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Spišská Nová Ves 
 

1. Spišský trh odštartoval, rozložilo sa 500 stánkarov 
[13.07.2018; Korzár; - región; s. 4; tasr] 

 
 

Pripravené sú aj kultúrne podujatia. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na námestí v Spišskej Novej Vsi odštartoval vo štvrtok tradičný Spišský trh, ktorý si 

tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj niekoľko 
kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 750. 
výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. 
Piatkový program 
V piatok od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, folklórne súbory 

(FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa divákom predstavia 
kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS Orgonina, Čičanare a 
Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu, ktoré sme ladili do folklóru a počas 
neho vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, Rusínske trio a na záver 
Lukáš Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu zabávať skupina Drišľak a 
rocková kapela Sága,“ upozornila Kráľová. 

Sobotňajší program 
Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 

Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť 
predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru 
Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 

Zhruba päťsto stánkov 
Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať as i 

500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nechýbajú v Spišskej Novej 
Vsi kolotoče. Súčasťou trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa premiestnilo do 

obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej inovačnej a 
energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude svoje produkty 

vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i ručnej výroby. 
(tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Staňte sa práve vy Miss MAGIO pláže 
[13.07.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 10; jh] 

 
 

Využite letné dni na oddych - aj na dunajskom nábreží v Bratislave 
bratislava - Užívajte teplo a slnko, kým sa dá! Letný relax si môžete dopriať aj pri Dunaji v hlavnom meste, na 

Magio pláži. Ak si trúfate, môžete práve vďaka príjemným chvíľam získať zaujímavé ceny. Stačí sa zapojiť do 
súťaže o Miss Magio pláže! Na Magio pláž na petržalskom brehu Dunaja v hlavnom meste ľudia chodia za 
oddychom, rôznymi aktivitami, dobrými drinkmi a chutnými jedlami. Toto zlákalo aj Veroniku (24) zo Spišskej 
Novej Vsi, ktorá v Bratislave pracuje ako inštruktorka vo fitnescentre. Na pláži sa veľmi rada opaľuje a oddychuje. 

Môže si tu aj zacvičiť. jh, FOTO: Tony Štefunko 
Pošlite svoju fotografiu 
Zabojujte o titul Miss MAGIO pláže! Pošlite nám svoju fotografiu - a nemusíte byť v plavkách. Zvečnite sa pri 

tom, čo na pláži najradšej robíte. Fotografie s menom, mailovou adresou, prípadne telefónnym číslom posielajte 
na mail regiony@newsandmedia. sk. Až do 2. 9. vyžrebujeme každý týždeň dve z vás, ktoré dostanú poukážky 
na úžasné plážové drinky. 

[Späť na obsah] 



 
 

3. Legendárny prvý diel veľkej rivality 
[13.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/346249/legendarny-prvy-diel-velkej-rivality 

 
 

Ján Karašinský 
Prvý raz v histórii slovenskej extraligy sa vo finále sezóny 1997/98 stretla iná dvojica ako Košice a Trenčín. 

Klub z východného Slovenska opäť bojoval o titul, no jeho súperom bol premiérovo Slovan Bratislava. Napísala 
sa tak prvá a dodnes nezabudnuteľná kapitola veľkej hokejovej rivality medzi východom a západom. 

Z 25-ROČNEJ HISTÓRIE NAJVYŠŠEJ SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ SÚŤAŽE (IV.) SEZÓNA 1997/98 
Nervozita i napätie sprevádzali každý finálový zápas. Slovan mal v sérii výhodu domáceho prostredia a po 

dvoch stretnutiach na vlastnom ľade viedol v sérii 2:0. Do Košíc odišlo mužstvo vedené útočnými lídrami Zdenom 
Cígerom a Ľubomírom Kolníkom s pohodlným náskokom a tromi „mečbalmi“ na zisk majstrovského titulu. 

V Košiciach sa hralo na starom zimnom štadióne na Kavečianskej ceste. Malý „zimák“ s oficiálnou kapacitou 
dvetisíc divákov bol beznádejne plný a vybičovanej atmosfére pridával takmer bezprostredný kontakt divákov s 
hráčmi, keďže niektorí fanúšikovia boli doslova „zavesení“ na mantineloch. Košice doma vyrovnali na 2:2 a sériu 
musel rozlúsknuť až posledný piaty zápas. Duel za stavu 2:2 dospel do predĺženia, v ktorom nového majstra určil 
„zlatý“ gól. 

V 16. minúte prvého extra času sa najskôr z víťazného gólu po strele Reného Puchera radovali Košičania. 
Hlavný rozhodca Ján Čaprnka ho však neuznal, keďže hru krátko predtým pre postavenie košického hráča v 
bránkovisku prerušil. 

„Hru som prerušil skôr, ako René Pucher prehodil puk ponad Iva Čapeka do bránky. Po odpískaní som 
rozpažil ruky. Potom však za mnou prikorčuľovali Jerguš Bača, Vlastimil Plavucha a myslím, že aj Ján Varholík. 
Povedal so im, že hra už bola prerušená. Bača mi hovoril, že už pred odpískaním bol puk za bránkovou čiarou. 
Tento fakt som si overoval u videorozhodcu Antona Danka, ktorý potvrdil moje rozhodnutie. Puk nebol za 
bránkovou čiarou, ale pred ňou. Brankár Čapek ho prikryl a až po odpísaní ho René Pucher dopravil za bránkovú 
čiaru,“ vysvetľoval Čaprnka. 

Napokon sa zo zisku titulu tešila opačná strana. „Zlatý“ gól Slovana strelil v 4. minúte druhého predĺženia 
Richard Kapuš. „Dať rozhodujúci gól v takej neuveriteľnej atmosfére, aké panovala na štadióne, je neskutočne 
krásny pocit. Ani sa mi nechce veriť, že sa mi niečo také podarilo,“ povedal vtedy Richard Kapuš. 

Po rozhodujúcom finálovom zápase zaznelo aj pamätné vyjadrenie trénera Košíc Bedřicha Brunclíka: „Je to 
neuveriteľná skutočnosť, keď mužstvo počas piatich zápasov finálovej série neprehrá v riadnom hracom čase ani 
jeden a nakoniec odchádza z ľadu len ako vicemajster Slovenska. Už by sa to nemalo opakovať. Myslím si, že 
všetko bolo prešpekulované tak, aby Slovan nakoniec získal titul. Je vidno, že ľudia, ktorí sa točia okolo jeho 
hokeja, vedia veľmi dobre pracovať v zákulisí.“ 

Či už boli niektoré finálové krivdy skutočné alebo len domnelé, z prvého finálového súboja veľkých rivalov 
vyšiel víťazne Slovan. Ako prvý sa z majstrovského pohára mohol šampanského napiť Dušan Pašek mladší, syn 
tragicky zosnulého prezidenta hokejového zväzu Dušana Pašeka, ktorý si mal len mesiac predtým vo svojej 
kancelárii zobrať život, čomu však dodnes mnohí nedokážu uveriť. 

HC Slovan Bratislava so Zdenom Cígerom. Zdroj: TASR 
MOMENT SEZÓNY - Faul Rusznyáka na Libu 
Košice pred rozhodujúcim finálovým stretnutím prišli o svojho lídra Igora Libu. Krátko pred koncom štvrtého 

zápasu na košickom ľade totiž inkasoval zozadu úder hokejkou po hlave od Karola Rusznyáka. 
„Prvý faul bol na mňa, Igor mal iba smolu, že ja som mu viac rozbil ústa ako on mne. Aj v televízii bolo vidieť, 

že on začal prvý. Nič viac k tomu nedokážem povedať,“ vyjadril sa po zápase Karol Rusznyák pri ceste z kabíny 
do autobusu. Na hráčov Slovana pritom pred štadiónom čakala asi stovka domácich fanúšikov, ktorá ich 
častovala rôznymi nadávkami. 

Útočník Slovana dostal dištanc, na rozhodujúci zápas však pre zranenie nemohol nastúpiť ani Liba. 
Dostatočne vypätá séria dostala ďalší náboj. Dokumentujú to aj vyjadrenia trénerov po štvrtom zápase. 

Milan Jančuška, asistent košického trénera Bedřicha Brunclíka, povedal: „Pán Bokroš po domácich zápasoch 
vyhlásil, že my hráme likvidačným spôsobom. Celé Slovensko však videlo, kto bol v tomto smere hlavným 
vinníkom. Po nešetrnom zákroku Rusznyáka má Liba problémy so zubami a roztrhnuté pery. S niečím podobným 
som sa v mojej dlhoročnej kariére ešte nestretol.” 

„Pritom Rusznyák hral ešte vlani v Košiciach. Ďalší likvidačný zákrok Pankova na Ryboviča dopadol ešte 
horšie. Náš hráč má otras mozgu a dvadsať stehov na tvári. A nakoniec, Voskár vystreľoval puky na našu 
striedačku a kričal na nás trénerov, že nás v Bratislave zabijú. Povedzte mi, kam speje slovenský hokej? 
Jednoducho tomu nerozumiem.“ 

Tréner Slovana Ernest Bokroš v reakcii na to uviedol: „Každý divák posúdi, aký meter bol zvolený na 
posudzovanie faulov košických hráčov na Pankova s Iľjinom. Aj oni právom ‚vykypeli‘ a povedali, že aj v Rusku 
mali tvrdých strážcov, ale to, čo zažívajú na Slovensku, je pre nich veľa.” 

„Keď si niekto myslí, že som mal strach prísť do Košíc, je na veľkom omyle, lebo ja sa nebojím prísť nikam a 
moje vyhlásenie, že sa bojím o korektnosť v Košiciach, sa opieralo o to, že Brunclík nabádal svojich hokejistov, 

https://sport.aktuality.sk/c/346249/legendarny-prvy-diel-velkej-rivality


aby si vybrali jedného hráča a aby ho ‚zlikvidovali‘. Ja sa ospravedlňujem košickým hráčom za záver košického 
stretnutia, ale len im, pretože sme vôbec nemali v úmysle tento zápas ukončiť. Libu i Plavuchu si vysoko vážim a 
nikdy by som sa neponížil k tomu, že by som poslal niekoho, aby ich zlikvidoval.“ 

ĎALŠIE MOMENTY SEZÓNY 
- Zápas 2. kola medzi Popradom a Slovanom bol v 59. minúte za stavu 0:3 predčasne ukončený pre 

zahádzanie ľadovej plochy. Následne bol ponechaný v platnosti konečný výsledok 0:3 v prospech Slovana. 
- Zápas 7. kola medzi Nitrou a Slovanom bol po dohode oboch klubov v 55. minúte za stavu 2:4 predčasne 

ukončený pre slabú viditeľnosť spôsobenú hmlou. Následne bol ponechaný v platnosti konečný výsledok 2:4 v 
prospech Slovana. 

- Stretnutie 22. kola medzi Zvolenom a Spišskou Novou Vsou sa opakovalo v náhradnom termíne, nakoľko 
pôvodný zápas bol predčasne ukončený v 51. minúte za stavu 1:1. Zvolen vyrovnal zo situácie, keď bol puk v 
neprehľadnej situácii pod telom brankára. Po konzultáciách s bránkovým rozhodcom bol tento gól uznaný, na čo 
Spišská Nová Ves reagovala odchodom z ľadu. 

- Slovan doma prehral po prvý raz až v zápase 29. kola, keď podľahol Popradu 3:5. 
- V zápase 34. kola medzi Trenčínom a Liptovským Mikulášom debutoval v extralige útočník Marián Gáborík a 

pri svojom prvom štarte aj skóroval, mal vtedy 16 rokov a 27 dní. 
- Stabilný účastník extraligy z Liptovského Mikuláša musel o svoju príslušnosť medzi elitou bojovať do 

poslednej chvíli. V barážovej sérii už prehrával s Dubnicou nad Váhom 0:2 na zápasy a od vypadnutia ho delila 
jediná prehra. Sériu napokon Liptáci zvrátili, pričom „zlatý“ gól v 78. minúte predĺženia posledného piateho 
zápasu strelil Marek Uram. 

SÚHRN ROČNÍKA 1997/1998 
POČET TÍMOV: 10 
MAJSTER: Slovan 
VÍŤAZ ZÁKLADNEJ ČASTI: Slovan 
NOVÁČIKOVIA: Zvolen, Skalica 
ZOSTUPUJÚCI: nikto 
NAJPRODUKTÍVNEJŠÍ HRÁČ: Plavucha (Košice) 62 bodov 
NAJLEPŠÍ STRELEC: Plavucha (Košice) 37 gólov 
NAJLEPŠÍ NAHRÁVAČ: Junas (Poprad) 42 asistencií 
NAJVYŠŠIE VÍŤAZSTVO: Slovan – Nitra 11:1 (34. kolo) 
KONEČNÉ PORADIE: 1. Slovan, 2. Košice, 3. Poprad, 4. Trenčín, 5. Zvolen, 6. Skalica, 7. Martin, 8. Spišská 

Nová Ves, 9. Nitra, 10. Liptovský Mikuláš 

PLAY-OFF: 
Štvrťfinále: Slovan – Spišská Nová Ves 3:0, Košice – Martin 3:0, Poprad – Skalica 3:0, Trenčín – Zvolen 3:2 

Semifinále: Slovan – Trenčín 3:0, Košice – Poprad 3:0 
Finále: Slovan – Košice 3:2 
O bronz: Poprad – Trenčín 2:0 
BARÁŽ 
Liptovský Mikuláš – Dubnica nad Váhom 3:2 
TABUĽKA ZÁKLADNEJ ČASTI 
1. Slovan 36 28 2 6 170:72 58 
2. Košice 36 27 2 7 174:87 56 
3. Poprad 36 18 7 11 122:106 43 
4. Trenčín 36 19 4 13 117:103 42 
5. Zvolen 36 15 2 19 92:112 32 
6. Skalica 36 13 5 18 100:124 31 
7. Martin 36 12 6 18 112:120 30 
8. Spišská Nová Ves 36 10 6 20 93:121 26 

9. Nitra 36 8 8 20 81:144 24 
10. Liptovský Mikuláš 36 7 4 25 87:159 18 
KÁDER MAJSTROVSKÉHO SLOVANA BRATISLAVA 
BRANKÁRI: Ivo Čapek, Matej Jurkovič, Richard Marko 
OBRANCOVIA: Matej Bukna, Vladimír Búřil, Radoslav Hecl, Rudolf Jendek, Miroslav Mosnár, Róbert 

Pukalovič, Ľubomír Višňovský, Sergej Voronov 
ÚTOČNÍCI: Zdeno Cíger, Adrián Daniel, Marián Horváth, Roman Iľjin, Richard Kapuš, Ladislav Karabín, 

Ľubomír Kolník, Radoslav Kropáč, Martin Krumpál, Vasilij Pankov, Karol Rusznyák, Róbert Tomík, Jozef Voskár 
TRÉNERI: Ernest Bokroš, Ľudovít Venutti 
Denník Šport 
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4. Mozaika slávností Nitra, milá Nitra 2018 
[12.07.2018; Nitrianske ECHO; MESTO NITRA; s. 8,9; pr-cl P83020015] 

 
 



Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pelegriniho sa v Nitre v dňoch 4.-6. júla 2018 
uskutočnili mestské slávnosti Nitra, milá Nitra 2018. Hlavnými organizátormi podujatia boli Mesto Nitra, Nitriansky 
samosprávny kraj, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a ďalší podporovatelia. Mestské slávnosti sa aj tento 
rok vydarili a organizátorov a ďalších partnerov slávnosti teší, že občania mesta i návštevníci prijali pozvanie na 
jednotlivé podujatia. 

foto: 
V rámci mestských slávností Nitra, milá Nitra 2018 sa uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorej hlavným 

celebrantom bol Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup-metropolita sui iuris, ktorý v homíliu, okrem iného, 
pripomenul stále aktuálny odkaz vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. Na celonárodnej púti sa zúčastnili 
najvyšší predstavitelia štátu, cirkvi, kraja, mesta i ďalších inštitúcií, ktorých v Nitre v príhovore privítal primátor 
Nitry Jozef Dvonč. 

Súčasťou Cyrilo-metodskej národnej púte bolo aj uvedenie do života novej poštovej známky, ktorá bola 
vydaná spoločne s Vatikánom pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka. Text 
zobrazený na známke predstavuje zápis štyroch veršov prvej kapitoly Evanjelia podľa Marka - „Začenlo evangelie 
Isusa Christova synia Božie./ Jakože jest psano v prorocech.“ Text je prevzatý zo Zografského evanjeliára. 

V Divadle Andreja Bagara prevzali Cenu primátora Milan Šajgalík a Miroslav Ňaršík. Obaja ocenenie dostali 
za významný prínos v oblasti filatelie a prezentácie mesta Nitry v medzinárodnom kontexte. Okrem primátora 
Nitry Jozefa Dvonča im zagratulovali i zástupca primátora Ján Vančo, riaditeľ DAB v Nitre Jaroslav Dóczy, riaditeľ 
Ponitrianskeho múzea Anton Števko a ďalší hostia. Ocenenie oboch filatelistov sa uskutočnilo v rámci výstavy 
Nitrafila 2018, stého výročia československej známky a tiež 25. výročia slovenskej známky. 

Cenu primátora mesta Nitry za mimoriadne významnú organizačnú a tvorivú činnosť v oblasti kultúry a 
prezentácie Nitry v medzinárodnom kontexte prevzali Ondrej Debrecéni a Vladimír Rataj. Ich pôsobenie v oblasti 
kultúry ocenil nielen primátor Nitry Jozef Dvonč ale aj rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová (na snímke vľavo), 
ktorí, okrem iného, konštatovali, že obaja ocenení sú neoddeliteľnou súčasťou folklórneho festivalu Akademická 
Nitra. 

Koncert účastníkov Medzinárodného akademického folklórneho festivalu Akademická Nitra a krojovaná 
paráda folkloristov na Svätoplukovom námestí boli jedinečným zážitkom a zavŕšili druhý večer mestských 
slávností. Domáci i zahraniční folkloristi boli neraz - a zaslúžene - odmenení dlhotrvajúcim potleskom. Okrem 
vystúpenia na Svätoplukovom námestí boli tiež folklórne súbory v župnom dome prijaté primátorom Nitry Jozefom 
Dvončom, podpredsedom NSK Mariánom Kérym, rektorom UKF v Nitre Liborom Vozárom a rektorkou SPU v 
Nitre Klaudiou Halászovou. 

Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade sa vydaril a ponúkol návštevníkom voľný vstup do Biskupského 
paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea, celého hradného areálu, či kazemát. Nitriansky 
jarmok, Pribinova Nitrawa, stretnutie s Veľkou Moravou, či degustácia vín z nitrianskej regionálnej oblasti v 
podhradí prilákali na Nitriansky hrad tisíce Nitranov i návštevníkov mesta. Snímka je z bábkového predstavenia 
pre deti na Nitrianskom hrade. 

Na mestské slávnosti zavítali aj zástupcovia z partnerských miest - Spišskej Novej Vsi, Zielonej Gory, 

Báčskeho Petrovca, Osijeku, Veszprému, Kroměříža a Českých Budějovíc. Všetkým delegáciám sa program 
slávností páčil, na slávnostnej večeri delegácie oficiálne privítal primátor Nitry Jozef Dvonč, zástupcovia primátora 
Martin Nemky a Ján Vančo a prednosta úradu Igor Kršiak. Jednotlivé delegácie počas slávností sprevádzali 
poslanci MZ Jozef Trandžík, František Hollý, Lívia Šumichrastová, Dominika Hlavinová Tekeliová, Peter Košťál a 
Ján Greššo. 

Prvý večer na Svätoplukovom námestí patril benefičnému koncertu – Večeru ľudí dobrej vôle. Na koncerte 
vystúpili Kristína, Otokar Klein spoločne s ďalšími interpretmi. Cieľom koncertu, ktorý bol vysielaný v priamom 
prenose RTVS, bolo posilnenie kultúrnej a národnej identity, porozumenia i spolupatričnosti. Výťažok z koncertu 
pomôže nitrianskej pobočke Spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar. Na snímke Roman 
Hajdák, predseda nitrianskej pobočky Úsmev ako dar prevzal symbolický šek v hodnote 2000 eur od primátora 
Nitry Jozefa Dvonča. 

V priestoroch Ponitrianskeho múzea sa uskutočnila konferencia Nitra v kontexte významných historických 
výročí. Osudové osmičky v kontexte dejín Nitry zaujali, okrem iných vystúpili prof. M. Homza, prof. J. Lukačka a 
mnohí ďalší. V Ponitrianskom múzeu bol tiež prezentovaný tretí diel publikácie - Nitra, ako si ťa pamätáme 3. 
Vzácna publikácia, ktorú pripravil autor Vladimír Bárta a kolektív bola do života uvedená primátorom Nitry 
Jozefom Dvončom, jeho zástupcom Jánom Vančom, autorom knihy a riaditeľom Ponitrianskeho múzea Antonom 
Števkom. 

Tretí deň slávností pripravil aj možnosť putovania po stopách vierozvestov Cyrila a Metoda z Dražoviec cez 
Zobor do Nitry. Pútnici mohli trasu absolvovať pešo či na bicykli a tým, ktorí doputovali až na Svätoplukovo 
námestie, bol udelený certifikát pútnika Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Všetkých ocenených v cieli 
pozdravili a vyslovili im uznanie za absolvovanie púte primátor Nitry Jozef Dvonč a zástupca primátora Ján 
Vančo. 

Desiaty ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Slovanov – Slavica festival opäť zaujal a ponúkol kvalitné 
spevácke i tanečné vystúpenia súborov z Chorvátska, Bieloruska, Poľska, Česka, a, samozrejme, zo Slovenska. 
Tradičná prezentácia folklóru Slovanov z jednotlivých slovanských krajín vystupujúcich na Slovensku bola 
príťažlivým momentom tretieho dňa mestských slávností Nitra, milá Nitra. Festival slávnostne otvoril primátor Nitry 
Jozef Dvonč. 

Mestské slávnosti Nitra, milá Nitra 2018 ukončil večerný koncert na Svätoplukovom námestí, na ktorom sa 
predstavila slovenská speváčka Jana Kirschner a česká akustická skupina Jelen. Azda najlepšie spevácke 



vystúpenie slávností, známe i menej známe pesničky a zaslúžený aplauz skoro pri všetkých skladbách pre 
hudobníkov. 

pr-cl P83020015 
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5. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; dobrenoviny.sk; 16:49; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137425/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup 

 
 

V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná 
nominácia do Edmontonu. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 

Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá 
selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa 
mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej 
Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. 

Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 
sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 
2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska. 

Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 
brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 

Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 
obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta 

Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC ’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC 
Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), Samuel Kňažko, Marko Stacha 
(obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK Spišská Nová Ves) 

útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal Drábek (Liberec/ČR), 
Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea 
HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South 
Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), Michal Mrázik (MHk 
32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects Hockey Academy/USA), 
Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; dobrenoviny.sk; 16:49; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137425/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup 

 
 

V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná 
nominácia do Edmontonu. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 

Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá 
selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa 
mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej 
Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. 

Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 
sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 
2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska. 

Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 

https://www.dobrenoviny.sk/c/137425/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup
https://www.dobrenoviny.sk/c/137425/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup


brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 
Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 

obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta 
Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC ’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC 
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7. Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále 
[12.07.2018; dobrenoviny.sk; 15:11; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137403/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-
finale 

 
 

Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej 
volejbalovej federácie v Bratislave. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 
na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. 

Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK Spišská Nová 
Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT 

UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV 
MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. 
januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do 
play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži 
bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, 
šampión bude známy najneskôr 24. apríla. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/19 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 
MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 
× 
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finale 

 
 

Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej 
volejbalovej federácie v Bratislave. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Milan Kapusta 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 
na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. 

Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK Spišská Nová 
Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT 

UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV 
MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. 
januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do 
play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži 
bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, 
šampión bude známy najneskôr 24. apríla. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/19 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 
MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom 
[12.07.2018; dobrenoviny.sk; 12:55; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137381/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom 

 
 

V piatok 13. júla postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa a folklórne súbory. 
Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt a Gympleři. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová 
Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský 

trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj 
niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. 
V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, 

folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa 
divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS 
Orgonina, Čičanare a Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu ladené, ktoré 
sme ladili do folklóru a počas neho vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, 
Rusínske trio a na záver Lukáš Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu 
zabávať skupina Drišľak a rocková kapela Sága,“ upozornila Kráľová. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/137403/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale
https://www.dobrenoviny.sk/c/137403/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale
https://www.dobrenoviny.sk/c/137381/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom


Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 
Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť 
predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru 
Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 

Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 
približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej 
Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého de jisko sa 

premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude 

svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i 
ručnej výroby. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom 
[12.07.2018; dobrenoviny.sk; 12:55; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/137381/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom 

 
 

V piatok 13. júla postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa a folklórne súbory. 
Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt a Gympleři. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová 
Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský 

trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj 
niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. 
V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, 

folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa 
divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS 
Orgonina, Čičanare a Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu ladené, ktoré 
sme ladili do folklóru a počas neho vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, 
Rusínske trio a na záver Lukáš Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu 
zabávať skupina Drišľak a rocková kapela Sága,“ upozornila Kráľová. 

Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 
Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť 
predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru 
Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 

Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 
približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej 
Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa 

premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude 

svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i 
ručnej výroby. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Orange: Minulotýždňový výpadok nesúvisel s výmenou siete 
[12.07.2018; zive.sk; zive.sk; 00:00; Filip Maxa] 

 
https://www.zive.sk/clanok/133471/orange-minulotyzdnovy-vypadok-nesuvisel-s-vymenou-siete 

 
 

Filip Maxa 
Operátor tvrdí, že sa výpadok týkal iba 2G siete a so zmenami výrobcu technológií nesúvisí. 
Počas minulého víkendu mal Orange problémy so sieťou vo vybraných lokalitách regiónov Spiš a Gemer. V 

2G sieti bolo niekedy počuť len volajúceho, nie druhú stranu. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/137381/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom
https://www.zive.sk/clanok/133471/orange-minulotyzdnovy-vypadok-nesuvisel-s-vymenou-siete


Vzhľadom k tomu, že operátor sa postupne pripravuje na výmenu technológie siete z Alcatelu na tú od Nokie, 
vyvstáva otázka, či tento problém nesúvisel práve s výmenou. 

Čítajte aj Orange: Zrýchlime 4G. Postupne vymeníme sieť 
Operátor to vyvracia. Výpadok vraj nemá nič spoločné s avizovanými zmenami. 
Zisťuje, prečo k problému prišlo 
Spoločnosť tvrdí, že sťažnosti zákazníkov na hluché hovory začali prichádzať dopoludnia a o 15:44 problém 

vyriešil reštartovaním zariadenia. Podľa čitateľov sa problém začal prejavovať už v sobotu večer. 
„Následným šetrením sme zistili, že hluché hovory sa vyskytovali u zákazníkov, ktorí boli pripojení do 2G siete 

pod BSC (sieťový kontrolér) Spišská Nová Ves. Teda problém sa týkal len 2G zákazníkov, ktorí prijímali, alebo 

vytvárali hovory v 2G sieti pod týmto sieťovým kontrolérom,“ tvrdí hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová. 
Operátor aktuálne v spolupráci dodávateľom preveruje, čo bolo spúšťačom problému. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. A je to tu, Spišský trh sa už rozbieha: FOTO a VIDEO priamo z miesta 
[12.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/a-je-to-tu-spissky-trh-sa-uz-rozbieha-foto-a-video-priamo-z-miesta-303938 

 
 

Opäť sme sa dočkali. V našom meste sa už rozbieha obľúbený Spišský trh. Boli sme sa naň pozrieť aj s 
naším objektívom. 

Milovníci jarmočnej atmosféry si v Spišskej Novej Vsi prídu najbližšie dni na svoje. V našom meste sa už 

rozbieha obľúbené podujatie – Spišský trh. Slávnostné otvorenie sa bude konať v piatok o 18:00 hod na veľkom 
pódiu, kedy okrem skupiny historického šermu – Jágo sa môžeme tešiť aj na bubnovú šou či Lukáša Adamca. 
Prví návštevníci si to na trh namierili už dnes. 

„Práve idem z práce, tak som sa zastavil už na pečenú klobásu a jedno chladené,“ zasmial sa Juraj zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Aj rodinka z Levoče sa zastavila vychutnať si trhovú atmosféru v našom meste. „Máme tu priateľov tak sme to 
spojili. Vždy chodíme hneď na začiatok, kým tu ešte nie je kvantum ľudí,“ prezradili nám. 

Partiu prázdninujúcich detí prilákali na Spišský trh najmä kolotoče a rôzne atrakcie. „Prišli sme sa pozrieť, aké 
sú tu kolotoče a niečo určite aj počas trhov vyskúšame. Tešíme sa aj na večerný program,“ zhodli sa pre náš 
spravodajský portál kamaráti. 

Atmosféru rozbiehajúceho sa Spišského trhu si môžete vychutnať aj na priložených záberoch. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále 
[12.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/volejbal-v-zenskej-extralige-na-uvod/336518-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta 
Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej 

volejbalovej federácie v Bratislave. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 
Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú na 
programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 
na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa 
neprihlásili VK Spišská Nová Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag 

ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC 
Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 

http://spisska.dnes24.sk/a-je-to-tu-spissky-trh-sa-uz-rozbieha-foto-a-video-priamo-z-miesta-303938
http://www.teraz.sk/sport/volejbal-v-zenskej-extralige-na-uvod/336518-clanok.html


14 kôl, záverečné odohrajú 12. januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny 
o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, 
bude v prelínacej súťaži bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-
off sa začne 9. marca, šampión bude známy najneskôr 24. apríla. Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 
2018/19 (sobota 22. septembra): VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza TJ Spartak Myjava - VKP-SPU VK MIRAD 
PU Prešov - TJ Slávia Svidník MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno VK KDS-Šport Košice - COP TrenčínŽreb 
1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad 
Váhom Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova VK Prešov - 
KV MŠK OKTAN Kežmarok 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/hokejosemnastku-caka-prestizny-hli/336553-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann 
V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná 

nominácia do Edmontonu. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 
Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá selekcia je 
v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa mladí 
reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej Bystrice. Po 
prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. Turnaj Hlinka Gretzky 
Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 sa každoročne konal v 
českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 2020 a 2022 ho bude 
hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska.Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 
brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 
Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš)obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan 
Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC 
’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), 
Samuel Kňažko, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK 
Spišská Nová Ves)útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal 

Drábek (Liberec/ČR), Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon 
Jellúš (Lulea HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján 
Lašák (South Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), 
Michal Mrázik (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects 
Hockey Academy/USA), Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále 
[12.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/volejbal-v-zenskej-extralige-na-uvod/336518-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta 
Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej 

volejbalovej federácie v Bratislave. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 
Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú na 
programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 

http://www.teraz.sk/sport/hokejosemnastku-caka-prestizny-hli/336553-clanok.html
http://www.teraz.sk/sport/volejbal-v-zenskej-extralige-na-uvod/336518-clanok.html


na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa 
neprihlásili VK Spišská Nová Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag 

ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC 
Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 
14 kôl, záverečné odohrajú 12. januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny 
o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, 
bude v prelínacej súťaži bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-
off sa začne 9. marca, šampión bude známy najneskôr 24. apríla. Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 
2018/19 (sobota 22. septembra): VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza TJ Spartak Myjava - VKP-SPU VK MIRAD 
PU Prešov - TJ Slávia Svidník MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno VK KDS-Šport Košice - COP TrenčínŽreb 
1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad 
Váhom Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova VK Prešov - 
KV MŠK OKTAN Kežmarok 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Osemnástku čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup: V nominácii aj mikulášski 

hokejisti 
[12.07.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
http://mikulas.dnes24.sk/osemnastku-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup-v-nominacii-aj-mikulasski-
hokejisti-303996 

 
 

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným turnajom Hlinka Gretzky Cup. 
Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. 

V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná 
nominácia do Edmontonu. Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch 
brankárov. 

Do výberu sa dostali aj dvaja hráči z Liptovského Mikuláša – Patrik Kozel a Michal Mrázik. 
Prvá selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej 

prestávke sa mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom 
Banskej Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. 

Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 
sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 
2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska. 

Nominácia SR „18“ na prípravný kemp v Detve: 
- brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák 

(MHKM Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 
- obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta 

Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC ’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC 
Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), Samuel Kňažko, Marko Stacha 
(obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK Spišská Nová Ves) 

- útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal Drábek 
(Liberec/ČR), Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš 
(Lulea HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján Lašák 
(South Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), Michal 
Mrázik (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects Hockey 
Academy/USA), Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Orange: Minulotýždňový výpadok nesúvisel s výmenou siete 
[12.07.2018; zive.sk; zive.sk; 00:00; Filip Maxa] 

 
https://www.zive.sk/clanok/133471/orange-minulotyzdnovy-vypadok-nesuvisel-s-vymenou-siete 

 
 

http://mikulas.dnes24.sk/osemnastku-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup-v-nominacii-aj-mikulasski-hokejisti-303996
http://mikulas.dnes24.sk/osemnastku-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup-v-nominacii-aj-mikulasski-hokejisti-303996
https://www.zive.sk/clanok/133471/orange-minulotyzdnovy-vypadok-nesuvisel-s-vymenou-siete


Filip Maxa 
Operátor tvrdí, že sa výpadok týkal iba 2G siete a so zmenami výrobcu technológií nesúvisí. 
Počas minulého víkendu mal Orange problémy so sieťou vo vybraných lokalitách regiónov Spiš a Gemer. V 

2G sieti bolo niekedy počuť len volajúceho, nie druhú stranu. 
Vzhľadom k tomu, že operátor sa postupne pripravuje na výmenu technológie siete z Alcatelu na tú od Nokie, 

vyvstáva otázka, či tento problém nesúvisel práve s výmenou. 
Čítajte aj Orange: Zrýchlime 4G. Postupne vymeníme sieť 
Operátor to vyvracia. Výpadok vraj nemá nič spoločné s avizovanými zmenami. 
Zisťuje, prečo k problému prišlo 
Spoločnosť tvrdí, že sťažnosti zákazníkov na hluché hovory začali prichádzať dopoludnia a o 15:44 problém 

vyriešil reštartovaním zariadenia. Podľa čitateľov sa problém začal prejavovať už v sobotu večer. 
„Následným šetrením sme zistili, že hluché hovory sa vyskytovali u zákazníkov, ktorí boli pripojení do 2G siete 

pod BSC (sieťový kontrolér) Spišská Nová Ves. Teda problém sa týkal len 2G zákazníkov, ktorí prijímali, alebo 

vytvárali hovory v 2G sieti pod týmto sieťovým kontrolérom,“ tvrdí hovorkyňa Orangeu Alexandra Piskunová. 
Operátor aktuálne v spolupráci dodávateľom preveruje, čo bolo spúšťačom problému. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále 
[12.07.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale-
cl601237.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 
na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. 

Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK Spišská Nová 
Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT 

UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV 
MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. 
januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do 
play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži 
bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, 
šampión bude známy najneskôr 24. apríla. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/19 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 
MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

https://www.24hod.sk/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale-cl601237.html
https://www.24hod.sk/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale-cl601237.html


 
https://www.24hod.sk/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup-cl601275.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 

Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá 
selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa 
mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej 
Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. 

Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 
sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 
2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska. 

Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 
brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 

Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 
obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta 

Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC ’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC 
Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), Samuel Kňažko, Marko Stacha 
(obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK Spišská Nová Ves) 

útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal Drábek (Liberec/ČR), 
Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea 
HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South 
Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), Michal Mrázik (MHk 
32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects Hockey Academy/USA), 
Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

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

 
 

20. A je to tu, Spišský trh sa už rozbieha: FOTO a VIDEO priamo z miesta 
[12.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/a-je-to-tu-spissky-trh-sa-uz-rozbieha-foto-a-video-priamo-z-miesta-303938 

 
 

Opäť sme sa dočkali. V našom meste sa už rozbieha obľúbený Spišský trh. Boli sme sa naň pozrieť aj s 
naším objektívom. 

Milovníci jarmočnej atmosféry si v Spišskej Novej Vsi prídu najbližšie dni na svoje. V našom meste sa už 

rozbieha obľúbené podujatie – Spišský trh. Slávnostné otvorenie sa bude konať v piatok o 18:00 hod na veľkom 
pódiu, kedy okrem skupiny historického šermu – Jágo sa môžeme tešiť aj na bubnovú šou či Lukáša Adamca. 
Prví návštevníci si to na trh namierili už dnes. 

„Práve idem z práce, tak som sa zastavil už na pečenú klobásu a jedno chladené,“ zasmial sa Juraj zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Aj rodinka z Levoče sa zastavila vychutnať si trhovú atmosféru v našom meste. „Máme tu priateľov tak sme to 
spojili. Vždy chodíme hneď na začiatok, kým tu ešte nie je kvantum ľudí,“ prezradili nám. 

Partiu prázdninujúcich detí prilákali na Spišský trh najmä kolotoče a rôzne atrakcie. „Prišli sme sa pozrieť, aké 
sú tu kolotoče a niečo určite aj počas trhov vyskúšame. Tešíme sa aj na večerný program,“ zhodli sa pre náš 
spravodajský portál kamaráti. 

Atmosféru rozbiehajúceho sa Spišského trhu si môžete vychutnať aj na priložených záberoch. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom 
[12.07.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom-cl601211.html 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský 

trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj 
niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. 
V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, 

folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa 
divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS 
Orgonina, Čičanare a Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu ladené, ktoré 
sme ladili do folklóru a počas neho vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, 
Rusínske trio a na záver Lukáš Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu 
zabávať skupina Drišľak a rocková kapela Sága,“ upozornila Kráľová. 

Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 
Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť 
predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru 
Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 

Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 
približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej 
Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa 

premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude 

svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i 
ručnej výroby. 

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

 
 

22. Na Spiši aj trio Kanaďanov, Marshall a Presutti nejdú do nezmána 
[12.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/346143/na-spisi-aj-trio-kanadanov-marshall-a-presutti-nejdu-do-nezmana 

 
 

Spolupráca BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a jej kanadského partnera Niagara River Lions bude pokračovať 

aj v sezóne 2018/19. V novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže si dre Spišiakov oblečie trio basketbalistov, 
ktoré majú korene u “Riečnych levov”. 

Na rozohrávke bude k dispozícii trénerovi Georgiosovi Bitzanisovi Adam Presutti, ktorý si obliekal bielo - 
modrý spišský dres aj v závere minulej sezóny. Do známeho prostredia sa vráti aj Matt Marshall. Jeden z 
najlepšie doskakujúcich hráčov v slovenskej lige sa teší na nové ciele, rozhodne vyššie ako posledné miesto z 
uplynulej sezóny. 

"Už sa neviem dočkať začiatku. Manažment vystaval nový tím, s novým trénerom a smelými ambíciami a je 
na nás hráčoch, aby sme ich naplnili. Po rozhovore s novým koučom mám pocit, že presne vie, čo chce s tímom 
hrať , aké má ciele a ako ich chce dosiahnuť. Verím, že v kabíne vytvoríme pravý tím, a že sa nám bude dariť,“ 
skonštatoval Marshall. 

Novou tvárou, ktorá “ochutná” slovenskú najvyššiu súťaž bude odchovanec kanadskej University Carleton - 
Joe Rocca. 193 cm vysoký a 87 kg vážiaci basketbalista odohral ostatnú sezónu v tíme Niagara River Lions. V 
tamojšej najvyššej súťaži NBL Canada nastúpil na 20 zápasov. V priemere odohral 12,4 minút, nastrieľal 5,7 
bodu (48,5% úspešnosť streľby) a doskočil 1,9 lopty. 

"Najväčšou Joovou zbraňou je schopnosť vystreliť z akejkoľvek pozície, v tom je veľmi silný. Určite nám 
pomôže na pozícii 2, 3, na tieto posty má výborné fyzické predpoklady. Očakávam, že dodá tímu energiu a nájde 
riešenie ak súper ´zavrie´ podkošový priestor. Verím, že aj on zapadne do tímu ľudsky a bude pre družstvo 
ozajstnou posilou,“ zhodnotil svojho nového zverenca tréner BK 04 AC LB Georgios Bitzanis na webe basketball-
snv.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Osadníci obyvateľov Krompách ohrozujú kameňmi a rabujú v záhradkách 
[12.07.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MS] 

https://sport.aktuality.sk/c/346143/na-spisi-aj-trio-kanadanov-marshall-a-presutti-nejdu-do-nezmana


 
https://www.noviny.sk/krimi/352589-osadnici-obyvatelov-krompach-ohrozuju-kamenmi-a-rabuju-v-
zahradkach 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Obyvatelia krompašskej ulice sa boja letných prázdnin. Dôvodom sú problematickí 

susedia z neďalekej osady. Doslova ich terorizujú. Kameňmi ohrozujú postihnutého muža aj psa. 
Obyvatelia jednej ulice v Krompachoch tvrdia, že sa im tu žilo veľmi dobre. Až kým sa im pred niekoľkými 

rokmi neprisťahovali susedia do neďalekej osady. Odvtedy sa boja o svoj život, zdravie a majetok. 
“Mamka nebohá chovala kačky, kury, husi. Za socializmu nezmizlo nič. Než prišli títo tu, tak hovorím, koniec,” 

hovorí pre TV JOJ jeden z obyvateľov Krompách Štefan Džadžan. 
Problém tu trvá už dlhé roky. Cez školský rok majú obyvatelia pokoj. No počas dvojmesačných prázdnin sa 

situácia radikálne mení. “V škole dostávali jesť, normálne desiaty zadarmo. Teraz nedostávajú nič, deti vyženú 
vonku,” vysvetľuje Štefan Džadžan. 

Nájazdy a útoky 
Krompašanov potom čakajú nájazdy na ich záhradky. Páchateľov nezastaví ani ohradený pozemok pletivom. 

Buď ho prelezú, alebo si vytvoria diery. No začali aj s útokmi 
“Kamene hádžu, porozbíjali mi všetky okná. Ja som ich vymenil a znova mi porozbíjali. Tak som ich zadebnil. 

Kamene hádžu aj po psovi. Konáre polámali,” hovorí Štefan Džadžan, ktorý žije so svojím ťažko postihnutým 
bratom. Ten si ani nemôže oddýchnuť na balkóne. Neraz sa stal živým terčom. Štefan dodáva, že keby nemal 
postihnutého brata, do 24 by sa z Krompachov odsťahoval. 

Ako hovorí ďalšia obyvateľka, každý deň volá policajtov - nielen mestských ale aj štátnych. Na tých 10 minút, 
kým prídu muži zákona, je pokoj. Potom je to podľa nej opäť to isté. 

Obyvatelia domov páchateľov poznajú. Tí pochádzajú z osady ktorá sa od nich nachádza iba necelých 100 
metrov. “Tieto problémy vlastne pretrvávajú už niekoľko rokov. Snažíme sa to riešiť mestskou políciou, je tam 
zvýšený dohľad,” uviedol viceprimátor mesta Krompachy Ladislav Barbuš. 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

24. V ženskej extralige na úvod repríza finále, mužský majster Prievidza začne v 

Starej Ľubovni 
[12.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-
zacne-v-starej-lubovni 

 
 

Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej sezóny 2018/2019 súbojom 
na palubovke VKM Stará Ľubovňa. 

V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU 
privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/2019, ktorý sa uskutočnil v sídle 
Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. 

V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej 
časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým 
doma aj vonku. Následne vzniknú dve nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou 
najlepších odštartuje 16. marca, majster bude známy najneskôr 4. mája. 

Extraliga žien sa začne 29. septembra; ako je známe, bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK 
Spišská Nová Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri 

merania síl: HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK 
Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. 

Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V 
nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý 
neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy 
západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, šampión bude známy najneskôr 24. apríla, informuje web 
SVF. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/2019 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 

https://www.noviny.sk/krimi/352589-osadnici-obyvatelov-krompach-ohrozuju-kamenmi-a-rabuju-v-zahradkach
https://www.noviny.sk/krimi/352589-osadnici-obyvatelov-krompach-ohrozuju-kamenmi-a-rabuju-v-zahradkach
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-zacne-v-starej-lubovni
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-zacne-v-starej-lubovni


MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/2019 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Spišský dres si oblečie aj trio Kanaďanov 
[12.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20869065/spissky-dres-si-oblecie-aj-trio-kanadanov.html 

 
 

Marshall a Presutti nejdú do neznáma. Novou tvárou je Joe Rocca. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES . Spolupráca BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a jej kanadského partnera Niagara 

River Lions bude pokračovať aj v sezóne 2018/19. 
V novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže si dres Spišiakov oblečie trio basketbalistov, ktoré majú korene 

u “Riečnych levov”. 
Na rozohrávke bude k dispozícii trénerovi Georgiosovi Bitzanisovi Adam Presutti, ktorý si obliekal bielo - 

modrý spišský dres aj v závere minulej sezóny. 
Do známeho prostredia sa vráti aj Matt Marshall. 
Jeden z najlepšie doskakujúcich hráčov v slovenskej lige sa teší na nové ciele, rozhodne vyššie ako posledné 

miesto z uplynulej sezóny. 
"Už sa neviem dočkať začiatku. Manažment vystaval nový tím, s novým trénerom a smelými ambíciami a je 

na nás hráčoch, aby sme ich naplnili. Po rozhovore s novým koučom mám pocit, že presne vie, čo chce s tímom 
hrať , aké má ciele a ako ich chce dosiahnuť. Verím, že v kabíne vytvoríme pravý tím, a že sa nám bude dariť,“ 
skonštatoval Marshall. 

Nová tvár 
Novou tvárou, ktorá “ochutná” slovenskú najvyššiu súťaž, bude odchovanec kanadskej University Carleton - 

Joe Rocca. 
193 cm vysoký a 87 kg vážiaci basketbalista odohral ostatnú sezónu v tíme Niagara River Lions. 
V tamojšej najvyššej súťaži NBL Canada nastúpil na 20 zápasov. 
V priemere odohral 12,4 minúty, nastrieľal 5,7 bodu (48,5% úspešnosť streľby) a doskočil 1,9 lopty. 
"Najväčšou Joovou zbraňou je schopnosť vystreliť z akejkoľvek pozície, v tom je veľmi silný. Určite nám 

pomôže na pozícii 2, 3, na tieto posty má výborné fyzické predpoklady. Očakávam, že dodá tímu energiu a nájde 
riešenie ak súper ´zavrie´ podkošový priestor. Verím, že aj on zapadne do tímu ľudsky a bude pre družstvo 
ozajstnou posilou,“ zhodnotil svojho nového zverenca tréner BK 04 AC LB Georgios Bitzanis na webe basketball-
snv.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Bardejov odohral tri prípravné zápasy, zostavuje káder 
[12.07.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Juraj Ščerbík] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20866380/bardejov-odohral-tri-pripravne-zapasy-zostavuje-kader.html 

 
 

Druhá liga sa začína na budúci víkend. 
Bardejovskí futbalisti 
(3 fotografie) 
BARDEJOV. Ani nie o dva týždne sa otvoria brány druhej najvyššej súťaže. Partizán Bardejov sa v úvode 

predstaví v Žiline. 
Po výhre v Kračúnovciach a remíze s poľským mužstvom 3. ligy z Pruszkówa si Partizán poradil s nováčikom 

súťaže. 
Nad mužstvom z Lipian vyhrali bardejovskí borci 2:1. 
Oba tímy sa veľmi dobre poznajú. Veď v skupinovej druhej lige sa Odeva takmer dostala do nadstavbovej 

časti. 
Partizán sa nemôže spoliehať na hráčov, ktorí majú zastavenú činnosť Slovenským futbalovým zväzom. 
Niekoľkí kočovní futbalisti sú opäť doma. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20869065/spissky-dres-si-oblecie-aj-trio-kanadanov.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/20866380/bardejov-odohral-tri-pripravne-zapasy-zostavuje-kader.html


Nechýbajú ani legionári, s ktorými bol prezident klubu Stanislav Soroka po skončení minulej sezóny 
nespokojný. 

Michal Hamuľák, Vladimír Andraščík a donedávna tréner starších dorastencov Jozef Kukulský nemôžu kvôli 
podozreniu z manipulácie zápasov pokračovať v športovej príprave. 

Kádre budú tvoriť dlho 
Kormidelník Partizána Jozef Daňko vystriedal viac ako dvadsať hráčov. 
„Ešte v stredu minulý týždeň prišli noví hráči, ktorých sme si vytypovali. Prvýkrát sme hrali spolu proti 

Lipanom. Je to špecifická príprava, ktorú som ešte nezažil. Jeden tréning, jeden zápas, musíme byť trpezliví. 
Mužstvo budeme dotvárať aj počas súťaže. Chceli by sme to poskladať tak, aby sme nemali problémy ako na 
konci minulej sezóny.“ 

Legionári sú na scéne 
„Budeme to budovať celú jesennú časť. Trénujeme ani nie mesiac. Prišli aj mladí perspektívni hráči. Naši 

odchovanci sa musia ešte rok, dva pripravovať, aby dozreli na 2. ligu. Máme tu aj skúsených hráčov z Prešova, s 
ktorými sa klub dohodol. Katona, Lipták a Dupkala sa potrebujú zohrať, aby súčinnosť formácií bola na úrovni. 
Kondičnú stránku musíme prispôsobiť úvodným zápasom, aby nepôsobili unaveným dojmom. Potrebovali by sme 
viac pobehať. No tí, čo prišli neskoro, sa musia usilovať. Všetci sú profesionáli, vedia, o čo hrajú. Niektorí majú 
ambície dostať sa do vyšších súťaží. Viac čakám od legionárov.“ 

Domáci odchovanci 
„Trénoval som ich v staršom doraste. Po Belunkovi a Piter-Pangrácovi nastupujú Theis s Didikom. Musia 

pravidelne hrávať ťažké zápasy v kvalitnej súťaži. Na to ešte potrebujú rok, možno aj dva. Nemôžu sa uraziť, 
musia na sebe pracovať. Už v jarnej časti sme spo-znali kvalitu. Prišli mužstvá, ktoré boli piliermi v 1. lige. Mali by 
sme vstúpiť do súťaže pozitívne.“ 

Odvážni amatéri z Lipian 
Skupinovú 3. ligu vyhrala Odeva. Štefan Jacko útroby Partizána pozná veľmi dobre, teraz kaučoval 

ambiciózny tím. 
„Všetci sme amatéri, chodíme do práce. Uvažovali sme o postupe a budeme stavať na tých, ktorí si to 

vybojovali. Nastane ešte pohyb, ale kostra mužstva zostane. Výkonnosť z 3. ligy chceme vylepšiť tak, aby sme 
tam zohrali dôstojnú úlohu.“ 

Vedia, čo ich čaká 
„Vedeli sme, do čoho ideme. Väčšia časť klubov pracuje na profesionálnej báze. Riskli sme to, s chlapcami 

sme sa dohodli, že 2. ligu si vyskúšame. Spoliehame sa na prístup z minulej sezóny. K tomu treba ešte niečo 
pridať. Chodil som na zápasy, mužstvá sú kvalitné. Máme nových hráčov. Špak zo Stropkova, Šoltés je 
odchovancom Bardejova, Vilkovský zo Spišskej Novej Vsi. Martoňák sa vrátil z Lokomotívy Košice a Haščák z 

Podbrezovej. Brankár Kapráľ prišiel zo Sabinova. Uvidíme, ako sa tento káder bude javiť. Možno ešte jeden, 
dvaja odídu, alebo prídu. Kvalitných hráčov v regióne nie je dostatok.“ 

Tri prípravné zápasy 
Po troch prípravných zápasoch nie je jednoduché určiť káder Partizána do súťaže. 
Partizán – MKS ZNICZ Pruszków 1:1 (0:0) 
60. Staško (11 m), 66. Kinaist. 
V oboch zápasoch oblieklo dres Bardejova 21 hráčov. Do brány Partizána sa zo Skalice vrátil Čikoš-Pavličko. 

Páskou kapitána bol označený Milunovič, ktorý naposledy hral v poľskom Rzeszowe. Príležitosť dostali aj najlepší 
strelci z nižších súťaží. Juraj Kaminický z Krompách v 3. lige a Patrik Rindoš z Plavnice vo 4. lige. Miroslav 
Hanuščák sa vrátil z Gerlachova a Michal Kohút skúšal z Prešova. 

Nechýbali málo výrazní futbalisti tmavej pleti v minulej sezóne Suwahla, Sandos a Sarki. Glebko mal posilu v 
rodákovi Ročevovi z Bieloruska. 

Káder Partizána: Gmitter, Čikoš-Pavličko – Kaminický, Kohút, Belunek, Siwahla, Góra, Didik, Hanuščák, 
Milunovič, Rindoš, Lukáč, Sandos, Staško, Imrich, Theisz, Glebko, Ročev, Sarki, Ducár, Piter-Pangrác 

Bardejov – Lipany 2:1 (0:0) 
Milunovič, Staško – Janič. Partizán: 1. polčas: Čikoš-Pavličko – Didik, Kamenický, Lukáč, Ročev, Lipták, 

Katona, Dupkala, Milunovič, Sarka, Staško; 2. polčas: Gmitter – Košč, Pangrác, Hanuščák, Theis, Glebko, 
Siwahla, Imrich, Santos. 

Odeva: 1. polčas: Bartoš, Blaško, Špak, Štefčák, Bujňák, Dlugoš, Kráľovič, Hirka, Janič, Jurko, Volkovský; 2. 
polčas: Kapraľ, Kamenec, Popovec, Gomoľa, Krafčík, Šoltés, Haščák, Ontko, Martoňák. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Deti zo susednej ulice im kradnú úrodu a rozbíjajú okná 
[12.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20869430/deti-zo-susednej-ulice-im-kradnu-urodu-a-rozbijaju-okna.html 

 
 

Kamene neraz hádžu aj do ľudí. Polícia o problémoch v Krompachoch vie. 
Krompachy SNP krádeže kamene 
(9 fotografií) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20869430/deti-zo-susednej-ulice-im-kradnu-urodu-a-rozbijaju-okna.html


KROMPACHY. O letnej pohode sa na Ulici SNP v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) nedá ani hovoriť. 

Ľuďom, ktorí tam bývajú, každý deň znepríjemňujú život neprispôsobiví susedia zo susednej Družstevnej 
ulice. 

Poškodené ploty, rozbité okná, krádeže ovocia i zeleniny, taká je nepríjemná realita Krompašanov. 
Polícia eviduje pravidelné sťažnosti na rušenie verejného poriadku. 
Mesto na situáciu reaguje zvýšeným počtom hliadok. 
Zničený plot, krádeže, rozbité okná 
Štefan Džadžan (74) žije na Ulici SNP niekoľko rokov. 
Do rodinného domu sa presťahoval po smrti matky. Musel sa postarať o postihnutého brata. 
„Nebohá mama chovala kačky, husi, pestovala zeleninu, ovocie. Nikdy nič nezmizlo. Od revolúcie sa situácia 

značne zhoršila. V poslednom období je to neúnosné,“ posťažoval si Krompašan. 
Problémom sú deti a maloletí. 
„Plot z pletiva mi doslova rozplietli alebo rozstrihli, aby sa dostali do záhrady. Berú všetko, čo nájdu. Olamujú 

ovocné stromy. Kradnú zeleninu. Aby toho nebolo málo, hádžu do nás kamene. Už niekoľkokrát mi porozbíjali 
okná. Už ich ani nezasklievam, len zakrývam škatuľami, neoplatí sa. Mám postihnutého brata, ktorý zvykne 
sedávať na balkóne, kamene hádžu aj do neho. Pes, keď na nich zašteká, dostane kameňom tiež. Kamene veľké 
ako päsť mi poškodili aj strechu. Človek sa bojí aj o vlastný život,“ priblížil nepríjemné skúsenosti Džadžan. 

Podľa jeho slov práve obdobie letných prázdnin je z celého roka najhoršie. 
((piano)) 
„V škole majú čo jesť, vtedy chodia zriedkavejšie. Keď sú prázdniny, mám ich tu už od rána. Prejdú úzkym 

chodníkom odzadu záhrady a už vyčíňajú. Nemajú rešpekt pred nikým. Už som si aj plot vymenil a nahradil 
železným. Navrchu som natiahol ostatný drôt, aj ten prelezú. Som v koncoch,“ doplnil. 

Na prácu polície si nesťažuje. 
„Vždy, keď ich zavoláme, prídu. Aj štátna polícia, aj mestskí policajti. Ale keď odídu, tie ataky sú znova, aj 

niekoľkokrát za deň. Problém sú zlé zákony v štáte. Pokiaľ sa nezmenia a nebudú prísnejšie, stále nás budú 
terorizovať,“ zamyslel sa dôchodca. 

Neter chceli okradnúť 
Nielen on, rovnaké skúsenosti majú aj jeho susedia. 
Marta Roháľová žije na ulici 10 rokov. Kamene, ktoré deti a mládež hádžu, jej porozbíjali strechu. 
„Susedke rozbili okno, polámali plot, rozbili zvonček. Nám denno-denne hádžu kamene do domu, záhrady. Aj 

ja sa starám o postihnutého brata. Keď je pekne, dala by som ho aj na slnko do záhrady, ale bojím sa, že mu 
nejakým kameňom rozbijú hlavu. Neter išla do obchodu a nejaký sfetovaný chlapec ju chcel okradnúť o nákup. 
Iný ju zasa z ničoho nič udrel do hlavy, priamo v obchode. Naozaj máme obavy o svoje životy,“ doplnila Marta. 

Aj ona potvrdila, že sú to 10 až 14-ročné deti, ktoré ich doslova „terorizujú“. 
„Pýtam sa, kde sú rodičia. Prečo sa nestarajú, čo ich deti robia? Hlavné je, že berú na ne rôzne dávky od 

štátu,“ dodala Krompašanka. 
O krádežiach nevedia 
Iveta Tulejová býva na Družstevnej ulici, hneď za domom Štefana Džadžana. 
V dome žije s nevestou a siedmimi vnúčatami. Syna má v Anglicku. 
Nevie o tom, že by jej vnúčatá robili zle, kradli či hádzali kamene. 
„Ja ich tam neposielam. Možno sú to deti od susedov. Ja som veľmi chorá, trápi ma tlak, mám cukrovku, zle 

sa mi dýcha a zle vidím. Nestíham okolo vnúčat,“ povedala nám Krompašanka. 
Viac hliadok aj kamery 
Podľa slov krompašského viceprimátora Stanislava Barbuša (Smer), problémy v okrajových častiach mesta sú 

dlhoročné. 
„Vieme o nich a snažíme sa ich riešiť. V danej lokalite sme zvýšili hliadkovanie mestskej polície. Máme 

kamerový systém, ktorý nám pomáha. Nemáme však stopercentné pokrytie kamerami tak, ako by sme chceli a 
potrebovali. Problémy sú vo viacerých častiach mesta a, bohužiaľ, nevieme naklonovať policajtov, aby boli všade. 
Problémy riešime operatívne a reagujeme na sťažnosti obyvateľov mesta,“ uviedol Barbuš. 

Mesto za posledné roky bolo viackrát úspešné v žiadostiach o dotácie na rozšírenie kamerového systému. 
Uchádza sa o ďalšie prostriedky. 
Potrebné je však nielen navýšenie počtu kamier, ale aj nový server, ktorý by to utiahol. 
Polícia zvýšila výkon v teréne 
Podľa slov košickej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej, Obvodné oddelenie Policajného zboru v 

Krompachoch evidujeviaceré telefonické oznámenia vo veci rušenia verejného poriadku v okolí Ulice SNP v 
Krompachoch, ktoré sú polícii známe aj z jej vlastnej činnosti, pretože rušenie verejného poriadku v tejto lokalite 
sa takmer každoročne počas leta opakuje, pričom z väčšej časti je zapríčinené zvýšeným pohybom maloletých 
osôb z neďalekej Družstevnej ulice počas letných prázdnin. 

„OO PZ Krompachy na vzniknutú situáciu každoročne reaguje zvýšeným výkonom služby v dotknutej lokalite, 
pričom policajné hliadky venujú zvýšenú pozornosť a dohliadajú nad dodržiavaním verejného poriadku nielen na 
dotknutej ulici (SNP), ale aj na priľahlých uliciach a v okolí železničnej stanice. V problematických úsekoch 
vykonávajú policajné hliadky pešiu hliadkovú činnosť. Zvýšený výkon služby je zabezpečený aj počas tohtoročnej 
letnej turistickej sezóny, teda počas celých prázdnin a ďalej podľa vývoja situácie,“ informovala hovorkyňa. 

[Späť na obsah] 

 
 



28. Levočské kúpele navštevovali hostia až z Egypta 
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Novoveské mali vlastnú elektráreň. 
SPIŠ. 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. 

Kúpele v Lučivnej založil v roku 1872 gróf Donát Várady-Szakmáry. 
Jedným z impulzov na ich výstavbu bolo vybudovanie košicko-bohumínskej 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. 
((piano)) 
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. 
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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 kúpe le, 

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 

Novoveské kúpele okolo roku 1900. (zdroj: archív Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi) 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Kam za kultúrou - štvrtok 12. júla 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.10, 18.30, 19.50, 3D o 15.10, 17.30, 

Kým prišla búrka o 16.00, 18.40, Mrakodrap o 20.30, Jurský svet: Zánik ríše o 15.40, 3D o 13.00, 3D o 13.20, 
18.10, Ant-Man a Wasp o 15.30, 20.50, 3D o 13.00, Debbina 8 o 16.20, Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema 
o 13.35, Luis a ufóni o 13.10, Manžel na skúšku o 20.50, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 21.00, Pat a 
Mat opäť v akcii o 14.30, Prvá očista o 21.00, Psí detektív o 15.50, Sicario 2: Soldado o 20.00, Som sexy o 18.00, 
Taguj! o 17.50, Ukradnutá princezná o 13.30, 

ARTMAX KONCERT - Muse: Drones World Tour o 19.00 hod., 
STER CENTURY CINEMAS - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.40, 14.20, 15.40, 18.50, 3D o 

15.00, 16.40, Kým prišla búrka o 18.10, Mrakodrap o 20.20, 3D o 18.20, Ant-Man a Wasp o 16.00, 19.50, Manžel 
na skúšku o 20.10, Prvá očista o 20.30, Som sexy o 16.30, Jurský svet: Zánik ríše o 14.00, 17.20 hod., ÚSMEV - 
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 17.00, Posledná rodina o 18.50, Kým prišla búrka o 21.10 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.40, 

14.20, 15.40, 3D o 15.00, 16.40, Kým prišla búrka o 18.10, Mrakodrap o 20.20, 3D o 18.20, Ant-Man a Wasp o 
16.00, 19.50, Manžel na skúšku o 20.10, Jurský svet: Zánik ríše o 17.20 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
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; 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.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 
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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) - BRAVO - Okohra - interaktívna 
výstava pre deti (do 2. 9.), LitPark - Československá štátnosť 1918 (do 31. 8.); Mesiac autorského čítania 2018: 
Zbigniew Machej (PL), Haydar Ergülen (TUR) od 18.00 do 20.00 hod., ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 
18) - Ivan Čavić – Day (1) 48 (do 13. 7.), 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: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 
KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, 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 - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, 16.10, 18.30, 3D o 15.10, 17.30, 

Kým prišla búrka o 20.30, Mrakodrap o 18.10, 3D o 20.00, Jurský svet: Zánik ríše o 13.00, 3D o 18.20, Ant-Man a 
Wasp o 15.30, 20.50, Luis a ufóni o 13.30, Manžel na skúšku o 21.00, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný o 
15.50, Pat a Mat opäť v akcii o 13.20, Prvá očista o 21.00, Psí detektív o 13.40, Sicario 2: Soldado o 15.40, 
ARTMAX KONCERT - Muse: Drones World Tour o 19.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka o 15.10, 18.30, 3D o 16.10, Kým prišla búrka o 20.00, Mrakodrap o 17.30, Ant-Man a 
Wasp o 20.30, Manžel na skúšku o 18.10, Prvá očista o 15.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Prvá očista 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.), 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.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 
- 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; Výstava: Nowy sacz – Nyiregyhaza – Prešov (do 
31. 8.), 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, 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; 
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.) 
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30. Spišský trh štartuje, na námestí sa rozloží päťsto stánkarov 
[12.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20869053/spissky-trh-startuje-na-namesti-sa-rozlozi-patsto-stankarov.html 

 
 

Pripravené sú aj kultúrne podujatia. 
Spišský trh 2017 
(15 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský trh, ktorý tento 

rok zapíše už svoj 63. ročník. 
Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. 
"Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 750. výročia prvej písomnej zmienky o 

Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní," informovala zástupkyňa riaditeľa mestského kultúrneho centra 

Magdaléna Kráľová. 
Piatkový program 
V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, 

folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. 
Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné 

zvyky FS Orgonina, Čičanare a Čačina. 
“Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu, ktoré sme ladili do folklóru a počas neho 

vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, Rusínske trio a na záver Lukáš 
Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu zabávať skupina Drišľak a rocková 
kapela Sága,” upozornila Kráľová. 

Sobotňajší program 
Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 

Štefana Cínu. 
Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť predstavia 

zahraniční folkloristi. 
Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru Levočan. 
O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 
Zhruba päťsto stánkov 
Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 

približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. 
Už tradične nebudú v Spišskej Novej Vsi chýbať kolotoče. 

Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa premiestnilo do 
obchodného centra. 

Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 
ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. 

Okrem slovenských bude svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, 
zdravého životného štýlu i ručnej výroby. 
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31. Troligove sny o prešovskom zimnom štadióne chce naplniť syn 
[12.07.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; Michal Frank;Peter 

Jabrik] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20868647/troligove-sny-o-presovskom-zimnom-stadione-chce-naplnit-
syn.html 

 
 

Tomáš: Pustíme sa do toho na 120 percent. 
Havária vrtuľníka vo Veľkom Šariši 
(15 fotografií) 
PREŠOV. Napriek tragickej podnikateľovej smrti by mohol v Prešove vyrásť nový zimák. Niesol by jeho meno. 
Na prešovskom Sídlisku III, vedľa dopravného ihriska, mal do konca tohto roka vyrásť nový zimný štadión. 
Syn: Chcem pokračovať v otcových šľapajachSyn Tomáš v drese popradského hokejového klubu. (zdroj: HK 

Poprad) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20869053/spissky-trh-startuje-na-namesti-sa-rozlozi-patsto-stankarov.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/20868647/troligove-sny-o-presovskom-zimnom-stadione-chce-naplnit-syn.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/20868647/troligove-sny-o-presovskom-zimnom-stadione-chce-naplnit-syn.html


Investorom mal byť prešovský podnikateľ Marián Troliga (†63). 
Jeho nečakaná tragická smrť pri sobotňajšej havárii vrtuľníka vo Veľkom Šariši, ktorý sám pilotoval, vyvolala 

otázniky nad budúcnosťou tohto ambiciózneho projektu. 
„Určite by sme chceli pokračovať v otcových víziách a snoch. Teraz však nastane veľmi ťažké obdobie, počas 

ktorého sa budú musieť zastabilizovať nejaké záležitosti a potom by sme sa chceli do toho pustiť,“ uviedol v 
stredu pre Korzár Troligov syn Tomáš (34). 

Samotný podnikateľ napriek veľkej viere, že sa štadión zrealizuje, priznal, že si dali s termínom dokončenia v 
novembri – decembri „nôž na krk“. 

Povedal to v poslednom rozhovore, ktorý poskytol len niekoľko dní pred náhlym odchodom týždenníku MY 
Prešovské noviny. 

Prečítajte si tiež:Po každom by malo niečo ostať. Posledný rozhovor s Mariánom Troligom 
Dúfal však, že ani v prípade nejakého zabrzdenia by výstavbe nemalo nič zabrániť… 
„V tejto chvíli sa neviem vyjadriť, či to bude alebo nebude. Som však v tomto stále optimista. Čas ukáže. My 

chceme. My všetci, ktorí to začali, zúčastnili sa, robili na tom zo srdca a dávali do toho všetko. Uvidíme, čo z toho 
v budúcnosti bude,“ poznamenal Tomáš k plánovanému termínu ukončenia výstavby štadióna. 

Zaujímalo nás, či nepremýšľali o tom, že by v prípade naplnenia otcových vízií niesol štadión jeho meno. 
„Určite by niesol jeho meno. On ten štadión veľmi chcel a robil to zo srdca,“ zareagoval jednoznačne Troligov 

syn. 
Prečítajte si tiež:Vo Veľkom Šariši havaroval vrtuľník, o život prišiel známy podnikateľ 
Extraligový hokejista potvrdil, že obdobie, ktoré príde teraz, mu momentálne nedovoľuje aktívne hrať hokej. 
„Bolo by to veľmi ťažké. Musím sa na 120 percent venovať firme. Budem už mať aj svoj vek, ale neviem teraz 

naisto povedať, či to bude znamenať koniec mojej hokejovej kariéry. Premýšľam teraz nad mnohými vecami, 
takže áno, je tu i úvaha o konci, no nič nie je definitívne.“ 

Tomáš pôsobil naposledy v Poprade, ale na východe aj v Spišskej Novej Vsi, Košiciach či rodnom Prešove. 

Obliekal napríklad i dres Dukly Trenčín, kde bol jeho otec dlhoročným akcionárom a členom predstavenstva. 
Podnikateľ chcel stavať štadión za 4 milióny eur 
V poslednom rozhovore pred smrťou M. Troliga podrobne popísal svoj zámer výstavby štadióna i to, ako by 

mal hokej v metropole Šariša fungovať v budúcnosti. 
Prečítajte si tiež:Vyšetrovanie pádu vrtuľníka: Nevyzerá to na technickú poruchu 
Okrem ľadovej plochy a hľadiska so zhruba 500 miestami má byť pri novom športovom stánku aj parkovisko 

so 140 miestami. 
Projekt za 4 milióny eur mal byť financovaný výlučne zo strany investora. 
Troligovi len nedávno odklepli prešovskí poslanci odpredaj mestského pozemku za jedno euro. 
Vyvolalo to aj kritiku, na ktorú zareagoval v rozhovore podnikateľ tým, že z jeho strany išlo o podanú ruku 

mestu. 
„Tak by si to mali uvedomiť ľudia. Nie ohovárať, že dostanem pozemok za euro a čo z toho mám. Je to pomoc 

mládeži, všetkým klubom. Choďte za podnikateľmi a opýtajte sa, kto postaví štadión, keď dostane za euro 
pozemok. Garantujem vám, že ani jeden. Jedine, kto má pre to srdce,“ tvrdil krátko pred tragédiou Troliga. 

Nevyužívaný pozemok mal predtým v prenájme už od roku 1996. Poukázal na to, že keď tam vyrastie štadión, 
pôjde len na daň z nehnuteľnosti mestu 50-tisíc eur ročne. 

K odkúpeniu pozemku za euro poznamenal, že to bola jedna z ciest, ako znížiť náklady. 
Mal veľké plány aj s prešovským hokejom 
Ak sa Troligov štadión predsa len zrealizuje, v Prešove by časom boli spolu s hlavnou a tréningovou halou v 

momentálne pre rekonštrukciu zavretom veľkom štadióne štyri ľadové plochy. 
V rozhovore avizoval, že by sa chcel okrem snov o extralige zamerať aj na mládež. 
„Školy by od piatej triedy mali medzi sebou hrať hokej – učiť sa už od škôlky. Malo by to byť na spôsob 

akadémie, ako bolo aj bežné za socializmu, keď školy hrali medzi sebou. Na tom by som sa chcel podieľať, aby 
sa to vybudovalo a školy by nemali hokejistov, z ktorých by bol nábor, ale výber. Tým pádom by sme mali A 
mužstvo a veľa reprezentantov.“ 

Jeho predstavou bolo, že v budúcnosti by na veľkom štadióne pôsobilo extraligové mužstvo a na tom jeho 
menšom by mal svoj domov prvoligový tím. 

Na všetkých ľadových plochách predpokladal dosť priestoru pre verejné korčuľovanie, školy i ďalšie kluby, 
nielen mládežnícky hokej, ale aj ženský, krasokorčuľovanie i rýchlokorčuľovanie. 

Chcel, aby po ňom niečo ostalo 
K tomu, prečo sa do výstavby štadióna pustil, podotkol podnikateľ Troliga, že ekonomicky takáto veľká 

investícia nedáva zmysel. 
Chcel si však naplniť sen, aby Prešov na Slovensku niečo znamenal, mal prvú veľkú hokejovú akadémiu a 

zaručenú budúcnosť. 
„Po každom by tu malo niečo ostať. Ale hlavná vec je, že ja vidím budúcnosť v mládeži. Vidím, že mladí ľudia 

dnes málo športujú, majú málo športovísk a vidím, že tretie najväčšie mesto môže hrávať extraligu a môže byť v 
nej na popredných miestach. To sú tie vízie. Určite nie brať z toho a zbohatnúť. Skôr hľadať a dávať do toho,“ 
zdôraznil s tým, že to berie ako „investíciu zo srdca“. Inak by do nej nešiel. 

„My to v Prešove ešte nevidíme, ale čo chodím po iných mestách, hokej sa začína veľmi slušne rozvíjať a 
začína to fungovať. Nerobil by som to iba tak. Keď si niekto myslí, čo za to mám, tak ja za to mám výsledky. Keď 
budú úspešné deti, bude úspešný Prešov. Deti sú budúcnosť, robím to kvôli nim, čo možno niekto nechápe. 
Zatiaľ, čo som povedal, som aj spravil…“ 

Žiaľ, jemu osud nedoprial naplniť to. 



Troliga mladší potvrdil, že otec chcel zabezpečiť pre mladých hokejistov také podmienky a všetko potrebné, 
aby sa netrápili tým, či budú mať na výstroj. 

Zaujímalo nás, či má podobné ambície ohľadom mládeže aj on. 
„Otec mal svoje vízie, s ktorými sa podelil, ale nie úplne s každým a so všetkým. Ale áno, aj my máme vízie, 

chceli by sme hokejovú extraligu i prvú ligu, hokejovú akadémiu, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie atď. Ale 
nielen to. My sme chceli, aby všetky športy v Prešove fungovali na takej vysokej úrovni, aby sa ľudia a najmä deti 
mali dobre a športom sa zabávali. Presne tak, ako to bolo napríklad aj v časoch môjho detstva,“ uzavrel Tomáš 
deň pred poslednou rozlúčkou s jeho otcom. 

(zdroj: MT Troliga) 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 12. júla 
[12.07.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 
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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, 

Gelnica 
Lekáreň GELNICA, Športová 46 
Rožňava 
Lekáreň AZA, Námestie baníkov 20/36; Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 
St. Ľubovňa 
Lekáreň Adria, Obrancov mieru 3 
Poprad 
Lekáreň ADUS, Mnoheľova 2 
Humenné 
Lekáreň pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Lekáreň Dr. Max, Námestie slobody 969 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULKA, Hollého 189/4 
Snina 
Lekáreň Dr. Max, Študentská 1438/1 
Trebišov 
Lekáreň TILIA, Komenského 2137/65 
Michalovce 
Lekáreň FARMÁCIA, Nám. Osloboditeľov 945/15 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 
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https://korzar.sme.sk/c/20867234/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-12-jula.html


33. Memoriálu A. Nagya sa zúčastní aj Tittel 
[12.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; red.] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20868531/memorialu-a-nagya-sa-zucastni-aj-tittel.html 

 
 

Spišskonovoveský futbalový štadión bude hostiť už 8. ročník memoriálu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišskonovoveský futbalový štadión bude v sobotu 14. júla hostiť už 8. ročník 

Memoriálu Alexandra Nagya – turnaj bývalých futbalových hráčov. 
Ide o jedno z najtradičnejších futbalových podujatí na Spiši, ktorým si klub pripomína skvelého športovca, 

trénera a najmä človeka Alexandra Nagya. 
Účastníkom tohtoročného podujatia budú výbery bývalých futbalistov z poľského Noweho Saczu (obhajca 

prvenstva), Lokomotívy Košice, Popradu a samozrejme domácej Spišskej Novej Vsi. 

„Alexander Nagy bol významnou futbalovou osobnosťou nielen na Spiši. 
Spomienkový turnaj na neho sa stal už neodmysliteľnou súčasťou sprievodného programu počas konania 

Spišských trhov,“ uviedol manažér FK Spišská Nová Ves Patrik Brezovaj. 

„Na podujatí sa stretnú priatelia zo zelených trávnikov, ktorí si zaspomínajú na svoje najlepšie futbalové roky. 
Teší nás, že memoriál tohto roku svojou návštevou poctí aj bývalý výborný slovenský reprezentant a trojnásobný 
najlepší slovenský futbalista Dušan Tittel.“ 

Vlasta Nagyová, manželka Alexandra Nagya, každoročne podujatie prežíva s veľkými emóciami. 
„Som úprimne vďačná partii okolo Patrika Brezovaja, že takto krásne si rok čo rok spomínajú na môjho 

manžela. V dnešnej hektickej dobe je to vzácna udalosť,“ poznamenala Vlasta Nagyová. 
„Podujatie sa každoročne nesie vo veľmi príjemnej atmosfére. Verím, že nám bude priať aj počasie.“ 
Kto bol Alexander Nagy 
„Šaňi“, ako volali Alexandra Nagya priatelia a známi, prežil najlepšie futbalové roky v dresoch Trenčína a 

košickej Lokomotívy, pričom dvakrát nastúpil aj za vtedajšiu reprezentáciu ČSSR – v kvalifikačnom stretnutí o 
postup na majstrovstvá Európy 1972 proti Fínsku na pražskej Letnej (1:1) a v priateľskom stretnutí proti Poľsku 
(2:2). 

V najvyššej domácej súťaži odohral celkovo 112 stretnutí a strelil 27 gólov. 
Kvalitnú prácu odviedol aj ako tréner Rimavskej Soboty, Zvolena, VSŽ Košice, Jelšavy či Spišskej Novej Vsi, 

kde sa venoval aj výchove mládeže. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. V Spišskej sa uskutoční turnaj bývalých futbalistov: Príde aj Dušan Tittel 
[12.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-uskutocni-turnaj-byvalych-futbalistov-pride-aj-dusan-tittel-303930 

 
 

Na spišskonovoveskom futbalovom štadióne sa chystá už 8. ročník Memoriálu Alexandra Nagya. Turnaja 
bývalých futbalových hráčov sa zúčastní aj Dušan Tittel. 

Jedno z najtradičnejších futbalových podujatí na Spiši, ktorým si klub pripomína skvelého športovca, trénera a 
najmä človeka Alexandra Nagya odštartuje už v túto sobotu na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi. 

Účastníkom tohtoročného podujatia budú výbery bývalých futbalistov z poľského Noweho Saczu (obhajca 
prvenstva), Lokomotívy Košice, Popradu a samozrejme domácej Spišskej Novej Vsi. 

Príde aj Tittel 
Ako povedal manažér FK Spišská Nová Ves Patrik Brezovaj, Alexander Nagy bol významnou futbalovou 

osobnosťou nielen na Spiši. „Spomienkový turnaj na neho sa stal už neodmysliteľnou súčasťou sprievodného 
programu počas konania Spišských trhov. Na podujatí sa stretnú priatelia zo zelených trávnikov, ktorí si 
zaspomínajú na svoje najlepšie futbalové roky. Teší nás, že memoriál tohto roku svojou návštevou poctí aj bývalý 
výborný slovenský reprezentant a trojnásobný najlepší slovenský futbalista Dušan Tittel, “ doplnil. 

Vlasta Nagyová, manželka Alexandra Nagya, každoročne podujatie prežíva s veľkými emóciami. „Som 
úprimne vďačná partii okolo Patrika Brezovaja, že takto krásne si rok čo rok spomínajú na môjho manžela. V 
dnešnej hektickej dobe je to vzácna udalosť,“ poznamenala s tým, že podujatie sa každoročne nesie vo veľmi 
príjemnej atmosfére. 

Kto bol Alexander Nagy? 
„Šaňi“, ako volali Alexandra Nagya priatelia a známi, prežil najlepšie futbalové roky v dresoch Trenčína a 

košickej Lokomotívy, pričom dvakrát nastúpil aj za vtedajšiu reprezentáciu ČSSR – v kvalifikačnom stretnutí o 
postup na majstrovstvá Európy 1972 proti Fínsku na pražskej Letnej (1:1) a v priateľskom stretnutí proti Poľsku 
(2:2). V najvyššej domácej súťaži odohral celkovo 112 stretnutí a strelil 27 gólov. Kvalitnú prácu odviedol aj ako 
tréner Rimavskej Soboty, Zvolena, VSŽ Košice, Jelšavy či Spišskej Novej Vsi, kde sa venoval aj výchove 

mládeže. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20868531/memorialu-a-nagya-sa-zucastni-aj-tittel.html
http://spisska.dnes24.sk/v-spisskej-sa-uskutocni-turnaj-byvalych-futbalistov-pride-aj-dusan-tittel-303930


Predpokladaný program turnaja: 
- 9:00 1. semifinále Spišská Nová Ves – Poprad 

- 10:15 slávnostné otvorenie turnaja 
- 10:30 2. semifinále Nowy Sacz – Lokomotíva Košice 
- 12:00 návšteva hrobu na miestnom cintoríne, položenie kvetov 
- 12:30 stretnutie o 3. miesto 
- 13:45 finále 
- 15:00 vyhodnotenie a odovzdanie cien 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom 
[12.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu/336495-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová 
V piatok 13. júla postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa a folklórne súbory. 

Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt a Gympleři. 
Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský 

trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj 
niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia 
bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z 
Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších 
hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS Orgonina, Čičanare a Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine 
slávnostné otvorenie Spišského trhu ladené, ktoré sme ladili do folklóru a počas neho vystúpi skupina 
historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, Rusínske trio a na záver Lukáš Adamec. 
Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu zabávať skupina Drišľak a rocková kapela 
Sága,“ upozornila Kráľová. Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You 
a ľudová hudba Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej 
sa na pódiu opäť predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a 
vystúpenie súboru Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay 
band. Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 
približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej 
Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa 

premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude 

svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i 
ručnej výroby. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Zábery, ktoré hovoria za všetko: Centrum Spišskej sa už mení na veľké 

trhovisko 
[12.07.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zabery-ktore-hovoria-za-vsetko-centrum-spisskej-sa-uz-meni-na-velke-trhovisko-
303900 

 
 

63. ročník Spišského trhu dostáva reálne kontúry. Na mieste už vrcholia prípravy a centrum mesta sa pomaly 
mení na veľké trhovisko. 

Podujatie, na ktoré sa teší množstvo ľudí, je už tesne pred odštartovaním. Reč je o obľúbenom Spišskom trhu. 
Centrum nášho mesta sa zapĺňa rôznymi stánkami a na mieste vrcholia prípravy. Počas štyroch dní si domáci aj 

http://www.teraz.sk/regiony/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu/336495-clanok.html
http://spisska.dnes24.sk/zabery-ktore-hovoria-za-vsetko-centrum-spisskej-sa-uz-meni-na-velke-trhovisko-303900
http://spisska.dnes24.sk/zabery-ktore-hovoria-za-vsetko-centrum-spisskej-sa-uz-meni-na-velke-trhovisko-303900


návštevníci Spišskej Novej Vsi budú môcť podľa slov kompetentných užiť 420 stánkov s rôznym druhom tovaru 

aj niekoľko desiatok stánkov s občerstvením. 
Na svoje si prídu aj deti a milovníci adrenalínu, pre ktorých sú pripravené rôzne atrakcie. Od piatku bude 

prebiehať na hlavnom pódiu aj bohatý kultúrny program. Súčasťou 63. ročníka Spišského trhu bude aj 
každoročná výstava Spiš Expo, ktorá bude tento rok po prvýkrát prebiehať v OC Madaras a taktiež Výstava 
kaktusov v Dome Matice Slovenskej. Počas najbližších dní treba počítať aj s dopravnými obmedzeniami. 

Vychutnajte si prípravy na obľúbený Spišský trh na záberoch v našej fotogalérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Na Spiši aj trio Kanaďanov, Marshall a Presutti nejdú do nezmána 
[12.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/346143/na-spisi-aj-trio-kanadanov-marshall-a-presutti-nejdu-do-nezmana 

 
 

Spolupráca BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a jej kanadského partnera Niagara River Lions bude pokračovať 

aj v sezóne 2018/19. V novom ročníku najvyššej slovenskej súťaže si dre Spišiakov oblečie trio basketbalistov, 
ktoré majú korene u “Riečnych levov”. 

Na rozohrávke bude k dispozícii trénerovi Georgiosovi Bitzanisovi Adam Presutti, ktorý si obliekal bielo - 
modrý spišský dres aj v závere minulej sezóny. Do známeho prostredia sa vráti aj Matt Marshall. Jeden z 
najlepšie doskakujúcich hráčov v slovenskej lige sa teší na nové ciele, rozhodne vyššie ako posledné miesto z 
uplynulej sezóny. 

"Už sa neviem dočkať začiatku. Manažment vystaval nový tím, s novým trénerom a smelými ambíciami a je 
na nás hráčoch, aby sme ich naplnili. Po rozhovore s novým koučom mám pocit, že presne vie, čo chce s tímom 
hrať , aké má ciele a ako ich chce dosiahnuť. Verím, že v kabíne vytvoríme pravý tím, a že sa nám bude dariť,“ 
skonštatoval Marshall. 

Novou tvárou, ktorá “ochutná” slovenskú najvyššiu súťaž bude odchovanec kanadskej University Carleton - 
Joe Rocca. 193 cm vysoký a 87 kg vážiaci basketbalista odohral ostatnú sezónu v tíme Niagara River Lions. V 
tamojšej najvyššej súťaži NBL Canada nastúpil na 20 zápasov. V priemere odohral 12,4 minút, nastrieľal 5,7 
bodu (48,5% úspešnosť streľby) a doskočil 1,9 lopty. 

"Najväčšou Joovou zbraňou je schopnosť vystreliť z akejkoľvek pozície, v tom je veľmi silný. Určite nám 
pomôže na pozícii 2, 3, na tieto posty má výborné fyzické predpoklady. Očakávam, že dodá tímu energiu a nájde 
riešenie ak súper ´zavrie´ podkošový priestor. Verím, že aj on zapadne do tímu ľudsky a bude pre družstvo 
ozajstnou posilou,“ zhodnotil svojho nového zverenca tréner BK 04 AC LB Georgios Bitzanis na webe basketball-
snv.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. V ženskej extralige na úvod repríza finále, mužský majster Prievidza začne v 

Starej Ľubovni 
[12.07.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-
zacne-v-starej-lubovni 

 
 

Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej sezóny 2018/2019 súbojom 
na palubovke VKM Stará Ľubovňa. 

V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU 
privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb volejbalových súťaží pre ročník 2018/2019, ktorý sa uskutočnil v sídle 
Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. 

V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej 
časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým 
doma aj vonku. Následne vzniknú dve nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou 
najlepších odštartuje 16. marca, majster bude známy najneskôr 4. mája. 

https://sport.aktuality.sk/c/346143/na-spisi-aj-trio-kanadanov-marshall-a-presutti-nejdu-do-nezmana
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-zacne-v-starej-lubovni
https://sport.aktuality.sk/c/346138/v-zenskej-extralige-na-uvod-repriza-finale-muzsky-majster-prievidza-zacne-v-starej-lubovni


Extraliga žien sa začne 29. septembra; ako je známe, bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK 
Spišská Nová Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri 

merania síl: HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK 
Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. 

Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V 
nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý 
neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy 
západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, šampión bude známy najneskôr 24. apríla, informuje web 
SVF. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/2019 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 
MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/2019 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Ženská volejbalová extraliga ponúkne na úvod reprízu posledného finále 
[12.07.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/zenska-volejbalova-extraliga-ponukne-na-uvod-reprizu-posledneho-finale-
cl601237.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza, úradujúci majstri slovenskej extraligy, vstúpia do novej 

sezóny 2018/19 súbojom na palubovke VKM Stará Ľubovňa. V ženskej extralige je hneď v 1. kole na programe 
bratislavské derby a repríza tohtoročného finále, Slávia EU privíta Strabag VC. Rozhodol o tom žreb 
volejbalových súťaží pre ročník 2018/19, ktorý sa uskutočnil v sídle Slovenskej volejbalovej federácie v Bratislave. 

Prvé kolo extraligy mužov je na programe v sobotu 22. septembra. Okrem duelu Stará Ľubovňa - Prievidza sú 
na programe ešte štyri zápasy: TJ Spartak Myjava - VKP-SPU, VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník, MVK 
Zvolen - VK Spartak UJS Komárno, VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín. V mužskej extralige prvýkrát od sezóny 
2014/2015 účinkuje desať tímov. Nováčikom je Komárno. V základnej časti odohrajú družstvá 18 kôl, posledné je 
na programe 19. januára 2019. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku. Následne vzniknú dve 
nadstavbové skupiny: o 1. - 4 a o 5. - 10. miesto. Play-off s osmičkou najlepších odštartuje 16. marca, majster 
bude známy najneskôr 4. mája. 

Extraliga žien sa začne 29. septembra. Bude osemčlenná, keďže do súťaže sa neprihlásili VK Spišská Nová 
Ves ani COP Nitra. Úvodné kolo okrem bratislavského derby Slávia - Strabag ponúkne ďalšie tri merania síl: HIT 

UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom, Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova, VK Prešov - KV 
MŠK OKTAN Kežmarok. Ženská extraliga je bez nováčika. Základnú časť tvorí 14 kôl, záverečné odohrajú 12. 
januára 2019. Hrá sa rovnako dvakrát každý s každým. V nadstavbe budú skupiny o 1. - 4 a o 5. - 8. miesto. Do 
play-off prenikne všetkých osem účastníkov; klub, ktorý neuspeje v sérii o 7. priečku, bude v prelínacej súťaži 
bojovať o jednu extraligovú miestenku proti víťazom 1. ligy západ a 1. ligy východ. Play-off sa začne 9. marca, 
šampión bude známy najneskôr 24. apríla. 

Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistov 2018/19 (sobota 22. septembra): 
VKM Stará Ľubovňa - VK Prievidza 
TJ Spartak Myjava - VKP-SPU 
VK MIRAD PU Prešov - TJ Slávia Svidník 
MVK Zvolen - VK Spartak UJS Komárno 
VK KDS-Šport Košice - COP Trenčín 
Žreb 1. kola slovenskej extraligy volejbalistiek 2018/19 (sobota 29. septembra): 
HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 
Slávia EU Bratislava - Strabag VC Bratislava 
Volley project UKF Nitra - VTC Pezinok Bilíkova 
VK Prešov - KV MŠK OKTAN Kežmarok 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
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40. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hokejistov-sr-18-caka-prestizny-hlinka-gretzky-cup-cl601275.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 

Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá 
selekcia je v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa 
mladí reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej 
Bystrice. Po prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. 

Turnaj Hlinka Gretzky Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 
sa každoročne konal v českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 
2020 a 2022 ho bude hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska. 

Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 
brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 

Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) 
obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta 

Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC ’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC 
Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), Samuel Kňažko, Marko Stacha 
(obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK Spišská Nová Ves) 

útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal Drábek (Liberec/ČR), 
Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon Jellúš (Lulea 
HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján Lašák (South 
Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), Michal Mrázik (MHk 
32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects Hockey Academy/USA), 
Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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41. Hokejistov SR 18 čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup 
[12.07.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann 
V širšej nominácii trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná 

nominácia do Edmontonu. 
Bratislava 12. júla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov odštartujú novú sezónu tradičným 

turnajom Hlinka Gretzky Cup. Prípravu na prestížne podujatie odštartujú 15. júla v Detve. V širšej nominácii 
trénera Viliama Čacha je 34 hráčov, z ktorých sa postupne vykryštalizuje záverečná nominácia do Edmontonu. 
Tréneri očakávajú na úvodnom zraze v Detve až šesť kompletných formácií a štyroch brankárov. Prvá selekcia je 
v pláne v stredu 18. júla a prvá časť prípravy vyvrcholí o dva dni na to. Po víkendovej prestávke sa mladí 
reprezentanti opäť zídu 22. júla a o päť dní odohrajú v Detve prípravný zápas proti juniorom Banskej Bystrice. Po 
prílete do USA odohrajú prípravný zápas proti domácemu výberu v meste Sylvan Lake. Turnaj Hlinka Gretzky 
Cup je považovaný za neoficiálne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov. Od roku 2002 sa každoročne konal v 
českých a slovenských mestách, ale po vlaňajšom ročníku dôjde k zmene. V rokoch 2018, 2020 a 2022 ho bude 
hostiť Kanada, v nepárnych rokoch sa vráti do Česka a Slovenska.Nominácia SR “18” na prípravný kemp v Detve 
brankári: Dominik Antala (HC Slovan Bratislava), Filip Belányi (HC ’05 Banská Bystrica), Dávid Borák (MHKM 
Skalica), Patrik Kozel (MHk 32 Liptovský Mikuláš)obrancovia: Michal Beňo, Viktor Hatina (obaja HC Slovan 
Bratislava), František Gajdoš (HC Sparta Praha/ČR), Michal Ganz (HC ’05 Banská Bystrica), Andrej Golian (HC 
’07 Detva), Matúš Hlaváč (HC Olomouc/ČR), Damián Hudík (MŠK Púchov), Matej Ilenčík (Södertälje/Švéd.), 
Samuel Kňažko, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Dávid Mudrák (HKM Zvolen), Oliver Turan (HK 
Spišská Nová Ves)útočníci: Maxim Čajkovič (Malmö Redhawks/Švéd.), Dalibor Ďuriš (HKM Zvolen), Michal 
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Drábek (Liberec/ČR), Juraj Eliaš (HC Košice), Jozef Haščák, Martin Chromiak (obaja HK Dukla Trenčín), Simon 
Jellúš (Lulea HF/Švéd.), Dominik Jendek, Adam Kormúth, Andrej Škultéty (všetci HC Slovan Bratislava), Ján 
Lašák (South Florica Hockey Acad./USA), Peter Lobodowski (Chomutov/ČR), Peter Melcher (MHA Martin), 
Michal Mrázik (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Artur Turanský (Selects 
Hockey Academy/USA), Adrián Valigura (HK Poprad), Martin Volko (Nyköpings HV (Švéd.) 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Štartuje 63. ročník Spišského trhu s bohatým programom 
[12.07.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/startuje-63-rocnik-spisskeho-trhu-s-bohatym-programom-cl601211.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 12. júla (TASR) – Na námestí v Spišskej Novej Vsi štartuje vo štvrtok tradičný Spišský 

trh, ktorý tento rok zapíše už svoj 63. ročník. Súčasťou programu je okrem množstva predajných stánkov aj 
niekoľko kultúrnych a folklórnych podujatí. „Kultúrny program Spišského trhu, ktorý sa tento rok nesie v znamení 
750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi, je rozdelený do dvoch dní,“ informovala zástupkyňa 

riaditeľa mestského kultúrneho centra Magdaléna Kráľová. 
V piatok 13. júla od 10. hodiny postupne vystúpia bábkové divadlo, ľudová hudba Romana Barabasa, 

folklórne súbory (FS) Petrovská družina zo Srbska, Sálašan z Rumunska a Naša fajta z Ukrajiny. Neskôr sa 
divákom predstavia kapely The Colt, Gympleři a v popoludňajších hodinách odprezentujú tradičné zvyky FS 
Orgonina, Čičanare a Čačina. „Nasledovať bude o 18. hodine slávnostné otvorenie Spišského trhu ladené, ktoré 
sme ladili do folklóru a počas neho vystúpi skupina historického šermu Jago, bubnová šou Bubonz, súbor Čačina, 
Rusínske trio a na záver Lukáš Adamec. Pripravený je aj sprievod mestom, večer bude návštevníkov trhu 
zabávať skupina Drišľak a rocková kapela Sága,“ upozornila Kráľová. 

Sobotňajší program odštartuje ľudová hudba Vlada Kubáňa, po ňom kapela Funk You a ľudová hudba 
Štefana Cínu. Československé hity 80. a 90. rokov zahrá návštevníkom skupina Q Plus a po nej sa na pódiu opäť 
predstavia zahraniční folkloristi. Pripravený je aj koncert poprockovej kapely Sám sebou a vystúpenie súboru 
Levočan. O zábavu do neskorých nočných hodín sa postará David Koller s kapelou a Replay band. 

Dohromady bude svoje produkty a výrobky na najväčšom šošovkovitom námestí na Slovensku ponúkať 
približne 500 stánkarov z celého Slovenska, ale aj Česka, Poľska či Maďarska. Už tradične nebudú v Spišskej 
Novej Vsi chýbať kolotoče. Súčasťou Spišského trhu je aj tento rok výstavný veľtrh Spiš Expo, ktorého dejisko sa 

premiestnilo do obchodného centra. Novinkou 51. ročníka je bezplatné energetické poradenstvo od Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry, ktorá sa prvýkrát predstaví v Spišskej Novej Vsi. Okrem slovenských bude 

svoje produkty vystavovať aj 14 zahraničných firiem z oblasti stavebníctva, bývania, zdravého životného štýlu i 
ručnej výroby. 

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

 
 

43. Mladík sa zranil v Slovenskom raji 
[12.07.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Klaudia Jurkovičová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20868835/mladik-sa-zranil-v-slovenskom-raji.html 

 
 

Spadol na turistickom chodníku v oblasti ústia Kyseľa. 
SLOVENSKÝ RAJ. Horských záchranárov požiadal v stredu krátko pred poludním o pomoc slovenský turista. 
Jeho 18-ročný kamarát spadol na turistickom chodníku v oblasti ústia Kyseľa a pravdepodobne si spôsobil 

zlomeninu hornej končatiny, informovali horskí záchranári na svojom webe. 
Ešte za pomoci známych vystúpil na Kláštorisko, kde prišli záchranári Oblastného strediska HZS Slovenský 

raj. 
Po vyšetrení mužovi poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, zranenú končatinu mu zafixovali a terénnym 

vozidlom ho transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 
[Späť na obsah] 
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44. Národný park Slovenský raj oslávil tridsať rokov 
[10.07.2018; Obecné noviny; Životné prostredie; s. 16; ŠOP SR] 

 
 

Druhý najnavštevovanejší park na Slovensku - Národný park Slovenský raj oslavuje tridsiate výročie. V 
posledných rokoch sa viac otvoril turizmu a priniesol novinky pre návštevníkov. 

Na medzinárodnej konferencii 21. júna sa o ňom hovorilo ako o parku, z ktorého by si mali brať príklad aj 
ostatné národné parky. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti v Spišskej Novej Vsi 

uviedol, že za tie roky sa na Slovensku veľa vecí zmenilo a práve ochrana prírody patrí medzi oblasti, v ktorých 
máme čo dobiehať. Poďakoval aj zamestnancom Správy národného parku Slovenský raj za ich dlhoročnú prácu a 
predstavil viaceré kroky, ktoré rezort plánuje v oblasti ochrany prírody na Slovensku. „Som mimoriadne hrdý, že 
značka „Národný park Slovenský raj" je dnes etablovaná, vžitá a jednoznačne prijatá celým regiónom 
Slovenského raja. Ako prví sme začali manažovať vlastné aktivity. Výhodou takéhoto modelu je, že park sme síce 
sprístupnili návštevníkom, no zároveň ho máme plne pod kontrolou," uviedol riaditeľ Správy NP Slovenský raj 
Tomáš Dražil. 

Významný medzník v histórii tohto nášho národného parku predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v 
júni 2016. „Tá nastavila jasné pravidlá hospodárenia, pričom sa vytýčili územia, ktoré sa majú nechať bez 
zásahov človeka. V súčasnosti tvorí takáto zóna 25 percent z celkového územia Slovenského raja," upozornil 
Dražil. Zonácia však podľa neho zároveň umožnila naštartovať aj nové ekoturistické aktivity ako napr. splav 
Prielomu Hornádu a sprístupnenie ferraty Kyseľ. Minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos upozornil, že 
vďaka zonácii Štátna ochrana prírody SR historicky prvýkrát získala odkúpením pozemkov svoj vlastný les: 
„Touto cestou napredujeme aj v ďalších lokalitách. Minulý rok sme začali aktívne využívať predkupné práva na 
národných parkoch po celom Slovensku. Len nedávno sme kúpili približne 67 hektárov v Poloninách, predtým v 
Slovenskom krase či v Malej Fatre." 

„Novela zákona o ochrane prírody, na ktorej pracujú naše odborné útvary a už čoskoro bude posunutá do 
pripomienkovacieho konania, zásadným spôsobom zvyšuje naše možnosti pri ochrane prírody aj v národnom 
parku, akým je Slovenský raj. Predpokladáme, že po internom a medzirezortnom pripomienkovom konaní, by sa 
mohla dostať na rokovanie vlády v novembri," uzavrel štátny tajomník Ministerstva životného prostred ia SR Boris 
Susko. 

Národný park Slovenský raj totiž poskytuje možnosti na pešiu turistiku, cykloturistiku, jazdu na koni, lyžovanie, 
skalolezenie a lezenie ľadopádov. Nachádza sa vo východnej časti Slovenska - v severovýchodnej časti 
Slovenského rudohoria. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením 
vlády SR prekategorizovaný na národný park. Národný park charakterizuje unikátna krasová krajina s množstvom 
planín, kaňonov a roklín, ale taktiež bohatstvom podzemných krasových javov. Doteraz je známych viac ako 600 
jaskýň, Dobšinská ľadová jaskyňa je od r. 2004 zapísaná do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho 
dedičstva (UNESCO). Územie je mimoriadne bohaté i z hľadiska biodiverzity. Známych je takmer 1 000 druhov 
vyšších rastlín, z toho 117 druhov je zapísaných v národnom Červenom zozname. Kopaneckým lúkam v katastri 
obce Vernár patrí svetový rekord kde na ploche 0.25 m2 rastie 51 druhov a na ploche 0.5 m2 rastie 63 druhov 
vyšších rastlín. V Slovenskom raji bolo dosiaľ zistených 2 305 druhov motýľov, 18 druhov netopierov, zo 
stavovcov sú tu zastúpené všetky naše veľké šelmy - medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Národný park je 
súčasťou európskej sústavy Natura 2000 ako územie európskeho významu na ochranu vybraných biotopov a 
druhov a chránené vtáčie územie na ochranu vybraných druhov vtákov. 

Text: ŠOP SR Foto: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

45. Národný park Slovenský raj oslávil tridsať rokov 
[10.07.2018; Obecné noviny; Životné prostredie; s. 16; ŠOP SR] 

 
 

Druhý najnavštevovanejší park na Slovensku - Národný park Slovenský raj oslavuje tridsiate výročie. V 
posledných rokoch sa viac otvoril turizmu a priniesol novinky pre návštevníkov. 

Na medzinárodnej konferencii 21. júna sa o ňom hovorilo ako o parku, z ktorého by si mali brať príklad aj 
ostatné národné parky. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti v Spišskej Novej Vsi 

uviedol, že za tie roky sa na Slovensku veľa vecí zmenilo a práve ochrana prírody patrí medzi oblasti, v ktorých 
máme čo dobiehať. Poďakoval aj zamestnancom Správy národného parku Slovenský raj za ich dlhoročnú prácu a 
predstavil viaceré kroky, ktoré rezort plánuje v oblasti ochrany prírody na Slovensku. „Som mimoriadne hrdý, že 
značka „Národný park Slovenský raj" je dnes etablovaná, vžitá a jednoznačne prijatá celým regiónom 
Slovenského raja. Ako prví sme začali manažovať vlastné aktivity. Výhodou takéhoto modelu je, že park sme síce 
sprístupnili návštevníkom, no zároveň ho máme plne pod kontrolou," uviedol riaditeľ Správy NP Slovenský raj 
Tomáš Dražil. 

Významný medzník v histórii tohto nášho národného parku predstavuje zonácia, ktorá vstúpila do platnosti v 
júni 2016. „Tá nastavila jasné pravidlá hospodárenia, pričom sa vytýčili územia, ktoré sa majú nechať bez 



zásahov človeka. V súčasnosti tvorí takáto zóna 25 percent z celkového územia Slovenského raja," upozornil 
Dražil. Zonácia však podľa neho zároveň umožnila naštartovať aj nové ekoturistické aktivity ako napr. splav 
Prielomu Hornádu a sprístupnenie ferraty Kyseľ. Minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos upozornil, že 
vďaka zonácii Štátna ochrana prírody SR historicky prvýkrát získala odkúpením pozemkov svoj vlastný les: 
„Touto cestou napredujeme aj v ďalších lokalitách. Minulý rok sme začali aktívne využívať predkupné práva na 
národných parkoch po celom Slovensku. Len nedávno sme kúpili približne 67 hektárov v Poloninách, predtým v 
Slovenskom krase či v Malej Fatre." 

„Novela zákona o ochrane prírody, na ktorej pracujú naše odborné útvary a už čoskoro bude posunutá do 
pripomienkovacieho konania, zásadným spôsobom zvyšuje naše možnosti pri ochrane prírody aj v národnom 
parku, akým je Slovenský raj. Predpokladáme, že po internom a medzirezortnom pripomienkovom konaní, by sa 
mohla dostať na rokovanie vlády v novembri," uzavrel štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris 
Susko. 

Národný park Slovenský raj totiž poskytuje možnosti na pešiu turistiku, cykloturistiku, jazdu na koni, lyžovanie, 
skalolezenie a lezenie ľadopádov. Nachádza sa vo východnej časti Slovenska - v severovýchodnej časti 
Slovenského rudohoria. V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením 
vlády SR prekategorizovaný na národný park. Národný park charakterizuje unikátna krasová krajina s množstvom 
planín, kaňonov a roklín, ale taktiež bohatstvom podzemných krasových javov. Doteraz je známych viac ako 600 
jaskýň, Dobšinská ľadová jaskyňa je od r. 2004 zapísaná do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho 
dedičstva (UNESCO). Územie je mimoriadne bohaté i z hľadiska biodiverzity. Známych je takmer 1 000 druhov 
vyšších rastlín, z toho 117 druhov je zapísaných v národnom Červenom zozname. Kopaneckým lúkam v katastri 
obce Vernár patrí svetový rekord kde na ploche 0.25 m2 rastie 51 druhov a na ploche 0.5 m2 rastie 63 druhov 
vyšších rastlín. V Slovenskom raji bolo dosiaľ zistených 2 305 druhov motýľov, 18 druhov netopierov, zo 
stavovcov sú tu zastúpené všetky naše veľké šelmy - medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Národný park je 
súčasťou európskej sústavy Natura 2000 ako územie európskeho významu na ochranu vybraných biotopov a 
druhov a chránené vtáčie územie na ochranu vybraných druhov vtákov. 

Text: ŠOP SR Foto: TASR 
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