
 

Monitoring médií 

11.07.2018 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Najvyššie príjmy spomedzi nových poslancov župy priznal primátor Volný 
[11.07.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; MARIÁN KIZEK] 

2. Jakubiskov štáb vyberal hercov do novej Perinbaby 
[11.07.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

3. BUDÚCNOSŤ JE BLÍZKO 
[11.07.2018; Prešovský večerník; Publicistika; s. 6; Jozef Ridila] 

4. ONLINE: FC Spartak Trnava - HŠK Zrinjski Mostar 
[11.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

5. Čo vás najviac prekvapilo? 
[10.07.2018; Prešovské noviny; MS vo futbale 2018; s. 23; ra, pp, md] 

6. V Spišskej Novej Vsi sa rozložia trhovníci 
[10.07.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

7. Zišla sa východoslovenská hokejbalová elita 
[10.07.2018; Prešovské noviny; ŠPORT/MARKETING; s. 24; muro, SOŇA KOLCUNOVÁ] 

8. Hnúšťanské juniorky pokračujú 
[10.07.2018; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 29; JÚLIUS GEĽO] 

9. Kvalita vody v studničkách sa zhoršuje 
[10.07.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská] 

10. Pohotovosť v lekárňach - utorok 10. júla 
[10.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

11. Jakubiskov štáb vyberal v Spišskej Novej Vsi hercov do novej Perinbaby 
[10.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

12. Zišla sa východoslovenská hokejbalová elita 
[10.07.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; muro] 

13. Kam za kultúrou - utorok 10. júla 
[10.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

14. Keď hudba povznáša ducha a spôsobuje zimomriavky 
[10.07.2018; kosickespravy.sk; Správy; 00:00; kosickespravy.sk] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Najvyššie príjmy spomedzi nových poslancov župy priznal primátor Volný 
[11.07.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; MARIÁN KIZEK] 

 
 

VIACERÍ SA DAJÚ OZNAČIŤ ZA SOCIÁLNE PRÍPADY, ŠÉF KOMISIE KRÚTI HLAVOU 
Dvadsaťdeväť nových poslancov zastupiteľstva KSK, ktorí sa tam dostali po novembrových župných voľbách, 

zverejnilo svoje majetkové priznania za rok 2016. Viacero z nich sa, čo do výšky príjmov, dá označiť za sociálne 
prípady. Nad zverejnenými sumami nechápavo krúti hlavou aj šéf komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov Jaroslav Hlinka (nezávislý). 

https://siacplus.sk/


KOŠICE. V októbri 2017 sme na základe údajov z majetkových priznaní zverejnili rebríček najlepšie 
zarábajúcich poslancov KSK. Jeho lídrami boli krompašský lekár Marián Hojstrič (nez.), ktorý zarobil za rok 88 
799 eur, pred košickou pediatričkou Evou Antónyovou (nez.) s príjmom 78 485 eur a riaditeľkou košickej 
Železničnej nemocnice Máriou Grüllingovou (Smer) so 69 711 eurami. Všetky tieto príjmy sú, na rozdiel od 
podobného rebríčka zverejňovaného na webstránke NR SR, vyjadrené v čistom, teda je v nich uvádzané, koľko 
peňazí poslanci dostali reálne na svoj bankový účet po zaplatení daní a odvodov. 

Tretina priznala menej ako je priemerná mzda 
Novozvolení poslanci zastupiteľstva museli začiatkom roka podať majetkové priznanie na Úrad KSK. Ich 

priznaniami sa zaoberala komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zo 
zverejnených dokumentov vyplýva, že tretina z nových poslancov zarobila menej než priemernú čistú mzdu v 
národnom hospodárstve. Piati z nich by z pohľadu svojich priznaných príjmov mohli závidieť ešte aj poberateľom 
minimálnej mzdy. 

Šéf komisie: O niektorých priznaniach si myslím svoje 
Aj predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Jaroslav Hlinka 

(nez. – klub Starostovia a nezávislí) nám potvrdil, že pri čítaní viacerých majetkových priznaní len nechápavo 
krútil hlavou. „Mnohí poslanci vyplnili priznania naozaj svedomito. U iných sa to neodvážim tvrdiť. Niektoré 
priznané príjmy sú tak nízke, že by sme mohli hovoriť až o sociálnych prípadoch… Pri zostavovaní priznaní sme 
vychádzali z oficiálnych dokumentov, ktoré nám poslanci predložili z daňového úradu. Nie sme však 
vyšetrovatelia, aby sme overovali, či nejaký poslanec vie vyžiť napríklad zo sto alebo 300 eur mesačne. Môžeme 
si o tom myslieť všeličo, ale poslanci svojím podpisom prehlásili, že všetky ich údaje, ktoré nám poskytli, sú 
pravdivé a úplné,“ povedal pre Korzár. Zaujímalo nás napríklad aj to, ako mohol nejaký poslanec uviesť do 
príjmov rovnú nulu, ako v prípade Emila Kočiša, ktorý bol do zastupiteľstva zvolený za OĽaNO. „To je v poriadku. 
Pán Kočiš je starobný dôchodca. Keďže dôchodok sa považuje za sociálnu dávku, nepočíta sa do jeho celkových 
príjmov a iné zrejme nemal,“ skonštatoval Hlinka. Potvrdil nám to aj samotný poslanec Kočiš. 

Volný má päť nehnuteľností a takmer 54-tisícový príjem 
Spomedzi nových poslancov priznal najvyššie ročné príjmy v úhrnnej výške 53 821 eur v čistom primátor 

Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer). Ten je zároveň členom valného zhromaždenia v ich Mestských lesoch aj 

predsedom Predstavenstva Podtatranskej vodárenskej spoločnosti v Poprade. Vlastní aj kvinteto nehnuteľností. 
Konkrétne ide o dva byty v centre Spišskej Novej Vsi, garáž a dom v časti Ferčekovce, kde aj s rodinou býva a 

jednu chalupu v Levočských vrchoch. „Svoje majetkové priznanie som zverejnil možno ako prvý primátor na 
Slovensku a ešte v roku 2010 ma za to pochválilo aj INEKO. Som za to, že ako verejný činiteľ by som mal ísť 
príkladom. Pre mňa je samozrejmosť, aby som všetky údaje uviedol pravdivo. V opačnom prípade tie majetkové 
priznania nemajú zmysel. Za rovnako samozrejmé pokladám, že by tak mali učiniť aj všetci ostatní kolegovia,“ 
uviedol Volný. 

Advokát Pandy kraľuje so 47 tisíckami na Zemplíne 
Na striebornej priečke sa umiestnil právnik z Kráľovského Chlmca Peter Pandy (Most-Híd). Tento advokát a 

mestský poslanec pracuje v spoločnosti Pandy & Partners, z ktorej mal čistý príjem 47 190 eur. Priznal byt v 
Kráľovskom Chlmci a podiel na spoločných častiach i pozemku. Medzi jeho majetok patrí aj orná pôda, zastavané 
plochy, nádvoria a trávnaté porasty v Kráľovskom Chlmci a rozostavaná stavba v tomto meste. 

Starostka Kovačevičová zarobila takmer 44-tisíc 
Z nových košických poslancov sa na 3. mieste najviac darilo nezaradenej Lenke Kovačevičovej, ktorá si bez 

44 eur prišla na 44 tisícok. Starostka košického Jazera stíha okrem svojej práce pôsobiť aj ako mestská 
poslankyňa, členka dozornej rady v spoločnosti Tepelné hospodárstvo, s. r. o., Košice a šéfovať občianskemu 
združeniu Futbalový klub Galaktik Košice. Medzi jej nehnuteľnosti patrí 3-izbový byt na Jazere, parcela registra 
„C“ – tzv. ostatné plochy a záhrady v Krásnej a nešpecifikovaný osobný automobil. 

Lekárka Fulková spochybňuje svoj príjem 
Medzi novými poslancami sú aj štyria lekári. Kým v predchádzajúcich rokoch príjmové rebríčky v KSK až na 

dve výnimky (Ľubica Rošková a Boris Farkašovský – obaja Smer) ovládli práve lekári, pri pohľade na majetkové 
priznania tohto kvarteta to neplatí. Najvyšší čistý príjem v roku 2016 mal košický ortopéd Ján Sekáč (Šport do 
Košíc a na Východ) s 18 039 eurami, no to mu stačilo len na 8. miesto. O dve priečky nižšie skončil rožňavský 
gynekológ Attila Anna (nez.) so 16 267 eurami. Na 15. priečke ho s príjmom 11 313 eur nasledoval michalovský 
gynekológ Pavol Kuchta (Smer) a piata od konca je na 24. priečke so zárobkom 6 523 eur všeobecná lekárka zo 
Spišskej Novej Vsi s ambulanciou v Rudňanoch Iveta Fulková (SaS). „Ťažko sa mi k tým číslam vyjadruje, ale 

všeobecne lekári na Slovensku zarábajú asi viac,“ myslí si Hlinka. To nám potvrdila aj poslankyňa Fulková: 
„Určite som zarobila viac, ako mám uvedené v majetkovom priznaní, no neviem presne, koľko to bolo. Všetko to 
má na starosti ekonómka, ona posielala aj daňové priznanie na KSK, ja som sa už o to nestarala,“ priznala 
Fulková. 

Dulina: 397 by mi nestačilo, žil som z úspor 
Okrem dôchodcu Emila Kočiša bol najslabšie zarábajúcim poslancom zastupiteľstva KSK Viktor Dulina (KDH), 

ktorý za rok 2016 priznal príjem vo výške 397 eur. Zaujímalo nás, ako sa dá z 33 eur na mesiac prežiť. „Rok 2016 
bol špecifický v tom, že som začínal ako samostatne hospodáriaci roľník na biofarme Čižatice so všetkým, čo to 
obnáša. Preto tie príjmy boli také nízke. Mal som však úspory z predchádzajúcich rokov a to mi stačilo na 
živobytie. Uplynulý rok to už bolo podstatne lepšie a aj príjmy boli niekoľkonásobne vyššie,“ dodal Dulina. 

MARIÁN KIZEK 
REBRÍČEK 
Koľko zarobili v roku 2016 noví členovia zastupiteľstva KSK? 
1. Ján Volný (Smer) – 53 821 eur 



2. Peter Pandy (Most-Híd) – 47 190 
3. Lenka Kovačevičová (nez.) – 43 956 
4. František Petro (Smer) – 37 746 
5. Jana Skokanová (KDH) – 36 512 
6. Karol Pataky (Most-Híd) – 30 725 
7. Dušan Tomaško (nez.) – 18 672 
8. Ján Sekáč (Šport…) – 18 039 
9. Adnan Akran (nez.) –16 931 
10. Attila Anna (nez.) – 16 267 
11. Martin Smrčo (OĽaNO) – 16 030 
12. Imrich Bakši (KDH) – 15 082 
13. Martin Hrunka (nez.) – 13 535 
14. Peter Solár (KDH) – 13 414 
15. Pavol Kuchta (Smer) – 11 313 
16. Michal Kravčík (zvolený za OĽaNO) – 10 440 
17. Jaroslav Polaček (nez.) – 9 979 
18. Igor Petrovčik (Spolu – OD) – 9 037 
19. Peter Huba (Nova) – 8 855 
20. Jozef Želinský (Most-Híd) – 8 580 
21. Milan Potocký (OĽaNO) – 7 107 
22. Milan Kaplan (Nova) – 7 052 
23. Miloš Ihnát (nez.) – 6 580 
24. Iveta Fulková (SaS) – 6 523 
25. Roland Szabó (Smer) – 4 365 
26. Peter Berinšter (KDH) – 1 456 
27. Ladislav Rovinský (nez.) – 742 
28. Viktor Dulina (KDH) – 397 
29. Emil Kočiš (zvolený za OĽaNO) – 0 
Foto: 
Primátor Ján Volný zverejňuje svoje majetkové priznanie nad rámec zákona už viac rokov. FOTO: TASR 
Starostka Jazera Lenka Kovačevičová priznala najviac z nových poslancov v Košiciach a okolí. FOTO: JUDY 
Lekárka Iveta Fulková sa pri podávaní priznania spoľahla na ekonómku, priznáva nezrovnalosti. 
FOTO: JUDY 
Právnika z Kráľovského Chlmca Petra Pandyho živí najmä jeho advokátska kancelária. FOTO: JUDY 
Viktorovi Dulinovi by už teraz farmárčenie malo vynášať podstatne viac ako v roku 2016. FOTO: JUDY 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Jakubiskov štáb vyberal hercov do novej Perinbaby 
[11.07.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

KONKURZ ZAPLNIL CELÚ KINOSÁLU 
V okolí Spišskej Novej Vsi budú natáčať v auguste a septembri. Kráľom v kráľovskom meste bude 

pravdepodobne český herec Jaromír Hanzlík. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hľadisko kina Mier v Spišskej Novej Vsi sa včera dopoludnia zaplnilo do posledného 

sedadla. Dôvodom bol konkurz na menšie herecké úlohy v pripravovanom filme režiséra Juraja Jakubiska 
Perinbaba 2. Do hľadiska s kapacitou 400 sedadiel zasadli dospelí aj deti. 

Oživiť sny o zakliatom meste 
Výberom bola poverená pravá ruka Jakubiska, herečka Tereza Herz Pokorná, niekdajšia manželka dnes už 

zosnulého Juraja Herza, rodáka z Kežmarku. Známa je aj z rozprávky Galoše šťastia. Pomocnú ruku pri konkurze 
podalo Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi spolu s riaditeľom Emilom Labajom. „Prišli sme na Spiš 

oživiť predstavu režiséra Jakubiska, oživiť jeho sny o zakliatom mestečku, ktoré neustále putuje a v ktorom žijú 
len deti a muži. Ja hovorím, že to nie je konkurz do komparzu, ale na malé herecké úlohy. Každá postava bude 
mať svoj príbeh, malú roličku, ktorou bude žiť,“ prezradila Pokorná. Plná kinosála ju potešila. Hľadali najmä 
umelecky založených ľudí, remeselníkov aj kováčov, sochárov či maliarov. Ľudí s nadaním a nadšením. „Všetky 
typy ľudí, bez ohľadu na fyzické špecifiká,“ doplnila Pokorná. 

Labaj v role maliara 
Riaditeľ MKC hneď po príchode dostal úlohu maliara. „Keď som ho videla v tom pruhovanom tričku ako 

Picasso a dozvedela som sa, že aj maľuje a hrá, bolo rozhodnuté,“ poznamenala s úsmevom. „Potešilo ma, keď 
nás oslovili s pomocou pri konkurze. Ako bývalého ochotníka ma pri srdci zahriala aj ponuka na rolu maliara. 
Nerátal som s tým, je to milé prekvapenie. Je to pre mňa výzva,“ doplnil Labaj. Po včerajšom rozšírenom výbere 
bude nasledovať užší, po ktorom budú filmári pracovať s už vybratými hercami. Jakubiskov filmový štáb bude v 
okolí Spišskej Novej Vsi natáčať v auguste a septembri. V súčasnosti sa vyberajú exteriéry pre putujúce 

kráľovské mesto. Má to byť tajomná krajina. Podľa našich informácií takým miestom bude jedno z odkalísk v 



blízkosti Spišskej Novej Vsi. Kráľom v kráľovskom meste bude pravdepodobne český herec Jaromír Hanzlík. 

Bude mať okolo seba suitu, pobočníka, stráže. V meste budú žiť len muži a deti. Ženy oddelene žijú v lesoch ako 
bosorky. Muži na ne zabudli a ženy sa na nich za to hnevajú. Hlavný predstaviteľ musí zlomiť túto kliatbu a 
oslobodiť mestečko. Má si vziať za manželku princeznú, ktorá je však zlá a tak sa nakoniec rozhodne pre dievča, 
ktoré ľúbi. 

Spišiaci skúšajú šťastie 
Na konkurz prišla aj mladá rodinka zo Spišskej Novej Vsi. „Prišli sme sem hlavne kvôli dcére Rebeke. 

Navštevuje dramatický odbor na ZUŠ, tak to chcela skúsiť. Mali sme však ťažkú noc, trocha jej bolo nevoľno, tak 
sme sem dnes prišli ako morálna podpora. Keď však volali na pódium aj celé rodiny, tak sme tu nakoniec všetci. 
Uvidíme, ako to dopadne,“ poznamenala mladá mamička. Štefánia, Ján a syn Oliver, tiež zo Spišskej Novej Vsi, 

prišli rovnako na konkurz vyskúšať niečo nové. „Povedala nám o tom naša dcéra, tak sme sem prišli so synom 
Oliverom,“ povedala mama Štefánia. „Je to niečo, čo sme ešte nezažili, tak to chceme vyskúšať. Je to taká nová 
skúsenosť,“ doplnil ju manžel Ján. Oliver sa zasa potešil, že by si v prípade výberu mohol zarobiť. 

TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. BUDÚCNOSŤ JE BLÍZKO 
[11.07.2018; Prešovský večerník; Publicistika; s. 6; Jozef Ridila] 

 
 

Pod týmto tajuplným názvom sa prešovskému publiku predstavuje Paulína Halasová (1992 Martin), 
vynikajúca mladá maliarka žijúca v Spišskej Novej Vsi, absolventka bratislavskej Vysokej školy výtvarných 

umení. 
Znovuzrodenie maľby okolo roku 2000 po nešťastnom období oficiálnej preferencie a preceňovania 

konceptuálneho umenia v 90-tych rokoch znamenalo pre maliara vykonať skok v čase a na chvíľu sa ocitnúť v 
parížskej Akadémii v roku 1671, kedy prebiehal spor medzi prívržencami kresby a teda Poussina (poussinisti) a 
zástancami farby a teda Rubensa (rubenisti). Ak si napr. svidnícky rodák Bohdan Hostiňák vybral neoklasicistický 
výraz, dielo Paulíny Halasovej prezrádza jednoznačný príklon k farbe a uvoľnenému nanášaniu farby. Autorka sa 
netají pozitívnym vzťahom k starým (najmä barokovým) majstrom, ktorí nechodili ďaleko po poetickú či 
expresívnu skratku a položartompolovážne prehlasuje o Rubensovi: „Áno, je to on, môj veľký šampión.“ Paulínino 
dielo možno zaradiť do širšieho prúdu súdobej slovenskej expresívnej figurácie, do prúdu maľby, ktorá prioritne 
stavia na maliarskych kvalitách a zmyslových hodnotách artefaktu. Obsahy jej diel je potrebné divákom dešifrovať 
z bohatej ikonografie a symboliky jednotlivých obrazov. Centom Paulíninho umeleckého vesmíru je žena. Nielen 
preto, že sama je ženou a teda najlepšie rozumie jej pocitom a potrebám. Žena je podľa surrealistov a iných 
umelcov (vrátane literátov) bytosťou, ktorá má vďaka vrodenej citlivosti a citovosti, empatii a intuitívnosti bližšie k 
prírode a jej nespútaným mystériám a je teda dokonalou voľbou na projekciu umeleckých zámerov, ktoré rátajú s 
fenoménom tajomna, mystiky, rozumovej neuchopiteľnosti, posvätnosti (kresťanskej či pohanskej). Fantazijným 
svetom japonského režiséra animovaných filmov Hajao Mijazakiho už desaťročia kraľuje dievčenská hrdinka. Muž 
v umení sa odjakživa spája skôr s racionalitou a v diele Paulíny Halasovej je vždy púhym štatistom. Dielo autorky 
je na prešovskej výstave rozčlenené do niekoľkých cyklov. V jednom z nich sme konfrontovaní s dvoma 
paralelnými realitami, ktoré nechávajú diváka na pochybách, či ide o sen, predstavu, túžbu či obavu protagonistky 
výjavu. Realistická maľba je rafinovane spojená s komiksovou štylizáciou a zákonite teda i so všetkými obsahmi, 
ktoré sa na komiks ako popkultúrny fenomén vzťahujú či sú mu pripisované. Ide najmä o pocit banality či 
neskutočného, takpovediac syntetického sveta. Viaceré triptychy sú koncipované ako políčka vyňaté z filmového 
diela a separované od pôvodného obsahu - spojenie medzi jednotlivými článkami reťazca je narušené, triptych je 
naplnený napätím a tajomstvom. Nevieme, čo danému obrazu predchádzalo a čo bude nasledovať. Je to čosi, s 
čím sa v bežnom živote stretávame každý deň, Paulína však zvolila elegantnú a atraktívnu formu, aby nám tento 
fenomén pripomenula. Ďalší cyklus vovádza diváka do sveta podvodných, morských bytostí evokujúcich 
symbolistické obrazy Arnolda Böcklina z 19. storočia. Vodný živel je tu chápaný ako prirodzené prostredie, ktoré 
nabáda diváka k očiste od nezdravých nánosov civilizácie. Morské víly a inteligentná fauna a flóra vnášajú do 
týchto diel mytologické konotácie, v širšom zmysle ide o svet duchovna oslobodený od konzumu, na ktorý 
poukazuje ďalší cyklus s postavičkami femme fatale a Pata a Mata ako hrdinov tragikomickej frašky. Z čisto 
výtvarného hľadiska je Paulínino dielo - napriek výrazným spoločenským presahom - hedonistickou oslavou 
života a tvorby. Jej schopnosť používať množstvo pestrých až cukríkovo sladkých farieb tak, aby maľba zostala 
kultivovaným výtvarný dielom je obdivuhodné. Vychutnajte si túto typicky „letnú“ výstavu, ktorý vás určite prekvapí 
najmä obrovským obrazom „Dôsledok šťastia“. Jozef Ridilla 

[Späť na obsah] 

 
 

4. ONLINE: FC Spartak Trnava - HŠK Zrinjski Mostar 
[11.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 



 
https://sport.aktuality.sk/c/345781/online-fc-spartak-trnava-hsk-zrinjski-mostar 

 
 

Slovenský majster FC Spartak Trnava v 1. predkole Ligy majstrov vyzve šampióna Bosny a Hercegoviny 
Zrinskij Mostar. Historický moment si však pre trest nevychutnajú fanúšikovia Spartaka priamo na štadióne. Duel 
sledujte ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
11.07.2018|18:00|Liga majstrov (predkolá)|1. predkolo 
FC Spartak Trnava 
0 : 0(-:-)začiatok 18:00 
HŠK Zrinjski 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Svoju premiéru v Lige Majstrov v ére samostatnosti absolvujú hráči Spartaka Trnava proti Zrinjski Mostar bez 

divákov. Môže za to trest UEFA zo zápasu proti Austrii Viedeň. 
Spartak Trnava ako úradujúci majster Slovenska povedie v novej sezóne český tréner Radoslav Látal. Ten 

pozná najmä Dobrivoja Rusova, ktorého viedol v Piaste Gliwice. Andelov pred začiatkom sezóny posilnili útočník 
Senad Jarovič, ofenzívny záložník Fabian Miesenböck. Okrem nich prišili aj podhrotový útočník z chorvátska Filip 
Dangubič. Na hosťovanie prišiel z Mladej Boleslavi Jakub Rada. 

Všetci sú pripravení nastúpiť proti Mostaru, tréner Látal si na predzápasovej tlačovke posťažoval na lazaret v 
tíme, upresniť hráčov, ktorí sú zranení však nechcel. Dá sa očakávať obsencia Vlaska, do brány pôjde jeden z 
dvojice Rusov – Chudý. 

Spartak si zahrá Ligu Majstrov, alebo súťaž, ktorá jej predchádzala (Pohár európskych majstrov) po viac ako 
40 rokoch. Naposledy to bol zápas proti Dósza Újpest v roku 1974. 

HŠK Zrinjski Mostar 
Klub z Bosny a Hercegoviny pricestoval do Trnavy už v pondelok podvečer a kapitán Pero Stojkič povedal: 

„Maximálne sme sa pripravili na zápas. Sledovali sme súpera, vieme, že protivník má veľa kvalít ale aj 
nedostatky. Sme maximálne pripravení a veríme, že môžeme dosiahnuť dobrý výsledok.“ 

„Šance sú päťdesiat na päťdesiat. Nie sme v úlohe favorita, myslíme si, že Spartak má veľa pozitívnych 
stránok. Sme namotivovaní, máme veľa kvalitných hráčov a mužstvo, ktoré môže postúpiť,“ doplnil tréner Ante 
Miše. 

Súper Trnavy vznikol v roku 1905, má prezývku Plemiči. 
Zápas na úvodný výkop o 18.00. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
DAC Dunajská Streda DAC 
Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 

https://sport.aktuality.sk/c/345781/online-fc-spartak-trnava-hsk-zrinjski-mostar


MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 
Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
Slovan Bratislava Slovan 
Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
DAC Dunajská Streda DAC 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
DAC Dunajská Streda DAC 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
DAC Dunajská Streda DAC 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC Vion Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 19.11.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 5.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 21.10.2017 
ŽP Podbrezová Podbrezová 
FC Spartak Trnava Trnava 



3 : 0 18.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

MFK Michalovce Michalovce 
0 : 3 14.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 30.9.2017 
DAC Dunajská Streda DAC 
MSK Námestovo Námestovo 
0 : 1 27.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 3 23.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 20.9.2017 
FC Vion Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 2 16.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Osk Svätý Peter Sv. Peter 
1 : 8 13.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 10.9.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 25.8.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 19.8.2017 
Slovan Bratislava Slovan 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 12.8.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Tj Družstevník Jacovce Jacovce 
0 : 10 9.8.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 5.8.2017 
AS Trenčín Trenčín 
ŽP Podbrezová Podbrezová 
1 : 2 28.7.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 22.7.2017 
MFK Michalovce Michalovce 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.7.2017 
ETO Györ ETO Györ 
Baník Ostrava Ostrava 
2 : 1 8.7.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Zbrojovka Brno Brno 
2 : 3 5.7.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 0 5.7.2018 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
2 : 1 29.6.2018 
Nd Gorica Nd Gorica 
Met.Krasnojarsk Met.Krasnojarsk 
1 : 1 26.6.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 



Mattersburg Mattersburg 
0 : 1 22.6.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
4 : 0 20.5.2018 
FK Krupa FK Krupa 
Sarajevo Sarajevo 
4 : 1 13.5.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 1 5.5.2018 
Široki Brijeg Široki Brijeg 
FK Železničiar Sarajevo FK Železničiar Sarajevo 
2 : 2 27.4.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
1 : 2 21.4.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FK Krupa FK Krupa 
0 : 1 14.4.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 0 7.4.2018 
Sarajevo Sarajevo 
Široki Brijeg Široki Brijeg 
0 : 0 31.3.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 3 17.3.2018 
FK Železničiar Sarajevo FK Železničiar Sarajevo 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 10.3.2018 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 
1 : 1 7.3.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 0 3.3.2018 
FK Železničiar Sarajevo FK Železničiar Sarajevo 
MD Kakanj MD Kakanj 
1 : 2 24.2.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 2 17.2.2018 
Gosk Gabela Gosk Gabela 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
0 : 1 2.2.2018 
Sutjeska Nikšič Sutjeska Nikšič 
Slaven Belupo Slaven Belupo 
1 : 2 30.1.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Lok Zahreb Lok Zahreb 
2 : 1 28.1.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
0 : 2 25.1.2018 
HNK Cibalia Vinkovci HNK Cibalia Vinkovci 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 1 22.1.2018 
Ad.Ankaran Ad.Ankaran 
Celik Zenica Celik Zenica 
1 : 3 9.12.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 0 2.12.2017 
NK Vitez NK Vitez 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 



2 : 0 25.11.2017 
Sloboda Tuzla Sloboda Tuzla 
FK Krupa FK Krupa 
1 : 0 18.11.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 0 4.11.2017 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
Široki Brijeg Široki Brijeg 
2 : 1 29.10.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 3 21.10.2017 
Sarajevo Sarajevo 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
0 : 0 14.10.2017 
Borac Banja Luka Borac Banja Luka 
FK Železničiar Sarajevo FK Železničiar Sarajevo 
0 : 1 30.9.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
2 : 0 23.9.2017 
MD Kakanj MD Kakanj 
Fk Sloga Simin Han Fk Sloga Simin Han 
1 : 0 20.9.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Gosk Gabela Gosk Gabela 
0 : 2 16.9.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
5 : 2 9.9.2017 
Celik Zenica Celik Zenica 
NK Vitez NK Vitez 
2 : 3 26.8.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Sloboda Tuzla Sloboda Tuzla 
0 : 2 20.8.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 0 12.8.2017 
FK Krupa FK Krupa 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
2 : 1 5.8.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 0 29.7.2017 
Široki Brijeg Široki Brijeg 
Sarajevo Sarajevo 
1 : 2 23.7.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
NK Maribor Maribor 
1 : 1 19.7.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 2 12.7.2017 
NK Maribor Maribor 
HNK Tomislav Tomislavgrad HNK Tomislav Tomislavgrad 
0 : 6 20.6.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 0 28.5.2017 
Sloboda Tuzla Sloboda Tuzla 
Radnik Bijelnina Radnik Bijelnina 
1 : 2 20.5.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
3 : 2 13.5.2017 



Sarajevo Sarajevo 
FK Železničiar Sarajevo FK Železničiar Sarajevo 
2 : 1 6.5.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FK Krupa FK Krupa 
1 : 1 29.4.2017 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
Zobraziť viac 
POZRITE SI AKTUÁLNY VÝSLEDKOVÝ SERVIS KVALIFIKÁCIE LIGY MAJSTROV >> 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Čo vás najviac prekvapilo? 
[10.07.2018; Prešovské noviny; MS vo futbale 2018; s. 23; ra, pp, md] 

 
 

ANKETA 
Čo považujete za najväčšie prekvapenie MS 2018 a prečo? Spýtali sme sa ľudí z futbalového prostredia z 

nášho regiónu. 
Fridrich Bliščák (bývalý tréner a manažér): 
„Som veľmi milo prekvapený kvalitou niektorých mužstiev a tiež aj organizačnou úrovňou. Prevládajú pozitívne 

ohlasy na to, ako všetko v Rusku funguje. Aj o bezpečnosť je tam výborne postarané. Pred šampionátom boli 
obavy z toho, ako sa Rusi zhostia organizácie, ale zatiaľ počujeme iba slová chvály. Nebol som ani tak veľmi 
prekvapený z toho, že skoro vypadli Nemci, Španieli či Portugalci, lebo už mali staršie tímy. Milo ma prekvapili 
Mexičania, Japonci, Belgičania alebo Angličania, ktorí majú mladé mužstvo.“ 

Filip Kovács (odchovanec MFK Rožňava, aktuálne hráč maďarského Tallya KSE): 
„Prekvapení bolo hneď niekoľko a určite sa nejakých ešte dočkáme. Pre mňa to je postup domácich Rusov do 

štvrťfinále. Nemajú až takú kvalitu, ani veľké hviezdy. Musím sa priznať, že som im neveril, no suverénne postúpili 
zo skupiny a tiež poslali domov silných Španielov. Ešte väčším prekvapením je vypadnutie Nemcov už v skupine 
a Argentíny, ktorá mala ale vo štvrťfinále proti sebe silných Francúzov. Obe krajiny mali ambície vyhrať MS. Prial 
som to hlavne Messimu, ale po výkonoch, aké podávali, išli zaslúžene domov. Niečo v ich reprezentácii 
nefungovalo. S takou ofenzívnou silou sa nevedeli presadiť, čo veľmi nechápem. Veľmi sa mi páči systém VAR, 
ktorý je pre rozhodcov v sporných situáciách veľmi nápomocný.“ 

Peter Košuda (tréner MFK Vranov nad Topľou): 
„Najväčším prekvapením pre mňa je, že Nemecko nepostúpilo zo základnej skupiny a rýchlo sa porúčalo 

domov. Podľa mňa teraz v ich futbale príde k obratu v systéme výchovy a napredovania mládežníckych družstiev. 
Myslím si, že dôjde aj k veľkej prestavbe tímu. Príjemným prekvapením sú pre mňa Francúzi. V niektorých 
zápasoch hrali veľmi dobre priamočiaro. Sú to mladí chlapci, na ktorých sa dá stavať a na ďalších majstrovstvách 
budú ešte viac dominovať.“ 

Róbert Huszárik (brankár FK Noves Spišská Nová Ves): 

„Za najväčšie prekvapenie považujem najmä účinkovanie Švédov, ktorí sa po disciplinovaných výkonoch 
dokázali prebojovať až do štvrťfinále šampionátu. V kolektíve ‘troch koruniek’ ma zaujali silný tímových duch a 
zodpovedný prístup všetkých hráčov v každom zápase. Pozoruhodným javom pre mňa taktiež aj bolo, že ich 
tréneri dokázali poskladať elitné mužstvo, ktoré sa presadilo aj bez hviezdy Zlatana Ibrahimoviča. Švédi sa 
doposiaľ postarali v ich futbale o úspech a potvrdili jeho stúpajúci trend.“ (ra, pp, md) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. V Spišskej Novej Vsi sa rozložia trhovníci 
[10.07.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; olo] 

 
 

Od 12. do 15. júla Spišská Nová Ves ožije Spišskými trhmi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od štvrtka odštartuje už 63. ročník Spišského trhu. 
Centrum mesta Spišská Nová Ves opäť zaplaví pravá jarmočná nálada. Po celej dĺžke šošovkovitého 

námestia svoje stánky rozloží stovka predajcov. Pripravený je aj bohatý kultúrny program. „V sprievodnom 
kultúrnom programe budú okrem iného účinkovať folklórne súbory zahraničných Slovákov zo Srbska, Ukrajiny a 
Rumunska,“ uvádza mesto Spišská Nová Ves. 

Pre mladšie i staršie ročníky 
V piatok sa môžete tešiť napríklad 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,“ dodáva 
mesto. 



Pre mladých vystúpia kapely Sám Sebou a Funk you. „Program vyvrcholí koncertom Davida Kollera & Band 
(ČR) a koncertom Repley Band,“ uzatvára mesto. (olo) 

— 
PROGRAM SPIŠSKÝCH TRHOV: 
PIATOK 13. 7. 2018 
* 10:00 O ČUDNOM VAJÍČKU – rozprávka / Bábkové divadlo spod Spišského hradu 
* 11:00 Ľudová hudba ROMANA BARABASA / Spišská Nová Ves 

* 12:00 Folklórny súbor PETROVSKÁ DRUŽINA / Srbsko 
Folklórny súbor SÁLAŠAN / Nadlak, Rumunsko 
Folklórny súbor NAŠA FAJTA / Turie Remety, Ukrajina 
* 14:00 THE COLT, GYMPLEŘI 
Česko-slovenský koncert dvoch úspešných skupín / Spišská Nová Ves a Vsetín (ČR) 
* 16:00 Folklórny súbor ORGONINA / Vranov nad Topľou Folklórny súbor ČAČINARE / Spišská Nová Ves 

Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves 
* 18:00 Slávnostné otvorenie 63. SPIŠSKÉHO TRHU Skupina historického šermu JAGO Spišská Nová Ves, 

BUBONZ bubnová show Košice, FS ČAČINA, RUSÍNSKE TRIO, LUKÁŠ ADAMEC 
* 18:45 SPRIEVOD MESTOM 
* 19:00 LUKÁŠ ADAMEC s kapelou – koncert víťaza Superstar, speváka s nezameniteľným hlasom / Košice 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
* 21:00 DRIŠĽAK – populárna „vychodňarska“ skupina, program plný humoru, temperamentu a originálnej 

zábavy 
* 22:30 – 01:00 SÁGA – rocková kapela / Spišská Nová Ves 

SOBOTA 14. 7. 2018 
* 10:00 Ľudová hudba VLADA KUBÁŇA / Spišská Nová Ves 
* 11:00 FUNK YOU – koncert funky kapely / Spišská Nová Ves 

* 12:00 Ľudová hudba ŠTEFANA CÍNU – koncert ľudovej hudby, semifinalistov TV relácie Zem spieva 
* 14:00 Q PLUS – československé hity 80. a 90. rokov – koncert kapely / Spišská Nová Ves 

* 15:30 Folklórny súbor PETROVSKÁ DRUŽINA / Srbsko Folklórny súbor SÁLAŠAN / Nadlak, Rumunsko 
Folklórny súbor NAŠA FAJTA / Turie Remety, Ukrajina 

* 17:30 SÁM SEBOU – koncert poprockovej kapely 
* 19:00 Folklórny súbor LEVOČAN / Levoča tance, piesne a hudba zo Spiša, Šariša a Zemplína 
ZABÁVA SA CELÉ MESTO 
* 21:00 DAVID KOLLER & BAND (ČR), Koncert populárneho rockového speváka, bubeníka, skladateľa a lídra 

HS Lucie 
* 22:30 – 01:00 REPLAY BAND – populárna párty kapela 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Zišla sa východoslovenská hokejbalová elita 
[10.07.2018; Prešovské noviny; ŠPORT/MARKETING; s. 24; muro, SOŇA KOLCUNOVÁ] 

 
 

Vranov Cup hostil najlepších hokejbalistov od Tatier až po Zemplín. 
Už po tretíkrát sa vo Vranove uskutočnil elitný turnaj hokejbalistov z východoslovenského regiónu. Toto 

podujatie je tradične vo Vranove spojené a 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. 
Hráči z celého východu 
Prešovčania sa tentoraz 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. 

Skupiny vyhrali Michalovce a Bardejov 
„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. 

Kľúčová výhra s Popradom 



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. Nakoniec si Bardejov so 
súperom poradil a zvíťazil 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 prvý 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) 
— 
Hokejbalu vo Vranove vdýchli život 
* 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 pred 
rokom, no už dnes je vidieť progres a v budúcej sezóne sa plánujú rozbehnúť 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. 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. 

* 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,“ pripája sa Filip Andrejčík. 
* Hoci rok nie je dlhá doba, všetkým hráčom sa už podarilo zoznámiť a pri náročných tréningoch či v 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. 

* A prečo odporúčajú hokejbal? „Je to o kolektíve, ale rád sa zabávam aj ako útočník. Mám rád fintičky a 
snažím sa ísť čo najefektívnejšie vpred,“ odpovedá Peter Mičej. 

* 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. 

SOŇA KOLCUNOVÁ 
Foto: 
Časť účastníkov turnaja Vranov Cup. FOTO: PB 
Ťažký duel. FOTO: MURO 
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8. Hnúšťanské juniorky pokračujú 
[10.07.2018; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 29; JÚLIUS GEĽO] 

 
 

Poltársky MVK už volejbalové družstvo junioriek mať nebude. 
POLTÁR/HNÚŠŤA. MVK Poltár sa v novej sezóne nepredstaví v prvej lige Východ vo volejbale junioriek. 
Predseda klubu Boris Dreisig to vysvetlil malým počtom hráčok pre túto vekovú kategóriu. V lanskom ročníku 

obsadili Poltárčanky v súťaži šieste miesto. Účinkovalo v nej deväť tímov. 
Sezóna im nevyšla 
Naopak, hráčky VK Iskra Hnúšťa budú naďalej zápoliť v prvej lige junioriek. Aj keď v klube zvažovali, či to tak 

bude. 



„Pre juniorskú kategóriu rozhodli tri dievčatá vekom juniorky, ktoré by nemali kde hrať - Antalová, L. 
Tomengová a Hroncová. Na palubovku sa vrátila trojica Kocková, J. Tomengová a Rapčanová,“ uviedol športový 
riaditeľ VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský. 

Juniorkám Iskry uplynulá sezóna absolútne nevyšla, dosiahli hrôzostrašnú bilanciu. 
Radosť z víťazstva neokúsili ani raz. Skončili na dne tabuľky. Posledné miesto však automaticky 

neznamenalo vypadnutie. 
Pasiar pokračuje ako tréner 
„Nová sezóna ukáže, či si dokážeme napraviť meno. Ale chcem veriť, že áno,“ vyjadril sa Majeský. 

Pripomenul, že v kádri tentokrát majú dve klasické nahrávačky (Kocková, Rapčanová). Bol to problematický post. 
„Káder je však úzky, bude to za týchto okolností náročné,“ poznamenal hnúšťanský funkcionár. 

Ako kouč pokračuje Igor Pasiar. Zmena nastáva na pozícii jeho asistentky. 
„Adriana Beregiová mala problémy s vycestovaním na zápasy. Bola presunutá k prípravke, bude sa venovať 

najmladším. K Pasiarovi sa vracia Iveta Hrončeková (Slivková),“ ozrejmil Štefan Majeský. 
Poznajú súperky 
Hnúšťanky už spoznali súperky, termín na podanie prihlášok totiž uplynul. Súboje budú vo východnej skupine 

zvádzať s MVK Stropkov, ŠKM Liptovský Hrádok, VK Spišská Nová Ves, ŠVK Tatran Banská Bystrica, VK 

Kúpele Brusno, VK Slávia TU Košice a KV MŠK Oktan Kežmarok. 
Druhým mládežníckym tímom Iskry zostávajú staršie žiačky, účinkujúce v prvej triede. V klube zvažovali aj 

kadetky, ale nepriklonili sa k nim. 
MVK Poltár sa predstaví v súťaži kadetiek a tiež starších žiačok (druhá trieda). 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Kvalita vody v studničkách sa zhoršuje 
[10.07.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „Aj keď voda v studničke na prvý pohľad vyzerá ako tá najčistejšia, nemusí byť 
vždy vhodná na pitie, správca Slovenského raja preto dáva kvalitu tamojšej vody dvakrát ročne kontrolovať 
hygienikom.“ 

Jana Murková, RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „Je to bez zápachu, takže v poriadku.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Teplota, zápchach a čistota - tieto parametre vody zo studničiek 
môžu pracovníčky regionálneho úradu verejného zdravotníctva zhodnotiť priamo na mieste. Odobraté vzorky 
však čakajú aj testy v laboratóriu.“ 

Jana Murková: „Fyzikálno-chemické biologické a mikrobiologické ukazovatele.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pravidelné analýzy vody zo studničiek majú slúžiť najmä turistom.“ 
Tomáš Dražil, riaditeľ Správy NP Slovenský raj: „Ľudia prídu do Slovenského raja a chcú sa napiť zo 

studničky, tak v prvom rade tú základnú informáciu by mali, či voda je pitná alebo nie je pitná.“ 
Turista (preklad z češtiny): „Asi by som sa nenapil.“ 
Turistka: „Vyzerajú krásne, sú priezračné, ale asi tiež by som sa nenapila.“ 
Turista: „Napil by som sa, určite by som sa napil.“ 
Turista: „Dobrá. Železitá.“ 
Jana Murková: „Nie je to sledovaný vodný zdroj, pitie vody zo studničiek je vždycky na vlastné riziko.“ 
Marie Balážová Melníková: „Podľa hygienikov sa kvalita vody v studničkách Slovenského raja postupne 

zhoršuje. Ani jedna z dvadsiatky sledovaných studničiek nemá stabilne dobré výsledky.“ 
Jana Murková: „Súvisí to práve s tým, že my nevieme, čo sa okolo tých studničiek v podstate deje.“ 
Marie Balážová Melníková: „Občas tam najmä turisti robia to, čo by nemali.“ 
Muž: „No čo robia? Potrebu tam robia. Asi malé potreby, alebo ja neviem, aj veľké. Tak jedine tam do krovia, 

tak nejde sa tam modliť. Však tu sú toľkí, potom sa čudujeme, že aké sú epidémie.“ 
Marián Vaľo, pracovník Správy NP Slovenský raj: „Sú tu odpadky a exkrementy.“ 
Tomáš Dražil: „Pracujeme na riešení spolu s obcami, aby boli také ekologické toalety a aby boli teda 

umiestnené v tom teréne.“ 
Marie Balážová Melníková: „Odobraté vzorky vody poputujú do laboratória v Poprade, výsledky by mali byť 

známe do desiatich dní.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Pohotovosť v lekárňach - utorok 10. júla 
[10.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20864921/pohotovost-v-lekarnach-utorok-10-jula.html 
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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 
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 Dr. Max, Slovenská 50 
Rožňava 
Lekáreň AFRODITA, Námestie 1. mája 11; Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200; Lekáreň Dr. 

Max, TESCO, Krasnohorská 3894/5 
St. Ľubovňa 
Lekáreň Schneider, Obrancov mieru 8 
Poprad 
Lekáreň Schneider, Suchoňova 3527/4 
Humenné 
Lekáreň Avicena, Nemocničná 41 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Lekáreň Alchemilla, Školská 654 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULKA, Hollého 189/4 
Snina 
Lekáreň Barborka, Stakčínska 4520 
Trebišov 
Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6; Lekáreň RODINNÁ LEKÁREŇ, Čsl. 
Michalovce 
Lekáreň KAMILKA, Jána Hollého 1466/42 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Jakubiskov štáb vyberal v Spišskej Novej Vsi hercov do novej Perinbaby 
[10.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20867592/jakubiskov-stab-vyberal-v-spisskej-novej-vsi-hercov-do-novej-
perinbaby.html 

 
 

Konkurz zaplnil celú kinosálu. 
Konkurz na Perinbabu v Spišskej Novej Vsi 

(8 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hľadisko kina Mier v Spišskej Novej Vsi sa v utorok dopoludnia zaplnilo do 

posledného sedadla. 
Dôvodom bol konkurz na menšie herecké úlohy v pripravovanom filme režiséra Juraja Jakubiska Perinbaba 2. 
Do hľadiska s kapacitou 400 sedadiel zasadli dospelí aj deti. 
Oživiť sny o zakliatom meste 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20867592/jakubiskov-stab-vyberal-v-spisskej-novej-vsi-hercov-do-novej-perinbaby.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20867592/jakubiskov-stab-vyberal-v-spisskej-novej-vsi-hercov-do-novej-perinbaby.html


Výberom bola poverená pravá ruka J. Jakubiska, herečka Tereza Herz Pokorná, niekdajšia manželka dnes už 
zosnulého Juraja Herza, rodáka z Kežmarku. 

Známa je aj z rozprávky Galoše šťastia. 
Pomocnú ruku pri konkurze podalo Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi spolu s riaditeľom Emilom 

Labajom. 
„Prišli sme na Spiš oživiť predstavu režiséra Jakubiska, oživiť jeho sny o zakliatom mestečku, ktoré neustále 

putuje a v ktorom žijú len deti a muži. Ja hovorím, že to nie je konkurz do komparzu, ale na malé herecké úlohy. 
Každá postava bude mať svoj príbeh, malú roličku, ktorou bude žiť,“ prezradila Pokorná. 

Plná kinosála ju potešila. 
Hľadali najmä umelecky založených ľudí, remeselníkov aj kováčov, sochárov či maliarov. Ľudí s nadaním a 

nadšením. 
„Všetky typy ľudí, bez ohľadu na fyzické špecifiká,“ doplnila Pokorná. 
Labaj v role maliara 
Riaditeľ MKC hneď po príchode dostal úlohu maliara. 
„Keď som ho videla v tom pruhovanom tričku ako Picasso a dozvedela som sa, že aj maľuje a hrá, bolo 

rozhodnuté,“ poznamenala s úsmevom. 
Prečítajte si tiež:Jakubisko nakrúcal Perinbabu aj v zákutiach Gelnice 
„Potešilo ma, keď nás oslovili s pomocou pri konkurze. Ako bývalého ochotníka ma pri srdci zahriala aj 

ponuka na rolu maliara. Nerátal som s tým, je to milé prekvapenie. Je to pre mňa výzva,“ doplnil Labaj. 
Po utorňajšom rozšírenom výbere bude nasledovať užší, po ktorom budú filmári pracovať s už vybratými 

hercami. 
Jakubiskov filmový štáb bude v okolí Spišskej Novej Vsi natáčať v auguste a septembri. 

V súčasnosti sa vyberajú exteriéry pre putujúce kráľovské mesto. Má to byť tajomná krajina. 
((piano)) 
Podľa našich informácií takým miestom bude jedno z odkalísk v blízkosti Spišskej Novej Vsi. 

Kráľom v kráľovskom meste bude pravdepodobne český herec Jaromír Hanzlík. 
Bude mať okolo seba suitu, pobočníka, stráže. 
V meste budú žiť len muži a deti. Ženy oddelene žijú v lesoch ako bosorky. Muži na ne zabudli a ženy sa na 

nich za to hnevajú. 
Hlavný predstaviteľ musí zlomiť túto kliatbu a oslobodiť mestečko. 
Má si vziať za manželku princeznú, ktorá je však zlá a tak sa nakoniec rozhodne pre dievča, ktoré ľúbi. 
Spišiaci skúšajú šťastie 
Na konkurz prišla aj mladá rodinka zo Spišskej Novej Vsi. 

„Prišli sme sem hlavne kvôli dcére Rebeke. Navštevuje dramatický odbor na ZUŠ, tak to chcela skúsiť. Mali 
sme však ťažkú noc, trocha jej bolo nevoľno, tak sme sem dnes prišli ako morálna podpora. Keď však volali na 
pódium aj celé rodiny, tak sme tu nakoniec všetci. Uvidíme, ako to dopadne,“ poznamenala mladá mamička. 

Prečítajte si tiež:Filmový štáb Perinbaby sa vrátil pod Tatry. Pozrite si, ako vyzerá natáčanie 
Štefánia, Ján a syn Oliver, tiež zo Spišskej Novej Vsi, prišli rovnako na konkurz vyskúšať niečo nové. 

„Povedala nám o tom naša dcéra, tak sme sem prišli so synom Oliverom,“ povedala mama Štefánia. 
„Je to niečo, čo sme ešte nezažili, tak to chceme vyskúšať. Je to taká nová skúsenosť,“ doplnil ju manžel Ján. 
Oliver sa zasa potešil, že by si v prípade výberu mohol zarobiť. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Zišla sa východoslovenská hokejbalová elita 
[10.07.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; muro] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20866468/zisla-sa-vychodoslovenska-hokejbalova-elita.html 

 
 

Vranov Cup hostil najlepších hokejbalistov od Tatier až po Zemplín. 
VRANOV. Už po tretíkrát sa vo Vranove uskutočnil elitný turnaj hokejbalistov z východoslovenského regiónu. 
Toto podujatie je tradične vo Vranove spojené a 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. 
Hráči z celého východu 
Prešovčania sa tentoraz 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. 
Skupiny vyhrali Michalovce a Bardejov 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20866468/zisla-sa-vychodoslovenska-hokejbalova-elita.html


„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. 
Kľúčová výhra s Popradom 
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. 
Nakoniec si Bardejov so súperom poradil a zvíťazil 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 prvý skóroval i 

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) 
Hokejbalu vo Vranove vdýchli život 
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 pred rokom, no už dnes je vidieť progres a 

v budúcej sezóne sa plánujú rozbehnúť 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. 
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. 
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,“ pripája sa Filip Andrejčík. 
Hoci rok nie je dlhá doba, všetkým hráčom sa už podarilo zoznámiť a pri náročných tréningoch či v 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 nedokonalost i a do 
extraligy nastúpili čo najlepšie pripravení. 

A prečo odporúčajú hokejbal? 
„Je to o kolektíve, ale rád sa zabávam aj ako útočník. Mám rád fintičky a snažím sa ísť čo najefektívnejšie 

vpred,“ odpovedá Peter Mičej. 
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. 
SOŇA KOLCUNOVÁ 
Časť účastníkov turnaja Vranov Cup. (zdroj: PB) 
Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny č.26/2018. V predaji od utorka 10. 7. do pondelka 16. 7. 
(zdroj: ) 

[Späť na obsah] 
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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 - Rock’n Roll o 18.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 
20.20 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 
Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - utorok 10. júla 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Výstava: Argišt Alaverdyan, Jozef Mrva ml. – Matný 

rozmer (do 16. 9.), František Veselý – Krajina nového typu (do 21. 10.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA 
(Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov 
výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990); Výstava: Obrazy zo súkromných zbierok 
- Július Szabó 1907 - 1972 (do 9. 9.), Povesť o jazere Izra - Zuzana Virághová (do 2. 9.), 
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.), 
Bieloskvúce poklady (do 30. 9.); Vysoko na krídlach - čo vieme o orlovi krikľavom (do 26. 8.), (premietanie firmu) 
Orlie pierko o 15.00 hod., (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia 
v umení; GALÉRIA PRI KOMÍNE (Nám. Maratónu mieru 2) - Z príbehu do príbehu - Dizajnéri divadelného 
kostýmu (do 23. 9.), 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.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - LitPark - 
Československá štátnosť 1918 (do 31. 8.); Mesiac autorského čítania 2018: Arnošt Goldflam (CZ), Murat 
Uyurkulak (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.), 

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, 
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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., LETNÉ KINO POCITY - The Florina Project o 21.00 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 - Letný prázdninový festival: Sherlock Gnomes o 10.00, Ant-Man a Wasp 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; Výstava: Nowy sacz – Nyiregyhaza – Prešov (do 31. 8.), 
Priateľstvo - Barátság - Przyjaźń (do 31. 8.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 
13 - 17) HLAVNÁ 51 A 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, MEDZIPOSCHODIE – Paulína Halasová/Budúcnosť je 
blízko (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ A CHODBY - Eduard Klena/Tyrell (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: 
SUTERÉN - Relacje/Vzťahy (do 2. 9.), HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Klenoty zo zbierok Šarišskej 
galérie (do 2. 9.), 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.), 
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] 
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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 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. 
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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. 

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 Dychový orchester študentov 
Užhorodského hudobného učilišťa (Ukrajina) a Dychový súbor Hornád z Trsteného pri Hornáde. 

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. 

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“. 

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. 
(sd) 
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