskutoční iný filmový festival – 25. ročník Medzinárodného festivalu 

horských filmov. Začne sa dnes tradične vo veľkej zasadačke mestského úradu v Poprade a postupne sa pridajú Kino 

Tatran v Poprade i kiná v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. (ek, tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Tipy na dnes - streda 11. októbra 

 [korzar.sme.sk; 11/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20660139/tipy-na-dnes-streda-11-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Film Mečiar 

 

KOŠICE. Nový film Terezy Nvotovej v stredu 11. 10. v kine Úsmev o 19.15 hod. Keď v roku 1989 padol v 

Československu totalitný komunistický režim, mala Tereza jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy rozhodli usporiadať 

konkurz na ministra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, v tom čase neznámy podnikový právnik zo 

slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne krajine 

radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna prezidenta 

Slovenskej republiky, Tereza a jej rovesníci prežívajú svoje detstvo. 

 

Dorota 

 

KOŠICE. Slávnostný program pri príležitosti 85. výročia vzniku FSk Raslavičan z Raslavíc uvidíte dnes o 18.00 hod. v 

divadle Grand. 

 

Tabačka kulturfabrik 

https://korzar.sme.sk/c/20660139/tipy-na-dnes-streda-11-oktobra.html
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KOŠICE. Preber sa! 8.00 hod, Linda Hop o 19.00 hod., Stredávka od 21.00 hod., Zevl Trevl #16 Plav sa! o 19.00, hosť 

divadla NA PERÓNE: Divadelný kabinet východňara: Byt č. 8/9 o 19.00 hod. 

 

Prešov v priestore a čase 

 

PREŠOV. Vedecká konferencia sa uskutoční pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove v dňoch 11. - 

12. 10. 2017 v priestoroch Krajského múzea v Prešove - Rákociho palác, Hlavná 86. 

 

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 

 

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 
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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 

 

POPRAD. V kine Tatran od stredy až do nedeľa budú premietať filmy s horskou tematikou. Podrobný program nájdete tu. 

 

Premiéra 
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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. Začiatok o 20.30 

hod. za jasného počasia, viac informácií sa dočítate na oficiálnej stránke hvezdárne. 

 

Späť na obsah 
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