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Spišská Nová Ves 
 

1. Ženská extraliga bez Spišiačok 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; sita] 

 
 

Momentálne nie je v ich možnostiach postaviť družstvo do najvyššej súťaže. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po štyroch rokoch sa v slovenskej volejbalovej extralige mužov predstaví 10 tímov, 

naposledy hral takýto počet tímov najvyššiu súťaž v ročníku 2014/2015. 
Naopak, v extralige žien sa v budúcej sezóne predstaví len osem tímov, pretože do najvyššej súťaže sa 

neprihlásili VK Spišská Nová Ves ani COP Nitra. 

Uzávierka prihlášok do súťaží Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) bola v sobotu 30. júna. Informuje o tom 
web SVF. 

Deväť účastníkov minulej extraligovej sezóny mužov doplnili volejbalisti VK Spartak UJS Komárno, ktorí si 
postup vybojovali v prelínacej súťaži. 

Do najvyššej súťaže sa tím z južného Slovenska a finalista z roku 2015 vráti po ročnej prestávke. 
V 1. časti extraligy, ktorá bude od 22. septembra 2018 do 19. januára 2019, sa stretnú každý s každým, potom 

sa na 2. časť tímy rozdelia na dve skupiny 1. – 4. a 5. – 10. Play-off s účasťou ôsmich družstiev sa začne 16. 
marca, nový majster bude známy najneskôr 4. mája. 

Titul aj zisk Slovenského pohára budú obhajovať volejbalisti VK Prievidza, ďalšími účastníkmi extraligy mužov 
budú VKP-SPU, TJ Slávia Svidník, VK Mirad PU Prešov, VK KDS-Šport Košice, TJ Spartak Myjava, COP 
Trenčín, MVK Zvolen, VKM Stará Ľubovňa a VK Spartak UJS Komárno. 

Problémy s kádrom aj s financiami 
Z pôvodne desaťčlennej extraligy žien sa v súťažnom ročníku 2018/2019 predstaví len osmička. 
Prihlášku do najvyššej súťaže nepodali VK Spišská Nová Ves a COP Nitra. 
„Spišská Nová Ves vyhodnotila situáciu tak, že nie je momentálne v ich možnostiach postaviť družstvo do 

extraligy, keďže sú tam problémy s kádrom aj s financiami. Po odbornom vyhodnotení rozhodol športový úsek 
SVF, že nezaradí družstvo COP Nitra do extraligy žien a bude pôsobiť v iných súťažiach,“ povedal súťažný 
riaditeľ SVF Ľubo Stražay. 

„V tejto súvislosti treba povedať, že na piatok zvolávame súťažnú komisiu, ktorá prehodnotí systém súťaže 
extraligy žien, nakoľko prišlo k zmene počtu účastníkov a teda musí prísť aj k zmene štruktúry súťaže. Meniť sa 
bude aj systém prelínacej súťaže.“ 

Titul aj zisk Slovenského pohára budú obhajovať volejbalistky Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava, 
ďalšími účastníkmi extraligy žien budú Slávia EU Bratislava, Volley project UKF Nitra, KV MŠK Oktan Kežmarok, 
VK Prešov, VTC Pezinok-Bilíkova, VK Nové Mesto nad Váhom a HIT UCM Trnava. 

Presný termín žrebu súťaží SVF pre sezónu 2018/2019 bude známy neskôr. (sita) 
Foto: 
VK Spišská Nová Ves sa už v ďalšom ročníku extraligy nepredstaví. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Alena Farkašová - najlepšia Slovenka 
[10.07.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 26; db] 

 
 

Účastnícky rekord – 144 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska, Maďarska a Ukrajiny a nádherná atmosféra. 
Hýľovská desiatka v obci Hýľov a v okolí vodnej nádrže Bukovec v okrese Košice okolie „chutila“. 

Minuloročný víťaz a traťový rekordér, slovenský reprezentant Tibor Sahajda po štarte na mítingu Pravda – 
Televízia – Slovnaft a pripravujúci sa na európsky šampionát v maratóne bol tento rok iba v úlohe diváka a 
podporovateľa svojej manželky Márie – spoluorganizátorky čoraz populárnejšieho podujatia. 

O prvenstvá tak bojovali najmä Ukrajinci. Na čiastočne pozmenenej trati dlhej 10 km vedúcej z obce Hýľov k 
vodnej nádrži Bukovec a späť ako prvý preťal cieľovú pásku Viktor Starodubtsev, druhý dobehol jeho krajan 
Anatoliy Malyy. Bronz v celkovom poradí bral najlepší Slovák Rastislav Skubeň zo Zvolena. 

Medzi ženami dominovala manželka strieborného muža Natalija Malaja, ktorá vlani zvíťazila v minimaratóne – 
ten sa však z technických príčin v tomto roku nekonal, a tak presedlala na hlavnú trať. Necelú minútu za ňou 
preťala cieľovú pásku najlepšia Slovenka 34-ročná Michalovčanka Alena Farkašová. 

„Som tu prvý raz. Beh sa mi páčil, trať viedla peknou prírodou. Na ukrajinskú pretekárku som si ešte netrúfala, 
s umiestnením som spokojná,“ dodala s úsmevom. 

Bronz v celkovom poradí putoval pod Tatry – vekom päťdesiatnička Danica Božová obhájila navlas rovnakú 
pozíciu spred roka. 



Okrem vyššie spomenutej Aleny Farkašovej sa na stupeň víťazov postavili i ďalší Zemplínčania – medailisti 
veteránskych kategórií. Päťdesiatnička Iveta Hudáková zo Strážskeho si odniesla bronz a sedemdesiatnik Gerard 
Parilák z Michaloviec striebro. 

Z výsledkov: 
Hýľovská desiatka – 10 km: 
Muži – absolútne poradie bez rozdielu veku: 1. Viktor Starodubtsev – Ukrajina – 33:55 min, 2. Anatoliy Mayy – 

Ukrajina – 36:44 min, 3. Rastislav Skubeň – zvolen – 36:04 min. 
Ženy – absolútne poradie bez rozdielu veku: 1. Natalija Malaja – Ukrajina – 44:14 min, 2. Alena Farkašová – 

AC Michalovce – 45:03 min, 3. Danica Božová – Bežecký klub Poprad / Svit Mierovka – 47:20 min. 
Medailisti veteránskych kategórií: 
Muži od 40 do 49 rokov: 1. Viktor Starodubtsev – Ukrajina – 33:55 min (celkový víťaz), 2. Anatoliy Mayy – 

Ukrajina – 36:44 min (celkovo 2.), 3. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 36:57 min (celkovo 4.). 

Muži od 50 do 59 rokov: 1. Orest Babjak – Ukrajina – 38:26 min, 2. János Bogár – Maďarsko- 40:35 min, 3. 
Vladimír Lukčo – Nováčany – 41:40 min. 

Muži od 60 rokov: 1. Dmytro Ivanysch – Ukrajina – 42:01 min, 2. Jaro Baláž – Active life Košice – 44:08 min, 
3. Milan Hrušovský – STEZ Spišská Nová Ves – 45:14 min. 

Muži od 70 rokov: 1. Peter Polák – MARAS team – 55:59 min, 2. Gerard Parilák – Michalovce – 1:02:27 hod, 
3. Jozef Krivda – DACHProd – 1:07:34 hod. 

Ženy od 40 do 49 rokov: 1. Martina Stašová – Spider Porúbka – 49:20 min, 2. Zuzana Zábojová – Active life 
Košice – 50:21 min, 3. Ildiko Varga – Maďarsko – 50:49 min. 

Ženy od 50 rokov: 1. Božová Danica – Bežecký klub Poprad / Svit Mierovka – 47:20 min, 2. Marta 
Humeňanská – MARAS team- 50:23 min, 3. Iveta Hudáková – MBO Strážske – 52:51 min. 

Ženy od 60 rokov: 1. Zlatka Semanová – 05 BK Furča Košice – 49:40 min, 2. Alžbeta Tiszová – TMS 
International Košice – 53:50 min. (db) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Napínavý priebeh najvyššej okresnej súťaže na Spiši 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 26; MARIÁN DIC] 

 
 

V polovici júna sa v spišskom regióne zastavil kolotoč zápasov v najvyššej okresnej súťaži v sezóne 2017/18. 
Šiesta liga SOFZ Spišská Nová Ves priniesla lákavé merania síl, ktoré prinášali aj gólové prestrelky, čo 

jasnou rečou potvrdil aj celkový priemer až štyroch vsietených presných zásahov na jedno stretnutie. 
Po prvej polovici sezóny sa kvôli nepriaznivým podmienkam v klube rozhodol zo súťaže odstúpiť beznádejne 

posledný tím Jakloviec, čo pred jarou pozmenilo podobu tabuľky. Vývoj súťaže sa najmä v jesennej časti niesol 
vo vzácnej vyrovnanosti mužstiev, ktoré sa v každom súboji postarali o zaujímavé drámy. 

Každý kolektív išiel až na dno fyzických a psychických síl, zásluhou ktorých by dokázal získať skalp svojho 
súpera. Zápasy ani v jednom prípade (až na duely z bezradnými Jaklovcami) nemali favorita, čo ukázali aj 
minimálne bodové rozdiely v tabuľke po prvej polovici sezóny. 

Do jarnej odvety nastúpili všetky mužstvá s cieľom nepodceniť výkon ani v jednom dueli, keďže v tomto 
období má konečný výsledok mimoriadny význam. 

V najväčšej miere to splnili Odorínčania, ktorí po sľubnom treťom mieste po jeseni v odvetnej časti súťaže 
pridali ešte viac na hernej zodpovednosti a predvádzali kvalitnejšie výkony. Vďaka tomu sa im podarilo o chĺpok 
utiecť aj ich najväčšiemu prenasledovateľovi z Tepličky, ktorá síce počas celej sezóny výkonnostne herne 
nesklamala, ale doplatila na nižšiu gólovú efektivitu. 

Veľké sklamanie pravdepodobne zažili v mužstve SŠM Bystrany, ktoré po výbornej jeseni, keď zimovali na 
druhom mieste, v jarnej časti herne sklamali a prepadli sa až do druhej polovice tabuľky. 

Prekvapujúce zlyhanie nastalo aj pri rezerve Spišskej Novej Vsi, ktorá si po po jeseni pripravila pre odvetnú 

časť výbornú pozíciu v pokojných vodách tabuľky, no tú si po zbabranej jari i kvôli problémom v klube neudržala a 
ocitla sa až na chvoste. 

Veľký pád pocítilo aj mužstvo Smolníka, ktoré sa po vydarenej jeseni po obrátke na jar herne hľadalo a tešilo 
sa iba z jediného víťazstva, čo ho zosunulo na samé dno ligy. 

Konečná tabuľka 
1. Odorín 24 17 1 6 60:33 52 
2. Teplička 24 16 2 6 46:27 50 
3. MFK Gelnica 24 11 5 8 57:29 38 
4. Jamník 24 12 2 10 55:37 38 
5. Letanovce 24 10 6 8 40:43 36 
6. Margecany 24 10 4 10 53:36 34 
7. Sp. Bystrany 24 10 3 11 56:44 33 
8. SŠM Bystrany 24 10 2 12 58:48 32 
9. Chrasť n/H 24 10 1 13 44:49 31 
10. Mníšek n/H 24 8 5 11 34:42 29 
11. Smižany 24 9 2 13 43:49 29 



12. Sp. N. Ves B 24 8 2 14 38:57 26 
13. Smolník 24 6 3 15 41:76 21 
14. Jaklovce – odstúpili zo súťaže 
Tabuľka jeseň 
Teplička 14 8 2 4 24:17 26 
SŠM Bystrany 14 8 1 5 33:18 25 
Odorín 14 8 1 5 36:23 25 
Letanovce 14 7 4 3 27:22 25 
MFK Gelnica 14 7 3 4 28:13 24 
Smižany 14 7 2 5 31:23 23 
Sp. Bystrany 14 7 1 6 35:27 22 
Sp. N. Ves B 14 7 1 6 26:25 22 
Chrasť n/H 14 7 0 7 26:24 21 
Smolník 14 6 3 5 32:35 21 
Mníšek n/H 14 5 2 7 20:26 17 
Margecany 14 4 3 7 24:25 15 
Jamník 14 4 2 8 26:29 14 
Jaklovce 14 0 1 13 6:67 1 
Tabuľka jar 
Odorín 11 10 0 1 24:10 30 
Jamník 11 9 0 2 29:8 27 
Teplička 11 8 1 2 23:10 25 
Margecany 11 7 1 3 29:11 22 
MFK Gelnica 11 5 2 4 29:16 17 
Mníšek n/H 11 4 3 4 17:16 15 
Sp. Bystrany 11 4 2 5 21:17 14 
Letanovce 11 4 2 5 16:21 14 
Chrasť n/H 11 4 1 6 18:25 13 
SŠM Bystrany 11 3 1 7 25:30 10 
Sp. N. Ves B 12 3 1 8 12:32 10 
Smižany 11 3 0 8 12:26 9 
Smolník 11 1 0 10 9:41 3 
Tabuľka doma 
Teplička 12 10 0 2 32:9 30 
Odorín 12 9 1 2 30:12 28 
Sp. Bystrany 12 9 0 3 34:14 27 
Margecany 12 8 2 2 32:14 26 
Jamník 12 8 2 2 28:10 26 
Smižany 12 8 1 3 27:15 25 
SŠM Bystrany 12 8 0 4 34:19 24 
MFK Gelnica 12 7 3 2 27:12 24 
Mníšek n/H 12 7 2 3 22:13 23 
Chrasť n/H 12 7 1 4 24:17 22 
Sp. N. Ves B 12 6 2 4 20:20 20 
Letanovce 12 5 4 3 24:22 19 
Smolník 12 5 1 6 24:27 16 
Tabuľka vonku 
Odorín 12 8 0 4 25:19 24 
Teplička 12 6 2 4 14:18 20 
Letanovce 12 5 2 5 16:21 17 
MFK Gelnica 12 4 2 6 23:17 14 
Jamník 12 4 0 8 22:25 12 
Chrasť n/H 12 3 0 9 11:32 9 
Margecany 12 2 2 8 16:22 8 
SŠM Bystrany 12 2 2 8 12:29 8 
Spartak Bystrany 12 1 3 8 16:30 6 
Mníšek n/H 12 1 3 8 12:29 6 
Sp. N. Ves B 12 2 0 10 10:37 6 
Smolník 12 1 2 9 14:47 5 
Smižany 12 1 1 10 12:34 4 
Celkový počet strelených gólov: 631 
Priemer gólov na jedno stretnutie: 4 
Zápasy s najväčším počtom gólov: 
12 gólov: 5. kolo – SŠM Bystrany – Jaklovce 12:0; 10 gólov: 14. kolo – Letanovce – Smolník 5:5; 9 gólov: 4. 

kolo – Jaklovce – Chrasť n/H 0:9, 24. kolo: Margecany – SŠM Bystrany 8:1; 8 gólov: 4. kolo – Odorín – Smolník 
7:1, 7. kolo – Smolník – Spartak Bystrany 6:2 

Zápasy bez gólov: 



9. kolo: Margecany – Spartak Bystrany 0:0, Letanovce – Jaklovce 0:0; 13. kolo: Jaklovce – Teplička 0:0 
Najlepší strelci: 
27 gólov: Peter Melek (Odorín) 
25 gólov: Tomáš Žiga (Spartak Bystrany) 
17 gólov: Roland Klinko (Smolník), Stanislav Bandžuch (Margecany) 
14 gólov: Adam Hoščuk (Margecany) 
13 gólov: Milan Šefčík (Letanovce), Ján Horváth (Spartak Bystrany), Tomáš Hudran (Teplička) 
MARIÁN DIC 
Foto: 
Najvyššiu okresnú súťaž SOFZ Spišská Nová Ves v uplynulej sezóne ovládli futbalisti Odorína. FOTO: 

ARCHÍV FK 
[Späť na obsah] 

 
 

4. V Donovaloch sa darilo Kamasovi 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; db] 

 
 

V závere júna súťažili bežci i na Donovaloch. 
Prekonávali polmaratónsku trať dlhú 21,1 km vedúcu náročným terénom. Štartovná listina obsahovala mená 

85 vytrvalcov z rôznych oblastí Slovenska, Poľska a Česka. V cieli bolo úspešne klasifikovaných 84. 
Skvelý Sviťan Svočák 
Jubilejný 15. ročník tohto podujatia prial 27-ročnému Sviťanovi Martinovi Svočákovi. 
Skromný pretekár svoju víťaznú účasť po dobehnutí komentoval takto: „Donovalský polmaratón som bežal aj 

pred rokom. Vtedy som síce vyhral svoju vekovú kategóriu, ale celkovo som skončil druhý o pár sekúnd za 
víťazom, keď ma v záverečnom behu po asfalte prešpurtoval súper. Tento rok som vedel, čo ma čaká, preto som 
sa pripravil nielen fyzicky, ale i psychicky. Počasie bolo v porovnaní s minulým rokom chladnejšie, preto som 
nemusel na trať brať so sebou vodu. Hneď po štarte začalo pršať. Vpredu sa utvorila štvorčlenná skupinka, ktorej 
som bol súčasťou. Po piatom kilometri začalo hlavné stúpanie a jeden z bežcov sa v skupinke neudržal. V závere 
400 m prevýšenia sme sa so Spišiakom Tomášom Kamasom dokázali striasť aj tretieho súpera. Potom sme spolu 
bežali asi 3 km. Ja som v predposlednom asi 100 m dlhom stúpaní na vrch Kečka zaútočil. Podarilo sa mi vytvoriť 
si vyše minútový náskok. Posledné 4 km dlhé zbiehanie som už nemusel ísť naplno a užil som si trať spolu s 
turistami, ktorí vášnivo povzbudzovali.“ 

Výborný Spišiak Kamas 
Skúsenosti s touto náročnou, ale peknou trasou zúročil i 42- ročný Spišiak Tomáš Kamas, ktorý tu už v 

predchádzajúcich ročníkoch tiež štartoval. Teraz dobehol celkovo tretí, pričom zároveň zvíťazil v kategórii od 40 
rokov. 

„Počasie na beh sa mi v tomto roku zdalo ideálne. Značnú čas trate som bežal s budúcim víťazom. V závere 
ma síce prešpurtoval celkovo druhý mladší bežec Pascal Milata, ale som veľmi spokojný. Celkové tretie miesto 
bez rozdielu veku a prvenstvo vo veteránskej kategórii ma veľmi potešilo. Oproti minulému roku som si zlepšil čas 
o dve minúty, “ dodal cieľavedomý bežec TJ Tatran Spišská Nová Ves. 

Spišiačka Berníková „zemiaková“ 
Iba jedna pozícia chýbala k medailovému umiestneniu 59-ročnej Eve Berníkovej zo Spišskej Novej Vsi. V 

kategórii od 40 rokov dobehla štvrtá. Jej výkon na tejto náročnej trati je však obdivuhodný, pretože dokázala 
súperiť s pretekárkami mladšími o jednu, ba i dve generácie. 

Z výsledkov: 
Muži do 39 rokov: 1. Martin Svočák – Svit /behamsrdcom.sk – 1:37:16 hod (celkový víťaz), 2. Pascal Milata – 

OCRA team Slovakia – 1:37:41 hod (celkovo 2.). 
Muži od 40 rokov: 1. Tomáš Kamas – Tatran Spišská Nová Ves – 1:38:38 hod (celkovo 3.). 

Ženy do 39 rokov: 1. Klára Mirvaldová – Česko – 1:58:55 hod (celková víťazka). 
Ženy od 40 rokov: 1. Martina Jesenská – Martin – 1:59:59 hod, 4. Eva Berníková – ŠKP Spišská Nová Ves – 

2:28:27 hod. (db) 
Foto: 
Spišiak Tomáš Kamas – celkovo tretí a prvý v kategórii od 40 rokov. FOTO: DB 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Juríček a Antoni zostávajú na Spiši 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; tasr] 

 
 

Pri Hornáde začínajú skladať káder pre sezónu 2018/2019. 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Nový tréner basketbalistov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Giorgios Bitzanis môže v 

nasledujúcom ročníku počítať aj so službami 24-ročného pivota Viktora Juríčka. 
Ten vinou vleklej choroby, ktorá ho postihla tesne pred štartom minuloročnej edície Eurovie SBL, stihol 

odohrať len šesť záverečných zápasov, v nich však ukázal ako veľmi svojmu tímu chýbal. 
„Pevne verím, že sa mi už budú choroby a zranenia vyhýbať. Som pripravený byť lídrom tímu, chcem 

Spišiakom splatiť to, akú mali so mnou trpezlivosť a vrátiť im to výkonmi na palubovke. Som zvedavý, aký tím sa 
nakoniec podarí manažmentu poskladať, verím, že budeme konkurencieschopní a budeme sa pohybovať v prvej 
polovici tabuľky,“ uviedol Juríček pre klubový web. 

Pri Hornáde začínajú v týchto dňoch skladať káder pre sezónu 2018/2019. 
Druhým do partie, ktorý si cez leto vďaka minuloročnému podpisu nemusel zháňať angažmán, je „stará“ 

známa tvár Spišiakov Adam Antoni. 
Ten v minulej sezóne pôsobil ako poloprofesionál, čo sa zmení a Antoni bude plne k dispozícii novému 

trénerovi. 
„Určite to bude nová skúsenosť, ešte ma zahraničný kouč neviedol. Verím, že nám pomôže a rozbehne nový 

kolotoč. Spišská Nová Ves už pár rokov absentovala v play off, je načase to zmeniť. Túžim, aby sme odohrali čo 

najdlhšiu sezónu a aby sme ako tím boli spokojní s tým, čo predvedieme divákom. Teším sa, kedy to konečne 
začne, i keď viem, že predtým nás čaká veľa tvrdej driny,“ dodal spišskonovoveský krídelník. (tasr) 

Foto: 
Spišiakom takmer celú sezónu chýbal Viktor Juríček. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ODORÍNČANIA NAJLEPŠÍ 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; red] 

 
 

HODNOTÍME SEZÓNU VI. LIGY SOFZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Šiesta liga SOFZ Spišská Nová Ves priniesla lákavé merania síl, ktoré prinášali aj gólové prestrelky, čo 

jasnou rečou potvrdil aj celkový priemer až štyroch vsietených presných zásahov na jedno stretnutie. 
Strana 26 
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7. Levočské kúpele navštevovali hostia až z Egypta 
[10.07.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Putovanie po kúpeľoch: Lučivná, Levočské a Novoveské kúpele 
Pri našom putovaní za spišskými kúpeľmi sa v tomto čísle dostaneme na západný okraj Spiša – do Lučivnej. 

Okrem toho zavítame aj do kúpeľov, ktoré sa nachádzali v katastri dvoch významných spišských miest – Levoče 
a Spišskej Novej Vsi. 

SPIŠ. Kúpele v Lučivnej založil v roku 1872 gróf Donát VáradySzakmáry. Jedným z impulzov na ich výstavbu 
bolo vybudovanie košickobohumínskej železnice rok predtým. V roku 1874 bola uvedená do prevádzky 
železničná zastávka Lučivná a tak mali kúpele výborné spojenie so svetom. 

Prvou stavbou v kúpeľoch bol hotel Neptún. Kúpele sa postupne rozrastali a v roku 1880 pozostávali už z 
ôsmich budov. Tie boli obklopené rozsiahlym lesoparkom. Kúpele sa profilovali ako klimatické, pričom pacienti 
využívali i vodoliečbu, na ktorú bol odborníkom aj ich samotný majiteľ a zakladateľ. Voda na vodoliečbu sa 
získavala zo studne v kúpeľnom areáli. Kúpele si rýchlo získali obľubu u ľudí zblízka i zďaleka, čomu napomáhala 
aj o niečo výhodnejšia cena oproti kúpeľom v blízkych Tatrách. 

Vojna takmer spôsobila zánik 
Pre kúpele bol najúspešnejším rok 1886, keď ich navštívilo 420 hostí. Prvá svetová vojna takmer spôsobila 

zánik lučivnianskych kúpeľov. Zachránilo ich prebudovanie na liečebňu tuberkulózy v 20. rokoch 20. storočia. 
Kúpele, po novom už sanatórium, vtedy chytili nový dych, keďže v rokoch 1926-1931 sa v nich liečilo 4500 
pacientov. 

Na konci 30. rokov bol vybudovaný nový liečebný pavilón. Následne bola v areáli postavená aj kaplnka. 
Sanatórium na liečbu TBC tu bolo aj po druhej svetovej vojne. 

Už od 30. rokov sa Lučivná zameriavala najmä na liečbu detí, pričom táto špecializácia sa definitívne 
presadila v 50. rokoch 20. storočia. Rozširovanie liečebného areálu pokračovalo a v roku 1961 sa tam 
nachádzalo už 30 budov. Súčasne s tým neustále prebiehala aj jeho modernizácia. TBC bolo od 60. rokov na 
ústupe a preto sa sanatórium začalo zameriavať na liečbu aj iných dýchacích ochorení. 

Sanatórium sa tak postupne transformovalo opäť na klimatické kúpele. Lučivnianske kúpele úspešne prežili 
zmenu režimu a i keď viackrát boli na pokraji zániku, existujú až do súčasnosti. Dnes majú názov Tatranské 



kúpele Lučivná. Pri liečení chorôb dýchacích ciest u detských pacientov kúpele v súčasnosti využívajú 
klimatoterapiu, inhaláciu, preplach nosohltana, liečebnú telesnú výchovu, vodoliečbu, masáže a sauny. Počas 
pobytu deti navštevujú školu nachádzajúcu sa v areáli kúpeľov. 

Levočské kúpele navštevovali hostia až z Egypta 
Vznik Levočských kúpeľov nachádzajúcich sa 5 km severne od mesta Levoča sa datuje do polovice 19. 

storočia. Tieto kúpele sa nazývali ľudovo „Peklo.“ 
Podnetom k stavbe kúpeľov bol prameň so sírnou vodou. Najskôr tu bol hostinec so šiestimi kúpeľnými 

vaňami. Voda z prameňa sa odvádzala drevenými rúrkami a na kúpanie sa zohrievala. Kúpele navštevovali len 
obyvatelia Levoče a blízkeho okolia. Keďže sa nepotvrdili liečivé účinky minerálnej vody, kúpele začali upadať a 
využívali sa skôr na rekreáciu. 

V roku 1895 boli vybudované nové Levočské kúpele. Staviteľom kúpeľných budov bol levočský architekt 
Anton Müller, ktorý sa stal neskôr aj riaditeľom kúpeľov. 

Nové kúpele využívali na liečebné účely vodoliečbu, inhalácie, masáže a elektroliečbu. Liečivé účinky mala aj 
klíma Levočských vrchov, v ktorých sa kúpele nachádzali. V kúpeľoch sa liečili najmä choroby nervového 
systému, krvného obehu a priedušiek. V týchto nových kúpeľoch sa liečili hostia nielen z Levoče a okolia, ale aj z 
iných častí Uhorska, z Haliče, či dokonca z Egypta. 

Prelom storočí bol ich najslávnejším obdobím. Úspech kúpeľov tkvel aj v tom, že patrili k najlacnejším na 
Spiši. Kúpele pozostávali z hotela, kúpeľného domu a reštaurácie. Budovy boli obklopené parčíkom s fontánou. 
Najskôr mala z mesta do kúpeľov viesť železnica. 

Napokon však bolo spojenie s Levočou zabezpečené fiakrom. Pošta prichádzala do kúpeľov dvakrát denne a 
každá hosťovská izba mala vlastný telegraf, čo bolo na tú dobu dosť veľkým luxusom. 

Po prvej svetovej vojne však kúpele veľmi upadli. Ich osud spečatila druhá svetová vojna. Po jej skončení 
objekty kúpeľov slúžili pre nevidiacich a neskôr ako pioniersky tábor. 

Definitívny koniec pre kúpele znamenala zmena režimu v roku 1989. Po nej budovy chátrali až do roku 2003, 
keď boli zbúrané. Na ich mieste boli neskôr postavené nové objekty. Po kúpeľoch ostal iba názov miestnej časti 
Levoče – Levočské kúpele. 

Novoveské kúpele mali vlastnú elektráreň 
Svoje kúpele mala aj Spišská Nová Ves, až do polovice 20. storočia najväčšie mesto na Spiši. 
Kúpele založila honorácia Spišskej Novej Vsi 5 km južne od mesta pri Novoveskej Hute v roku 1890. Ani tu 

nebol minerálny prameň a tak aj novoveské kúpele boli klimatické. Liečilo sa v nich vodoliečbou, elektroliečbou a 
rôznymi kúrami, ako boli napríklad ihličnaté vaňové kúpele, parné kúpele, masáže, inhalácie či bahenné zábaly. V 
kúpeľoch sa liečili pacienti trpiaci na nervové, žalúdočné, črevné choroby, málokrvnosť a choroby horných 
dýchacích ciest. Pri prameni horskej vody využívanej na vodoliečbu stál vodoliečebný ústav a sedem hotelových 
budov. Hosťom bol k dispozícii obrovský lesopark o rozlohe 126 ha. V areáli kúpeľov bolo kúpalisko, telocvičňa, 
knižnica, čitáreň, kolkáreň a klavírna sála. 

V kúpeľoch sa uskutočňovali rôzne spoločenské podujatia. Konali sa tam hudobné koncerty, tanečné zábavy 
či tomboly. Pri kúpeľoch sa nachádzala malá vodná elektráreň, ktorá zabezpečovala ich elektrifikáciu. 

Krátko po výstavbe kúpeľov si novoveskí mešťania v ich blízkosti postavili niekoľko viliek. Kúpele sa tak stali 
pre obyvateľov mesta miestom rekreácie. Aj vďaka značnej propagácii mali novoveské kúpele veľmi dobrú 
návštevnosť z celého Uhorska. 

V najlepších časoch ich navštívilo ročne až 750 ľudí. Začiatok konca kúpeľov bol spojený s hospodárskou 
krízou v 30. rokoch 20. storočia. Počas nemeckého ťaženia na Poľsko sídlilo v septembri 1939 v kúpeľoch 
veliteľstvo nemeckej armády. Následne slúžili kúpele Hitlerjugendu. 

Na konci vojny tam zasa boli sústredení spišskí Nemci pred transportom do Nemecka. Po nástupe komunistov 
k moci boli v kúpeľoch na nejakú dobu umiestnení rehoľníci po rozpustení kláštorov. 

Určitý čas bol v objektoch niekdajších kúpeľov pioniersky tábor. Zanedlho však ostali stavby bez využitia a 
začali chátrať. Postupne boli preto bývalé kúpeľné budovy zbúrané. 

MARTIN FURMANIK, MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

— 
Kúpele Lúčivná mali vďaka železničnej zastávke výborné spojenie so svetom. 
Foto: 
Novoveské kúpele okolo roku 1900. FOTO: ARCHÍV MÚZEA SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
Levočské kúpele začiatkom 20. storočia. FOTO: ARCHÍV MÚZEA SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
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8. ZAUJÍMAVOSTI ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
[10.07.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 3; MICHAL LENDEL] 

 
 

Stalo sa na Spiši – súhrn týždňa v okresoch 
Spišiak mieri na post biskupa v Toronte 
Otec Marián Andrej Pacák CSsR už dostal poverenie od pápeža Františka. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Pápež František vymenoval nového eparchiálneho biskupa v Toronte. 



Stal sa ním otec Marián Andrej Pacák CSsR, v súčasnosti pôsobiaci ako duchovný správca kaplnky Kláštora 
Najsvätejšej Trojice sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou. 

Rodený Spišskonovovešťan bude spravovať gréckokatolícku eparchiu sv. Cyrila a Metoda slúžiacu 
slovenským gréckokatolíkom žijúcim v Kanade. 

„Poverenie od Svätého Otca už mám. Pomaly sa pripravujem na svoju misiu. V tejto funkcii budem niesť 
zodpovednosť za duchovné dobro všetkých veriacich, ktorí patria do tejto eparchie,“ vysvetlil nový eparcha. 

Doplnil, že túto eparchiu pre slovenských gréckokatolíkov ustanovil ešte v roku 1980 pápež svätý Ján Pavol II. 
„Týmto sa mi otvárajú nové možnosti spoznávať veriacich, ktorí pochádzajú priamo zo Slovenska a usadili sa 

v Kanade alebo sú ich potomkami. Samozrejme, v srdci naďalej ostávajú aj väzby k blízkym na Slovensku, či už 
ide o duchovnú alebo pokrvnú rodinu a priateľov.“ MICHAL LENDEL 

Foto: 
Marián Andrej Pacák. FOTO:FB 
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9. Medailové kovy z Hýľovskej desiatky i na Spiš a pod Tatry 
[10.07.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; db] 

 
 

Účastnícky rekord – 144 pretekárov z rôznych oblastí Slovenska, Maďarska a Ukrajiny a nádherná atmosféra. 
Hýľovská desiatka v obci Hýľov a v okolí vodnej nádrže Bukovec v okrese Košiceokolie „chutila“. 

Minuloročný víťaz a traťový rekordér, slovenský reprezentant Tibor Sahajda po štarte na mítingu Pravda – 
Televízia – Slovnaft a pripravujúci sa na európsky šampionát v maratóne bol tento rok iba v úlohe diváka a 
podporovateľa svojej manželky Márie – spoluorganizátorky čoraz populárnejšieho podujatia. 

O prvenstvá tak bojovali najmä Ukrajinci. Na čiastočne pozmenenej trati dlhej 10 km vedúcej z obce Hýľov k 
vodnej nádrži Bukovec a späť ako prvý preťal cieľovú pásku 48-ročný Viktor Starodubtsev, druhý dobehol jeho 
krajan 44-ročný Anatoliy Malyy. Bronz v celkovom poradí bral najlepší Slovák 37-ročný Rastislav Skubeň zo 
Zvolena. 

Nepopulárnu štvrtú priečku v celkovom poradí bez rozdielu veku obsadil 42-ročný Spišiak Tomáš Kamas. Na 
bronz mu chýbala necelá minúta. 

„Čo už? V takejto kvalitnej konkurencii sa zázraky vyčarovať nedajú,“ vyjadril sa po dobehnutí. Ako druhý 
najlepší Slovák v celkovom poradí sa potešil aspoň umiestneniu v kategórii od 40 rokov – tam vybojoval bronz. 

Na bronzový stupeň sa postavil i ďalší Spišiak – Milan Hrušovský obsadil tretiu priečku v kategórii od 60 
rokov. 

„Po zranení kolena som súťažil po dlhšej prestávke. Nevedel som, ako mi to pôjde. Som rád, že sa mi 
podarilo vybojovať medailové umiestnenie,“ dodal spokojný skromný bežec, ktorého do Hýľova prišla povzbudiť i 
manželka. 

Medzi ženami dominovala manželka strieborného muža Natalija Malaja, ktorá vlani zvíťazila v minimaratóne – 
ten sa však z technických príčin v tomto roku nekonal, a tak presedlala na hlavnú trať. Necelú minútu za ňou 
preťala cieľovú pásku najlepšia Slovenka 34-ročná Michalovčanka Alena Farkašová. Bronz v celkovom poradí 
putoval pod Tatry – vekom päťdesiatnička Danica Božová obhájila navlas rovnakú pozíciu spred roka. 

Táto veteránka sa na stupeň víťazov postavila ešte raz – za prvenstvo v kategórii od 50 rokov. 
Z výsledkov: 
Hýľovská desiatka – 10 km: 
Muži – absolútne poradie bez rozdielu veku: 1. Viktor Starodubtsev – Ukrajina – 33:55 min, 2. Anatoliy Malyy 

– Ukrajina – 36:44 min, 3. Rastislav Skubeň – Zvolen – 36:04 min, 4. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová 
Ves – 36:57 min. 

Ženy – absolútne poradie bez rozdielu veku: 1. Natalija Malaja – Ukrajina – 44:14 min, 2. Alena Farkašová – 
AC Michalovce – 45:03 min, 3. Danica Božová – Bežecký klub Poprad / Svit Mierovka – 47:20 min. 

Medailisti veteránskych kategórií: 
Muži od 40 do 49 rokov: 1. Viktor Starodubtsev – Ukrajina – 33:55 min (celkový víťaz), 2. Anatoliy Mayy – 

Ukrajina – 36:44 min (celkovo 2.), 3. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 36:57 min (celkovo 4.). 

Muži od 50 do 59 rokov: 1. Orest Babjak – Ukrajina – 38:26 min, 2. János Bogár – Maďarsko – 40:35 min, 3. 
Vladimír Lukčo – Nováčany – 41:40 min. 

Muži od 60 rokov: 1. Dmytro Ivanysch – Ukrajina – 42:01 min, 2. Jaro Baláž – Active life Košice – 44:08 min, 
3. Milan Hrušovský – STEZ Spišská Nová Ves – 45:14 min. 

Muži od 70 rokov: 1. Peter Polák – MARAS team – 55:59 min, 2. Gerard Parilák – Michalovce – 1:02:27 hod, 
3. Jozef Krivda – DACHProd – 1:07:34 hod. 

Ženy od 40 do 49 rokov: 1. Martina Stašová – Spider Porúbka – 49:20 min, 2. Zuzana Zábojová – Active life 
Košice – 50:21 min, 3. Ildiko Varga – Maďarsko – 50:49 min. 

Ženy od 50 rokov: 1. Božová Danica – Bežecký klub Poprad / Svit Mierovka – 47:20 min, 2. Marta 
Humeňanská – MARAS team- 50:23 min, 3. Iveta Hudáková – MBO Strážske – 52:51 min. 

Ženy od 60 rokov: 1. Zlatka Semanová – 05 BK Furča Košice – 49:40 min, 2. Alžbeta Tiszová – TMS 
International Košice – 53:50 min. (db) 

[Späť na obsah] 



 
 

10. V michalovskej Dukle zostáva tréner Chudý aj viaceré opory 
[10.07.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 25; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Dukla predstavila káder aj vízie do novej sezóny, lovila hlavne v Prešove. V príprave dvakrát aj s extraligovým 
Miškovcom. 

MICHALOVCE. Po týždňoch čakania konečne predstúpili pred médiá zástupcovia úradujúceho víťaza našej 
druhej najvyššej hokejovej súťaže HK Dukla Ingema Michalovce a informovali verejnosť o novinkách pred novou 
sezónou. 

Na otázky novinárov minulý týždeň v utorok popoludní odpovedali primátor mesta Viliam Zahorčák, prezident 
klubu Martin Burinský, majiteľ firmy Ingema a viceprezident klubu Marek Michajlo, manažér Peter Tirpák, tréner 
mužstva Miroslav Chudý a trojica hráčov Marek Kolba, Erik Piatak a Marek Mašlonka. 

Finančná injekcia od mesta 
Ako prvý dostal počas tlačovej konferencie slovo prvý muž mesta Viliam Zahorčák. 
„Vždy po každej sezóne isté skupiny ľudí šíria fámy o tom, ako končí hokej v meste a podobne, ale tieto 

informácie môžem teraz demonštrovať. Mesto sa dohodlo so spoločnosťou Ingema na vytvorení nového 
občianskeho združenia, ktoré dáva predpoklady na to, že systém práce v hokeji, na ktorý sme v Michalovciach už 
niekoľko rokov zvyknutí, bude pokračovať. Mestské zastupiteľstvo pre túto sezónu schválilo pre HK Dukla Ingema 
príspevok vo výške 100-tisíc eur. Verím, že aj vďaka tomu bude aj nasledujúci súťažný ročník vydarený. Čo sa 
týka infraštruktúry, sme vo vynovených priestoroch, ale na zimnom štadióne ešte budú nejaké neplánované práce 
prebiehať. Napríklad vytvorenie priestorov pre posilňovňu, ktorá poslúži nielen Dukle, ale aj mládežníkom,“ 
prezradil michalovský primátor. 

Chcú bojovať o extraligu 
Šéf klubu Martin Burinský na úvod svojho príhovoru vysvetlil, prečo s prvými informáciami o novinkách pred 

novou sezónou vyšli až začiatkom júla. 
„Čakali sme na to, ako sa vyvinie situácia s uzavretím Tipsport ligy. Napokon sa rozhodlo o tom, že postup do 

najvyššej súťaže bude možný a víťaz prvej ligy odohrá baráž na štyri víťazné duely proti poslednému mužs tvu z 
extraligy,“ uviedol Burinský, ktorý sa vyjadril aj k téme prípadnej účasti Dukly medzi elitou už v ďalšej sezóne: 
„Špekulácie nejaké boli, ale nedostali sme žiadnu konkrétnu ponuku, lebo sa čakalo na vyvinutie situácie v Žiline. 
Keby nás vedenie súťaže oslovilo, sadli by sme si s mestom a našimi partnermi, s ktorými by sme si vydiskutovali 
naše možnosti.“ 

Následne potvrdil to, o čom si vrabce na streche čvirikali už nejakú dobu, že trénerom mužstva zostáva 
Miroslav Chudý. 

„Keďže uplynulá sezóna dopadla úspešne a po 32 rokoch sme získali prvoligový titul, rozhodli sme sa, že v 
spolupráci s trénerom Chudým budeme pokračovať aj naďalej. Otázka jeho asistenta je v riešení, rokujeme však 
s Richardom Šechným. Predpokladám, že táto dvojica bude pokračovať aj naďalej. Čo sa týka cieľov, budeme 
chcieť obhájiť titul a zabojovať o postup do extraligy,“ povedal Burinský. 

Príde aj Glen Hanlon 
Pod vedením kormidelníka Chudého dosiahli Zemplínčania najväčší úspech za posledné tri desaťročia a 

produkovali divácky atraktívny hokej. 
„Som rád, že budem môcť nadviazať na úspešnú prácu z minulej sezóny. Niečo sme vtedy začali a chceme v 

tom pokračovať. Snažíme sa aj mužstvo skladať tak, aby sme z týchto pozícií neustúpili a dokázali ešte viac ako 
vlani. Tieto vízie nás poháňajú dopredu. Chceme robiť divákom radosť a urobíme pre to maximum,“ povedal 56-
ročný skúsený lodivod, ktorý vedie michalovský tím od októbra minulého roku. 

S prípravou začne Dukla v pondelok 23. júla. Prvý týždeň bude prebiehať ešte na suchu a od 30. júla by mali 
tréningy prebiehať na ľade. „Odohráme deväť prípravných zápasov. Zúčastníme sa Spišského pohára a dvakrát 
nastúpime aj proti nováčikovi našej extraligy Miškovec, ktorého trénerom je Glen Hanlon, bývalý kouč našej 
reprezentácie. Súťaž odštartujeme v stredu 12. septembra na ľade Dubnice nad Váhom,“ pokračoval Chudý. 

Novou tvárou aj Róth 
Potešiteľnou správou je tá, že Dukla má do značnej miery vyskladaný aj káder, ktorý bude obhajovať 

prvoligový triumf. Zostávajú v ňom opory ako Trenčan, Kolba, Hančák, Valečko, Cútt, Linet, Mašlonka či Piatak. 
„Po každej úspešnej či neúspešnej sezóne sa vo všetkých tímoch stále udejú nejaké zmeny, my nie sme 

výnimkou. Niektorí hráči sa vydali inou cestou ako hokejovou a uprednostnili civilné zamestnania, iní sa rozhodli 
zmeniť pôsobisko. Snažili sme sa ich nahradiť čo najlepším spôsobom. V minulej sezóne sme trošku pokrivkávali 
v agresivite, preto sme hľadali hráčov, ktorým nerobí problém ani tvrdá hra. Hľadáme ešte dvojku k Trenčanovi a 
topánka nás tlačí aj v obrane,“ skonštatoval Chudý. 

Z minuloročného kádra odišli Brezniak, Rusina (obaja Martin), Juríček (HC Bratislava) či Meliško (Bordeaux). 
„Podľa mojich informácií si Dolgoš a Fajčák našli zamestnanie a s hokejom asi skončil aj Halás. Jokeľ sa vrátil 

do Košíc, Cvengroš do Spišskej Novej Vsi. Nerátame ani so Solomonchakom, ktorý je výborný hokejista, v 

produktivite bol vysoko, ale na jeho miesto sme hľadali iný typ hokejistu.“ 
Novými tvárami pri Laborci sú 24-ročný krídelník Mário Róth, ktorý naposledy hral v materskej Banskej 

Bystrici, 23-ročný center Samuel Chalupa z Prešova a 27-ročný urastený ukrajinský útočník Vladislav Gavrik, 



ktorý tiež vlani pôsobil v Prešove. Do známeho prostredia sa vracia aj ďalší ofenzívny hráč Marcel Baláž, 29-
ročný odchovanec Trebišova, v minulej sezóne kapitán bronzového Prešova. 

Do prípravy sa zapoja aj dvaja mladíci z vlastnej liahne, brankár Tomáš Tkačik a útočník Dominik Borov. 
RÓBERT ANDREJOV 
— 
AKTUÁLNY KÁDER DUKLY 
Brankári: Adam Trenčan, Tomáš Tkačik. 
Obrancovia: Marek Kolba, Michal Korenko, Daniel Hančák, Tomáš Valečko. 
Útočníci: Jakub Linet, Radovan Cútt, Tomáš Banovský, Radoslav Mesaroš, Ľubor Balko, Erik Piatak, Lukáš 

Hamráček, Marek Mašlonka, Lukáš Toma, Vladislav Gavrik, Samuel Chalupa, Marcel Baláž, Mário Róth, Dominik 
Borov. 

Tréner: Miroslav Chudý. 
— 
PRÍPRAVNÉ ZÁPASY DUKLY 
Piatok 10. augusta: Michalovce – Nowy Targ (17.30) 
Streda 15. augusta: Michalovce – Miškovec (17.30) 
Piatok 17. augusta: Nowy Targ – Michalovce (17.30) 
Štvrtok 23. až sobota 25. augusta: Spišský pohár (Spišská Nová Ves, Gdaňsk, Poprad B) 

Štvrtok 30. augusta: Michalovce – Liptovský Mikuláš (17.30) 
Utorok 4. septembra: Michalovce – Spišská Nová Ves (17.30) 

Piatok 7. septembra: Miškovec – Michalovce (18.00) 
Foto: 
Druhá „várka“ hostí na tlačovke – zľava Erik Piatak, Peter Tirpák, Martin Burinský, Marek Kolba, Marek 

Mašlonka, Miroslav Chudý. FOTO: RA 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Martin Bakoš - Aby sa Boston stal novým Chicagom 
[10.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/345772/martin-bakos-aby-sa-boston-stal-novym-chicagom 

 
 

Benčat Stanislav 
Martin Bakoš má za sebou prvú skúsenosť so slávnou NHL. Po tom, čo počas posledných týždňov trikrát 

menil klub, keď sa najskôr upísal českému Brnu, potom švédskej More, aby ho napokon angažoval Boston, 
absolvoval v zámorí vývojový nováčikovský kemp Bruins. 

Prostredie slávneho klubu dvadsaťosemročného krídelníka uchvátilo, nič na tom neubral ani fakt, že v prvej 
príprave s tímom zámorskej súťaže na nový ročník bol najstarší a okolo neho bolo veľa mladíkov. Skutočný boj o 
NHL naňho ešte len čaká, v septembri počas hlavného kempu. 

Zdeno Chára je pre Boston ikona, veľká športová osobnosť, hovorí útočník Bruins MARTIN BAKOŠ 
S akými pocitmi ste sa vrátili z prvého kempu v Bostone? 
„So skvelými. Bolo úžasné vidieť, ako funguje organizácia v NHL. Každý k všetkému pristupuje absolútne 

profesionálne, od trénerov, manažérov po kustódov. Vôbec nechcem podceňovať kluby, v ktorých som doteraz 
hrával, ale bolo vidieť, že v zámorskej profilige je všetko ešte o úroveň vyššie.“ 

Čo vás upútalo najviac? 
„Pravdupovediac všetko, je to iná úroveň. Realita prevýšila moje očakávania. Vedel som, že v klube bude 

všetko na profesionálnej úrovni, no i tak to bola iná liga.“ 
Ako vyzeral samotný kemp? 
„Trénovali sme v menšej Warrior Ice Arene, nie v hlavnej hale TD Garden, čo však nebola žiadna novinka, je 

to tak každý rok. Po prílete do Bostonu ma čakal na letisku člen tímu, hneď mi oznámil, nech si s ničím nerobím 
starosti, idem si do hotela oddýchnuť, on sa o všetko sa postará. V Slovane i Liberci to bolo podobné, ale i tak ma 
to prekvapilo. Takýto servis bol pripravený pre všetkých hráčov, aj mladíkov. Všetci členovia kempu sme bývali v 
jednom hoteli, aby sme sa zoznámili a boli pokope. Prvý deň bol náročnejší, absolvovali sme testy, lekársku 
prehliadku. Od druhého dňa to bola už klasika. Ráno tréningy, popoludní pripravený program. Hrali sme paintball, 
mali pripravený program s bývalými vojakmi, ktorí nás učili, ako prežiť v prírode. Páčilo sa mi to.“ 

„Na ľade aj mimo ľadu bol každý moment výnimočný, vychutnával som si ich naplno.“ 
Martin Bakoš 
slovenský hokejista 
S kým ste trávili najviac času? 
„Na izbe som bol s Fínom Joonom Koppanenom, s ním som sa často rozprával. V kempe boli traja českí 

mladíci - brankár Daniel Vladař, ktorý už chytal v AHL za Providence a povedal mi, ako to v klube chodí, obranca 
Daniel Bukač a útočník Jakub Lauko. Toho som si pamätal z Chomutova. Menom ma zaujal Jack Studnicka, 
myslel som si, že aj on je z Česka, ale je Kanaďan. Celkovo všetci chalani boli v pohode. V kempe sa objavil aj 
Zdeno Chára, vo všetkom mi bol nápomocný.“ 

https://sport.aktuality.sk/c/345772/martin-bakos-aby-sa-boston-stal-novym-chicagom


Vývojový kemp pripravujú v zámorských kluboch najmä pre mladých, draftovaných hráčov. Vy máte 28 rokov, 
ako ste sa cítili medzi tínedžermi? 

„Ako ich otec (smiech). Ale vážne, bolo to super. Väčšina z chlapcov je na začiatku kariéry, ja už mám toho 
dosť za sebou. Napriek tomu som rád, že som sa zúčastnil už na tomto kempe a prvý kontakt s klubom nebudem 
mať až v hlavnom v septembri. Spoznal som prostredie, partiu. Na jeseň to bude už len o hokeji, nebudem riešiť 
nič iné.“ 

Internetom obletelo video vášho gólu z tréningu, pri ktorom ste predviedli v zakončení krásnu fintu. Asi ste si 
každý moment užívali naplno… 

„Presne tak. Na ľade aj mimo ľadu bol každý moment výnimočný, vychutnával som si ich naplno.“ 
Stretli ste sa s niekým z vedenia Bostonu? 
„Počas záverečného výstupného mítingu som sa rozprával s generálnym manažérom Donom Sweeneym. V 

kempe boli skauti, tréneri, prišiel aj hlavný kouč Bruce Cassidy. Hovorili nám, čo sa im páčilo, ale aj to, na čom 
musíme popracovať.“ 

Aké slová adresovali vám? 
„To nemôžem povedať, čo ak to nezlepším? Nechcem sa zbytočne dostať pod tlak (smiech).“ 
V kempe ste sa stretli aj s bývalým trénerom z Liberca Filipom Pešánom. Čo robil v Bostone? 
„Pravidelne chodieva do Ameriky na rôzne trénerské semináre. Bol neďaleko, tak sa zastavil aj v Bostone a 

zašiel za mnou. Bolo veľmi milé ho vidieť.“ 
Spomenuli ste kapitána Bruins Cháru. Aká bola jeho úloha vo vývojovom kempe? 
„Zdeno je asi najväčší profesionál a „makač“, akého som kedy videl. Podľa mňa trénuje 360 dní v roku. Prišiel 

do kempu, všetkých pozdravil, privítal v tíme. Osemnásťročného ruského mladíka Pavla Šena oslovil v ruštine, 
nech sa cíti ešte viac komfortne. Je vidieť, že Zdeno je pre Boston ikona, obrovská športová osobnosť.“ 

Asi z neho boli všetci namäkko… 
„Presne tak. Kanaďania, Američania, mladí aj starší. Každému sa chvíľu venoval, zatrénoval si. Bol denno-

dennou súčasťou kempu. Zdeno je veľký človek, nielen výškou.“ 
V minulosti sa za „slovenské“ mužstvo považovalo Chicago, okrem Cháru prišiel do tímu pred pár dňami 

brankár Jaroslav Halák, v klube pôsobí Peter Cehlárik, o prvý tím zabojujete i vy. Môže byť z Bostonu z pohľadu 
slovenského hokeja druhé Chicago? 

„Je vždy skvelé, keď je v mužstve viacero Slovákov. Človek cíti väčšiu podporu a kus domoviny. Bola by to 
paráda, keby sme sa všetci štyria dostali do prvého tímu.“ 

Martin Bakoš. Zdroj: TASR 
Ako ste vnímali príchod Haláka do tímu Bruins? 
„Potešil som sa, bola to skvelá novinka. Jaro je super chalan, som rád, že prišiel práve do Bostonu.“ 
Od prvého júla sa v NHL udiali viaceré zaujímavé výmeny. Sledujete dianie v kluboch profiligy teraz viac ako 

predtým? 
„Samozrejme. Začal som odoberať na internete správy z Bostonu, neustále mi naskakovali nové a nové 

výmeny. Sledoval som to so zatajeným dychom, neraz som si povedal len wau, čo sa všetko deje. To je však 
NHL. Výmena tam môže prísť z minúty na minútu, hráči putujú hore, dole, idú na farmu, čakajú na šancu na 
tribúne ako zdraví náhradníci. Je to obrovský kolos, nie nadarmo hovoríme o najlepšej lige na svete.“ 

Ako na vás zapôsobilo mesto Boston? 
„Je veľmi pekné, čisté. Nemám precestované celé Spojené štáty, no z toho, čo som videl, môžem povedať, že 

Boston je krásne mesto.“ 
Boli ste niekedy v minulosti na zápase NHL? 
„Raz. Počas turnaja v Ann Arbore, kde sme hrali so slovenskou sedemnástkou, sme zašli na stretnutie 

Detroitu s Edmontonom. Pamätám sa na to veľmi dobre, pri šatniach som sa vtedy stretol s útočníkom Oilers 
Alešom Hemským. Tomáš Kopecký nám vybavil, aby sme sa dostali do kabín. Pikoškou bolo, že Tomáš Tatar, 
ktorý tam bol so mnou, si sadol na niekoho miesto v šatni a hneď dostal upozornenie, že to nemôže. On sa len 
uškrnul a skonštatoval, že raz bude v tej kabíne sedieť tak či tak. Mal pravdu.“ 

Teraz máte NHL na dosah aj vy… 
„Bodaj by to tak bolo. Spravím pre to všetko.“ 
AKÉ ČÍSLO DOSTANE? 
Bakoš nosil v predchádzajúcich tímoch, Slovane i Liberci, na drese číslo 83. To však v Bostone patrí Petrovi 

Cehlárikovi. „Je tu dlhšie, nechcem mu ho brať,“ konštatoval rodák zo Spišskej Novej Vsi. Počas vývojového 

kempu mal na drese číslo 41, to však bolo v čase, keď ešte nebol potvrdený príchod iného Slováka, Jaroslava 
Haláka. No a práve náš brankár má v obľube štvorku a jednotku. „Toto číslo mi pridelili, ale tak, prídem zjavne aj 
oň. Je Jarove. Uvidíme, aké mi teda prischne,“ povedal s otáznikom v hlase Martin Bakoš. 

ZAUJAL PREJAVOM I PRÍBEHOM 
Nestáva sa často, aby hráč dostal šancu v NHL krátko pred tridsiatkou, navyše bez toho, aby bol draftovaný. 

Martin Bakoš je svetlá výnimka. Jeho rovesníci stáli na drafte v roku 2008, nádejný útočník vtedy nazbieral 61 
bodov v 46 zápasoch v drese juniorky Slovana. Potom však prišlo vážne zranenie kolena, ktoré ho vyradilo z hry 
na jedenásť mesiacov. 

„Vtedajší parťáci Rišo Pánik a Tomáš Tatar uspeli v drafte, zatiaľ čo ja som sedel doma. Bolo to náročné, ale 
nevzdával som sa. Hádam budem teraz za roky driny odmenený,“ povedal Bakoš, o ktorého sa zaujímal aj 
novinári denníka Boston Globe. 

Známe médium z Massachusetts vyspovedalo i manažéra Dona Sweeneyho, ktorý Bakoša pochválil: „Páči sa 
mi jeho kreativita a ťah na bránku. Má dobrú postavu, šikovné ruky. Jeho strop zatiaľ nepoznám, no popri 
kvalitných hráčoch má priestor na hokejový rast.“ 



Denník Šport 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Extraliga bez COP Nitra 
[09.07.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 30; (KI)] 

 
 

V najvyššej súťaži volejbalistiek bude v sezóne 2018/19 účinkovať osem družstiev. Spišská Nová Ves sa 

neprihlásila pre problémy s kádrom aj s financiami. COP Nitra, ktorého zriaďovateľom je Slovenská volejbalová 
federácia (v družstve hrajú študentky Športového gymnázia v Nitre), takisto nebude hrať v extralige. „Po 
odbornom vyhodnotení rozhodol športový úsek SVF, že nezaradí družstvo COP do extraligy žien a bude pôsobiť 
v iných súťažiach,“ povedal súťažný riaditeľ SVF Ľubo Stražay. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Hokejbalu vo Vranove vdýchli život 
[09.07.2018; Vranovské noviny; Šport; s. 13; SOŇA KOLCUNOVÁ] 

 
 

Vo Vranove sa konal turnaj, na ktorý prišla hokejbalová špička z celého východu. 
Pred necelým rokom otvorili mládežnícke hokejbalové družstvo. V ďalšej sezóne mieria do celoslovenskej 

extraligy. Hokejbal - verzia hokeja bez korčúľ sa hrá so špeciálnou oranžovou loptičkou na asfaltovom alebo 
betónovom povrchu. Ihrisko je lemované plastovými mantinelmi a cieľ je rovnaký ako v hokeji - pomocou hokejky 
dať čo najviac gólov do súperovej bránky. 

Príbeh toho vranovského mládežníckeho hokejbalu sa začal písať takmer pred rokom, no už dnes na hráčoch, 
ktorí sa začali hokejbalu v našom meste venovať, vidieť progres a v budúcej sezóne plánujú rozbehnúť sa ešte 
intenzívnejšie. „Odkedy sme otvorili mládežnícky hokejbalový klub, vystriedalo sa u nás viacero hráčov a som 
veľmi rád, že sa vytvorilo také zdravé jadro,“ hovorí tréner Branislav Štefan. Zároveň dodáva, že tí, ktorí sú v 
mužstve dnes, na sebe makajú a chcú sa posúvať ďalej. 

„Keď som bol menší, chodili sme si s chlapcami zahrať na ihrisko. Som rád, že sa vo Vranove vybudoval tím, 
do ktorého som sa úspešne zaradil,“ hovorí člen družstva Peter Mičej. Nálada v tíme je skvelá a priateľská. 
Chlapci, ktorí za Vranov hrajú dnes, motivujú jeden druhého a snažia sa posilniť povedomie o hokejbale v meste. 
„Jedného dňa za mnou prišiel spolužiak a opýtal sa ma, či by som si nechcel zatrénovať. Keďže som od malička 
športovo založený, nemal som prečo odmietnuť,“ potvrdzuje aj Ondrej Ladomirják. „Aj mňa k hokejbalu priviedli 
kamaráti, asi pred piatimi rokmi,“ potvrdzuje Filip Andrejčík. Aj keď rok nie je dlhá doba, všetkým hráčom sa už 
podarilo zoznámiť a na náročných tréningoch či zápasoch spolu držia. „V ďalšej sezóne máme v pláne hrať 
celoslovenskú extraligu v kategórii U19. Vieme, že začiatky nebudú jednoduché, ale ak budeme na sebe aj 
naďalej pracovať, verím, že v priebehu sezóny budeme vyrovnaným súperom pre väčšinu tímov,“ prezrádza 
plány na ďalšie obdobie tréner Štefan. Motivácia pracovať na sebe je veľká, no ako chlapci potvrdzujú, ťažké 
tréningy zvládajú s úsmevom. 

„Počas tréningov všetci makáme, no zároveň sa zabávame. Zápasy sú možno ťažšie pre viacerých chalanov, 
ktorí ešte nemajú skúsenosti s nejakou hernou činnosťou,“ vysvetľuje Mičej. Mladých hokejbalistov však pribúda a 
tréner Štefan sa netají ani ďalšími odvážnymi plánmi. 

„Tí najšikovnejší z chlapcov dostanú šancu aj v mužskej kategórii, dokonca niektorí možno aj v mužskej 
extralige. Okrem toho by sme radi otvorili aj mladšie kategórie a postupne chceme začať hrať extraligu vo 
viacerých vekových kategóriách,“ opisuje svoje idey tréner, ktorý má v hlave jasný plán. 

Pracovať budú počas najbližších mesiacov aj na hernej činnosti, aby odstránili všetky nedokonalosti a do 
extraligy nastúpili čo najlepšie pripravení. „Samozrejme, že aj v zápase občas príde moment, kedy si úplne 
nerozumieme, ale to patrí k hokejbalu,“ ozrejmuje Andrejčík. Nič to však nemení na tom, že aj keď sa nedarí, 
chlapci sa vždy povzbudia. 

„Záleží to aj od toho, aký je stav, no povzbudzujeme jeden druhého a snažíme sa ostať v bojovej nálade a 
nevzdať sa. Sme najmä dobrý kolektív a to je pri športoch ako hokejbal veľmi dôležité,“ ozrejmuje Ondrej 
Ladomirják. A prečo by chlapci odporúčali tým, ktorých hokejbal zaujíma, pridať sa k družstvu a čo ich samých na 
hokejbale najviac baví? „Je to o kolektíve, ale rád sa zabávam aj ako útočník. Mám rád fintičky a snažím sa ísť čo 
najefektívnejšie vpred,“ odpovedá Peter Mičej. „Na hokejbale je najlepší náš kolektív, chuť zlepšovať sa a víťaziť,“ 
hovorí Filip Andrejčík a dodáva, že na hokejbale je dobré prakticky všetko. Tímový duch je všadeprítomný a 
potvrdzuje to aj Ondrej Ladomirják, ktorý sa pred hokejbalom venoval atletike a mesto úspešne reprezentoval v 
behu na 800 m. „Možno aj preto ma baví to, ako môžem každého predbehnúť a byť pri loptičke prvý,“ smeje sa 
Ladomirják. Mladí hokejbalisti trénujú v areáli TJ Massa, kde ich v prípade záujmu určite nájdete a môžete sa stať 
súčasťou tréningového procesu. „U nás má otvorené dvere každý, sme radi, keď k nám prídu noví členovia. 
Dokonca aj dievčatá,“ hovorí tréner Štefan. Občianske združenie, pod ktorým fungujú, sa volá „Hokejbal môže 



hrať každý“ a práve týmto heslom sa aj riadia. „Záujemcovia nás môžu kontaktovať na facebooku HMHK alebo sa 
môžu ozvať priamo mne, buď na facebooku alebo na čísle 0905 620 967,“ dodal Branislav Štefan. 

SOŇA KOLCUNOVÁ 
— 
Z TURNAJA VRANOV CUP 2018 
* Už tretíkrát sa vo Vranove uskutočnil elitný turnaj hokejbalistov z východoslovenského regiónu. Toto 

podujatie je tradične vo Vranove spojené s veľkým záujmom družstiev aj divákov. Keďže ide o posezónny turnaj, 
mnohé mužstvá využili možnosti tzv. hosťovačiek a požičali si hráčov z iných klubov. 

* A tak boli celky vyskladané hneď z niekoľkých miest. Prešovčania sa tentokrát rozptýlili a nepostavili vlastný 
tím, ale ich hráči sa určite nestratili. Nechýbali výborné tímy Svidníka, Popradu, Michaloviec, domáceho Vranova. 

* V druhej B skupine sa predstavili Trebišov, Humenné, Bardejov a Spišská Nová Ves. Domáci organizátori 

zvládli podujatie na výbornú, Vranov Cup bol ozdobou hokejbalového leta. V dvoch skupinách bojovali hokejbalisti 
o postup do vyraďovacej fázy, ktorá sa už hrala systémom play-off. Pre domácich borcov nedopadol turnaj podľa 
ich predstáv. 

* Čerstvý majster Prešova nedokázal odolávať ostatným mužstvám a nepostúpil. Zanechal však veľmi dobrý 
dojem, pretože konkurencia bola naozaj silná. „Vranovskú skupinu“ vyhrali hráči Michaloviec. V B skupine si 
počínali vynikajúco hokejbalisti HBK Bardejov, ktorí stratili jediný bod za remízu 2:2 so Spišskou Novou Vsou. 
Inak turnajom prekĺzli ako nôž maslom a patrilo im nakoniec aj celkové prvenstvo. Štvrťfinále bolo prechádzkou 
ružovým sadom a Michalovce podľahli tlaku súpera. Víťazstvo 5:0 je toho jasným dôkazom. Bardejovčanom to 
nalialo sily do ďalších bojov, kde ich čakali naozaj kvalitní súperi. Kľúčovým zápasom pre Bardejov sa ukázalo 
semifinále s veľmi silným Popradom a víťazstvo sa nerodilo ľahko. Bardejov vyhral tesne 2:1. 

* Vo finále na nich čakali rovnako nebezpeční Trebišovčania, ktorí poriadne hrýzli. Veľmi disponovaný a 
kvalitný súper preveril bardejovské schopnosti. Zvlášť potom, keď ako prví skórovali hráči Senator Trebišov. 
Súper dokázal v druhej časti hry vyrovnať na 1:1, ale nič nebolo ani zďaleka rozhodnuté. Kľúčové okamihy sa 
odohrali tri minúty pred koncom, keď konečný víťaz dokázal skórovať a zvíťazil 2:1. V súboji o bronz Poprad 
podľahol HBK Lion Svidník 0:2 a zrejme nebudú celkom spokojní so svojím vystúpením. 

* Individuálne ocenenia : 
Najlepší brankár – Richard Makara (Bardejov) 
Najlepší obranca – Peter Habovčík (Trebišov) 
Najlepší strelec – Daniel Cifra (Bardejov) 
Najužitočnejši hráč – Marek Kuzmík (Poprad) 
Prekvapenie turnaja – Miroslav Sála (Svidník). (muro) 
Foto: 
Hokejbalisti vo Vranove. Prišla tu celá špička východného Slovenska. FOTO: PB 
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14. Pozor na vodu v studničkách 
[09.07.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Straková Wenzlová;Igor Haraj] 

 
 

Igor Haraj, moderátor: “Slovenský raj je národným parkom a studničky na jeho území považujú mnohí turisti 
za čisté, ale nie vždy je to tak. Z mnohých z nich vyteká zdravotne závadná voda. Hygienici pravidelne odoberajú 
vzorky a konštatujú, že z roka na rok sa kvalita vody v Slovenskom raji zhoršuje.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Nie je výnimkou vidieť, ako turisti zo studničiek v Slovenskom raji pijú. Voda je 
priezračná a to ich láka. Pravda je však taká, že môže ľuďom spôsobiť ťažkosti.” 

Jana Murková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Spišská Nová Ves: “Keď sú prekročené 

mikrobiologické ukazovatele, môže to spôsobiť črevné problémy.” 
Jozef Slivenský: “Hygienici spolu s ochranármi dvakrát za rok fyzicky navštívia dve desiatky najznámejších 

studničiek a odoberú z nich vodu. Predvlani konštatovali, že tri štvrtiny studničiek nie sú v poriadku. Tento rok 
optimistickejší nie sú.” 

Jana Murková: “Robíme to už niekoľko, tak by som povedala až desiatok rokov. Takže ten prehľad za tie roky 
máme urobený. A môžem povedať asi tak všeobecne, že sa tá kvalita vody v priebehu tých rokov trošku 
zhoršuje.” 

Jozef Slivenský: “Výsledky analýz hygienici a ochranári dávajú verejnosti k dispozícii, aj preto sa povedomie 
turistov zlepšuje.” 

Turista: “Asi by som nepil, no. Myslím si, že by tam mohla byť nejaká kontaminácia z cesty, že by tam niečo 
mohlo byť.” 

Turistka: “Vyzerajú krásne, sú priezračné, ale asi by som sa tiež nenapila.” 
Jozef Slivenský: “Na mieste je otázka, čo v tak vzácnom území ako je Slovenský raj, vodu znečisťuje. Okrem 

prírodných faktorov je to samozrejme človek.” 
Marián Vaľo, Správa NP Slovenský raj: “Keď sa pozrieme aj do okolia tých studničiek, či už v blízkosti alebo 

troška ďalej, môžeme zaznamenať tie nečistoty, ktoré potom samozrejme do určitej miery môžu vplývať aj na 
kvalitu tej vody.” 



Jozef Slivenský: “Kvalita vody v studničkách Slovenského raja kolíše, znamená to, že údaje, ktoré hygienici 
namerajú aktuálne, nemusia platiť dlho.” 

Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj: “Problémy s tými studničkami súvisia s množstvom turistov a 
súvisia možno aj s nejakou trošku chýbajúcou tou infraštruktúrou, povedal by som toho hygienického zázemia. 
Logicky tie veci sú umiestnené v nástupných centrách a už je komplikované umiestniť potom do terénu, v 
Slovenskom raji. Pracujeme na riešení spolu s obcami, aby boli také ekologické toalety, ktoré v podstate 
nepotrebujú energiu, dokonca ani vodu, ani elektriku, aby boli umiestnené v tom teréne.” 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Studničky nemusia byť vhodné na pitie 
[09.07.2018; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marína Debnárová] 

 
 

Marína Debnárová, moderátorka: „Studničky v Slovenskom raji lákajú turistov, aby sa z nich napili. Ale to, čo 
na prvý pohľad vyzerá ako najčistejšia voda, nemusí byť vhodné na pitie. Stav vody preto v studničkách 
národného parku dvakrát ročne kontrolujú hygienici.“ 

Neuvedená: „Farba a vôňa za chlórom.“ 
Neuvedená: „Je to bez zápachu, takže v poriadku.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Teplota, zápach a čistota – tieto parametre vody zo studničiek môžu 

pracovníčky regionálneho úradu verejného zdravotníctva zhodnotiť priamo na mieste. Odobraté vzorky ale čakajú 
aj testy v laboratóriu. Podľa hygieničky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Jany 

Murkovej sledujú fyzikálno-chemické, biologické a mikrobiologické ukazovatele. Pravidelné analýzy vody zo 
studničiek majú slúžiť najmä turistom. Zdôrazňuje riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.“ 

Tomáš Dražil, riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj: „Ľudia prídu do Slovenského raja a chcú sa 
napiť zo studničky, tak v prvom rade tú základnú informáciu aby mali, či voda je pitná alebo nie je pitná.“ 

Opýtaný (preklad z češtiny): „Asi by som sa nenapil, no.“ 
Opýtaná (preklad z češtiny): „Vyzerajú krásne, sú priezračné, ale asi by som sa tiež nenapila.“ 
Opýtaný (preklad z češtiny): „Napil by som sa, určite by som sa napil.“ 
Marie Balážová Melníková: „Jana Murková však upozorňuje.“ 
Jana Murková, hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi: „Nie je to 

sledovaný vodný zdroj. Pitie vody zo studničiek je vždycky na vlastné riziko.“ 
Marie Balážová Melníková: „Podľa hygienikov sa kvalita vody zhoršuje. Ani jedna z dvadsiatky sledovaných 

studničiek nevykazuje stabilne dobré výsledky. Dôvodom ich znečistenia sú najmä nedisciplinovaní návštevníci. 
Potvrdil nám to strážca parkoviska v turistickom stredisku Podlesok.“ 

Strážca parkoviska v turistickom stredisku Podlesok: „No čo robia? No tak potrebu tam robia. Tak keď ide tam 
do kriakov, tak nejde sa tam modliť. Však tu sú tojky, a chodia tam robiť potrebu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Správa Národného parku Slovenský raj s okolitými obcami chce v teréne 
umiestniť ekologické toalety. Výsledky vzoriek odobratej vody by mali byť známe do desiatich dní.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Neďaleko Gelnice vlak zrazil ženu, zomrela na mieste 
[09.07.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 14:18; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/605204/nedaleko-gelnice-vlak-zrazil-zenu-zomrela-na-mieste/ 

 
 

Doprava v úseku Krompachy  - Margecany bola úplne prerušená. 
Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z Margecian. Ako informovala 

hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, k vážnej udalosti došlo 
na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. 

„U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia 
železničnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti 

sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila.  
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. 
Zrejme išlo o samovraždu 
„Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, ktorú mal zraziť vlak, podľa 

informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel, žiaľ, 
skonštatovať smrť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 

https://www.aktuality.sk/clanok/605204/nedaleko-gelnice-vlak-zrazil-zenu-zomrela-na-mieste/


Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy  - 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. 

„Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ spresnila. 
Vražda Jána Kuciaka 
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Basketbalová Spišská Nová Ves získala amerického rozohrávača Williamsa 
[09.07.2018; dobrenoviny.sk; 14:06; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137100/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-
williamsa 

 
 

Bude to jeho prvé európske angažmán. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal do svojich 

služieb amerického rozohrávača Camerona Williamsa. 
“Videl som množstvo videí s týmto hráčom. Je to výborný strelec, očakávam, že túto povesť naplní aj v našom 

tíme. Môže hrať na pozíciách 1, 2, prednostne s ním počítame na ‘jednotku’. Bude to jeho prvé európske 
angažmán, čo je vždy trochu risk, no po osobných rozhovoroch viem, že Cameron sa na túto novú výzvu teší a je 
pripravený prevziať zodpovednosť. Verím, že sa rýchlo adaptuje a pomôže tímu aj svojmu osobnostnému 
rozvoju,” portál basketliga.sk citoval gréckeho trénera Spišiakov Georgiosa Bitzanisa. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Pozor na vodu v studničkách 
[09.07.2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran] 

 
 

Alfonz Šuran, moderátor: “Hoci je Slovenský raj národným parkom a studničky na jeho území považujú turisti 
za čisté, nie vždy je to tak. Z mnohých z nich vyteká zdravotne závadná voda. Hygienici pravidelne odoberajú 
vzorky a konštatujú, že z roka na rok sa kvalita vody v Slovenskom raji a nielen tam, zhoršuje.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Nie je výnimkou vidieť, ako turisti zo studničiek v Slovenskom raji pijú. Voda je 
priezračná a to ich láka. Pravda je však taká, že môže ľuďom spôsobiť ťažkosti.” 

Jana Murková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Spišská Nová Ves: “Keď sú prekročené 

mikrobiologické ukazovatele, môže to spôsobiť črevné problémy.” 
Jozef Slivenský: “Hygienici spolu s ochranármi dvakrát za rok fyzicky navštívia dve desiatky najznámejších 

studničiek a odoberú z nich vodu. Predvlani konštatovali, že tri štvrtiny studničiek nie sú v poriadku. Tento rok 
optimistickejší nie sú.” 

Jana Murková: “Robíme to už niekoľko, tak by som povedala až desiatok rokov. Takže ten prehľad za tie roky 
máme urobený. A môžem povedať asi tak všeobecne, že sa tá kvalita vody v priebehu tých rokov trošku 
zhoršuje.” 

Jozef Slivenský: “Výsledky analýz hygienici a ochranári dávajú verejnosti k dispozícii, aj preto sa povedomie 
turistov zlepšuje.” 

Turista: “Asi by som nepil, no. Myslím si, že by tam mohla byť nejaká kontaminácia z cesty, že by tam niečo 
mohlo byť.” 

Turistka: “Vyzerajú krásne, sú priezračné, ale asi by som sa tiež nenapila.” 
Jozef Slivenský: “Na mieste je otázka, čo v tak vzácnom území ako je Slovenský raj, vodu znečisťuje. Okrem 

prírodných faktorov je to samozrejme človek.” 
Marián Vaľo, Správa NP Slovenský raj: “Keď sa pozrieme aj do okolia tých studničiek, či už v blízkosti alebo 

troška ďalej, môžeme zaznamenať tie nečistoty, ktoré potom samozrejme do určitej miery môžu vplývať aj na 
kvalitu tej vody.” 

Jozef Slivenský: “Kvalita vody v studničkách Slovenského raja kolíše, znamená to, že údaje, ktoré hygienici 
namerajú aktuálne, nemusia platiť dlho.” 

Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj: “Problémy s tými studničkami súvisia s množstvom turistov a 
súvisia možno aj s nejakou trošku chýbajúcou tou infraštruktúrou, povedal by som toho hygienického zázemia. 
Logicky tie veci sú umiestnené v nástupných centrách a už je komplikované umiestniť potom do terénu, v 
Slovenskom raji. Pracujeme na riešení spolu s obcami, aby boli také ekologické toalety, ktoré v podstate 
nepotrebujú energiu, dokonca ani vodu, ani elektriku, aby boli umiestnené v tom teréne.” 

https://www.dobrenoviny.sk/c/137100/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa
https://www.dobrenoviny.sk/c/137100/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa
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19. Viac ako 200 predstavení Spišského divadla navštívilo 35.000 divákov 
[09.07.2018; dobrenoviny.sk; 11:45; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137066/viac-ako-200-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-000-
divakov 

 
 

Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 
známosti preložené do spišského nárečia. . 

Ilustračný snímok. — Foto: TASR - Andrej Galica 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu, 

dohromady 210 predstavení tam navštívilo 35.000 divákov. Pre TASR to uviedol umelecký šéf divadla Michal 
Babiak s tým, že so sezónou 2017/2018 sú na Spiši veľmi spokojní. 

„Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 
známosti preložené do spišského nárečia. Podľa prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri 
inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti 
svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký 
záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore - Plynová lampa," zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský divák 
zostal Spišskému divadlu verný. K počtu rozprávok, ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto 
sezóne pribudla inscenácia Kráska a Netvor, o ktorú je taktiež mimoriadny záujem. 

„Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. Inscenovali sme osem divadelných hier, čo 
pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru, ktorých je 15 a status divadla v 
spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či Albánsku a úspešne 
sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch," konštatoval Babiak. Za úspech pokladá aj fakt, že v Spišskom 
divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry klasickej dramatiky, ale ani nová dramatická tvorba, 
či autorské hry súčasných tvorcov. 

Aj v tejto sezóne podľa neho divadelníci spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a 
dali šancu aj novým režisérskym menám. „V neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o 
spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem umelci rozličného zamerania – od režisérov, hercov, cez 
scénických a kostýmových výtvarníkov až po hudobníkov a choreografov. Veríme, že tento trend bude 
pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich tvorbou v budúcich sezónach," upozornil umelecký šéf 
Spišského divadla. 

Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v Spišskom divadle „Slovenské storočie" a venujú ju oslave stého 
výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. „Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách. Prvá inscenácia bude Kalinčiakova 
Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá je 
veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred meruôsmym rokom," priblížil plány Babiak. 

× 
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20. V Slovenskom raji pribudli pre turistov novinky: Na svoje si prídu milovníci 

športu! 
[09.07.2018; cas.sk; Čas.sk; 07:45; TASR] 
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Otvoriť galériu 
V Slovenskom raji pripravili počas leta viacero noviniek. 
Riaditeľka tamojšej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Zuzana Záborská uviedla, že jednou z 

nich sú vyznačené trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle. „Je to veľmi 
zaujímavá a vyhľadávaná forma turizmu,“ konštatovala. 

Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktoré 
budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne. 
„Zdvojnásobili sme počet kilometrov cyklistických trás, sprístupnila sa pre cyklistov napr. Glacká cesta, ktorá 

https://www.dobrenoviny.sk/c/137066/viac-ako-200-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-000-divakov
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https://www.cas.sk/clanok/714408/v-slovenskom-raji-pribudli-pre-turistov-novinky-na-svoje-si-pridu-milovnici-sportu/
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doposiaľ nebola vyznačená. Cyklisti sa veľmi tešia, že majú legálnu možnosť pohybovať sa medzi južnou a 
severnou časťou Slovenského raja,“ zdôraznila riaditeľka. 

Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii 

cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej. „To je prvý predpoklad na to, aby sme mohli zjednodušiť 
prístup a prepojenie dvoch najdôležitejších stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji, a to je Podlesok a 
Dobšinská ľadová jaskyňa,“ dodala Záborská. 

Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov. „Sú 

to priemerné čísla, určite nie presné, bolo by vhodné mať presnejšiu štatistiku. Tešíme sa napr. z novovydanej 
turistickej karty pre Slovenský raj a južný Spiš, vďaka ktorej budeme vedieť presnejšie evidovať napr. 
ubytovaných turistov. Snažíme sa aj takýmto spôsobom eliminovať nárast jednodňových návštevníkov, skôr sa 
chceme venovať našimi aktivitami a službami tým, ktorí prídu do územia na dlhší čas,“ dodala Záborská. 
Turistickú kartu vydávajú pre ubytovaných hostí v partnerských zariadeniach, ktorých je v súčasnosti približne 15. 
Vďaka nej môže návštevník získať niekoľko možností zliav na produkty cestovného ruchu, ako napr. vstup na 
Spišský hrad, do ZOO a ďalšie. 

V posledných rokoch zaznamenali v Slovenskom raji okrem tradičných návštevníkov z okolitých krajín 
zvýšený počet Rusov, Ukrajincov či Izraelčanov, Angličanov i Nemcov a Rakúšanov. „Táto klientela však už 
vyžaduje služby na vysokej úrovni, takže je to výzva pre miestnych,“ konštatovala riaditeľka. 

Návštevníci Slovenského raja podľa nej s radosťou prijímajú nové produkty, ktoré zatraktívňujú návštevu tohto 
územia. Majú však snahy, aby sa napr. predĺžilo obdobie možnosti návštevy feraty v rokline Kyseľ. „Samozrejme, 
Štátna ochrana prírody má svoje dôvody, prečo stanovila termín až od 15. júna. Tiež sa turisti pýtajú, prečo 
nevieme pustiť na splav Hornádu lode, aj keď je nižšia hladina ako 70 centimetrov. Toto sú veci, ktoré si stanovila 
Správa národného parku, sú to ich produkty tzv. eko alebo mäkkého turizmu, kde si ochranári sami stanovujú 
podmienky a takýmto spôsobom aj regulujú návštevnosť, čo je naozaj vítané,“ zhodnotila Záborská. 

V súvislosti napr. s možnosťou splavovať Hornád upozornila na dosahy zmien klímy a udržateľnosť niektorých 
produktov cestovného ruchu. Môže sa teda stať, že pre dlhotrvajúce sucho sa splavovať tento úsek Slovenského 
raja vôbec nebude. „Je tu množstvo otvorených otázok, ako pristupovať k tvorbe ponuky, aby bola dostatočne 
atraktívna, ale zároveň regulovaná,“ uzavrela Záborská. 

Foto: 
Turisti sa môžu tešiť na novinky. (Ilustračné foto) Zdroj: ee, Nový Čas 
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21. Keď hudba povznáša ducha a spôsobuje zimomriavky. Koncerty desiateho 

Šengenského poludníka opäť búrali hranice 
[09.07.2018; hlavnespravy.sk; Kultúra; 00:00; HSP/Foto: Šengenský poludník] 
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Košice 9. júla 2018 (HSP/Foto: Šengenský poludník) 
Hudba povznášajúca dušu a spôsobujúca zimomriavky v podaní desiatok mladých hudobníkov zo Slovenska, 

Ukrajiny, Poľska i vzdialených Filipín. Koncerty v Košiciach, Vysokých Tatrách a na ďalších miestach košického 
kraja, ale prvý raz aj v Prahe, končiace nadšeným „standing ovations“ divákov. To všetko priniesol v 
predchádzajúcich dňoch jubilejný desiaty ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov 
Šengenský poludník, ktorého organizátorom je Sláčikový orchester Musica Iuvenalis. 

Na otváracom galakoncerte v Kostole Premonštrátov v Košiciach zazneli v podaní veľkého Medzinárodného 
orchestra a zboru „Šengenský poludník“ dve diela Antonia Vivaldiho 

„Na jednej strane stojí úľava a dobrý pocit z toho, že sa nám to podarilo zvládnuť, na druhej strane s únavou 
aj pocit ľútosti, že to už skončilo. Aj v tomto roku sa ukázala jedinečnosť tohto festivalu, ktorý hoci nesie vždy 
rovnaký názov, je každý rok iný a prináša vždy veľa výnimočných momentov,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor 
Dohovič. 

Čarovná atmosféra sviečkového koncertu na nádvorí Barkóczyho paláca v Košiciach, na ktorom účinkoval 
Komorný zbor „Yevshan“ z ukrajinského Ľvova. Festival, jediný svojho druhu v strednej a východnej Európe, opäť 
potvrdil svoj hlavný zámer a búral prostredníctvom klasickej hudby v interpretácii mladých hudobníkov hranice. 
Prvýkrát vďaka spolupráci s Českým spolkom na Slovensku zavítal do Česka, kde sa v stovežatej Prahe 
uskutočnil jeden z prvých koncertov. Rozšíril sa aj počet miest, na ktorých nie sú koncerty vážnej hudby bežné a 
vďaka festivalu a jeho hosťom ich v tomto roku zažili Helcmanovce na Spiši či Veľké Kapušany na dolnom 
Zemplíne. 

Symfonický orchester Centra kultúry z poľského mesta Brzeg na festivalovom koncerte vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach Vo festivalovom centre v Košiciach sa aj v tomto roku stretlo vyše 200 
mladých umelcov zo štyroch krajín. Na koncertoch Šengenského poludníka opäť účinkovali miešaný spevácky 
zbor Harmonia Sliezskej univerzity (Poľsko), Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg (Poľsko), Komorný 
zbor Yevshan z Ľvova (Ukrajina) či domáci tanečný dychový orchester Klasik Band. Premiéru na festivale mali 

https://www.hlavnespravy.sk/ked-hudba-povznasa-ducha-sposobuje-zimomriavky-koncerty-desiateho-sengenskeho-poludnika-opat-burali-hranice/1457970
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Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa (Ukrajina) a Dychový súbor Hornád z Trsteného 
pri Hornáde. 

Komorný zbor „Yevshan“ z ukrajinského Ľvova na festivalovom koncerte v gréckokatolíckom chráme vo 
Veľkých Kapušanoch 

Najdlhšiu cestu merali filipínski vysokoškoláci z University of Phillippines Manila Chorale. „Som veľmi rád, že 
sme ich po troch rokoch opäť mali na festivale. Sú to naši veľkí priatelia, s ktorými sme sa zoznámili pred šiestimi 
rokmi na festivale v škótskom Aberdeene. Tam si Musicu Iuvenalis vybrali organizátori ako orchester a UP Manila 
Chorale ako zbor pre otvárací ceremoniál, na ktorom sme spolu hrali 22 hymien všetkých zúčastnených štátov. 
Zrodilo sa priateľstvo, vďaka ktorému sme mohli s Iuvenalisom koncertovať na Filipínach a už trikrát privítať tento 
špičkový zbor aj v Košiciach,“ hovorí Igor Dohovič. Samostatný koncert zboru v Kostole Premonštrátov bol ďalším 
vrcholom festivalu. 

Hviezdami festivalu boli opäť po troch rokoch vysokoškoláci z UP Manila Chorale z ďalekých Filipín 
Najočakávanejšou udalosťou festivalu sú tradične otváracie či záverečné galakoncerty veľkého medzinárodného 
orchestra a zboru „Šengenský poludník“ v Kostole Premonštrátov v Košiciach. „Toto nie je koncert, to je 
neuveriteľná možnosť dotknúť sa neba. Som dojatý z toho, že mám jedinečnú možnosť prežiť to, že ako hriešnici 
môžeme pocítiť, čo je dokonalosť neba,“ povedal o týchto koncertoch pred troma rokmi opát Rádu Premonštrátov 
Martin Ambróz Štrbák. Počas predchádzajúcich ročníkov zazneli v podaní mladých hudobníkov také skvosty 
svetovej hudobnej literatúry ako Requiem Giuseppe Verdiho, Petite Messe Solennelle Gioacchina Rossiniho, 
Korunovačná omša Wolfganga Amadea Mozarta, Stabat Mater Karola Szymanowského, či Štyri ročné obdobia 
Antonia Vivaldiho. V medzinárodnom orchestri a zbore sa v tomto roku počas otváracieho galakoncertu pod 
taktovkou riaditeľa festivalu Igora Dohoviča stretli Slováci, Poliaci, Ukrajinci a Filipínci a spolu so skvelými 
sólistkami, mezzosopranistkou Myroslavou Havryliuk a sopranistkou Helenou Bécse Szabó pridali do 
festivalového repertoáru ďalšie vrcholné vokálno – inštrumentálne dielo „Gloriu“ od Antonia Vivaldiho. Zážitok zo 
sféry duchovna umocnil na koncerte aj druhý z Vivaldiho „hitov“ – Koncert pre dve violončelá g-mol. Ako sólisti sa 
do Košíc, mesta v ktorom vyrastali a zamilovali si violončelo, vrátili dvaja vynikajúci mladí talentovaní 
inštrumentalisti Mária Varhoľáková a Ján Bogdan. „Galakoncerty sú každoročne dôkazom toho, akým nádherným 
spôsobom dokáže hudba spájať mladých ľudí z celého sveta, ktorí po niekoľkých skúškach svojou interpretáciou 
náročných diel vháňajú do očí slzy a na telo zimomriavky,“ vraví Igor Dohovič. A tak aj na jubilejnom desiatom 
ročníku festivalu končil galakoncert dlhotrvajúcim „standing ovations“. 

Dychový orchester Užhorodského štátneho hudobného učilišťa D. Zadora a virtuózny xylofonista Artem 
Kalynyč na koncerte vo Vysokých Tatrách Organizátori festivalu si pri jeho prvom ročníku želali, aby sa stal 
tradíciou a pevnou súčasťou kultúrneho života nielen v Košiciach, ale aj v regióne východného Slovenska. Aj 
jubilejný desiat ročník potvrdil, že sa im to podarilo. „Vďačíme za to stálym partnerom akými sú Mesto Košice, 
Košický samosprávny kraj, Košické kultúrne centrá a mnohí ďalší. V tomto roku patrí poďakovanie aj Fondu na 
podporu umenia, nadácii US Steel Košice a stálym súkromným darcom. Samozrejme veľké poďakovanie patrí aj 
celému tímu členov Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, ktorí sa na organizácii festivalu podieľajú,“ dodáva 
riaditeľ festivalu Igor Dohovič. 

DESAŤ ŠENGENSKÝCH POLUDNÍKOV V ČÍSLACH 
*takmer 40 tisíc divákov 
*viac ako 2 200 hudobníkov z 15 krajín sveta (Slovensko, Japonsko, Česko, Ukrajina, Poľsko, Rakúsko, 

Maďarsko, Španielsko, Francúzsko, Brazília, Rusko, Filipíny, Taliansko, Dánsko, USA) 
*216 koncertov 
*25 festivalových miest – Košice, Vysoké Tatry, Bardejov, Spišská Nová Ves, Spišská Kapitula, Rožňava, 

Michalovce, Sečovce, Humenné, Lipany, Jasov, Stropkov, Nižný Klátov, Veľký Šariš, Košické Oľšany, 
Beniakovce, Lúčka, Trebišov, Svinica, Helcmanovce, Veľké Kapušany, Užhorod (UA), Krosno (PL), Miškolc (H), 
Praha (CZ) 

*5 štátov – Slovensko, Ukrajina, Poľsko, Maďarsko, Česko. 
Redakciu informoval Svjatoslav Dohovič, mediálny manažér festivalu 
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22. Pri páde vrtuľníka zahynul Marián Troliga (†63): FOTO Otec hokejovej 

hviezdy mal veľké plány 
[09.07.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASRVIDEO: YouTube/Simx TV] 
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VEĽKÝ ŠARIŠ – Haváriu vrtuľníka v časti Kanaš neprežil známy prešovský podnikateľ Marián Troliga (†63). 
Jeho synovi Tomášovi, ktorý bol privolaný na miesto incidentu, aby identifikoval obeť, sa naskytol ten najhorší 
pohľad v živote. Marián sa počas pilotovania pravdepodobne zamotal do drôtov elektrického vedenia, čo 
spôsobilo tragický pád. 
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Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová informovala, že Marián Troliga (†63) pilotoval 
dvojmiestny civilný vrtuľník. Po tragickom páde sa ukázalo, že Troliga v ňom bol sám. 

Na miesto tragédie bol privolaný Troligov syn Tomáš, aby potvrdil totožnosť obete. Žiaľ, naskytol sa mu 
najhorší pohľad v živote, vo vraku videl svojho nebohého otca. Informáciu priniesol portál Pluska.sk. Marián 
používal vrtuľník najmä na pracovné cesty. Preukaz pilota mal len tri roky. 

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa 
Troligov vrtuľník sa pravdepodobne zamotal do drôtov elektrického vedenia 
Stroj sa pravdepodobne zamotal do drôtov, čo spôsobilo jeho následný pád. Zrútil sa do časti Kanaš v katastri 

mesta Veľký Šariš. „Na miesto boli prizvané aj zložky Leteckého a námorného vyšetrovacieho útvaru. Zo strany 
polície to má vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Prešove a pravdepodobne začne stíhanie pre trestný čin 
usmrtenia,“ doplnila Ligdayová s tým, že presná príčina i okolnosti sú v štádiu vyšetrovania. 

Svedok tragédie tvrdí, že vrtuľník sa rútil priamo na ľudí 
Očitý svedok incidentu pre Korzar.sk povedal, že vrtuľník najprv letel medzi 12:00 až 13:00 cez Veľký Šariš 

nad korytom Torysy. Následne letel v tesnej blízkosti nad zemou a kľučkoval pomedzi domy a stromy. Vo 
vzduchu ho potom zazrel okolo 17:00, no opäť lietal veľmi nízko. Následne pristál neďaleko domu a záhrady jeho 
známych. 

„Po niečo vyše hodine naštartoval, začal stúpať smer východ-juh, no náhle sa otočil, akoby sa chcel ešte 
vrátiť naspäť a pomachrovať. Pri tej otočke a následnom lete naspäť vystúpil trocha vyššie a zachytil elektrické 
vedenie, po čom sa rútil k zemi smerom rovno na nás. Bolo tam desať detí, dospelých asi osem. Úplne ako v 
akčnom filme,“ opísal svedok priebeh nehody. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
„Niektoré kusy padajúceho stroja prileteli k našim nohám na záhradu, našťastie len malé časti, gro ostalo na 

susedovom pozemku. 110kV vedenie nám spadlo do záhrady na plot i stromy. Ženy a deti sa v panike utekali 
skryť do domu,“ dodal svedok. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Nebohý podnikateľ plánoval postaviť zimný štadión v Prešove 
Marián Troliga bol majiteľom spoločnosti Troliga Bus, s. r.o., ktorá je výrobcom autobusov v Slovenskej 

republike a zamestnával cca 450 ľudí. 
Okrem podnikania v automobilovom priemysle bol Troliga dlhoročným členom predstavenstva hokejovej Dukly 

Trenčín. Tento rok plánoval postaviť nový zimný štadión v Prešove. Jeho syn Tomáš je profesionálny hokejista, 
ktorý reprezentoval Slovensko na dvoch majstrovstvách sveta do 20 rokov. Marián sa plánoval opäť angažovať v 
tomto športovom odvetví. V minulosti bol dva roky šéfom hokejového klubu Lietajúce kone Prešov. 

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová 
Nový štadión mal mať zhruba 500 sedadiel a mal byť postavený do konca roka na prešovskom Sídlisku III, 

vedľa dopravného ihriska. Rozpočet bol stanovený na 4 milióny eur a hradiť ho mal výlučne investor, informoval 
Korzar.sk. Prednedávnom vznikol aj futbalový klub Troliga bus. 

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa 
Desaťtisíce domácností zostali niekoľko hodín bez elektriny 
Stroj havaroval v sobotu 7. júla pred 19:00. Kolízia vrtuľníka s elektrickým vedením spôsobila približne o 18.40 

aj hromadné výpadky v distribúcii elektriny. Andrea Vlková z Východoslovenskej distribučnej spoločnosti (VSD) 
informovala, že najviac zasiahnuté boli mestá Prešov, Bardejov, Svidník a Stropkov. Večer evidovali vyše 55-tisíc 
odberných miest bez elektriny. „VSD sa podarilo k 23.31 obnoviť distribúciu elektriny do všetkých odberných 
miest v lokalitách, ktoré boli zasiahnuté sobotňajším nešťastím,“ pokračovala Vlková s tým, že spoločnosť 
vyvinula maximálne úsilie. 

Zdroj: FB/Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Letecké nešťastia na východnom Slovensku 
K poslednému pádu vrtuľníka došlo na letisku v Spišskej Novej Vsi začiatkom apríla tohto roka. Ľahko sa 

vtedy zranili dve osoby. Nehoda vrtuľníka, ktorá si však vyžiadala ľudské životy, sa na Slovensku stala 10. mája 
2017. Vo vojenskom priestore letiska v Prešove pri výcviku evakuácie osôb sa vtedy zrútil policajný vrtuľník 
značky Bell 429. Zomreli dvaja hasiči, policajní piloti sa zranili. 

Upozornenie: Video obsahuje vulgarizmy! 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Na železničnej trati v okrese Gelnica vlak usmrtil 48-ročnú ženu 
[09.07.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/na-zeleznicnej-trati-v-okrese-gelnica-vlak-usmrtil-48-rocnu-zenu/1458180 

 
 

Margecany 9. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš) 
Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z Margecian. Ako informovala 

hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, k vážnej udalosti došlo 
na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. 

Ilustračné foto 

https://www.hlavnespravy.sk/na-zeleznicnej-trati-v-okrese-gelnica-vlak-usmrtil-48-rocnu-zenu/1458180


„U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia 
železničnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti 

sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila. 
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. „Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, ktorú mal zraziť vlak, podľa 
informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel, žiaľ, 
skonštatovať smrť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 

Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy – 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. „Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ 
spresnila. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. TRAGÉDIA NA TRATI: 48-ročnú ženu usmrtil vlak 
[09.07.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/tragedia-na-trati-48-rocnu-zenu-usmrtil-vlak-cl600379.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračný snímok. 
Margecany 9. júla (TASR) - Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z 

Margecian. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana 
Mésarová, k vážnej udalosti došlo na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. „U 
rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia železničnej 
polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti sú 

predmetom vyšetrovania,“ spresnila. 
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. „Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, ktorú mal zraziť vlak, podľa 
informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel, žiaľ, 
skonštatovať smrť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 

Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy - 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. „Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ 
spresnila. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Spišská získala amerického rozohrávača Williamsa 
[09.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/345668/spisska-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa 

 
 

Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal do svojich služieb amerického rozohrávača 

Camerona Williamsa. 
“Videl som množstvo videí s týmto hráčom. Je to výborný strelec, očakávam, že túto povesť naplní aj v našom 

tíme. Môže hrať na pozíciách 1, 2, prednostne s ním počítame na ‘jednotku’. Bude to jeho prvé európske 
angažmán, čo je vždy trochu risk, no po osobných rozhovoroch viem, že Cameron sa na túto novú výzvu teší a je 
pripravený prevziať zodpovednosť. Verím, že sa rýchlo adaptuje a pomôže tímu aj svojmu osobnostnému 
rozvoju,” portál basketliga.sk citoval gréckeho trénera Spišiakov Georgiosa Bitzanisa. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Na železničnej trati v okrese Gelnica vlak usmrtil 48-ročnú ženu 
[09.07.2018; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;zdroj: TASR;Foto: TASR] 

 
http://www.info.sk/sprava/146946/na-zeleznicnej-trati-v-okrese-gelnica-vlak-usmrtil-48rocnu-zenu/ 
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Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. 
Ilustračné foto 
Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z Margecian. Ako informovala 

hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, k vážnej udalosti došlo 
na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. „U rušňovodiča bola vykonaná dychová 
skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia železničnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi 

začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila. 
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. „Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, ktorú mal zraziť vlak, podľa 
informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel, žiaľ, 
skonštatovať smrť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 

Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy - 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. „Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ 
spresnila. 

Buď informovaný aj na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, zdroj: TASR, Foto: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Viac ako 200 predstavení Spišského divadla navštívilo 35.000 divákov 
[09.07.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/viac-ako-200-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-000-divakov-
cl600258.html 

 
 

24hod.sk Kultúra 
Ilustračný snímok. 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu, 

dohromady 210 predstavení tam navštívilo 35.000 divákov. Pre TASR to uviedol umelecký šéf divadla Michal 
Babiak s tým, že so sezónou 2017/2018 sú na Spiši veľmi spokojní. 

„Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 
známosti preložené do spišského nárečia. Podľa prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri 
inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti 
svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký 
záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore - Plynová lampa," zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský divák 
zostal Spišskému divadlu verný. K počtu rozprávok, ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto 
sezóne pribudla inscenácia Kráska a Netvor, o ktorú je taktiež mimoriadny záujem. 

„Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. Inscenovali sme osem divadelných hier, čo 
pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru, ktorých je 15 a status divadla v 
spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či Albánsku a úspešne 
sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch," konštatoval Babiak. Za úspech pokladá aj fakt, že v Spišskom 
divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry klasickej dramatiky, ale ani nová dramatická tvorba, 
či autorské hry súčasných tvorcov. 

Aj v tejto sezóne podľa neho divadelníci spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a 
dali šancu aj novým režisérskym menám. „V neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o 
spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem umelci rozličného zamerania – od režisérov, hercov, cez 
scénických a kostýmových výtvarníkov až po hudobníkov a choreografov. Veríme, že tento trend bude 
pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich tvorbou v budúcich sezónach," upozornil umelecký šéf 
Spišského divadla. 

Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v Spišskom divadle „Slovenské storočie" a venujú ju oslave stého 
výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. „Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách. Prvá inscenácia bude Kalinčiakova 
Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá je 
veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred meruôsmym rokom," priblížil plány Babiak. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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28. TRAGÉDIA NA TRATI: 48-ročnú ženu usmrtil vlak 
[09.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/na-zeleznicnej-trati-v-okrese-gelnica/335828-clanok.html 

 
 

Ilustračný snímok. Foto: Polícia SR 
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. 
,aktualizované 
Margecany 9. júla (TASR) - Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z 

Margecian. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana 
Mésarová, k vážnej udalosti došlo na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. „U 
rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia železničnej 
polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti sú 

predmetom vyšetrovania,“ spresnila. Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch 
približne 500 metrov pred stanicou. „Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, 
ktorú mal zraziť vlak, podľa informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so 
životom, lekár musel, žiaľ, skonštatovať smrť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 
Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy - 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. „Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ 
spresnila. Na železničných tratiach zomreli minulý týždeň traja ľudia. TASR o tom informovala hovorkyňa Železníc 
Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková. V prvom prípade vlak zabil na trati Zvolen osobná stanica - Sliač 
kúpele muža. Ten podľa Pavlikovej spáchal samovraždu. K druhej tragickej zrážke došlo v stanici Margecany, 
kde vlak zrazil a usmrtil ženu. Následkom tejto nehody meškalo 13 osobných vlakov. Smrteľná nehoda sa stala i 
na priecestí v správe ŽSR v úseku Zemianska Olča – Veľký Meder. Osobný vlak sa tu zrazil s autom, následkom 
zrážky vodič auta zomrel. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Čierna nedeľa na slovenských železniciach: Pri Margecanoch prišla o život 

žena (†48) 
[09.07.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1722813/Cierna-nedela-na-slovenskych-zelezniciach–Pri-Margecanoch-prisla-
o-zivot-zena—48- 

 
 

MARGECANY - Po zrážke s vlakom prišla v nedeľu večer (8.7.) o život 48-ročná žena z Margecian. Ako 
informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, k vážnej 
udalosti došlo na železničnej trati v úseku Krompachy – Margecany v okrese Gelnica. 

„U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia 
železničnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti udalosti 

sú predmetom vyšetrovania,“ spresnila. 
Tragické nešťastie sa stalo okolo 21.30 h na železničnej trati v Margecanoch približne 500 metrov pred 

stanicou. „Naša posádka rýchlej lekárskej pomoci Krompachy bola vyslaná k žene, ktorú mal zraziť vlak, podľa 
informácií išlo o samovraždu. Žena utrpela devastačné poranenia nezlučiteľné so životom, lekár musel, žiaľ, 
skonštatovať smrť,“ uviedla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková. 

Podľa Ivany Popluhárovej zo Železníc Slovenskej republiky išlo o rýchlik a doprava v úseku Krompachy - 
Margecany bola úplne prerušená do 23.45 h. „Zmeškaných bolo 11 vlakov s dobou celkovo 1186 minút,“ 
spresnila. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Kam za kultúrou - pondelok 9. júla 
[09.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20864886/kam-za-kulturou-pondelok-9-jula.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 15.50, 18.20, 20.50, 3D o 13.00, 17.20, 19.50, Manžel na skúšku o 

18.30, 20.40, Muž, ktorý zabil Don Quijota o 15.00, Jurský svet: Zánik ríše o 15.20, 20.40, 3D o 13.50, 18.00, 
Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 13.00, Debbina 8 o 17.40, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 
14.00, Luis a ufóni o 13.40, 15.40, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 20.20, Pat a Mat opäť v akcii o 
16.20, Psí detektív o 13.10, 15.10, Sicario 2: Soldado o 18.10, Som sexy o 17.50, Taguj! o 20.10, Ukradnutá 
princezná o 13.30, 16.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Ant-Man a Wasp o 13.50, 20.00, 20.40, 3D o 18.00, 
Manžel na skúšku o 15.30, 18.30, Prvá očista o 20.30, Psí detektív o 14.00, Sicario 2: Soldado o 15.45, Som 
sexy o 15.50, Jurský svet: Zánik ríše o 13.20, 16.00, 18.05, 3D o 20.10, Luis a ufóni o 13.40, Pablo Escobar: 
Nenávidený a milovaný o 17.40 hod., ÚSMEV - Okupácia 1968 o 18.00, Muž, ktorý zabil Dona Quijota o 20.30 
hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Ant-Man a Wasp o 20.00, 3D o 18.00, Manžel na 

skúšku o 15.30, Prvá očista o 20.30, Psí detektív o 14.00, Sicario 2: Soldado o 15.45, Som sexy o 15.50, Jurský 
svet: Zánik ríše o 13.20, 18.05, 3D o 20.10, Luis a ufóni o 13.40, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 17.40 
hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 

expozícia: Košický zlatý poklad; Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov (do 30. 9.), Hungarikum - Ľudové umenie 
Matyó (do 9. 9.), Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom (do 26. 8.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 
13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; MIKLUŠOVA VÄZNICA, RODOŠTO a 
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE; GALÉRIA BAŠTA (Hrnčiarska 7, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17) - 
Zuzana Roskoványiová: Život je bláznivý karneval (do 12. 8.), DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Rožňavské 
cechy (do 16. 9.), 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; Slovenský poklad - najstaršie opálové bane na svete (do 15. 7.), ŠOPA GALLERY 
(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Ivan Čavić – Day (1) 48 (do 13. 7.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - 
ne 11 - 18) - LitPark - Československá štátnosť 1918 (do 31. 8.); Mesiac autorského čítania 2018: Michal 
Viewegh (CZ), Gaye Boraliođlu (TUR) od 18.00 do 20.00 hod., ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - 
pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.); Oprášené dejiny 2 - košickí remeselníci a 
obchodníci v minulosti (do 31. 8.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - pondelok 9. júla 
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; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla 
z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve; Premeny námestia (do 12. 8.), To naj z prírody Spiša, BANÍCKO-
ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka 
nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina; František Miháľ - Farebná krajina (do 31. 8.), GALÉRIA 
NETRADIČNÝCH UMENÍ (Letná 49) - Obrazy inak (do 14. 7.), 

MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - 
Keď drevo spieva, 

SMIŽANY: MÚZEUM - Od nektáru po medovník, TREBIŠOV: MÚZEUM - Veronika Tóthová - Moja tvorba (do 
30. 9.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: FF UPJŠ (Moyzesova 9) - Ars Šafarikiana - 5. ročník celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe 

vysokoškolákov (do 13. 7.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 15.40, 18.10, 20.40, 3D o 19.50, Manžel na skúšku o 16.00, 20.30, 

Prvá očista o 20.20, Jurský svet: Zánik ríše o 13.00, 15.10, 3D o 17.40, Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi o 
13.20, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema o 13.40, Luis a ufóni o 13.10, Pablo Escobar: Nenávidený a 
milovaný o 18.20, Pat a Mat opäť v akcii o 13.50, 15.50, Psí detektív o 15.20, Sicario 2: Soldado o 20.50, Som 
sexy o 18.00, Taguj! o 17.50 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Ant-Man a Wasp o 21.00, 3D o 18.20, Manžel na skúšku o 20.50, Prvá očista o 20.40, 
Jurský svet: Zánik ríše o 18.00, 3D o 15.30, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 15.20, Psí detektív o 15.50, 
Som sexy o 18.10 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Okupácia 68 o 19.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 



PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 
Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála 
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Priateľstvo - Barátság - Przyjaźń (do 31. 8.), ŽIDOVSKÁ 
ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava 
Bárkányovej zbierky, 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) - Michal Studený (do 11. 7.), 
POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 

ELEKTRÁREŇ TG - Miroslav CIPÁR - Hra pre naše oči a Moja krajina je moja fantázia (do 26. 7.), 
TATRANSKÁ LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), 
STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: 

Jozef ČESLA – Tajomné savany africké (do 9. 9.), 
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, 

SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od nektáru po medovník (do 31. 10.), 
HUMENNÉ: VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Premena do krásy (do 30. 9.), 
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Historické hodiny - umeleckohistorická 

výstava (do 15. 7.), Od Víťazného februára po Pražskú jar (1948 - 1968) - historická výstava (do 31. 8.) 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Vlak zrazil ženu z Margecian, zraneniam podľahla 
[09.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Klaudia Jurkovičová;Ana Novotná] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20866569/vlak-zrazil-zenu-z-margecian-zraneniam-podlahla.html 

 
 

K tragédii došlo v nedeľu okolo pol desiatej večer. 
KROMPACHY. K tragédii došlo v nedeľu okolo pol desiatej večer na železničnej trati v úseku Krompachy – 

Margecany v Gelnickom okrese. 
Vlak tam zrazil a usmrtil ženu z Margecian, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 
Podľa neoficiálnych informácií z prostredia nebohej 48-ročná Margita sa zrejme dobrovoľne rozhodla 

skoncovať so životom. 
U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. 
Poverený príslušník oddelenia železničnej polície PZ v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin 

usmrtenia, bližšie okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania. 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Viac ako dvesto predstavení Spišského divadla navštívilo 35-tisíc divákov 
[09.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20866226/viac-ako-dvesto-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-tisic-
divakov.html 

 
 

S uplynulou sezónou sú spokojní. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu, dohromady 210 

predstavení tam navštívilo 35.000 divákov. 
Uviedol to umelecký šéf divadla Michal Babiak s tým, že so sezónou 2017/2018 sú na Spiši veľmi spokojní. 
“Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 

známosti preložené do spišského nárečia. Podľa prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20866569/vlak-zrazil-zenu-z-margecian-zraneniam-podlahla.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20866226/viac-ako-dvesto-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-tisic-divakov.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20866226/viac-ako-dvesto-predstaveni-spisskeho-divadla-navstivilo-35-tisic-divakov.html


inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti 
svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký 
záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore - Plynová lampa,” zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský divák 
zostal Spišskému divadlu verný. 

K počtu rozprávok, ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto sezóne pribudla inscenácia 
Kráska a Netvor, o ktorú je taktiež mimoriadny záujem. 

Klasika aj súčasná tvorba 
“Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. Inscenovali sme osem divadelných hier, čo 

pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru, ktorých je 15 a status divadla v 
spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či Albánsku a úspešne 
sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch,” konštatoval Babiak. 

Za úspech pokladá aj fakt, že v Spišskom divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry 
klasickej dramatiky, ale ani nová dramatická tvorba, či autorské hry súčasných tvorcov. 

Aj v tejto sezóne podľa neho divadelníci spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a 
dali šancu aj novým režisérskym menám. 

“V neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem 
umelci rozličného zamerania - od režisérov, hercov, cez scénických a kostýmových výtvarníkov až po hudobníkov 
a choreografov. Veríme, že tento trend bude pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich tvorbou v 
budúcich sezónach,” upozornil umelecký šéf Spišského divadla. 

Slovenské storočie 
Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v Spišskom divadle “Slovenské storočie” a venujú ju oslave stého 

výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. 
“Naším zámerom je odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa 

ako politickej entity a jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách. Prvá inscenácia bude 
Kalinčiakova Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá 
je veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred meruôsmym rokom,” priblížil plány Babiak. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Z extraligovej Skalice prestúpil do francúzskej tretej ligy 
[09.07.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; SITA] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20866514/z-extraligovej-skalice-prestupil-do-francuzskej-tretej-ligy.html 

 
 

Skúsený útočník René Jarolín zo Skalice do Marseille. V minulosti hral v zahraničí v Anglicku a Škótsku. 
MARSEILLE. Skúsený hokejový útočník René Jarolín si premiérovo v kariére vyskúša pôsobenie vo 

Francúzsku, na spolupráci sa dohodol s treťoligovým tímom Spartiates de Marseille. Tridsaťšesťročný skalický 
rodák strávil ostatnú sezónu v materskom tíme HK Skalica. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Pestovaný plnofúz, vibramy a flanelová košeľa? To je lumbersexuál 
V minulosti hral v zahraničí v Anglicku (Milton Keynes, Basingstoke) a Škótsku (Edinburgh). Na Slovensku 

hral okrem Skalice aj za Žilinu, Senicu, Poprad, Slovan Bratislava, Spišskú Novú Ves či Zvolen. Na svojom 

konte má aj 22 štartov v reprezentácii SR, strelil v nich päť gólov. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Viac ako 200 predstavení Spišského divadla navštívilo 35.000 divákov 
[09.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/viac-ako-200-predstaveni-spisskeho-di/335729-clanok.html 

 
 

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Andrej Galica 
Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 

známosti preložené do spišského nárečia. . 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu, 

dohromady 210 predstavení tam navštívilo 35.000 divákov. Pre TASR to uviedol umelecký šéf divadla Michal 
Babiak s tým, že so sezónou 2017/2018 sú na Spiši veľmi spokojní.„Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný 
žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné známosti preložené do spišského nárečia. Podľa 
prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, 
teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky 

https://myzahorie.sme.sk/c/20866514/z-extraligovej-skalice-prestupil-do-francuzskej-tretej-ligy.html
http://www.teraz.sk/regiony/viac-ako-200-predstaveni-spisskeho-di/335729-clanok.html


ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore - 
Plynová lampa," zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský divák zostal Spišskému divadlu verný. K počtu rozprávok, 
ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto sezóne pribudla inscenácia Kráska a Netvor, o ktorú 
je taktiež mimoriadny záujem.„Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. Inscenovali sme osem 
divadelných hier, čo pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru, ktorých je 
15 a status divadla v spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či 
Albánsku a úspešne sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch," konštatoval Babiak. Za úspech pokladá 
aj fakt, že v Spišskom divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry klasickej dramatiky, ale ani 
nová dramatická tvorba, či autorské hry súčasných tvorcov. Aj v tejto sezóne podľa neho divadelníci 
spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a dali šancu aj novým režisérskym menám. „V 
neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem 
umelci rozličného zamerania – od režisérov, hercov, cez scénických a kostýmových výtvarníkov až po 
hudobníkov a choreografov. Veríme, že tento trend bude pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich 
tvorbou v budúcich sezónach," upozornil umelecký šéf Spišského divadla. Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v 
Spišskom divadle „Slovenské storočie" a venujú ju oslave stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a 
následného vzniku Československej republiky. „Naším zámerom je odprezentovať na javisku kľúčové okamihy 
formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v 
historických premenách. Prvá inscenácia bude Kalinčiakova Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana 
Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá je veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred 
meruôsmym rokom," priblížil plány Babiak. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Na Spiš mieri americký rozohrávač a strelec Cameron Williams 
[09.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20866547/na-spis-mieri-americky-rozohravac-a-strelec-cameron-williams.html 

 
 

Bude to jeho prvé európske angažmán. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves začnú sezónu 2018/2019 v najvyššej 

slovenskej súťaži s novým americkým rozohrávačom. 
Kľúčový post v tíme obsadí rodák z nebraskej Omahy, 185 cm vysoký a 79 kg vážiaci Cameron Williams. 
Odchovanec tamojšej univerzity pôsobil v predchádzajúcej sezóne v súťaži NCAA 2. V tíme Metropolitan 

State College of Denver (Metro St.) patril k ťahúňom. 
Člen základnej zostavy strávil v 24 zápasoch priemerne na palubovke 31,5 minúty. 
Za ten čas nastrieľal 20,5 bodu, doskočil 3,2 lôpt a rozdal 2,7 asistencií. 
Zaujal najmä 49,5% úspešnosťou streľby ako aj 39,1% úspešnosťou za tri body. 
V Rocky Mountain Athletic Conference, v ktorej Metro St. pôsobil, obsadil medzi strelcami celkovo druhé 

miesto. 
video http://www.youtube.com/embed/gD0wC-sGkRYPrvé európske angažmán 
Willamsa si vyhliadol nový tréner Spišiakov Georgios Bitzanis a očakáva od neho pozitívne veci. 
"Videl som množstvo videí s týmto hráčom. Je to výborný strelec, očakávam, že túto povesť naplní aj v našom 

tíme. Môže hrať na pozíciách 1,2, prednostne s ním počítame na ´jednotku´. Bude to jeho prvé európske 
angažmán, čo je vždy trochu risk. Po osobných rozhovoroch viem, že Cameron sa na túto novú výzvu teší a je 
pripravený prevziať zodpovednosť. Verím, že sa rýchlo adaptuje a pomôže tímu aj svojmu osobnostnému 
rozvoju,“ skonštatoval grécky tréner Spišiakov na klubovom webe. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 9. júla 
[09.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20864918/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-9-jula.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Národná Trieda 214/27, 055/642 22 22 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20866547/na-spis-mieri-americky-rozohravac-a-strelec-cameron-williams.html
https://korzar.sme.sk/c/20864918/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-9-jula.html


Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Lekáreň KAPPA, Akad. Pavlova 312/11 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 
Lekáreň TESCO Spišská Nová Ves, Medza 15; Lekáreň Dr. MAX,OC Kaufland, Duklianska 19; Lekáreň Dr. 

MAX, Mlynská 2047/39; Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 3039/20 
Gelnica 
Lekáreň GELNICA, Športová 46 
Rožňava 
Lekáreň Dr. MAX, Šafáriková 1970/16; Lekáreň Dr. Max, TESCO, Krasnohorská 3894/5 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
Poprad 
EKOLEKÁREŇ Poprad, Námestie Sv. Egídia 3290/14 
Humenné 
Lekáreň Dr. Max, Ul. 1. mája 23 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Lekáreň FARMIS, M. R. Štefánika 869 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULKA, Hollého 189/4 
Snina 
Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Trebišov 
Lekáreň Dr. MAX, M. R. Štefánika 3504/14 
Michalovce 
Lekáreň Dr. Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Basketbalová Spišská Nová Ves získala amerického rozohrávača Williamsa 
[09.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-spisska-ziskala-americ/335809-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Bude to jeho prvé európske angažmán. 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal do svojich 

služieb amerického rozohrávača Camerona Williamsa.“Videl som množstvo videí s týmto hráčom. Je to výborný 
strelec, očakávam, že túto povesť naplní aj v našom tíme. Môže hrať na pozíciách 1, 2, prednostne s ním 
počítame na ‘jednotku’. Bude to jeho prvé európske angažmán, čo je vždy trochu risk, no po osobných 
rozhovoroch viem, že Cameron sa na túto novú výzvu teší a je pripravený prevziať zodpovednosť. Verím, že sa 
rýchlo adaptuje a pomôže tímu aj svojmu osobnostnému rozvoju,” portál basketliga.sk citoval gréckeho trénera 
Spišiakov Georgiosa Bitzanisa. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Divadelná sezóna ukončená: Spišské divadlo odohralo viac ako 200 

predstavení 
[09.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-spisska-ziskala-americ/335809-clanok.html


 
http://spisska.dnes24.sk/divadelna-sezona-ukoncena-spisske-divadlo-odohralo-viac-ako-200-predstaveni-
303603 

 
 

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi nedávno ukončilo sezónu. Dohromady 210 predstavení tam navštívilo 

35 tisíc divákov. 
Ako uviedol umelecký šéf Spišského divadla Michal Babiak, so sezónou 2017/2018 sú veľmi spokojní. 

„Veľkému záujmu sa tešil ako veseloherný žáner, tak aj melodramaticky ladené de Laclosove Nebezpečné 
známosti preložené do spišského nárečia. Podľa prvých odoziev divácky záujem bude pretrvávať aj pri 
inscenáciách, ktoré mali premiéru na samom konci sezóny, teda Manželské hry a Moliérova fraška Lekárom proti 
svojej vôli. V našom divadelnom štúdiu mala veľký divácky ohlas hra Storočie podľa Márie a veríme, že rovnaký 
záujem vzbudí aj nová inscenácia v tomto priestore – Plynová lampa," zhodnotil Babiak a dodal, že aj detský 
divák zostal Spišskému divadlu verný. 

Mimoriadny úspech 
K počtu rozprávok, ktoré často hrajú pre najmladších a mladých divákov, v tejto sezóne pribudla inscenácia 

Kráska a Netvor, o ktorú je taktiež mimoriadny záujem. „Uplynulá sezóna bola pre naše divadlo veľmi úspešná. 
Inscenovali sme osem divadelných hier, čo pokladáme za mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov 
umeleckého súboru, ktorých je 15 a status divadla v spoločenskom prostredí. S našimi inscenáciami sme 
hosťovali aj v Rumunsku, Srbsku či Albánsku a úspešne sme sa prezentovali aj na slovenských festivaloch," 
konštatoval Babiak. 

Za úspech pokladá aj fakt, že v Spišskom divadle ponúkajú kvalitný repertoár, v ktorom nechýbajú hry 
klasickej dramatiky, ale ani nová dramatická tvorba, či autorské hry súčasných tvorcov. Aj v tejto sezóne podľa 
neho divadelníci spolupracovali s kvalitnými a osvedčenými hosťujúcimi režisérmi a dali šancu aj novým 
režisérskym menám. 

„V neposlednom rade za úspech pokladáme aj skutočnosť, že o spoluprácu s naším divadlom prejavili záujem 
umelci rozličného zamerania – od režisérov, hercov, cez scénických a kostýmových výtvarníkov až po 
hudobníkov a choreografov. Veríme, že tento trend bude pokračovať a budeme mať možnosť zoznámiť sa s ich 
tvorbou v budúcich sezónach," upozornil umelecký šéf Spišského divadla. 

Nová sezóna 
Novú sezónu 2018/2019 pomenovali v Spišskom divadle „Slovenské storočie" a venujú ju oslave stého 

výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. „Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách. Prvá inscenácia bude Kalinčiakova 
Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova a pod mojou režisérskou taktovkou, ktorá je 
veseloherným pohľadom na volebné peripetie pred meruôsmym rokom," priblížil plány Babiak. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

39. Tragický večer na Spiši: Žena neprežila zrážku s vlakom 
[09.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/tragicky-vecer-na-spisi-zena-neprezila-zrazku-s-vlakom-303616 

 
 

Záchranári zasahovali v nedeľu podvečer v Gelnickom okrese. K vážnej udalosti došlo na železničnej trati v 
úseku Krompachy – Margecany. 

Polícia vyšetruje okolnosti zrážky vlaku a osoby v Gelnickom okrese. Ako informovala krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová, v nedeľu okolo 21.30 hod došlo k vážnej udalosti na železničnej trati v úseku 
Krompachy – Margecany v Gelnickom okrese, kde vlak zrazil a usmrtil 48-ročnú ženu z Margecian. 

„U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Poverený príslušník oddelenia 
železničnej polície Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia, bližšie 

okolnosti udalosti sú predmetom vyšetrovania," uviedla Mésarová. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Tipy pre vás: Na aké podujatia si môžete vyraziť tento týždeň v Spišskej? 
[09.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

http://spisska.dnes24.sk/divadelna-sezona-ukoncena-spisske-divadlo-odohralo-viac-ako-200-predstaveni-303603
http://spisska.dnes24.sk/divadelna-sezona-ukoncena-spisske-divadlo-odohralo-viac-ako-200-predstaveni-303603
http://spisska.dnes24.sk/tragicky-vecer-na-spisi-zena-neprezila-zrazku-s-vlakom-303616


 
http://spisska.dnes24.sk/tipy-pre-vas-na-ake-podujatia-si-mozete-vyrazit-tento-tyzden-v-spisskej-303619 

 
 

Je tu ďalší nový týždeň a s ním aj podujatia, ktoré sa budú v našom meste konať. Vybrali sme hneď niekoľko z 
nich. Necháte sa inšpirovať? 

Umenie zblízka 
10. júla 2018 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Vzdelávací seminár v rámci projektu – Homo Universalis je určený pre všetkých neprofesionálnych 

výtvarníkov. Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti neprofesionálnych výtvarníkov formou, kde budú mať možnosť 
získať hlbšie vedomosti od skúseného lektora v danej oblasti. Účastníci si vyskúšajú grafickú techniku linorytu 
pod dohľadom lektorky Mgr. art Kataríny Fazekasovej, pedagogičky na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, 
kde vedie krúžok Experimentálne grafické techniky. V rámci seminára sa bude zaoberať technikou výškotlače, jej 
históriou, postupom a vysvetlí účastníkom, na akom princípe táto tlač funguje. 

Letná čitáreň Infomúzejky 
11. júla 2018 o 8:00, Múzeum Spiša 
Každú stredu počas letných prázdnin si na nádvorí múzea môžu čitatelia prečítať knihy a periodiká dostupné v 

múzeu. Chýbať nebude citrónovo-mätové osvieženie a letný kvíz, ktorého najúspešnejší riešiteľ bude odmenený. 
Hravá príroda 
11. júla 2018 o 14:00, Múzeum Spiša 
Na edukačný program pre deti spojený s tvorivými aktivitami môžete svoje prázdninujúce ratolesti prihlásiť už 

túto stredu. V Múzeu Spiša odhalia tajomstvá ukryté v prírode, zahrajú sa a objavia množstvo nepoznaného. 
Výstava kaktusov 
12. – 15. júla 2018, Dom Matice slovenskej 
OZ Klub kaktusárov Spišská Nová Ves organizuje už 23. výstavu kaktusov, iných sukulentov a bonsajov. 

Počas výstavy bude zabezpečený predaj prebytkov a poradenská služba v oblasti pestovania rastlín. Výstavu si 
môžete pozrieť denne od 9:00 hod do 17:00 hod. Posledný deň výstavy do 12:00 hod. 

Spišský trh 
12. – 15. júla 2018, celé námestie 
Udalosť roka odštartuje 63. krát už tento štvrtok. Počas štyroch dní sa centrum Spišskej premení na veľké 

trhovisko plné rôznych atrakcií. V sprievodnom kultúrnom programe budú okrem iného účinkovať folklórne súbory 
zahraničných Slovákov zo Srbska, Ukrajiny a Rumunska. V piatok sa môžete tešiť na koncerty Lukáša Adamca s 
kapelou, skupín Drišľak a Sága, v sobotu na ľudové hudby Vlada Kubáňa a Štefana Cínu a československé hity 
80. a 90. rokov v podaní Q PLUS. Pre mladých vystúpia kapely Sám Sebou a Funk You. Program vyvrcholí 
koncertom Davida Kollera & Band (ČR) a koncertom Repley Band. 

Ženy online 
13. júla 2018 od 16:00, Galéria umelcov Spiša 
Dve paralelné dielne: tvorba 3D modelu ženskej postavy odetej v ľudovom kroji realizáciou jednoduchého 

ručného tvarovania, lepenia a kašírovania s rôznymi druhmi papiera a tvorba dekoratívnych pozdravov technikou 
maľovania horúcim voskom cez papierové čipky na špeciálny papier určený pre enkaustiku. 

Večerná prehliadka 
13. júla 2018 o 18:00, Múzeum Spiša 
Múzeum Spiša pripravilo komentovanú prehliadku výstavou Premeny námestia Spišskej Novej Vsi. Vstup do 

múzea je o 18:00 a 19:00 hod. Návštevníci múzea, ktorí sa preukážu vstupenkou z prehliadky múzea môžu si o 
19:15 a 20:15 vychutnať ešte spišskonovoveské námestie z kostolnej veže zadarmo. 

Spiš Expo 
13. – 15. júla 2018, OC Madaras 
Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou, tento rok začína ďalšiu 

päťdesiatku. Po minuloročnom jubilejnom ročníku si ju môžeme tentokrát pozrieť v iných priestoroch. Výstava 
bude otvorená denne od deviatej do 20:00 hod. Posledný deň do 16:00 hod. Komoditné zameranie: Postav dom 
(stavebníctvo, materiály, stroje, TZB), Domov a vkus (nábytok, doplnky, bytový textil), Domov a žena (textil, 
odevy, kozmetika, doplnky), Dvor a záhrada (okrasné rastliny, záhradné prvky) a Autoparáda (spišský autosalón, 
autodoplnky). 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Basketbalová Spišská Nová Ves získala amerického rozohrávača Williamsa 
[09.07.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa-
cl600362.html 

http://spisska.dnes24.sk/tipy-pre-vas-na-ake-podujatia-si-mozete-vyrazit-tento-tyzden-v-spisskej-303619
https://www.24hod.sk/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa-cl600362.html
https://www.24hod.sk/basketbalova-spisska-nova-ves-ziskala-americkeho-rozohravaca-williamsa-cl600362.html


 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 9. júla (TASR) - Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal do svojich 

služieb amerického rozohrávača Camerona Williamsa. 
“Videl som množstvo videí s týmto hráčom. Je to výborný strelec, očakávam, že túto povesť naplní aj v našom 

tíme. Môže hrať na pozíciách 1, 2, prednostne s ním počítame na ‘jednotku’. Bude to jeho prvé európske 
angažmán, čo je vždy trochu risk, no po osobných rozhovoroch viem, že Cameron sa na túto novú výzvu teší a je 
pripravený prevziať zodpovednosť. Verím, že sa rýchlo adaptuje a pomôže tímu aj svojmu osobnostnému 
rozvoju,” portál basketliga.sk citoval gréckeho trénera Spišiakov Georgiosa Bitzanisa. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

42. Skúsený útočník René Jarolín zo Skalice do Marseille 
[09.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/345654/skuseny-utocnik-rene-jarolin-zo-skalice-do-marseille 

 
 

Skúsený hokejový útočník René Jarolín si premiérovo v kariére vyskúša pôsobenie vo Francúzsku, na 
spolupráci sa dohodol s treťoligovým tímom Spartiates de Marseille. 

Tridsaťšesťročný skalický rodák strávil ostatnú sezónu v materskom tíme HK Skalica. V minulosti hral v 
zahraničí v Anglicku (Milton Keynes, Basingstoke) a Škótsku (Edinburgh). 

Na Slovensku hral okrem Skalice aj za Žilinu, Senicu, Poprad, Slovan Bratislava, Spišskú Novú Ves či 

Zvolen. Na svojom konte má aj 22 štartov v reprezentácii SR, strelil v nich päť gólov. 
[Späť na obsah] 
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