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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Spišské Podhradie oslávilo štvrťstoročie v rodine UNESCO 
[03.09.2018; Korzár; REGIÓN; s. 9; šim] 

 
 

ZA DESAŤ ROKOV SA MESTO ZMENILO A ZÍSKALO 20 MILIÓNOV EUR 
Jedenásteho decembra 1993 zástupcovia 136 krajín sveta podporili zápis mesta Spišské Podhradie a okolie 

do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Štvrťstoročie zápisu si v meste pod Spišským hradom 
pripomenuli v piatok. 

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Oslavy v Parku kultúry boli súčasťou tradičných Podhradských trhov. Štvortisícové 
mestečko na Spiši sa zápisom dostalo do spoločnosti takých významných svetových kultúrnych i prírodných 
pamiatok, ako sú egyptské pyramídy, zámok Versailles a iných. 

Požehnanie od biskupa 
Úvod osláv patril slávnostnému požehnaniu zrekonštruovaných priestorov Mestského úradu v Spišskom 

Podhradí, ktoré požehnal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. „Želám všetkým odvahu a rešpekt pri vedení mesta 
a jeho obyvateľov,“ zdôraznil spišský biskup. Na margo 25. výročia zápisu mesta do zoznamu UNESCO 
zdôraznil, že aj na Spišskej Kapitule, ktorá sa rovnako stala súčasťou zápisu spolu s mestom, sa snažia zveľadiť 
to, čo slúži na povzbudenie tých, ktorí do regiónu prichádzajú. Podľa slov primátora Michala Kapustu (KDH) 
mesto zápisom veľa získalo. „Pohľad mesta sa zmenil, prinieslo nám to dotácie, znamenalo silnú podporu pri 
žiadostiach o nenávratné finančné príspevky, lebo byť v UNESCO je silným argumentom. Nášmu mestu aj vďaka 
tomuto zápisu navraciame to, čo mu prináleží. Len za ostatných desať rokov sme do mesta získali 20 miliónov 
eur a do dvoch rokov očakávame prísun ďalších siedmich,“ uviedol Kapusta. 

Hodnoty UNESCO 
„Vždy, keď prídem do Spišského Podhradia, je tu niečo nové. To, čo bolo pred 25 rokmi pri zápise, je 

neporovnateľné s tým, čo vidím v súčasnosti. Čo sa udialo, je v prospech všetkých občanov mesta. Preto želám 
všetkým Podhradčanom, aby to jedinečné a unikátne, čo majú, mali radi. Aby ste na vaše mesto boli hrdí a vážili 
si ho. Aby mesto žilo v súlade s hodnotami, pre ktoré bolo do zoznamu UNESCO zapísané,“ doplnila počas 
slávnostnej ceremónie Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ceremóniu pri príležitosti 
osláv výročia vstupu do UNESCO otvorila skupina historického šermu Jago zo Spišskej Novej Vsi. Nechýbala 

folklórna skupina Pirečko, folklórny súbor Branisko, Lukáš Adamec, kapela Heľenine oči a ďalší. Návštevníci 
mesta mohli absolvovať prehliadku priestorov mestského mlyna. V nedeľu sa uskutočnil 35. ročník behu 20 
mierových kilometrov okolo Spišského hradu. (šim) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Naj z olympijského dňa v krajoch 
[03.09.2018; Hospodárske noviny; SME JEDEN TÍM; s. 19; SOV] 

 
 

V jednotlivých krajoch Slovenska vyhodnotili regionálne štáby najlepších organizátorov Olympijského dňa 
2018. Minulý mesiac sme zverejnili celkový sumár aktivít v rámci slovenských osláv celosvetového Olympijského 



dňa (OD). OD sa síce v kalendári už od roku 1948 viaže k 23. júnu, ale na Slovensku sa aktivity v jeho rámci 
realizovali v priebehu mája a hlavne júna. Na celom Slovensku sa v rámci Olympijského dňa uskutočnilo 600 
podujatí dovedna so 118 746 účastníkmi, čo je historický rekord. Na základe vyhodnotenia v ôsmich 
samosprávnych krajoch uvádzame najaktívnejšie materské, základné a stredné školy, ako aj najaktívnejších 
organizátorov Olympijského dňa 2018 (buď z radov jednotlivcov, alebo organizácií). (SOV) 

VYHODNOTENIE 
Banskobystrický samosprávny kraj materské školy – MŠ Dolná 57/37, Kremnica; základné školy – ZŠ E. M. 

Šoltésovej, Ul. M. R. Štefánika 3, Krupina; stredné školy – SOŠ technická a agropotravinárska, Okružná 61, 
Rimavská Sobota; organizátor Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica Bratislavský samosprávny kraj 
materské školy – MŠ Strečnianska 2, Bratislava; základné školy – ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava; stredné školy 
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava; organizátor – Robert Schnürmacher Košický samosprávny 
kraj materské školy – MŠ Iliašovce 155; základné školy – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves; stredné 

školy – Športové gymnázium, Tr. SNP 104, Košice, organizátor – Andrea Baluchová (Spoločný školský úrad 
Smižany) Nitriansky samosprávny kraj materské školy – MŠ Čajkovského 3, Nitra; základné školy – ZŠ s MŠ 
Demandice; stredné školy – SOŠ obchodu a služieb, Budovateľská 32, Komárno; organizátor – mesto Šurany. 
Prešovský samosprávny kraj materské školy – MŠ Nižná brána 8, Kežmarok; základné školy – ZŠ Chminianske 
Jakubovany 270; stredné školy – SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov; organizátor – Olympijský klub regiónu 
Prešov Trenčiansky samosprávny kraj materské školy – MŠ Nábr. sv. Cyrila, Prievidza; základné školy – ZŠ 
Školská 235/10, Považská Bystrica; stredné školy – SOŠ Pruské 294; organizátor Olympijský klub Prievidza 
Trnavský samosprávny kraj materské školy – MŠ Školská 907/2, Drahovce; základné školy – ZŠ Školská 5, Veľké 
Kostoľany; stredné školy Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec, organizátor Peter Kalapoš (Špačince) 
Žilinský samosprávny kraj materské školy – MŠ Jarná 2602/7, Žilina; základné školy – ZŠ J. A. Komenského, 
Čadca; stredné školy – Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina; organizátor – Mária Čamborová 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Tipy na dnes - pondelok 3. septembra 
[03.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20900279/tipy-na-dnes-pondelok-3-septembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Náčelník o 16.10, 20.40, 3D o 18.30, Jan Palach o 20.30, Kubko hrdina o 16.40, Upgrade o 17.50, 

20.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.00, MEG: Hrozba z hlbín o 20.10, 3D o 15.30, Rodinka 
úžasných 2 o 15.50, 3D o 15.10, Dôverný nepriateľ o 18.10, 20.00, Equalizer 2 o 18.00, Mission: Impossile - 
Fallout o 17.00, Skorosestry o 18.20, Slender Man o 18.50, 21.00, Smelé mačiatko o 15.00, Špión, ktorý ma 
dostal o 20.45 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, 20.30, Slender Man o 18.40, 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 14.30, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, 16.50, Jan Palach o 
20.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Kubko hrdina o 16.00, Bistro Ramen o 17.40, Jan Palach o 19.30 hod. 
Eva Ondová 
PREŠOV. Čo je komiks a ako vzniká? Eva Ondová priblíži komiks, prečo sa venuje práve tomuto médiu a tiež 

porozpráva o svojom procese tvorby. V pondelok o 19.00 hod. v Christianii. 
Do školy s úsmevom 
PREŠOV. Mesto Prešov už po 11. krát organizuje podujatie Do školy s úsmevom, ktoré sa bude konať v 

pondelok od 13.00 hod. na pódiu v centre mesta. Hlavnou myšlienkou je ukázať školákom možnosti aktívneho 
využitia voľného času, v rámci zábavného náborovo-reprezentačného programu sa predstavia ZUŠ, centrá 
voľného času, kultúrne a spoločenské kolektívy mesta Prešov. 

CINEMAX 
PREŠOV. Rodinka úžasných o 15.40, Dôverný nepriateľ o 18.20, 20.00, Náčelník o 15.50, 20.40, Kubko 

hrdina o 16.30, Náčelník 3D o 18.40, Upgrade o 20.50, MEG: Hrozba z hlbín 3D o 15.20, Špión, ktorý ma dostal o 
17.50, Jan Palach o 20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 15.30, Skorosestry o 17.40, MEG: 
Hrozba z hlbín o 18.00, Slender Man o 20.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, Slender Man o 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, Jan Palach o 20.00 hod. 

155. výročie narodenia grófky Irmy Sztárayovej 

https://korzar.sme.sk/c/20900279/tipy-na-dnes-pondelok-3-septembra.html


MICHALOVCE. V pondelok otvoria o 15.00 h panelovú výstavu pred mestským úradom, na ktorú nadviaže 
moderovaná diskusia s historikom Romanom Holecom. Bude prebiehať v sále Zemplínskeho osvetového 
strediska, kde bude inštalovaná výstava replík dobových šiat cisárovnej Alžbety a jej dvornej dámy Irmy 
Sztárayovej a predmety súvisiace s týmito urodzenými dámami. Celá diskusia bude obohatená o hudobný vstup. 

FAJN 
HUMENNÉ. Jan Palach o 19.30 hod. 
CINEMAX 
POPRAD. Náčelník o 20.40, 3D o 18.20, Jan Palach o 20.10, Kubko hrdina o 16.10, Upgrade o 20.50, 

Dôverný nepriateľ o 17.40, MEG: Hrozba z hlbín o 16.00, Skorosestry o 15.20, Slender Man o 18.30 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. August 68 očami archívu ÚPN 
[02.09.2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Simona Rákociová / Lucia Farkasová] 

 
 

Lucia Farkasová, moderátorka: “Ukážky z dobového rozhlasového vysielania, filmy o vstupe sovietskych vojsk 
do Prešova či mimoriadne vydania novín z roku 1968. Toto všetko mohli vidieť návštevníci Archívu Ústavu pamäti 
národa počas Dňa otvorených dverí. Podujatie ústav zorganizoval pri príležitosti 50. výročia vstupu vojsk 
Varšavskej zmluvy do Československa.” 

Simona Rákociová, redaktorka: “Archív Ústavu pamäti národa otvára svoje brány verejnosti vždy v čase 
výročí, počas ktorých si pripomíname udalosti z obdobia neslobody. Teda rokov 1939 až 1989. Výnimkou nebolo 
ani 50 výročie invázie vojsť Varšavskej zmluvy do Československa. Počas dňa otvorených dverí Ústavu pamäti 
národa sa mohli návštevníci prejsť útrobami jeho archívu a pozrieť si plagáty, fotografie či iné dokumenty 
z augusta 1968.” 

Pavol Pytlík, archivár: “Sme si pripravili výber rôznych karikatúr, básničiek, môžu vidieť aj rôzne vydania 
novín, ktoré v tých augustových dňoch vychádzali.” 

Simona Rákociová: "Veľkým lákadlom bola bádateľňa, v ktorej si návštevníci mohli pozrieť film napríklad 
o vstupe sovietskych vojsk do Prešova či maďarskej armády do Rožňavy. Mohli si zároveň vypočuť autentické 
ukážky zo slobodných vysielačov Poľana a z vysielača v Spišskej Novej Vsi." 

Návštevníčka 1: “Prišla som si pozrieť históriu, ktorá veľmi nie je zobrazená ešte v školách a možnože ani 
teraz veľa mladých ľudí o tom nevie.” 

Návštevník 2: “By som sa rád dozvedel o pánovi Dubčekovi, lebo som niečo o tom počul a mám tam nejaké 
medzery v histórii, tak by som si rád tie diery zaplnil.” 

Simona Rákociová: “V archíve sa stretli aj tí, ktorí, ktorí udalosti v auguste 1968 zažili na vlastnej koži. 
Spoločne si zaspomínali na to, čo v tom období prežívali a aké pocity to v nich zanechalo.” 

Pavol Pytlík: “Niektorí nám dokonca priniesli a fotografie, čo si myslím, že z toho pohľadu mal ten deň 
otvorených dverí význam.” 

Simona Rákociová: “Kým staršia generácia sa teší z podujatí, ktoré pripomínajú august 1968 mládež podľa 
odborníkov veľa o minulosti nevie. Aj preto jej Ústav pamäti národa venuje špeciálnu pozornosť formou 
prednášok a publikácii. Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať, tak znie heslo Ústavu pamäti 
národa, ktorý sa snaží aj takýmito podujatiami, ako je deň otvorených dverí, poskytnúť informácie o tom, čo sa tu 
dialo v minulosti.” 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Teatr NN na Slovensku 
[02.09.2018; kosickespravy.sk; Správy; 00:00; kosickespravy.sk] 

 
http://www.kosickespravy.sk/teatr-nn-na-slovensku 

 
 

Teatr NN ponúkne návštevníkom predstavenie, klezmer band i ochutnávku jedál 
Unikátne predstavenie Teatra NN z poľského Lublinu sa uskutoční v Divadle Kontra v Spišskej Novej Vsi. 

Divadelníci pricestujú na Slovensko s komornou adaptáciou troch poviedok kultového Isaaca Bashevisa Singera, 
autora knihy Kaukliar z Lublinu považovanej za poľský národný poklad. Jej autor píšuci svoje diela v jidiš bol v 
roku 1978 ocenený Nobelovou cenou za literatúru. V hre Tri poviedky sa predstaví herec Witold Dabrowski a 
klezmer trio SieGra, ktorí bez pomoci scény a rekvizít vytvoria smutno - smiešny, dnes už neexistujúci svet 
malých židovských mestečiek. 

„Teatr NN sa na Slovensku predstaví prvýkrát. Jeho členovia sa v Poľsku venujú nielen divadlu, ale aj 
archivovaniu židovskej kultúry v Lubline. V tejto činnosti patria medzi najlepších v Európe. Mapujú históriu 
židovstva v meste a chcú ho vrátiť späť do starých koľají. V Lubline sa spájali rôzne kultúry, ale počas II. svetovej 

http://www.kosickespravy.sk/teatr-nn-na-slovensku


vojny bolo všetko zničené. Oni teraz postupne všetko obnovujú. Vytvorili napríklad zoznam obyvateľov židovskej 
štvrte aj s ich pôvodnými adresami z čias vojny, aby nikto nebol zabudnutý. Z Ośrodek „Brama Grodzka, čo bola 
brána do židovského mesta vybudovali múzeum aj archív týchto tragických čias, také kultúrno - historické 
centrum navštevované ľudmi z celého sveta“ predstavuje svojich hostí Peter Čižmár, zakladateľ Divadla Kontra, 
inak člen činohry košického Štátneho divadla. Vraví, že toto združenie sa venuje aj rôznym edukačným 
činnostiam, workshopom, výstavam, koncertom, plenérom… „Lublin môže byť príkladom pre mnohé naše mestá, 
v ktorých vojna zničila všetko to pôvodné, čo v nich bolo. Napríklad v Levoči bola nemecká, židovská, maďarská, 
slovenská, rómska kultúra a táto symbióza bola počas a po druhej svetovej vojny zničená. Teraz je takýto druh 
mesta trochu mŕtvy, nevie pokračovať v ceste svojej identity. Práve kultúra by mohla byť tým, čo to mesto 
preslávi. Ako napríklad Lublin. Ten je, čo sa týka kultúry, jedným z najvýznamnejších miest v Poľsku. Kultúra je 
tam na prvom mieste,“ vysvetľuje Peter Čižmár. 

Predstavenie Tri poviedky sa odohrá v nedeľu 9. septembra 2018 o 17.00 hod. v Divadle Kontra v Spišskej 
Novej Vsi. Jeho súčasťou je aj klezmer band SieGra. Ten potom odohrá svoj koncert a bodkou za výnimočným 

večerom bude skvelé občerstvenie. 
Štyri dni po Teatre NN do Kontry zavíta Mateusz Nowak, jeden z najzaujímavejších predstaviteľov divadla 

jedného herca v Poľsku. Vo štvrtok 13. septembra 2018 o 19.00 hod. odohrá hru Divadelnosť. Tento poľský herec 
je držiteľom mnohých Grand Prix z medzinárodných festivalov monodrám a za zásluhy mu bol prezidentom 
Poľskej republiky udelený bronzový kríž. 

(nn) 
02.09.2018 - 11:22 
Zdroj: 
kosickespravy.sk 
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6. NAŽIVO: AS Trenčín - FC Spartak Trnava 
[02.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 
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Trenčín výborne útočí, Trnava vynikajúco bráni. AS dal v domácej lige už pätnásť gólov, ale inkasoval trinásť. 
Spartak strelil štyri, no dostal len dva. Fanúšikovia sa môžu tešiť na súboj dvoch odlišných futbalových štýlov. 
Útok kontra obrana. Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
02.09.2018|17:30|Fortuna liga|7. kolo 
AS Trenčín 
0 : 0(-:-)začiatok 17:30 
FC Spartak Trnava 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Príjemný dobrý deň z Myjavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu siedmeho kola futbalovej 

Fortuna ligy, v ktorom futbalisti AS Trenčín nastúpia proti hráčom FC Spartak Trnava. Zápas sa začína o 17:30, 
my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy. 

Trenčanom patrí v tabuľke našej najvyššej sútaže priebežné šieste miesto so ziskom 8 bodov. V poslednom 
doterajšom zápase zverenci trénera Ricarda Moniza remizovali po hektickom priebehu v Bratislave so Slovanom 
3:3 (góly AS 2x Čataković, 1x Mance). V týždni futbalisti Trenčína vypadli z Európskej ligy po prehre v Larnake a 
káder AS opustili James Lawrence a Phillip Azango (obaja prestup do Belgicka). 

Trnave patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže siedme miesto so ziskom 8 bodov. Zverenci trénera 
Radoslava Látala v poslednom doterajšom zápase v poslednom doterajšom zápase ligy remizovali na domácom 
trávniku s Ružomberkom 0:0. Stále však snívajú svoj veľký futbalový európsky sen. Po postupe cez Olimpiju 
Ljubljana si v skupine EL zmerajú sily s RSC Anderlecht, Fenerbahce Istanbul a GNK Dinamo Záhreb. Dnes 
Trnava oznámila aj meno prvej posily pred EL – stal sa ňou poľský stredopoliar Patryk Malecki. 

Zápas má úvodný výkop o 17:30, z miesta komentátora sa na vás teší Dávid Švec. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
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AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 5.8.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 4 7.5.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 11.12.2016 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 10.9.2016 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 2.5.2016 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 5.12.2015 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 3 13.9.2015 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy AS Trenčín 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 2.8.2018 
Gornik Zabrze Zabrze 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Gornik Zabrze Zabrze 
0 : 1 26.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 19.7.2018 
Podgorica Podgorica 
Podgorica Podgorica 
0 : 2 12.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Rostov Rostov 
1 : 1 5.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 



Bohemians 1905 Bohemians 
5 : 1 26.6.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 22.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 3 14.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Honvéd Budapešť Honvéd Budapešť 
2 : 2 23.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 0 24.2.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 



1 : 1 2.12.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Mattersburg Mattersburg 
5 : 2 9.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 8 3.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 21.10.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 14.10.2017 
FK Senica Senica 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 30.9.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Spartak Medzev Medzev 
1 : 0 27.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 7 24.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 1 20.9.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
5 : 1 16.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 2 9.9.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 30.8.2018 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
0 : 2 23.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 14.8.2018 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
1 : 1 7.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 4.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 



FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 31.7.2018 
Legia Varšava Varšava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Legia Varšava Varšava 
0 : 2 24.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 18.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 11.7.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 



2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 19.11.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 5.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 21.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 18.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 3 14.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 30.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Námestovo Námestovo 
0 : 1 27.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 3 23.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
POZRITE SI KOMPLETNÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY >> 
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7. AS Trenčín - FC Spartak Trnava 
[02.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 
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Trenčín výborne útočí, Trnava vynikajúco bráni. AS dal v domácej lige už pätnásť gólov, ale inkasoval trinásť. 
Spartak strelil štyri, no dostal len dva. Fanúšikovia sa môžu tešiť na súboj dvoch odlišných futbalových štýlov. 
Útok kontra obrana. Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
02.09.2018|17:30|Fortuna liga|7. kolo 
AS Trenčín 
1 : 0(0:0)koniec zápasu 
FC Spartak Trnava 
Obnoviť 
Live komentár Video PrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
90’ Sleegers 
Online prenos 
Nuž, hovorí sa, že na konci plieska bič a dnes to tak naozaj bolo. Trenčín gólom v nadstavenom čase porazil 

Trnavu 1:0 a hosťom tak ostali len oči pre plač. To je odo mňa na dnes všetko, ďakujem za pozornosť a želám 
príjemný zvyšok večera. Dočítania priatelia. 

90+2 
Koniec zápasu. 
90+1 
Tak toto musí byť pre futbalistov Trnavy veľký šok. Uvidíme, či sa ešte hráčom Spartaka s výsledkom niečo 

urobiť. 
90 
V druhom polčase bude hlavný rozhodca nadstavovať minimálne 1 minútu. 
90 
Trenčín dal gól! 
Abdul Zubairu vysunul do úniku JOEYA SLEEGERSA, ktorý sa rútil sám na bránku Trnavy a prekonal 

nešťastného Dobrivoja Rusova! 
89 
Obrovská šanca Umeha, ktorý dostal loptu v strede priamo pred bránkou Trnavy. Nemieril však presne a 

navyše bol v postavení mimo hru. 
88 
Pomaly, ale isto sa nám blíži záver zápasu a obávam sa, že dnes veru gól neuvidíme. 
87 
Rusov musel dobre zapracovať s Hladíkom. Umeh bol totiž veľmi dotieravý, no napokon to dvojica hráčov 

Trnavy zvládla. 
86 
Nuž a po ňom sa do lopty oprel Osman Bukari, lenže nemieril vôbec presne a Rusov teda nemusel 

zasahovať. 
85 
Strela Hamzu Čatakovića bola bola obranou Trnavy zblokovaná na rohový kop. 
84 
Trošku emócií na trávniku po verdikte hlavného rozhodcu Glovu. Loptu dostávajú do svojej moci Trenčania. 
83 
Z priameho kopu poslal center do šestnástky Trenčína Oliver Janso. Šemrinec však dobre čítal hru a stiahol 

loptu do svojej náruče. 
82 
Po dvadsiatom faule Trenčína v dnešnom zápase má Spartak výhodu priameho kopu z dobrej pozície. 
81 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Andrej Kadlec, prichádza Fabian Miesenböck. 
80 
Desať minút do konca riadneho hracieho času, stav zápasu je stále 0:0. 
79 
Dnes môže padnúť dlhá séria Trenčína. Domáci totiž dali aspoň jeden gól v 44 predchádzajúcich ligových 

zápasoch. 
78 
Žltú kartu dostáva Martin Šulek (AS Trenčín). 
76 
Trenčania kombinujú na polovici súpera, Sleegers bol však dobrý pokrytý Lukášom Luptákom. 
75 
Do konca riadneho hracieho času ostáva menej ako štvrťhodinu, Trenčín hrá zatiaľ s Trnavou nerozhodne 

0:0. 
74 
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Príležitosť pre Umeha po centri z ľavej strany. Vysokému útočníkovi Trenčína však predsa len ešte niekoľko 
centimetrov do zakončenia chýbalo. 

73 
Hra je v týchto momentoch často prerušovaná, dnes je to typický zápas o jednom góle. Uvidíme ktorý z tímov, 

a či vôbec, ho vsieti. 
72 
Signál Trnavy znamenal nákop dopredu na Hladíka, ktorý však v súboji fauloval obrancu Trenčína. 
71 
Po ňom sa do zakončenia dostal Lukáš Skovajsa, no nebol úspešný a Rusov mohol ostať pokojný. 
70 
Po akcii Jakuba Paura budú Trenčania zahrávať tretí rohový kop v dnešnom zápase. 
69 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Erik Grendel, prichádza Marek Bakoš. 
68 
Pekná krídelná akcia v podaní Bukariho, no center spomínaného hráča bol znovu nepresný. 
67 
Zdá sa, že Trnava bude onedlho striedať a do hry zrejme príde Marek Bakoš. 
66 
Bukari sa následne dostal do rýchleho protiútoku, lenže center na Sleegersa nemal potrebnú kvalitu. Loptu tak 

bude od svojej bránky vykopávať Dobrivoj Rusov. 
65 
Oliver Janso zakrútil center z rohového kopu do šestnástky Trenčína, obrana AS si však dala pozor. 
64 
Trnava sa ale v týchto momentoch nadýchla k ofenzíve, zahrávať bude ďalší rohový kop. 
63 
Erik Jirka sa mohol rútiť sám na Šemrinca, ale prepásol správny moment na zakončenie a tak mu loptu zobral 

Šulek. 
62 
Nuž, druhý polčas zatiaľ nemá dobré tempo, oba tímy pôsobia nesmierne unaveným dojmom. Ale niet sa 

čomu čudovať, keďže majú v nohám viacero zápasov v Európskej lige. 
61 
Center Skovajsu do šestnástky Trnavy Umeha nenašiel. 
60 
Po hodine hry máme v Myjave stav zápasu stále 0:0. 
59 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Filip Dangubič, prichádza Vachtang Čanturišvili. 
59 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Antonio Mance, prichádza Emeka Umeh. 
59 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Desley Ubbink, prichádza Abdul Zubairu. 
58 
Ricardo Moniz chystá dvojité striedanie, do hry príde Zubairu a rovnako tak i Umeh. 
57 
V krátkom slede za sebou vidíme dva fauly v strede poľa. Nuž, druhý polčas zatiaľ nie je o nič lepší než 

polčas prvý. 
56 
Výborný pas dopredu pre Filipa Dangubića, ktorý sa však v rozhodujúcom momente pošmykol a bolo po 

šanci. 
55 
Ďalší strelecký pokus Trnavy, v dnešnom zápase je to už piata strela Spartaka mieriaca vedľa bránky Igora 

Šemrinca. 
54 
Ďalší výborný zákrok Lukáša Luptáka v strede poľa, Trenčín to má dnes s prechodom do útočnej fázy veľmi 

ťažké. 
53 
Ricardo Moniz sa trošku hnevá na svojich hráčov, pretože tí až príliš otvorili obranu. Obaja stopéri AS si 

vyslúžili príhovor od svojho trénera. 
52 
Erik Jirka sa tentoraz odhodlal ku strele, cez Šuleka však namieril len vedľa bránky Igora Šemrinca. 
51 
Erik Jirka si narazil loptu s Erikom Grendelom, no následný center na Filipa Dangubića bol veľmi nepresný. 
50 
Rusov znovu výborne čítal hru a včasným vybehnutím zmaril rodiacu sa šancu futbalistov Trenčína. 
49 
Oba tímy už poslali hráčov na rozcvičku, uvidíme ktorý tréner sa ako prvý rozhodne v dnešnom zápase 

striedať. 
48 



Výborný návrat Lukáša Luptáka do obrany, Sleegers s Dangubićom tak v útoku neuspeli. 
47 
Do druhého polčasu nastúpili oba tímy bez zmeny v zostavách. 
46 
Výkop druhého polčasu patrí futbalistom Trenčína. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Po prvom polčase máme stav 0:0. Tempo zápasu je zatiaľ mierne, hra mala spád len v závere prvého 

polčasu. Ten druhý sa začne približne o 18:30. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45+1 
Nuž a Trenčania si po zákroku obrany Trnavy rohový kop zopakuje. 
45 
Rusov musel po strele Desleyho Ubbinka vytiahnúť výborný zákrok, pretože lopta pred ním ešte skočila. 

Máme tu tak prvý rohový kop Trenčína v prvom polčase. 
44 
Akciu Trenčína zakladal Paur, výborným sklzom však prihrávku na útočníka zastavil Oliver Janso. 
43 
Reuben Yem dlhým centrom našiel Skovajsu, lenže ten nezakončil ideálne a Rusov tak bude vykopávať loptu 

od vlastnej bránky. 
42 
Matej Oravec práve v strede poľa fauloval protihráča. Na fauly tak máme takisto remízu, tentoraz však 10:10. 
41 
Do konca prvého polčasu ostáva menej ako 5 minút, Trenčín hrá s Trnavou v Myjave stále nerozhodne 0:0. 
40 
Rýchly útok sa črtal pre Trenčín, lenže výborným obranným zákrokom sa prezentoval Oliver Janso a šanca 

AS je zmarená. 
39 
Žltú kartu dostáva Antonio Mance (AS Trenčín). 
38 
Prvá strela do priestoru bránky, po centri sa ku hlavičke dostal Joey Sleegers, lenže Rusov bol pozorný a 

podržal svoj tím. 
37 
Joey Sleegers poslal z priameho kopu dobrý center do šestnástky hostí, tam však kraľuje vysoký Ivan Hladík. 
36 
Žltú kartu dostáva Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava). 
35 
Desať minút do konca prvého polčasu, priamu strelu na bránku jedného či druhého tímu sme do týchto chvíľ 

nevideli. 
34 
Ivan Hladík dvakrát výborne zasiahol v obrane, následne vyviezol loptu až do stredu poľa. Následná prihrávka 

na Erika Jirku však bola veľmi nepresná. 
33 
Dobrivoj Rusov vykopáva loptu ďaleko od svojej bránky. 
32 
Na opačnej strane chýbalo Erikovi Jirkovi pár krokov k lopte. Veľká škoda pre Trnavu, pretože potom by sa 

aktívny útočník Spartaka rútil sám na Igora Šemrinca. 
31 
Prvý strelecký pokus Trenčína v tomto zápase, hlavička Antonia Manceho však skončila nad bránkou 

Dobrivoja Rusova. 
30 
Máme za sebou polhodinu zápasu, stav v Myjave v zápase Trenčín – Trnava je stále 0:0. 
29 
Dobrivoj Rusov trošku zabrnkal na nervy svojim hráčom, ale v tomto momente výborne čítal hru a zabránil 

čistej šanci Antonia Manceho. 
28 
Snaha o útok domáceho tímu zastavená, Antonio Mance bol totiž v postavení mimo hru. 
27 
Zatiaľ je to naozaj také nemastné – neslané, chýba väčšia emócia na jednej či druhej strane. 
26 
Trnava kombinuje v strede poľa, Janso skúsil center, no ten výborne pokryl Šulek. 
25 
Hra je znovu prerušená, El Mahdioui v strede poľa fauloval Filipa Dangubića. 
24 
Ubbink výborne vysunul naľavo Sleegersa, ktorý skúsil center pred Rusova, no loptu dokázala pozorná 

obrana Trnavy včas zblokovať. 



23 
V týchto momentoch máme na oboch stranách trošku hluché minúty, zatiaľ zápas trošku zaostáva za 

očakávaním. 
22 
Trnava musí do zajtrajšej polnoci odovzdať súpisku pre Európsku ligu. Zákulisné reči hovoria o príchode 

českého futbalistu, gruzínskeho hráča a útočníka z Iránu. 
21 
Erik Grendel výborným centrom hľadal Ivana Hladíka, ktorý je poriadne vysoký. V tejto chvíli ešte mohol ostať 

Igor Šemrinec pokojný. 
20 
Máme za sebou necelých 20 minút dnešného zápasu, obaja brankári si zatiaľ držia čisté konto. 
19 
Trnava hrá zatiaľ veľmi dobre v obrane, zatiaľ sa jej darí vypojiť z hry Antonia Manceho, ktorý je do týchto 

chvíľ prakticky neviditeľný. 
18 
Erik Grendel bol faulovaný v strede poľa, no zatiaľ sme kartový trest dnes nevideli. 
17 
Hladík výborne vyviezol loptu až do stredu poľa, no prihrávka na Erika Jirku nebola presná. 
16 
Tréner Ricardo Moniz si na striedačke Trenčína už píše poznámky, domáci v úvodných minútach zápasu 

jednoznačne nie sú vo svojej koži. 
15 
Čataković hľadal prihrávkou Sleegersa, všetko však vyriešil dobrým obranným zákrokom Ivan Hladík. 
14 
Janso posielal loptu ďaleko dopredu pre Erika Jirku, no toho postrážil Jakub Paur, ktorý dnes hrá v drese 

Trenčína na poste stopéra. 
13 
Treba však povedať, že oba tímy majú v nohách ťažké pohárové zápasy. Trenčín hral v Larnake a Trnava na 

domácom trávniku s Ľjubljanou. 
12 
Trnava je v týchto momentoch viac pri lopte a na takéto momenty nie sú futbalisti Trenčína príliš zvyknutí. 
11 
Po vhadzovaní Erika Jirku sa k lopte dostal Matej Oravec. Ten okamžite skúsil strelu, no namieril len nad 

bránku Igora Šemrinca. 
10 
Máme za sebou úvodných 10 minút dnešného zápasu, Trenčín hrá zatiaľ s Trnavou nerozhodne 0:0. 
9 
Pekná akcia Trnavy po zbytočnej strate lopty od domáceho tímu, k Dangubićovi sa však finálna prihrávka 

nedostala. 
7 
Útok Trnavy potiahol aktívny Erik Jirka, no nebol úspešný. Zákulisné správy hovoria o tom, že práve Erik Jirka 

by sa v zimnej prestávke mohol stať hráčom Crvenej zvezdy Belehrad. 
6 
Trenčania kombinujú v strede poľa, Trnava však výborne vykrýva priestor a zatiaľ neotvára cestu pre rýchle 

krídla Trenčanov. 
5 
Loptu má v moci Igor Šemrinec, ktorého spoluhráči zapojili do rozohrávky. 
4 
Kombinácia medzi Yemom a Bukarim bola nepresná, dopredu tak môže ísť Andrej Kadlec. Ten sa snažil 

vysunúť Luptáka, lenže tomu nevyšiel prvý dotyk s loptou. 
3 
Sleegers potiahol loptu po ľavej strane, v súboji so skúseným Martinom Tóthom však fauloval a tak loptu 

získavajú do svojej moci hráči Trnavy. 
2 
Trenčania v prechodnom domove v Myjave hrajú aktívne smerom dopredu, Ubbinka však čisto odzbrojil Filip 

Dangubić. 
1 
Úvodný výkop zápasu v prospech futbalistov Trnavy. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
AS Trenčín: Šemrinec – Yem, Keston, Šulek, Skovajsa – El Mahdioui – Ubbink, Čataković – Bukari, Mance, 

Sleegers. 
Náhradníci: Hrdlička – Umeh, Kvocera, Zubairu, van Arnhem, Slávik, Kleščík. 
FC Spartak Trnava: Rusov – Lupták, Hladík, Godál (C), Janso – Oravec – A. Kadlec, Tóth, Dangubič, Grendel 

– Jirka. 
Náhradníci: Chudý – Čanturišvili, Miesenböck, Brigant, Bakoš, Jarovič, Pekár. 



Rozhodca: Glova – Mókoš, Pozor. 
Príjemný dobrý deň z Myjavy, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu siedmeho kola futbalovej 

Fortuna ligy, v ktorom futbalisti AS Trenčín nastúpia proti hráčom FC Spartak Trnava. Zápas sa začína o 17:30, 
my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy. 

Trenčanom patrí v tabuľke našej najvyššej sútaže priebežné šieste miesto so ziskom 8 bodov. V poslednom 
doterajšom zápase zverenci trénera Ricarda Moniza remizovali po hektickom priebehu v Bratislave so Slovanom 
3:3 (góly AS 2x Čataković, 1x Mance). V týždni futbalisti Trenčína vypadli z Európskej ligy po prehre v Larnake a 
káder AS opustili James Lawrence a Phillip Azango (obaja prestup do Belgicka). 

Trnave patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže siedme miesto so ziskom 8 bodov. Zverenci trénera 
Radoslava Látala v poslednom doterajšom zápase v poslednom doterajšom zápase ligy remizovali na domácom 
trávniku s Ružomberkom 0:0. Stále však snívajú svoj veľký futbalový európsky sen. Po postupe cez Olimpiju 
Ljubljana si v skupine EL zmerajú sily s RSC Anderlecht, Fenerbahce Istanbul a GNK Dinamo Záhreb. Dnes 
Trnava oznámila aj meno prvej posily pred EL – stal sa ňou poľský stredopoliar Patryk Malecki. 

Zápas má úvodný výkop o 17:30, z miesta komentátora sa na vás teší Dávid Švec. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30. 
Strelci / Asistencie 
Joey Sleegers J. Sleegers 90’ 
82’ Andrej Kadlec A. Kadlec / Fabian Miesenbock F. 

Miesenbock 
Martin Šulek M. Šulek 78’ 
69’ Erik Grendel E. Grendel / Marek Bakos Marek Bakos 
60’ Filip Dangubič F. Dangubič / Vakhtang Chanturishvili V. 

Chanturishvili 
Emeka Umeh Emeka Umeh / Antonio Mance A. 

Mance 
59’ 

Abdul Musa Zubairu A.M. Zubairu / Desley 
Ubbink D. Ubbink 

59’ 

Antonio Mance A. Mance 40’ 
36’ Andrej Kadlec A. Kadlec 
Držanie lopty 57% 43% 
Strely na bránu 4 0 
Strely mimo bránu 3 4 
Priame kopy 16 21 
Rohové kopy 4 3 
Ofsajdy 2 3 
Vhadzovania 21 19 
Brankárske zákroky 0 3 
Výkopy 7 12 
Fauly 19 13 
Brankári 
Igor Šemrinec I. Šemrinec Dobrivoj Rusov D. Rusov 
Základné zostavy 
Reuben Yem Reuben Yem Jakub Paur J. Paur Martin Šulek M. Šulek Lukáš Skovajsa L. Skovajsa Achraf El 

Mahdioui A. El Mahdioui Desley Ubbink D. Ubbink Hamza Čatakovič H. Čatakovič Osman Bukari O. Bukari 
Antonio Mance A. Mance Joey Sleegers J. Sleegers 

Lukáš Lupták L. Lupták Ivan Hladík I. Hladík Boris Godál B. Godál Oliver Janso O. Janso Martin Tóth M. Tóth 
Andrej Kadlec A. Kadlec Matej Oravec M. Oravec Filip Dangubič F. Dangubič Erik Grendel E. Grendel Erik Jirka 
E. Jirka 

Libor Hrdlička L. Hrdlička Peter Kleščík P. Kleščík Milan Kvocera M. Kvocera Adrián Slávik A. Slávik Emeka 
Umeh Emeka Umeh Philippe Van Arnhem P. Van Arnhem Abdul Musa Zubairu A.M. Zubairu 

Marek Bakos Marek Bakos Tomáš Brigant T. Brigant Martin Chudý M. Chudý Senad Jarovič S. Jarovič Fabian 
Miesenbock F. Miesenbock Štefan Pekár Š. Pekár Vakhtang Chanturishvili V. Chanturishvili 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 



2 : 1 5.8.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 4 7.5.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 11.12.2016 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 10.9.2016 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 2.5.2016 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 5.12.2015 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 3 13.9.2015 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy AS Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 2.8.2018 
Gornik Zabrze Zabrze 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Gornik Zabrze Zabrze 
0 : 1 26.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 19.7.2018 
Podgorica Podgorica 
Podgorica Podgorica 
0 : 2 12.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Rostov Rostov 
1 : 1 5.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Bohemians 1905 Bohemians 



5 : 1 26.6.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 22.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 3 14.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Honvéd Budapešť Honvéd Budapešť 
2 : 2 23.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 0 24.2.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 2.12.2017 



AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Mattersburg Mattersburg 
5 : 2 9.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 8 3.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 21.10.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 14.10.2017 
FK Senica Senica 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 30.9.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Spartak Medzev Medzev 
1 : 0 27.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 7 24.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 1 20.9.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
5 : 1 16.9.2017 
AS Trenčín Trenčín 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 30.8.2018 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
0 : 2 23.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 14.8.2018 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
1 : 1 7.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 4.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 



0 : 1 31.7.2018 
Legia Varšava Varšava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Legia Varšava Varšava 
0 : 2 24.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 18.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 11.7.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 



FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 19.11.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 5.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 29.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 21.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 18.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 3 14.10.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 30.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Námestovo Námestovo 
0 : 1 27.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
POZRITE SI KOMPLETNÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY >> 

[Späť na obsah] 

 
 

8. FOTO: 11 zásad používania tampónov. Maličkosťami riskujete zdravie 
[01.09.2018; pluska.sk; iZdravie; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/11-zasad-pouzivania-tamponov-bolest-hlavy-napovie-ci-robite-
spravne.html 

http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/11-zasad-pouzivania-tamponov-bolest-hlavy-napovie-ci-robite-spravne.html
http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/11-zasad-pouzivania-tamponov-bolest-hlavy-napovie-ci-robite-spravne.html


 
 

Používate tampóny ako treba, alebo si provodíte nebezpečnú infekciu? Gynekológ radí, ako si neublížiť. 
Menštruačné tampóny kráčajú s vami ľahšie ako vložky. Zároveň je oveľa ťažšie dožičiť si hygienu, ktorú 

vyžadujú. 
Koľko chýb pri zavádzaní robíte? 
Menzes na dovolenke? Citrón nepomôže. Tipy, ako ho naozaj oddialiť 
1. Umyte si ruky 
Ako pred jedlom. Prsty, ktorými sa dotknete sliznice v pošve, musia byť čisté. „Dôležité je dodržať hygienu a 

pred zavedením alebo výmenou tampónu si ich treba naozaj dobre umyť,“ prízvukuje primár gynekologicko-
pôrodníckeho oddelenia zo Spišskej Novej Vsi MUDr. Štefan Novysedlák. Ak ste zastavili na mieste bez tečúcej 

vody a mydla, majte vždy poruke antibakteriálne obrúsky. A radšej tampón s aplikátorom, ktorého zavádzanie je 
hygienickejšie. 

Kalíšok namiesto tampóna? S týmito TIPMI bez obáv, radí lekár 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala pokutami 

niekoľko klubov 
[01.09.2018; webnoviny.sk; FutbalSlovenskoFutbal z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/disciplinarna-komisia-slovenskeho-futbaloveho-zvazu-potrestala-pokutami-
niekolko-klubov/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK 

SFZ) potrestala hráča MŠK Žilina Ivána Santiaga Díaza, vylúčeného po druhej žltej karte v zápase 6. kola 
najvyššej súťaže Fortuna ligy na trávniku v Dunajskej Strede proti domácemu FC DAC 1904, nepodmienečným 
pozastavením výkonu športu na jedno súťažné stretnutie od 26. augusta 2018. Informuje o tom oficiálna 
internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v novej úradnej správe. 

DK SFZ na základe správy delegáta zápasu, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, 
záznamu o činnosti náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie, vlastných zistení a stanoviska klubu 
uložila FC NItra pokutu 1500 eur za hrubé nešportové správanie divákov (prekonanie bezpečnostnej bariéry a 
napadnutie fanúšikov hostí) a nedostatočnú usporiadateľskú službu počas domáceho stretnutia 5. kola Fortuna 
ligy proti Trnave. 

Zároveň klubu spod Zobora stanovila ochranné opatrenie, spočívajúce v uzatvorení sektoru domácich na 
jedno súťažné stretnutie s podmienečným odkladom do 30. júna 2019. Finančnú pokutu 1000 eur na základe 
správy delegáta zápasu, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, záznamu o činnosti 
náhradného rozhodcu, priloženej fotodokumentácie a vlastných zistení dostal aj FC Spartak Trnava, a to za hrubé 
nešportové správanie divákov (prekonanie bezpečnostnej bariéry a napadnutie fanúšikov domácich) počas 
spomenutého stretnutia 5. kola Fortuna ligy v Nitre. 

Na základe podnetu športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu (ŠTK SFZ) uložila DK SFZ 
klubu FK Noves Spišská Nová Ves pokutu 100 eur za odhlásenie sa zo Slovenského pohára žien 2018/2019 po 

jej vyžrebovaní. 
DK SFZ na základe správy delegáta stretnutia, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v zápase 

a priloženej fotodokumentácie začala disciplinárne konanie voči FC Spartak Trnava a žiada tento klub do 5. 
septembra 2018 o písomné stanovisko k hrubému nešportovému správaniu divákov (použitie pyrotechniky) a 
nedostatočnej usporiadateľskej službe (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas domáceho stretnutia 
6. kola Fortuna ligy proti MFK Ružomberok. 

„Disciplinárka“ na základe podnetu športovo-technickej komisie Slovenského futbalového zväzu a vlastných 
zistení začala disciplinárne konanie voči ŠK Slovan Bratislava a žiada spomenutý klub do 5. septembra 2018 o 
podrobné písomné stanovisko k neoprávnenému štartu hráča Marina Ljubičiča v stretnutí proti domácemu tímu 
TJ Iskra Horné Orešany v rámci 2. kola slovenskej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2018/2019, ktorý napokon 
vyústil do dodatočnej kontumácie výsledku stretnutia v neprospech „belasých“. 

Spomenutý chorvátsky stredopoliar prestúpil do Slovana Bratislava z Dunajskej Stredy, kde predtým už 
nastúpil na zápas rovnakého kola Slovnaft Cupu, čo nedovoľujú pravidlá tejto pohárovej súťaže. 

[Späť na obsah] 
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10. Sobota a nedeľa v Spišskej? Tieto podujatia radíme rozhodne navštíviť 
[01.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/sobota-a-nedela-v-spisskej-tieto-podujatia-radime-rozhodne-navstivit-307739 

 
 

Začal víkend a aké akcie radíme počas soboty či nedele v našom meste určite nevynechať? Pozrite si 
redakčné tipy… 

Dni mesta 
1.septembra 2018 , centrum Spišskej 
Aj v sobotu zaplnia centrum nášho mesta remeselníci, rytieri, šermiari a rôzni umelci. Spišská Nová Ves 

organizuje už 23. ročník Trhu ľudových remesiel, ktorý je každoročne spojený s tradičnou akciou Dni mesta. 
Okrem tradičných majstrov, ktorí priblížia prostredníctvom stánkov svoje umenie si v druhý deň tradičného 
podujatia môžete vychutnať aj rôzne sprievodné akcie a bohatý kultúrny program. Nebude chýbať ani dobový 
sprievod mestom či divadelné predstavenie. Večer zakončí koncert populárnej skupiny PETER BIČ PROJEKT. 

Turnaj absolventov 
1.septembra 2018 ,od 8:00, areál gymnázia na Školskej 
Tesne pred začiatkom školského roka sa bude na gymnáziu na Školskej ulici konať jubilejný 10.ročník turnaja 

absolventov oranžového gymnázia. Bývalí absolventi budú medzi sebou súťažiť v troch druhoch športu: futbal, 
streetbasketbal a volejbal. Nebude chýbať ani občerstvenie a príjemná nálada. 

Beh Novoveskou Hutou 
2. septembra 2018 od13:00, Novoveská Huta 
Občianske združenie Novoveská Huta, Občianske združenie ŠK ROHALS a Mesto Spišská Nová Ves 

pripravili už 13. ročník Behu Novoveskou Hutou. Behať sa bude po asfaltovej ceste, pričom v kategóriách 
dospelých sa pobeží nie len po zastavanej časti, ale aj do krásnej prírody Novoveskej Huty. Súčasťou bude aj 
kultúrny program. 

Staň sa vedátorom s Majstrom EM 
2. septembra 2018 od 13:00, OC Madaras 
V nedeľu si prídu na svoje aj všetky zvedavé deti. Tešiť sa môžu na zábavnú interaktívnu show, kde budú 

pripravené záhadné pokusy, ktoré ak dokážu vysvetliť, získajú parádnu cenu. Zvládnite pokusy ako: čarovné 
igelitové vrecko, vyľakané farby, lávová lampa, kúzelnícky trik, či nafúknuť balón bez vzduchu. 

Smelé mačiatko 
2. septembra 2018 o 15:30, kino Mier 
Nezbedné mačiatko, Klbko, žije so svojím trochu lenivým a pohodlným otcom, Fúzikom, v maličkom 

apartmáne v srdci veľkomesta. Klbko sa rád díva na svet z okna svojho domova a sníva o tom, že raz spozná 
všetko to neznáme tam vonku. Vďaka svojej vynaliezavosti sa mu podarí zostrojiť si skutočnú lietajúcu raketu, na 
ktorej sa vyberie hľadať bájny Mačací raj… Príbeh o sile lásky otca k svojmu synovi plný dobrodružstiev a nových 
priateľstiev chytí za srdce nielen všetkých milovníkov mačiek. 

Edo Drewo 
2. septembra 2018 o 16:00, Zlatá pivnička 
Pre najmenších bude pripravené predstavenie aj v nedeľu popoludní. Detičky sa môžu rozlúčiť s letom 

peknými rozprávkami a pesničkami, ktoré im zahrá a zaspieva prastarý strom. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

11. FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠKF Sereď 
[01.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/353587/nazivo-fk-dac-1904-dunajska-streda-skf-sered/ 

 
 

Dunajská Streda má po šiestich kolách bilanciu tri výhry a tri remízy. Zostanú „žlto-modrí” nezdolaní aj po 
stretnutí s ligovým nováčikom zo Serede? Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk! 

Sleduj športové prenosy počas sviatku s tvojím obľúbeným jedlom. Spoľahlivo a pohodlne ti ho prihrá 
BISTRO.sk, dokonca aj cez appku. Stačia ti na to iba štyri kliky. Športu zdar a dobrú chuť! 

Sledujte aj: 
NAŽIVO: MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová >> 
NAŽIVO: FC Nitra - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble >> 
NAŽIVO: MFK Ružomberok - FK Senica >> 
Online prenos 

http://spisska.dnes24.sk/sobota-a-nedela-v-spisskej-tieto-podujatia-radime-rozhodne-navstivit-307739
https://sport.aktuality.sk/c/353587/nazivo-fk-dac-1904-dunajska-streda-skf-sered/


01.09.2018|19:00|Fortuna liga|7. kolo 
FC DAC Dunajská Streda 
5 : 0(3:0)koniec zápasu 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentár Video PrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
87’ Tretiakov, 58’ Kalmár, 42’ Adekuoroye, 23’ K. Vida, 13’ K. Vida 
Online prenos 
Aj v druhom polčase sme ešte boli svedkami presných zásahov. Domácim sa podarilo skórovať dvakrát a tak 

zaslúžene získavajú tri body za výhru 5:0 nad Sereďou! Naplnili sa tak papierové prognózy a Dunajská Streda je 
stále bez prehry. Hosťom dnes toto stretnutie vôbec nevyšlo, nič poriadneho nám nováčik súťaže neukázal. 

S týmto konštatovaním sa už lúčim a prajem pekný zvyšok večera. Zápasom vás sprevádzal Miroslav Revaj. 
90+1 
Koniec zápasu. 
90 
Napokon sa ešte nadstavuje jedna minúta! 
89 
Riadny hrací čas tohto stretnutia sa už čoskoro naplní. Uvidíme, či teda ešte príde nejaký ten nadstavený čas. 
88 
MOL Aréna si tak opäť mohla zakričať gól, domáci fanúšikovia už tlieskajú svojim miláčikom sa predvedený 

výkon. Tri body teda ostávajú zaslúžene v Dunajskej Strede. 
87 
Dunajská Streda dala gól! 
Prichádza piaty gól domáceho tímu, čo len podčiarkuje dominanciu DAC v tomto zápase! Sereď síce držala 

loptu na kopačkách a aj zaútočila, ale stratila loptu a tak sme sledovali rýchly brejk Dunajskej Stredy. Kalmár si 
všimol výborne nabiehajúceho MAKSYMA TRETIAKOVA, ktorý sa dostal s loptou až pred brankára Pensku a 
chladnokrvne zakončil pod brvno – 5:0! 

86 
Sereď by však najradšej dosiahla aspoň ten čestný zásah, ale dnes sa jej v útočnej fáze nedarí. Domáci tak 

nemali v tomto zápase výraznejšiu robotu v zadných radoch. 
85 
Domáci sa budú snažiť udržať si aj čisté konto, preto sa snažia súpera k lopte púšťať čo najmenej. Ostáva 

dohrať približne päť minút, ohľadom nadstaveného času to je otázne, podľa môjho názoru nebude ani potrebný. 
84 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Erik Pačinda, prichádza Maksym 

Tretiakov.Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Vakoun Issouf Bayo, prichádza Marko 
Divković. 

84 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Erik Pačinda, prichádza Maksym 

Tretiakov.Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Vakoun Issouf Bayo, prichádza Marko 
Divković. 

84 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Ľubomír Ulrich, prichádza Nemanja Subotić. 
83 
Sledovali sme priamy kop domáceho celku, ale Bayo sa v pokutovom území už k presnej hlavičke nedostal. 

Následne prebehnú striedania na oboch stranách. 
82 
Dunajská Streda, tak ako sme v tomto zápase už zvyknutí, sa presunula na útočnú polovicu cez postupnú 

rozohrávku. Domáci sa snažia ešte o koncovku na bránu súpera. 
81 
Útočným faulom sa previnili hostia a tak je ich útočné ťaženie prerušené. Trávnik dostáva stále poriadne 

zabrať, ale koniec stretnutia je tu čo nevidieť. 
80 
Približne desať minút ostáva do konca stretnutia v MOL Aréne. O jeho víťazovi je už určite rozhodnuté, 

nepoznáme však ešte konečnú podobu výsledku. Domáci tréner zatiaľ stále nestriedal. 
79 
Žltú kartu dostáva Ľubomír Michalík (ŠKF iClinic Sereď). 
78 
Bol tu však rýchly útok zo strany Serede, Mečiar prihrával pred pokutové územie, ale Jedlička išiel včas z 

brány a dostáva loptu do bezpečia. 
77 
Domáci zahrávali priamy kop na útočnej polovici, ale nepodarilo sa im nič zaujímavého vyťažiť. DAC je však 

stále pri lopte, ale sťahuje sa na svoju polovicu. 
76 
Žltú kartu dostáva Tidiane Djiby Ba (ŠKF iClinic Sereď). 
74 



Rohový kop však nič zaujímavého neponúkol, Dunajská Streda sa dostáva k lopte a vyváža ju do bezpečia. 
Sereď sa pokúša aspoň o čestný zásah. 

73 
Po dlhšej dobe sa musela mať na pozore aj defenzíva DAC, po strele Ulricha zasahoval Jedlička a odrazenú 

loptu upratala obrana na rohový kop. Sereď tak ešte môže v útočnom ťažení pokračovať. 
72 
Dnes nezaváhal napokon ani prvý Slovan, ktorý tak ostane na čele ligovej tabuľky a spoločne s Dunajskou 

Stredou ešte neokúsili trpkosť prehry v prebiehajúcej sezóne. 
71 
Pomaly sa presúvame do záverečnej časti tohto stretnutia. Dunajská Streda vyhráva 4:0 a stretnutie sa tak už 

len dohráva. Domáci zvládajú úlohu favorita úspešne. 
70 
Davis je napokon späť na hracej ploche a pomohol aj pri založení útočnej akcie. Nič z toho napokon nevzišlo 

a bude to len odkop od hosťujúcej brány. 
69 
Na ihrisku teraz ostal ležať Davis, ktorý bol ihneď za čiarou ošetrovaný. DAC hrá tak zatiaľ s desiatimi hráčmi, 

možno prebehne aj prvé striedanie na domácej strane. 
68 
K lopte sa dostávajú domáci futbalisti, ktorí sa nemajú kam ponáhľať a snažia sa niečo vymyslieť cez 

postupnú rozohrávku. Sereď sa tak stiahla na vlastnú polovicu. 
67 
Ventrua v pokutovom území domácich vyslal dobrú prihrávku na Richnáka, ale ten sa už do zakončenia 

nedostal, včas zasiahol Šatka. Terén je čoraz viac premočený, často to obom tímom robí veľké nepríjemnosti. 
65 
K. Vida to skúsil strelou z väčšej vzdialenosti, ale jeho pokus smeruje vedľa súperovej brány. Penksa tak 

zasahovať nemusel, ani pre brankára Serede to nieje najlepšie odohraté stretnutie. 
64 
Dnešné stretnutie sleduje 6813 divákov. 
63 
Predsa len sa ešte Dunajská Streda presúva na útočnú polovicu, drží teda svojho súpera pod tlakom. Sereď 

by už zrejme najradšej toto stretnutie chcela ukončiť. 
62 
Tempo hry však začína upadať, domáci sa nemajú kam ponáhľať a držia skôr loptu na svojich kopačkách a 

pohybujú sa v okolí stredového kruhu. Sereď sa už moc nepokúša napádať rozohrávku súpera. 
61 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Nikola Gatarić, prichádza Róbert Richnák. 
60 
Po hodine hry je tak už o všetkom rozhodnuté, domáci sa však ešte snažia potešiť svojich divákov. Ani 

zlepšená hra Seredi v druhom polčase nepomohla, Dunajská po celé stretnutie drží taktovku hry. 
58 
Dunajská Streda dala gól! 
Toto je už definitívne rozhodnutie stretnutia v MOL Aréne! Dunajská Streda založila rýchly protiútok, autor 

dvoch gólov Vida sa prebojoval až do pokutového územia, jeho strelu na bránu súpera sa snažil tečovať 
Bayo, ale lopta sa od neho odrazila k ZSOLTOVI KALMÁROVI a ten už dáva štvrtý gól domácich – 4:0! 
57 
Domáci sa po získaní lopty presunuli na útočnú polovicu a po zrazenom centri získali prvý rohový kop v 

druhom polčase. Ani táto situácia však nič zaujímavého neponúkla. 
56 
Hostia sa však zlepšili v prechode do útoku, ale domáci aj trocha ubrali z tempa. Dunajská Streda stále 

vyhráva 3:0 a o tri body by ju už musel obrať menší zázrak. 
55 
Zo strednej vzdialenosti sa pokúsil o strelu Gatarić. Jeho pokus mu však nevyšiel podľa predstáv a Jedlička 

mohol ostať pokojný. V druhom polčase sme teda ešte nič zaujímavého nevideli. 
54 
No a sledovali sme premiérový rohový kop Serede v tomto zápase. Obrana DAC však bola pozorná a už 

získava loptu na svoje kopačky. Terén je stále dosť premočený, ale zatiaľ sa na ňom hrať dá. 
53 
Sereď sa zakrátko usadila na útočnej polovici a vôbec prvýkrát v tomto zápase vidíme, ako sa domáci musia 

brániť. Skóre stretnutia však je stále jasné, domáci smerujú za troma bodmi. 
52 
Na druhej strane sme sledovali zase rýchly útočný výpad Serede, po ktorom sa o zakončenie pokúsil Ventúra 

a nebol to až tak márny pokus. Jednička mal čo robiť, aby loptu skrotil. 
51 
Domáci zahrávali priamy kop z hranice pokutového územia, bolo to síce mierne z uhla, ale Pačinda to skúsil 

priamou strelou na bránu. Jeho pokus bol však nepresný a bude to odkop od brány Serede. 
50 
Žltú kartu dostáva Pavol Penksa (ŠKF iClinic Sereď). 



49 
Dunajská Streda sa presúva späť na útočnú polovicu a opäť tak dostáva súpera pod tlakom. Sme teda ešte 

zvedaví, či ešte uvidíme nejaký ten presný zásah či už na jednej či druhej strane. 
48 
Sledovali sme rýchly útočný výpad domáceho celku, po ktorom sa do zakončenia dostal Kalmár, ale nemieril 

presne. Dá sa však čoskoro očakávať niečo podobné. 
47 
Druhý polčas tohto stretnutia je už v plnom prúde, výkopom ho odštartovali domáci futbalisti. Dunajská Streda 

má pohodlný náskok a nemá sa teda kam ponáhľať. 
46 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Filip Pankarićan, prichádza Martin Mečiar. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Oba celky sú už spoločne s rozhodcami zápasu späť na hracej ploche, druhý polčas by sa tak mal čoskoro 

začať! 
MOL Aréna videla v prvom polčasu až tri presné zásahy, o všetky sa postaral domáci celok a tak vyhráva po 

prvom dejstve jednoznačne 3:0! Dunajská streda od úvodného výkopu diktovala tempo hry a hostí takmer k 
ničomu nepustila. Dianie na ihrisku začal ovplyvňovať aj hustý dážď a je možno aj otázny, ako to bude s druhým 
polčasom. O víťazovi tohto stretnutia sa tak zdá byť už rozhodnuté, ale nechajme sa prekvapiť. 

45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45 
Prvý polčas sa predlžuje o jednu minútu! 
44 
Tvoria sa aj mláky a už dva či trikrát v nej aj lopta zastavila. Domáci sa ešte pokúšajú o útočnú akciu, Sereď 

tak strávi zvyšok prvého polčasu na svojej polovici ihriska. 
43 
Trávnik je aj čoraz viac premočený, zrejme aj tento fakt prispel k tretiemu gólu domáceho celku. Ostáva 

dohrať posledné minúty prvého polčasu, ale o tom druhom budú určite viesť rozhodcovia debaty, či vôbec dnes v 
tomto zápase aj nastane. 

42 
Dunajská Streda dala gól! 
Krátko pred koncom prvého polčasu je tu aj tretí gól domáceho tímu! Dunajská Streda znova okupovala 

územie súpera, v pokutovom území sa dostal k presnej prihrávke kapitán Huk, ktorý sa pokúšal zrejme o 
prízemný center, ale lopta končí v sieti Serede po nešťastnom vlastnom teči BANKOLEHO ADEKUOROYEHO – 
3:0! 

40 
Päť minút pred koncom prvého polčasu je však znova pri lopte Dunajská Streda a presúva sa na útočnú 

polovicu. Počasie sa však stále len a len zhoršuje, toto je už asi aj na zváženie, či bude pokračovať druhý polčas. 
39 
Sereď sa stále pokúša o útočné prieniky, ale dobre pracuje obrana súpera a hostí do ďalšieho zakončenia na 

bránu nepúšťa. Oba tímy sa snažia o vysoké napádanie rozohrávky, hra sa tak mierne vyrovnáva. 
38 
Dážď v MOL Aréne je už poriadne hustý, toto skôr vyzerá ako husté sneženie ako kvapky dažďa. Snáď bude 

hlavne terén v poriadku, aby sa zápas nemusel prerušiť. 
37 
Sledovali sme ďalší priamy kop hosťujúceho tímu, v tomto prípade však bol Hučko v pozícii zakončovateľa, 

ale jeho hlavičku kryje brankár Jedlička, ktorý si siahol prvýkrát na loptu. 
36 
Znova sa Sereď presúva na útočnú polovicu, pred koncom prvého polčasu tak hostia ožívajú. Sme teda 

zvedaví, či si vypracujú aj gólovú šancu, 
35 
Hučkov center napokon smeroval do pokutového územia domáceho tímu, ale nikto z jeho spoluhráčov na 

loptu nedočiahol a Jedlička sa chystá k rozohrávke od svojej brány. 
34 
A hosťujúci celok sa prebojoval až na útočnú polovicu a získava priamy kop. Po veľmi dlhej dobe tu je tak 

náznak nebezpečenstva aj pre domáci celok, k rozohrávke priameho kopu sa chystá Hučko. 
33 
Pre zmenu sme sledovali aj rýchly útočný výpad domáceho tímu, po ktorom nasledoval rohový kop. Pačinodv 

center však obrana súpera dostala do bezpečia, Sereď je po dlhšej dobe pri lopte. 
32 
Stále však hustne aj spomínaný dážď, čo už výrazne ovplyvňuje dianie na ihrisku. Zatiaľ sa pokračuje ďalej, 

ale cez polčasovú prestávku sa zrejme budú viesť debaty a tejto situácii. 
31 
Aj držanie lopty hovorí v jasnú dominanciu domáceho tímu, 81:19 v prospech DAC! Domáci sa snažia pridať 

ešte jeden presný zásah, ktorý by už znamenal definitíve KO pre súpera. 
30 



Takže po polhodine hry môžme konštatovať, že Dunajská Streda vyhráva nad Sereďou 2:0! Diváci na 
tribúnach sú určite spokojní, sledujú aktívnu hru svojho tímu a všetko tak ide podľa predstáv. 

29 
Sereď sa snaží o vysoké napádanie súperovej rozohrávky, ale domáci zatiaľ výraznejšiu chybu nespravili. 

Defenzíva DAC ako aj brankár Jedlička sú stále bez práce. 
28 
Dlho však netrvalo a sledujeme ďalšiu výmenu lôpt v podaní domáceho tímu. Stále je to postupná rozohrávka 

zo strany DAC, ale prináša to svoje ovocie. 
26 
Sledovali sme ďalšiu útočnú akciu domáceho tímu, ale Koštrna sa ocitol v ofsajde. Sereď si tak mohla 

vydýchnuť, hostia môžu upokojiť hru a pokúsiť sa konečne niečo vymyslieť aj smerom dopredu. 
25 
Teraz sa o to hosťujúci celok aj pokúsil, ale prezentoval sa len útočným faulom. Hra je teda znova prerušená, 

čo domácim plne vyhovuje. Zatiaľ sa tak napĺňajú predzápasové prognźy. 
24 
Hostí teda čaká veľmi náročná úloha, ak sa im nepodarí zastaviť rozbehnutého súpera, môže to skončiť aj 

poriadnym debaklom. Seredi sa stále nedarí v prechode do útoku, čo musí ihneď zmeniť. 
23 
Dunajská Streda dala gól! 
A je to už o dva góly! Aktivita domáceho tímu stále pokračovala a po veľkom zaváhaní súperovej obrany sa 

DAC dostáva do vedenia 2:0! Za spomínanú obranu súpera smeroval presný pas na zabudnutého 
KRISTOPHERA VIDU, ktorý sa dostal pred bránkara Pensku a pridáva svoj druhý gól v tomto zápase. 

21 
V prvom polčase sa tak už pokračuje ďalej, späť do hry sa vrátil aj Kalmár. Sledujeme ďalšiu útočnú 

kombináciu domáceho tímu, defenzíva Serede je tak znova v permanencii. 
20 
Na zemi ostáva ležať Koštrna po nedovolenom zákroku. Privolaný je aj lekársky tím, hra je tak na malú chvíľu 

prerušená. Oba tímy sa zatiaľ občerstvia a budeme pokračovať ďalej. 
19 
Dianie na ihrisku už začína ovplyvňovať aj hustý dážď. Po úvodnom góle však stále čakáme na ďalšiu 

výraznejšiu akciu, DAC aj naďalej vyhráva 1:0 a to je pre domácich najpodstatnejšie. 
18 
Postupne sa už na útočnú polovicu vracajú domáci futbalisti, ktorí sa nemusia nikam ponáhľať a opäť to tak 

skúšajú cez postupnú rozohrávku. Sereď je teda znova pod tlakom, takéto obrázky zrejme uvidíme veľmi často. 
17 
Stále je však do konca stretnutia ešte veľmi veľa času. Hostia sa snažia zlepšiť svoj prechod na útočnú 

polovicu, ale nedarí sa im to. Dunajská Streda je veľmi aktívna, snaží sa pridať aj druhý presný zásah. 
16 
Rozohrávky priameho kopu sa chopil Pačinda, ktorý centroval až do pokutového územia, ale nikto z jeho 

spoluhráčov na loptu nedočiahol. Bude to len odkop od Penksovej brány. 
15 
Dunajská Streda po faule získava ďalší priamy kop na útočnej polovici. Hostia sú teda znova pod tlakom a 

budú musieť brániť túto situáciu. Uvidíme, ako s touto situáciou domáci naložia. 
14 
Favorit zápasu tak zaznamenáva pomerne skorý gól, čo mu môže len pomôcť. Prvý pokus medzi tri žrde 

skončil gólom, Sereď tak čaká náročná úloha. Domáci celok stále pokračuje vo svojej aktivite. 
13 
Dunajská Streda dala gól! 
Je tu otvárací gól tohto stretnutia! Aktívnejší domáci futbalisti sa ujímajú vedenia, keď útočnú akciu potiahol 

Davis, presnou prihrávkou vysunul Kalmára, ktorý presným centrom našiel hlavu KRISTOPHERA VIDU a ten už 
mal ľahkú pozíciu na skórovanie – 1:0! 

12 
Hostia mali však veľké problémy s prechodom do útoku a tak je pri lopte opäť favorit tohto stretnutia. Žlto-

modrý sa však nikam neponáhľajú, skúšajú to cez postupnú rozohrávku. 
11 
Davis našiel šikovnou prihrávkou Vidu, ale ten už nevyzrel na obranu súpera a Sereď sa tak pohodlne 

oslobodila. Po dlhšej dobe tak môže skúsiť zaútočiť aj hosťujúci celok, domáci sa sťahujú späť. 
10 
Úvodných desať minút z tohto stretnutia uplynulo, zatiaľ sme vyloženú šancu nevideli. Podľa očakávania je 

však lepším celkom DAC, ktorý trpazlivo čaká na svoje šance, z ktorých by mohol padnúť gól. 
9 
Priamy kop rozohrali domáci nakrátko, následne centroval pred pokutové územie Davis, ale zakončenie od 

Kalmára bolo nepresné a tak ani v tomto prípade brankár Penska zasahovať nemusel. 
8 
Tlak domáceho tímu teda stále pretrváva a po nedovolenom zákroku na Pačindu získava DAC priamy kop zo 

zaujímavej vzdialenosti. Na pozore sa tak bude museiť mať brankár Penska, ale aj jeho obrana. 
7 



Hostia vytláčajú domácich s loptou do stredu poľa, domáci tak rozbiehajú ďalšiu útočnú kombináciu. MOL 
Aréna je už tradične slušne zaplnené a z tribún sa ozýva hlasité povzbudzovanie pre domáci celok. 

6 
Favorit zápasu už začína preberať taktovku hry a drží súpera pod tlakom. Sereď však svoje povinnosti v 

defenzíve zvláda výborne a zatiaľ sme vyloženú šancu na jednej či druhej strane nevideli. 
5 
Po peknej výmene lôpt sa do lopty oprel Herc, ale jeho pokus zo strednej vzdialenosti bol obranou súpera 

tečovaný a lopta končí len u brankára Penksu. Stále však pretrváva tlak domáceho tímu. 
4 
Mali sme možnosť sledovať prvý rohový kop v tomto zápase. Zahrávali ho domáci futbalisti, ale centrovaná 

lopta od rohovej zástavky skončila na obrancoch súpera. Domáci však ešte útočia. 
3 
Nasledoval rýchly brejk hosťujúceho celku, po zisku lopty sa pokúsil o prvé zakončenie v tomto zápase 

Ventúra, ale jeho strela bola veľmi nepresná a bránu DAC neohrozila. Jedlička už rozohral loptu na svojich 
spoluhráčov. 

2 
Sereď sa už pokúsila aj o svoj prvý útočný výpad po pravej strane, ale do pokutového územia sa už hostia 

neprebili. Podobne tak už zaútočili aj domáci futbalisti, počínali si však podobne ako ich dnešný súper. 
1 
Prvý polčas tohto zápasu sa už naplno rozbehol, výkop patril hosťujúcemu celku, ktorý odohrá toto stretnutie v 

bielych dresoch. Domáci majú na sebe tradičnú žlto-modrú kombináciu. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Obe mužstvá sú už spoločne s rozhodcami zápasu prítomné na hracej ploche, prvý polčas sa tak čoskoro 

začne. Prajem príjemný športový zážitok! 
Prajem príjemný futbalový večer! Dnes pokračuje siedmym kolom aj naša najvyššia futbalová súťaž, v MOL 

Aréne na seba narazia Dunajská Streda a Sereď. Domáci v tejto sezóne ešte neprehrali a budú sa snažiť túto 
šnúru natiahnuť aj proti nováčikovi súťaže. Favorit zápasu je teda jasný, ale rozhodovať sa bude na ihrisku. Zatiaľ 
si môžte prezrieť zostavy oboch celkov, ako ich poskladali obaja tréneri. Stretnutie z pozície rozhodcov povedú 
páni Pavel Ochotnický ako hlavný, na čiarach mu budú asistovať Michal Tomčík a Andrej Hrmo, štvrtým 
náhradným rozhodcom je Ladislav Prešinský. Všetko je tak už na toto stretnutie pripravené, opäť sa vám 
prihlásime tesne pred výkopom. 

Úvodné zostavy: 
FC DAC Dunajská Streda: Jedlička – Davis, Huk (C), Šatka, Koštrna – Vida – Herc, Kalmár – Pačinda, Bayo, 

K. Vida 
Náhradníci: Slančík – Šimčák, Koné, Bilenkyi, Divković, Záhumenský, Tretiakov 
ŠKF iClinic Sereď: Penksa – Menich, Ba, Michalík (C), Hučko – Ventúra, Adekuoroye – Ulrich, Pankarićan, 

Morong – Gatarić 
Náhradníci: Nwolokor – Mečiar, Baéz, Loduha, Bilas, Richnák, Subotić 
Rozhodca: Pavel Ochotnický – Michal Tomčík, Andrej Hrmo – Ladislav Prešinský 
Vítam všetkých priaznivcov futbalu pri sledovaní tohto online textového prenosu! V ňom sa spoločne 

zameriame na stretnutie, v ktorom proti sebe nastúpia mužstvá FC DAC Dunajská Streda a ŠKF iClinic Sereď. 
Zápas sa začína o 19:00. 

Cez víkend bude už tradične pokračovať aj naša najvyššia futbalová súťaž – Fortuna liga. Na programe je jej 
siedme kolo a v tomto prenose zavítame do MOL Arény, kde sa proti sebe stretnú tímy z rôznych častí tabuľky. 

FC DAC Dunajská Streda: 
Domáci futbalisti mali v úvode sezóny povinnosti aj v predkolách Európskej ligy. Najprv v prvom predkole 

vyradili Dinamo Tbilisi, ale v tom druhom už nestačili na Dinamo Minsk. Naplno sa tak už dlhšie venujú ligovým 
povinnostiam a darí sa im zatiaľ úspešne. Po šiestich zápasoch majú na svojom konte 12 bodov a nachádzajú sa 
tak na druhom mieste. Práve Dunajská Streda a Slovan Bratislava sú jediné dve mužstvá, ktoré ešte v novej 
sezóne neprehrali. V minulom kole sa DAC predstavilo takisto doma a získalo jeden bod za remízu so Žilinou 0:0. 

ŠKF iClinic Sereď: 
Sereď je nováčikom súťaže, miestenku do Fortuna ligy si vybojovala kvalitnými výkonmi v prvej lige. Avšak, 

nemá ešte štadión, ktorý by spĺňal normy, a tak domáce stretnutia hráva v Nitre, predtým to bolo na Myjave. 
Zatiaľ sa nováčikovi nedarí zle, po šiestich zápasoch má na svojom konte 7 bodov a nachádza sa tak na ôsmom 
mieste. Hlavne úvod súťaže mala Sereď veľmi dobrý, ale postupne už prichádzajú aj prehry. Naposledy prehrala 
s Podbrezovou 1:2, keď súper otáčal výsledok v druhom polčase. 

Favoritom tohto zápasu tak budú domáci futbalisti. DAC by najradšej natiahlo svoju sériu bez prehry a v 
prípade zaváhania prvého Slovana v Žiline, by Dunajská Streda mohla poskočiť na prvé miesto. Uvidíme, ako to 
napokon celé dopadne. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. 
Strelci / Asistencie 
Souleymane Kone S. Kone / Christián Herc Ch. 

Herc 
88’ 

Marko Divkovič M. Divkovič / Maksym Tretjakov 
M. Tretjakov 

87’ 

Marko Divkovič M. Divkovič / Vakoun Issouf Bayo 84’ 



V.I. Bayo 
Maksym Tretjakov M. Tretjakov / Erik Pačinda E. 

Pačinda 
84’ 

84’ Lubomir Ulrich Lubomir Ulrich / Nemanja Subotic 
Nemanja Subotic 

79’ Lubomir Michalik Lubomir Michalik 
76’ Tidiane Djiby Ba Tidiane Djiby Ba 
61’ Gataric, Nikola Gataric, Nikola / Robert Richnak 

Robert Richnak 
Zsolt Kalmár Z. Kalmár 58’ 
50’ Pavol Penksa Pavol Penksa 
46’ Filip Pankarican Filip Pankarican / Martin Meciar 

Martin Meciar 
Bankole Olawale Adekuoroye Bankole Olawale 

Adekuoroye 
42’ 

Christián Herc Ch. Herc / Kristopher Vida K. Vida 23’ 
Zsolt Kalmár Z. Kalmár / Kristopher Vida K. Vida 14’ 
Držanie lopty 68% 32% 
Strely na bránu 6 4 
Strely mimo bránu 8 5 
Priame kopy 18 13 
Rohové kopy 5 2 
Ofsajdy 2 2 
Vhadzovania 22 26 
Brankárske zákroky 4 2 
Výkopy 10 13 
Fauly 11 16 
Brankári 
Martin Jedlička M. Jedlička Pavol Penksa Pavol Penksa 
Základné zostavy 
Kristián Koštrna K. Koštrna Tomáš Huk T. Huk Ľubomír Šatka Ľ. Šatka Erick Davis E. Davis Máté Vida M. 

Vida Christián Herc Ch. Herc Zsolt Kalmár Z. Kalmár Erik Pačinda E. Pačinda Vakoun Issouf Bayo V.I. Bayo 
Kristopher Vida K. Vida 

Jozef Menich Jozef Menich Tidiane Djiby Ba Tidiane Djiby Ba Lubomir Michalik Lubomir Michalik Tomas 
Hucko Tomas Hucko Bankole Olawale Adekuoroye Bankole Olawale Adekuoroye Denis Ventura Denis Ventura 
Adam Morong Adam Morong Filip Pankarican Filip Pankarican Lubomir Ulrich Lubomir Ulrich Gataric, Nikola 
Gataric, Nikola 

Stanislav Bilenky Stanislav Bilenky Marko Divkovič M. Divkovič Souleymane Kone S. Kone Milan Šimčák M. 
Šimčák Adrián Slančík A. Slančík Maksym Tretjakov M. Tretjakov Timotej Záhumenský T. Záhumenský 

Aldo Baez Aldo Baez Rudolf Bilas Rudolf Bilas Matej Loduha Matej Loduha Martin Meciar Martin Meciar David 
Nwolokor David Nwolokor Robert Richnak Robert Richnak Nemanja Subotic Nemanja Subotic 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy FC DAC 1904 Dunajská Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 25.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Púchov Púchov 
2 : 5 8.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Nitra Nitra 
2 : 3 5.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
4 : 1 2.8.2018 



FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 1 29.7.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 3 26.7.2018 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 2 22.7.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 
1 : 2 19.7.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 12.7.2018 
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 26.6.2018 
Videoton FC Videoton FC 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 12.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 22.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 14.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 18.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 10.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 0 24.2.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Senica Senica 
0 : 2 18.2.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 10.2.2018 
Zalaegerszeg Zalaegerszeg 
Gazovik Orenburg Gazovik Orenburg 
1 : 0 6.2.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



Gyirmot FC Gyirmot FC 
2 : 1 24.1.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 20.1.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 17.1.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 3 9.12.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 2.12.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 26.11.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.11.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 1 3.11.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 28.10.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 21.10.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Spartak Medzev Medzev 
1 : 5 18.10.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 2 14.10.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 1 7.10.2017 
Videoton FC Videoton FC 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 30.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
OFK Hrušovany Hrušovany 
1 : 3 27.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 24.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 20.9.2017 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 3 17.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Lokomotiva Devínska Nová Ves Dev. Nová Ves 
0 : 3 13.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 9.9.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
Diósgyör Diósgyör 
2 : 1 31.8.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 29.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 20.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 15.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 2 24.9.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 4 17.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 10.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
OFK Malženice Malženice 
2 : 1 6.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 1.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 0 27.8.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 6 19.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 13.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 4 9.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Inter Bratislava Inter 
2 : 1 5.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 30.7.2017 
FK Poprad Poprad 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 24.7.2017 
Trabzonspor Trabzonspor 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 31.5.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FC VSS Košice Košice 



2 : 1 28.5.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 24.5.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 21.5.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 3 13.5.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 10.5.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

Zobraziť viac 
POZRITE SI KOMPLETNÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY >> 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Spišské Podhradie oslávilo štvrťstoročie v rodine UNESCO 
[01.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Mesto sa za 25 rokov zmenilo k lepšiemu. 
Oslavy v Spišskom Podhradí 
(8 fotografií) 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. Jedenásteho decembra 1993 zástupcovia 136 krajín sveta podporili zápis mesta 

Spišské Podhradie a okolie do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Štvrťstoročie zápisu si v meste pod Spišským hradom pripomenuli v piatok. 
Oslavy v Parku kultúry boli súčasťou tradičných Podhradských trhov. 
Štvortisícové mestečko na Spiši sa zápisom dostalo do spoločnosti takých významných pamiatok, ako sú 

egyptské pyramídy, zámok Versailes a iných svetových kultúrnych i prírodných pamiatok. 
Požehnanie od biskupa Sečku 
Úvod osláv patril slávnostnému požehnaniu zrekonštruovaných priestorov Mestského úradu v Spišskom 

Podhradí, ktoré požehnal spišský biskup Mons. Štefan Sečka. 
„Želám všetkým odvahu a rešpekt pri vedení mesta a jeho obyvateľov,“ zdôraznil spišský biskup počas aktu 

požehnávania všetkých priestorov úradu. 
Na margo 25. výročia zápisu mesta do zoznamu UNESCO zdôraznil, že aj na Spišskej Kapitule, ktorá sa 

rovnako stala súčasťou zápisu spolu s mestom, sa snažia zveľadiť to, čo slúži na povzbudenie tých, ktorí do 
regiónu prichádzajú. 

Podľa slov primátora Michala Kapustu (KDH) mesto zápisom veľa získalo. 
„Pohľad mesta sa zmenil, prinieslo nám to dotácie, znamenalo silnú podporu pri žiadostiach o nenávratné 

finančné príspevky, lebo byť v UNESCO je silným argumentom. Nášmu mestu aj vďaka tomuto zápisu 
navraciame to, čo mu prináleží. Len za ostatných desať rokov sme do mesta získali 20 miliónov eur a do dvoch 
rokov očakávame prísun ďalších siedmich,“ uviedol Kapusta. 

Hodnoty UNESCO 
„Vždy, keď prídem do Spišského Podhradia, je tu vždy niečo nové. To, čo bolo pred 25. rokmi pri zápise, je 

neporovnateľné s tým, čo vidím v súčasnosti. Čo sa udialo, je v prospech všetkých občanov mesta. Preto želám 
všetkým Podhradčanom, aby to jedinečné a unikátne, čo majú, mali radi. Aby ste na vaše mesto boli hrdí a vážili 
si ho. Aby mesto žilo v súlade s hodnotami, pre ktoré bolo zo zoznamu UNESCO zapísané,“ doplnila počas 
slávnostnej ceremónie Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 

Ceremóniu pri príležitosti osláv výročia vstupu do UNESCO otvorila skupina historického šermu Jago zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Nechýbala folklórna skupina Pirečko a folklórny súbor Branisko. O dobrú náladu sa postaral aj Lukáš Adamec, 
kapela Dora, skupina Heľenine oči a iné. 

Návštevníci mesta mohli absolvovať prehliadku priestorov mestského mlyna. 
V mestskom múzeu sprístupnili aj prezentáciu o modrotlači v Spišskom Podhradí. 
V nedeľu sa v meste uskutoční 35. ročník behu 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. 
Každoročne toto podujaite navštívia desiatky bežcov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Štartuje sa o 13. 

hodine na Mariánskom námestí. 
[Späť na obsah] 
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13. S medovinou zo Slovenska zbierajú medaily z celého sveta 
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Učiteľ môže poznačiť človeka na celý život – v dobrom aj v zlom. Ale aby oduševnený učiteľ bol na začiatku 
úspechu jedného celého odvetvia, je zvláštnosť, ktorá možno nemá vo svete obdobu. Tým učiteľom je Michal 
Kumančík zo základnej školy v Trstíne pod Malými Karpatmi, ktorý tu od 70. rokov minulého storočia viedol 
včelársky krúžok. 

01.09.2018, 13:48 | Jarmila Horváthová | © 2018 News and Media 
Holding 

Viedol ho veľmi úspešne, jeho zverenci vyhrávali celoslovenské školské súťaže a presadzovali sa aj v 
československých. Lásku k včelárstvu natrvalo zasial aj v bratoch Petrovi a Pavlovi Kudláčovcoch, Eduardovi 
Štibranom a Radoslavovi Opalekovi. 

Včelárstvo sa stalo, hoci ho ani jeden z nich nevyštudoval, ich povolaním a stoja za najúspešnejšími 
slovenskými firmami produkujúcimi med a medovinu. Tá sa presadzuje aj na svetových súťažiach a drvivá 
väčšina medailí, ktoré na nich Slovensko získalo, patrí práve bývalým zverencom Michala Kumančíka a ich 
firmám Peter Kudláč – Apimed z Dolnej Krupej a Včelco zo Smoleníc. 

Napríklad v USA je podľa skúseností Petra Kudláča slovenská medovina medzi znalcami už taký istý pojem 
ako medzi fanúšikmi zlatistého penivého moku české pivo. 

Neprehliadnite 
Najlepšia medovina na svete je z Dolnej Krupej 
Dozrela v barikových sudoch spoločnosti Apimed 
Strojár vo svete medu 
Peter Kudláč, starší z bratov Kudláčovcov, ktorý spolu s manželkou Máriou stojí za značkou Apimed, je 

najväčším slovenským výrobcom medoviny aj výkupcom medu od včelárov. Hovorí, že včelársku tradíciu v rodine 
nemali, k včelám sa dostal na základnej škole prostredníctvom spomínaného krúžku a záľuba vo včelárstve mu 
ostala. 

Keď sa rozhodli s manželkou v roku 1998 založiť firmu Apimed, boli presvedčení, že jej hlavnou náplňou bude 
produkcia medu a úľov. Výroba medoviny mala byť len druhoradou záležitosťou. Z nej sa však neskôr stala 
hlavná. Pretože postupne zistili, že medovina je vlastne lepšie zhodnotený med. Z ekonomickej stránky a zároveň 
do nej môže človek vložiť niečo „zo seba a svojho know-how“. 

Vo svete sa medovina vyrába tak, že sa do nej pridávajú rôzne príchute a korenia. Peter Kudláč sa rozhodol 
ísť inou cestou, začal robiť tzv. čistú odrodovú medovinu. Podobne ako sa víno robí z jednotlivých odrôd hrozna, 
medovinu možno robiť z jednotlivých druhov medu. V Apimede tak robia medoviny z kvetového, agátového, 
lesného a lipového medu. 

Trnavská medovina získala zlatú medailu na súťažiach Mazer Cup aj Apimondia 
„Robiť čistú medovinu bez príchutí je náročnejšie, pretože je to produkt len z vody a medu. Na kvalitnú 

medovinu potrebujete v prvom rade kvalitný med, ale rovnako dôležité je aj technologické zvládnutie celého 
procesu. Prípadné chyby sa tu nedajú prekryť nejakou pridanou príchuťou,“ vysvetľuje Peter Kudláč. 

Je vyštudovaný strojár a hoci strojárstvo má od včelárstva poriadne ďaleko, hovorí, že paradoxne sa mu táto 
špecializácia veľmi zišla. „Ušetril som desaťtisíce eur na technológiách, lebo veľa z toho, čo vám ponúkajú, 
fakticky nepotrebujete. Ale to viete len vtedy, ak sa v strojoch a technológiách aspoň trochu vyznáte,“ konštatuje. 

Víťazné ťaženie svetom 
To, že sa v Apimede začali namiesto včelárstva a výroby úľov primárne orientovať na výrobu medoviny, má 

na „svedomí“ aj úspech produktov, ktoré sa rozhodli poslať na medzinárodné súťaže medovín. Ich Trnavská 
medovina získala na súťaži Apimondia, ktorú organizuje rovnomenná Medzinárodná federácia včelárskych 
asociácií, vôbec prvú zlatú medailu pre Slovensko na svetovej súťaži a po nej nasledovali ďalšie. Spolu doteraz 
získali medoviny z Apimedu v zahraničí vyše 60 medailí. Podarilo sa im presadiť sa aj za veľkou mlákou – v USA, 
na najväčšej svetovej súťaži medovín Mazer Cup. 

„Američania Apimondiu veľmi neberú, pre nich majú váhu len ich súťaže, ktoré sa konajú v Amerike,“ 
vysvetľuje Peter Kudláč význam americkej súťaže. 

Trnavská medovina od Apimedu sa stala prvou medovinou na svete vôbec, ktorá získala zlatú medailu na 
obidvoch súťažiach – Mazer Cup aj Apimondii. Úspechy na amerických súťažiach dokázala firma pretaviť aj do 
obchodného úspechu. 

Asi štvrtinu produkcie exportujú, najviac do Česka, ale Spojené štáty sú hneď na druhom mieste. 
Pavol KudláčZdroj: Milan David 
Len zo slovenského medu 
Medovinu robia v Apimede z vlastného medu, ktorý vyprodukujú ich včelstvá, väčšinu však nakupujú, no 

výlučne od slovenských včelárov. Z polovice robia medovinu, druhú polovicu dodávajú ako med a výrobky z neho 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-33/zalubu-z-detstva-premenili-na-medaily-z-celeho-sveta.html
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-33/zalubu-z-detstva-premenili-na-medaily-z-celeho-sveta.html


v rôznych formách a baleniach do obchodov a gastronomických prevádzok. Zhruba na polovicu sú v celkovom 
obrate firmy rozdelené aj tržby z jedného aj druhého. 

Najviac medu vykupujú od včelárov z juhu a východu Slovenska. Peter Kudláč hovorí, že im musia dať takú 
cenu, aby si ich udržali a boli spokojní jedni aj druhí. S niektorými spolupracujú 15 aj 17 rokov. Kvalita medu nie je 
taká závislá od poveternostných podmienok ako napríklad kvalita hrozna na výrobu vína, ale jeho množstvo v 
jednotlivých rokoch kolíše. Preto majú v Apimede vždy jeho zásobu na cca 1,5 roka, keďže nie je surovinou, ktorá 
podlieha exspirácii. 

Medovina zo Slovenska je medzi znalcami pojem ako medzi pivármi české pivo 
Pri výkupe medu je podľa medovinára dôležité dobre poznať chovateľa včiel, v akých podmienkach ich chová, 

ako med spracúva, ale aj ako ho skladuje. 
Zdroj: Milan David 
Medovina ako turistická atrakcia 
Okrem výroby medu a medoviny sa v Apimede pustili v roku 2014 aj s pomocou eurofondov do náročného 

projektu, na ktorého konci má v Dolnej Krupej vyrásť niečo ako výstavná skriňa a centrum slovenského 
medovinárstva. 

V susedstve dnešnej prevádzky budujú nové reprezentačné aj výrobné priestory firmy. Pribudnúť má tiež 
niekoľko degustačných miestností, expozícia medovinárstva aj Dolnej Krupej, chcú obnoviť rozárium, ktorým sa 
tunajší kaštieľ a jeho obyvateľka Henrieta Choteková v minulosti preslávili. Medovina Apimed by tak mala z Dolnej 
Krupej urobiť turistickú atrakciu. 

Z matematika medovinár 
Pavol Kudláč sa dostal k včelárstvu tiež cez trstínsky školský krúžok. Je absolventom Matematicko-fyzikálnej 

fakulty UK v Bratislave, ale svojmu koníčku zostal tiež verný aj v dospelosti. 
Firmu Včelco založil spolu s kamarátmi Eduardom Štibraným a Radoslavom Opalekom v roku 2007 a 

spočiatku sa včeláreniu a výrobe medoviny venovali popri vtedajších zamestnaniach. Až po čase sa postupne 
Včelco stalo ich hlavným zdrojom obživy. „Robili sme nespočetné množstvo pokusov, vyskúšali desiatky 
kvasiniek, najprv sme medovinu pripravovali v malých dávkach a postupne sme ich zvyšovali,“ spomína Pavol 
Kudláč na začiatky firmy. 

Aby sa odlíšili od iných výrobcov, začali robiť medovinu inak, ako je zaužívaná prax. Ich produkt napríklad 
fermentuje pri nízkych teplotách a tiež ho nazvali inak – predáva sa pod názvom Včelovina a ide o medovinové 
„cuvée“. Ich najpredávanejšia medovina je tvorená z troch druhov medu – repkového, slnečnicového a lipového. 
Tiež boli prví, ktorí začali experimentovať s dozrievaním medoviny v drevených barikových sudoch, prvé pokusy 
robili už pred desiatimi rokmi. 

„Vlastne sme medovinu vrátili tam, kde bola voľakedy, do dreva. Skúšali sme rôzne druhy sudov – americké, 
francúzske, slovinské aj naše slovenské, od tradičného výrobcu z Banskej Štiavnice a z každého chutí tá istá 
medovina inak. Tiež ju skúšame dávať do použitých sudov od whisky a od rumu a zase je to úplne iná chuť,“ 
vysvetľuje Pavol Kudláč. 

Zdroj: Milan David 
Stotisíc fliaš a dosť 
Z produkcie niekoľko sto fliaš, po ktorých sa medzi kamarátmi a známymi vždy len zaprášilo, narástlo Včelco 

Smolenice na súčasných 100-tisíc fliaš ročne a podľa jeho spolumajiteľa ďalej už rásť príliš nechcú. 
Zodpovedá to ich filozofii robiť len najdelikátnejšie produkty z toho najkvalitnejšieho medu, ktorý na Slovensku 

je, a toho nie je nikdy dosť. „Med kupujeme od našich domácich včelárov, ročne cca 50 ton. Je to množstvo, ktoré 
spĺňa najprísnejšie kvalitatívne požiadavky a nároky na druhovosť, čo je už teraz veľmi náročné,“ hovorí P. 
Kudláč. 

Okrem medu, ktorý vykupujú, produkujú aj vlastný med, ktorý potom predávajú v rámci predaja z dvora. 
Obhospodarujú viac ako sto včelstiev. 

Na výrobu jedného litra medoviny je potrebného pol kilogramu medu 
Včelco sa za jedenásť rokov svojej histórie so svojou Včelovinou tiež presadilo v zahraničí. Úspešné je najmä 

na Apimondii, ale aj na iných súťažiach, spolu na nich získali 30 medailí. V roku 2013 získali s Včelovinou špeciál 
na Apimondii vôbec prvý titul Najlepšia medovina sveta, ktorý sa odvtedy udeľuje každé dva roky. O dva roky sa 
putovná trofej sťahovala neďaleko – zo Smoleníc do Dolnej Krupej, do Apimedu za Medovinu Barrique. „Rodičia z 
nás mali radosť,“ zhodnotil s úsmevom Pavol Kudláč. 

Ťahák do Smoleníc 
Inovácie patria aj do medovinárstva a Pavol Kudláč spolu s ďalšími dvoma majiteľmi Včelca je ich veľkým 

zástancom. Okrem inovovaného výrobného procesu medoviny sa napríklad pustili do výroby medového 
remeselného piva, ktoré je ako horký nápoj vhodným doplnkom k sladkej medovine. 

Keďže včelstvá majú v jablkovom sade, ktorý potom, ako sem umiestnili úle, začal prinášať podstatne väčšie 
úrody, začali vyrábať aj jablkový mušt a cider. 

Spolumajiteľ Včelca je zapálený včelár a včelársku osvetu robí aj v sídle firmy pod Smolenickým zámkom. Tu 
zriadili Včelársku záhradu, ponúkajú exkurzie pre školy, aby deti vedeli, že med „vyrábajú“ včely, a nie výrobné 
linky. 

Vytvorili priestor na firemné akcie, ale organizujú tu aj podujatia, na ktoré vždy prídu stovky ľudí. Takže 
medovinárstvo sa stáva turistickým ťahákom aj v Smoleniciach. 

Je asi samozrejmé, že keď dvaja členovia rodiny majú každý vlastnú firmu v tom istom segmente, visí vo 
vzduchu otázka vzájomnej rivality, na druhej strane, rodina je rodina. 

Podľa Pavla Kudláča však viac výrobcov dokáže skôr prinavrátiť medovine miesto, ktoré jej historicky patrí, a 
tú slovenskú môže dostať na pomyselný piedestál. ? 



Zdroj: Milan David 
Ťažký zrod nového 
Vymyslieť nový produkt, od receptúry až po obal, je proces, ktorý trvá niekoľko rokov. Dostať ho potom do 

povedomia spotrebiteľov je na ďalších niekoľko rokov. Apimed to momentálne skúša so svojou novinkou 
Ambroziou – nízkoalkoholickým aperitívom na báze medu s vymacerovanými 18 druhmi byliniek. Peter Kudláč 
hovorí, že je to čisto prírodný produkt, ale cestu do gastronómie a na pulty predajní si hľadá ťažšie, ako si myslel 
a podľa neho aj zaslúžil. No už sa teší priazni odborníkov, získal ocenenia na súťažiach Finger Lakes 
International Wine Competition v New Yorku a Great Taste v Londýne. Tiež vyhral česko–slovenskú súťaž Obal 
roku 2017. V sekcii nápojov vyhral aj celosvetovú súťaž o obal roka World Star 2018, ktorá sa konala v Austrálii. 

Najstarší nápoj ľudstva 
Podľa legiend je medovina staršia ako ľudstvo, keďže ju mali piť už antickí bohovia. Ale aj bez nich je dosť 

stará, jej pozostatky, ktoré sa našli v Afrike, majú minimálne 20 000 rokov. Traduje sa, že bola aj kultovým 
nápojom Slovanov. Na výrobu jedného litra medoviny je potrebného pol kilogramu medu. Med sa postupne 
rozpustí vo vode, až vznikne medový roztok. Potom sa pridajú špeciálne medovinové kvasinky a nasleduje 
fermentácia, keď sa cukor mení na alkohol. Fermentácia trvá niekoľko týždňov, čerstvo vykvasená medovina sa 
stáča do zrecích nádob. Celý proces trvá pri kvalitných medovinách minimálne rok. V barikových dubových 
sudoch je predĺžený o ďalší minimálne rok zrenia. No v princípe môže zrieť medovina v sudoch aj niekoľko rokov. 

Svet slovenskej medoviny 
Podľa dostupných zverejnených informácií sa na Slovensku vyrobí ročne vyše 500-tisíc litrov medoviny. 

Okrem Apimedu a Včelca robia v menších množstvách medovinu mnohí producenti. Väčšinou ide priamo o 
včelárov alebo ľudí, ktorí med vykupujú a predávajú ďalej. Medovinu robia aj niektorí vinári, ktorí kupujú med od 
včelárov v susedstve. Názvy má medovina veľmi často podľa oblasti, v ktorej sa vyrába. Tak napríklad Tatranskú 
medovinu produkuje Medas v Spišskej Novej Vsi, Blatnickú včelár Jozef Štefaňák z Nitrianskej Blatnice, 

Svätojurskú vinárstvo Živé víno zo Svätého Jura, Trenčiansku firma Emko, ktorá sa zaoberá výkupom medu a 
včelích produktov, nitrianska firma Tomka, ktorá patrí medzi najstarších producentov, robí Tradičnú slovenskú 
medovinu… Slovenská legislatíva na výrobu medoviny je prísna, prísnejšia ako napríklad česká. Dovoľuje 
používať len vodu, med a kvasinky, nepovoľuje prisládzanie, prísne dbá na to, že v nej nesmú byť zvyšky 
antibiotík atď. To má zabrániť, aby sa vyrábala z medu pochybného pôvodu. „Kvalitnú medovinu urobíte len z 
kvalitného medu. Falšovala sa už v staroveku, takže nie je vylúčené, že to možno niekto robí aj teraz, ale podľa 
mňa určite ide len o ojedinelé prípady,“ myslí si Pavol Kudláč. 

[Späť na obsah] 
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Ženy FK Poprad odahrali prvý zápas sezóny proti Spišskej Novej Vsi. Ani jeden tím svoje šance na gól 

nepretavil, body sa rozdelili. 
V prvom kole II. ligy v skupine C sa Popradčankám súper neušiel a tak odohrali úvodný zápas sezóny až v 

druhom kole. Na domácom trávniku v Poprade – Veľkej odohrali Popradčanky so Spišiačkami vyrovnaný zápas, 
keď obidva tímy využívali chyby v rozohrávke súpera a dokázali sa dostať až pred súperovu bránu. Žiadna hráčka 
však gólmanku prekonať nedokázala a tak sa body spravodlivo rozdelili. 

Dávid Farkašovský, tréner Spišskej Novej Vsi: “Zápas bol vyrovnaný, mohli sme aj vyhrať. Remíza je asi 

spravodlivá.” 
Slavomír Šoltýs, tréner FK Poprad: „Vedeli sme, že zápas proti Spišskej nebude ľahký. Myslím, že sme aj 

lepšie trénovaní a myslel som, že sa to aj ukáže v hre. Veľa nevyužitých šancí – bez gólov sa vyhrávať nedá.“ 
FK Poprad – FK Noves Spišská Nová Ves 0:0 

FK Poprad: J. Králiková – E. Králiková, Vinceková, Bukovinská, Kubošiová, Malá, Dovalová, Luštiková (85’ 
Šlahorová), Spielmannová (66’ Sabová), Kočišová, Barillová 

FK Noves Spišská Nová Ves: Polláková – Dzurilová, Ordzovenská, Boguská, Pentráková, Harnuboglu, 

Svitanová (62’ Hlucháňová), Šefčíková (75’ Kopnická), Stredná 
Zdroj: Dnes24.sk 
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KOŠICKÉ FUTBALISTKY PREDBEHLI MUŽOV 
Do Košíc sa vracia prvá futbalová liga. Ale v tej nežnejšej podobe. Futbalistky TJ Lokomotíva Košice po 

necelých troch rokoch od založenia klubu nastúpili v strede týždňa na úvodný zápas novej sezóny prvej ženskej 
futbalovej ligy. Po trochu prekvapujúcom postupe nechcú byť medzi elitou fackovacím panákom a chcú hrať o 
pokojný stred tabuľky. V prvoligovej premiére napokon Košičanky doma tesne podľahli 1:2 Ružomberku. 

KOŠICE. Ženský futbalový klub TJ Lokomotíva Košice vznikol len vo februári 2016 a už na jeseň toho istého 
roka vstúpil do druholigovej súťaže. Kým v prvom roku Košičanky utrpeli viacero vysokých prehier, v tom minulom 
si podľa slov manažéra klubu Rudolfa Rondzika dávali za cieľ ponaháňať najlepších v druhej lige. „Napokon z 
toho bolo víťazstvo vo východnej skupine a napokon aj pre nás trochu nečakaný úspech v baráži,“ hovorí 
Rondzik. 

S rešpektom, ale bez strachu 
Pôsobeniu v prvej futbalovej lige museli Košičanky prispôsobiť aj letnú prípravu, ktorá bola náročnejšia ako v 

predchádzajúcich rokoch. Vyše mesiaca trénovali štyrikrát do týždňa, absolvovali aj sústredenie na Dedinkách s 
dvojfázovými tréningami. 

„Dievčatá pochopili, že musíme na sebe oveľa tvrdšie pracovať, ak nechceme byť v prvej lige fackovacím 
panákom. Ideme do prvej ligy s rešpektom, ale nie so strachom. Uvidíme, čo to prinesie, aká bude jej úroveň,“ 
vyslovil spokojnosť s prípravou tréner Vladimír Chovaník. 

Káder sa oproti úspešnej predchádzajúcej sezóne výraznejšie nemenil. „Ja svojim dievčatám verím, tým, ktoré 
postúpili. Nejako zvlášť sme sa neposilňovali, skôr sme ho len doplnili. Verím, že nové hráčky budú prínosom,“ 
povedal Chovaník. 

K domácim hráčkam, ale aj zahraničným študentkám hrajúcim za Košice pribudli z Michaloviec Katka 
Ďuricová a Patrícia Bačová, z Prešova Soňa Vranková a sestry Kristína a Eva Semančíkové. 

Bardejovčankám naložili 
Jediným problémom v príprave boli len zápasové previerky. Košičanky odohrali jediný prípravný zápas, v 

ktorom porazili juniorku Bardejova 8:2. 
„Tento výsledok nás tiež nakopol, lebo v predchádzajúcich rokoch sme s nimi prehrávali,“ dodal Chovaník, 

ktorého cieľom je stred desaťmiestnej tabuľky, tak aby sa vyhli bojom o záchranu a zbytočným tlakom. Druhým 
zápasom malo byť prvé kolo Slovnaft Cupu. Košičanky napokon postúpili bez boja, keďže ich súperky zo 
Spišskej Novej Vsi oznámili, že na zápas nepricestujú. 

Milo prekvapili aj legendárneho lekára 
Nové skúsenosti naberá pri úspešných košických futbalistkách aj legenda slovenského športového lekárstva 

Ján Michalko. 
„K ženám som išiel s veľkou zvedavosťou, predsa len je to pre mňa po päťdesiatpäťke v špičkovom mužskom 

futbale nóvum. Ale som milo prekvapený napríklad z toho, že ženy nesimulujú. Pravdou je, že majú vyšší prah 
bolesti,“ hovorí Michalko, ktorého potešil aj výrazný športový progres tímu. 

„Keď som videl prípravný zápas, bol to obrovský rozdiel oproti tomu ako to vyzeralo pred dvoma rokmi. Je 
radosť sa na nich pozerať, vidieť autoritu trénera a dievčatá ho rešpektujú a dodržiavajú to, čo im povie. Teším 
sa, čo bude v najvyššej súťaži a verím, že nesklameme,“ dodáva lekár. 

Ako s úsmevom doplnila najmladšia hráčka, ešte len 15-ročná Dominika Donovalová, uvedomili si, že hrať 
treba futbal a nie je čas váľať sa po trávniku. Musím povedať, že som veľmi rada súčasťou tohto tímu, ktorý veľmi 
rýchlo napreduje. Teším sa, že ľudia majú radosť z toho sa na nás pozerať, je to pre nás hráčky tiež veľmi 
potešujúce. Budeme sa snažiť o čo najlepšie výsledky a bojovať o to, aby bol tréner spokojný,“ povedala pred 
štartom ligy. 

S výraznou podporou FC Košice 
Zaujímavosťou účinkovania Košičaniek v prvej lige je aj výrazná spolupráca s novovzniknutým mužským FC 

Košice. „Prvá liga je finančne náročnejšia, nielen cestovaním, drahší sú rozhodcovia a isté veci chceme 
nahrádzať aj dievčatám. Finančné náklady sú až dvoj, možno trojnásobné. Našli sme pochopenie v FC Košice a 
budú podporovať náš A tím v prvej lige, možno až z 80 percent,“ povedal v tejto súvislosti Rondzik. Kým 
predchádzajúca sezóna v druhej lige stála 22-tisíc eur, prvoligová si podľa hrubých odhadov žiada rozpočet 
približne 54-tisíc eur. 

Krst ohňom 
Domovským stánkom futbalistiek bude štadión v Čermeli, výnimkou bol prvý zápas proti Ružomberku, ktorý 

kvôli prípravám blahoslavenia Anny Kolesárovej museli v stredu odohrať na Watsonovej. Tréner Chovaník pred 
zápasom veril, že dievčatá sa v prvoligovej premiére vyhecujú a potvrdia, že patria do najvyššej súťaže. Napokon 
odchádzali z ihriska ako porazené, keď o jediný gól podľahli Ružomberku. Za hosťujúci tím dvakrát skórovala 
Šarlota Lacková. Najprv gólom do šatne otvorila skóre v samom závere prvého polčasu a v prvej desaťminútovke 
druhého polčasu dokázala už po troch minútach odpovedať na vyrovnávajúci gól domácej Patrície Vaškovej. 

Už v sobotu 1. septembra čaká na Košičanky prvoligový krst ohňom, keď v druhom kole nastúpia na ihrisku 
vicemajsteriek z Bardejova, ktoré aj v začínajúcom ročníku patria spolu s futbalistkami bratislavského Slovana k 
najväčším favoritom na majstrovský titul. 

SVJATOSLAV DOHOVIČ 
— 
PRVOLIGOVÁ LOKOMOTÍVA KOŠICE: 
* Brankárky: Lucia Beľušová, Katarína Ďuricová, Zuzana Forraiová 



* Obrana: Martina Augustinová, Patrícia Bačová, Dominika Donovalová, Andrea Iglaiová, Dominika Nagyová, 
Gunnhildur Pétursdottir, Michaela Ružičková, Tetiana Artemova 

* Stredopoliarky: Zita Baníková, Štefánia Čavisová, Romana Čavisová, Monika Fedorová, Kornélia Feješová, 
Martina Fričová, Kristína Jackuliaková, Veronika Jochmanová, Beth McGuire, Michaela Runčáková, Radka 
Škovranová, Eva Semančíková 

* Útok: Nikoleta Tiszová, Patrícia Vašková, Lenka Wienerová, Soňa Vranková, Karistína Semančíková 
* Tréner: Vladimír Chovaník, asistent: Dušan Kerpčár. 
Foto: 
Košičanky by sa chceli vidieť v strede tabuľky. FOTO: FACEBOOK 
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FC Košice doma súperov valcuje 
Plný bodový zisk zaznamenali v anglickom týždni III. ligy Východ futbalisti FC Košice a vďaka zaváhaniu 

Vranova nad Topľou na ihrisku Spišskej Novej Vsi sa dostali na čelo tabuľky. 

KOŠICE. Najprv sa pred týždňom futbalisti Sniny na vlastnej koži presvedčili, že domáci trávnik Košičanom 
sedí a domov odchádzali so štyrmi inkasovanými gólmi. 

FC tak zvíťazilo aj v štvrtom domácom zápase novej sezóny a doma má aj úctyhodné skóre 15:0. 
K víťazstvu 4:0 nad Sninou prispel dvoma gólmi aj ukrajinský legionár Oleg Višnevskij, ktorý si práve proti 

svojim bývalým spoluhráčom odkrútil premiérový zápas v drese FC Košice. „Vyhrali sme, dal som dva góly a 
hralo sa mi naozaj dobre. Hrali sme dobre a celý zápas sme kontrolovali. Takto to má doma vyzerať,“ netajil po 
zápase spokojnosť 22-ročný útočník, ktorý to s radosťou po strelených góloch príliš nepreháňal. „Včera som hral 
za Sninu, dnes za Košice. Pôsobil som tam tri roky a tak som sa jednoducho nemohol tešiť. Vo vnútri mám však 
veľkú radosť z víťazstva,“ dodal Višnevskij. 

V stredu nastúpili Košičania na ihrisku nováčika z Humenného. O osude zápasu a víťazstve hostí 2:0 rozhodol 
už v prvom polčase dvoma gólmi v priebehu desiatich minút Filip Serečin. Už v nedeľu 2. septembra čaká hráčov 
FC Košice ďalší ligový duel, v ktorom o 15.30 nastúpia na ihrisku Krompách. (sd) 

— 
Čakanie Lokomotívy na prvé body stále trvá 
Ani jeden z možných osemnástich bodov nedokázali získať futbalisti Lokomotívy Košice v začínajúcom novom 

ročníku futbalovej druhej ligy a aj po šiestom kole sú na samom chvoste tabuľky už so štvorbodovou stratou na 
predposledný Inter. 

KOŠICE. Šiestu prehru v rade si modro-bieli pripísali na ihrisku Popradu, ktorému podľahli 1:2. Pred 
prvoligovou návštevou vyše tisíc divákov rozhodol o zápase dvojgólový kanonier Stanislav Šesták, za Lokomotívu 
v záverečnej desaťminútovke prvým gólom v sezóne znižoval útočník Lokomotívy Róbert Jano. 

„Hralo sa mi celkom dobre, zo začiatku trošku trvalo, kým sme sa rozohrali. Prišiel nešťastný roh, po ktorom 
sme inkasovali úvodný gól. Potom sme sa trošku prebudili, v záverečných dvadsiatich minútach prvého polčasu 
sa nám celkom darilo. Aj druhý polčas sme začali dobre, no dopustili sme sa ďalšej zbytočnej chyby a Poprad po 
nariadenej penalte zvýšil na 2:0. Neviem, čím to je, že tie chyby sa neustále opakujú. V druhom dejstve sme ale 
ukázali, že futbal hrať vieme. Ak budeme hrať takto i v ďalších stretnutiach, tak je veľká šanca, že sa vrátime späť 
do správneho rytmu, a že sa dočkáme i úspešných výsledkov,“ povedal po zápase Ľubomír Korijkov, ktorý v 
Poprade odohral svoj prvý zápas v staronovom klube. 

Ako dodal, nie je potrebné riešiť, koľko zápasov Lokomotíva prehrala. „Snažím sa myslieť pozitívne. Musíme 
hrať uvoľnene, jazdiť, šmýkať, nech to horí na ihrisku. Momentálne nám to nejde, musíme s tým bojovať,“ dodal 
Korijkov. Ďalšiu šancu pripísať si prvé body bude mať Lokomotíva už dnes, 31. augusta, v domácom zápase s 
nováčikom z Lipian, ktorý má v Družstevnej pri Hornáde výkop o 16.30. (sd) 

— 
Hokejisti bojujú o Tatranský pohár 
Poslednou hernou previerkou pred ostrým štartom hokejovej Tipsport ligy je pre košických hokejistov už 71. 

ročník Tatranského pohára v Poprade, na ktorom obhajujú minuloročné víťazstvo. 
POPRAD. Do turnaja vstúpili včerajším zápasom proti českému účastníkovi nadnárodnej EBEL ligy HC Orli 

Znojmo, v sobotu 1. septembra ich o 15.00 čaká zápas proti dvojnásobnému francúzskemu majstrovi Rapaces de 
Gap, ktorého dres oblieka viacero hráčov zo zámoria i z celej Európy. 

Výsledky týchto dvoch zápasov rozhodnú o tom, v ktorom zápase sa Košičania predstavia v nedeľu 2. 
septembra. Zápas o 5. miesto je na programe o 11.00, o tretie miesto o 15.00 a finále sa odohrá o 19.00. (sd) 

[Späť na obsah] 

 
 



17. Nezvládol zákrutu 
[31.08.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Monika Šebová / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: „Vodič domiešavača nezvládol zákrutu pri výjazde z obce Harichovce do 
Spišskej Novej Vsi. V protismere sa najprv bokom zrazil s Volkswagenom, potom čelne s pickupom. Oboch 

vodičov osobných áut vzali do starostlivosti záchranári, po ošetrení skončili so zraneniami v nemocnici. Vodič 
domiešavača zrejme dostal šmyk na mokrej ceste. Po nehode nenafúkal.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Dojmy Číňanov z návštevy Slovenska: Odnesieme si Kisku, lesy a tatrovky 
[31.08.2018; cas.sk; Čas.sk; 09:30; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/734727/dojmy-cinanov-z-navstevy-slovenska-odnesieme-si-kisku-lesy-a-
tatrovky/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Koľko toho o našej krajine vedia? Spolupráca Spišskej Novej Vsi s Čínou sa opäť prehĺbila. 

Po zástupcoch a podnikateľoch z obrovského Šanghaja i Pekingu sa k nám vybrali na potulky aj tamojší 
redaktori. Okrem našej výroby automobilov ich nadchla aj slovenská príroda. 

Podľa primátora Spišskej Novej Vsi Jána Volného má vzájomné spoznávanie sa Spišiakov s Číňanmi veľký 

význam. „Tamojší umelci u nás vystavovali počas výstav, Spišských trhov, navštívili nás čelní predstavitelia ich 
samospráv i podnikatelia a nechýbali ani fotoreportéri, ktorí predstavili Slovensko svojimi očami v Číne,“ prezradil 
s tým, že v regióne očakávajú nielen vstup investorov, ale i prílev turistov z Ďalekého východu. „Verím, že po 
súčasnej návšteve rozhlasových redaktorov sa u nich doma poslucháči dozvedia len také správy, aby sa o našich 
krásach a pohostinnosti presvedčili na vlastnej koži,“ dodal primátor. 

Otvoriť galériu 
Za skupinu čínskych redaktorov, ktorí na Spiš zamierili priamo z Prahy a následne absolvovali cestu do 

Budapešti, sa vyjadril Jing Bing z ich najvýznamnejšej rozhlasovej stanice Hlas Pekingu. „Nadväzujeme na 
partnerské kontakty Spišskej Novej Vsi s pekingskou mestskou časťou Tonghzou, kde žije až 1,3 milióna ľudí. 

Naším cieľom je prehĺbiť vzťahy a pomôcť tomu, aby sa naši poslucháči z prvej ruky dozvedeli viac o tomto 
krásnom regióne,“ prezradil s tým, že chcú popularizovať najmä blízky Slovenský raj. 

Číňanov nadchla aj naša výroba automobilov, hoci viac poznali skôr české nákladné tatrovky. Nechýbalo ani 
fotenie, zvečnili si najmä šošovkovité námestie. Celkovo si z návštevy odnášajú množstvo zážitkov. „Cítime sa tu 
dobre a slovenské lesy, lúky i hory si zaslúžia spopularizovanie v Číne,“ vysvetlil. A ktorých Slovákov čínski 
redaktori poznajú? „Prezidenta Kisku a primátora Volného,“ dodal. 

Foto: 
Čínski redaktori sa s primátorom Spišskej Novej Vsi Jánom Volným stretli na radnici. Zdroj: kz 

Nechýbalo ani nadšené fotenie okolia, pred 5 rokmi si takto starosta mestskej časti 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Novoveské námestie zaplnili ľudia a remeslá. Mesto oslavuje 
[31.08.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20903836/novoveske-namestie-zaplnili-ludia-a-remesla-mesto-oslavuje.html 

 
 

Dni mesta sú spojené s Trhom ľudových remesiel. 
Dni mesta a remeselný trh v Spišskej Novej Vsi 

(9 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Námestie v Spišskej Novej Vsi sa na dva dni zmenilo na jedno veľké trhovisko. 

Kraľovali na ňom remeslá i ľudský um. 
Dni mesta Spišská Nová Ves sú už tradične spojené s Trhom ľudových remesiel. Odštartovali v piatok 

dopoludnia. 
Remeslá a dobová zábava 
Radničné námestie sa zaplnilo kaukliarmi, sokoliarmi, rezbármi, hrnčiarmi, dobovými muzikantami, šermiarmi 

či divadelníkmi. 

https://www.cas.sk/clanok/734727/dojmy-cinanov-z-navstevy-slovenska-odnesieme-si-kisku-lesy-a-tatrovky/
https://www.cas.sk/clanok/734727/dojmy-cinanov-z-navstevy-slovenska-odnesieme-si-kisku-lesy-a-tatrovky/
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Počas piatkového dňa sa návštevníci 23. ročníka Trhu ľudových remesiel mohli zoznámiť s katovou dielňou, 
okúsiť streľbu z luku a kuše, nahliadli do tajov razenia mincí, obhliadli si vystavené dobové zbrane, okúsili čaro 
rytierskych hier. 

Nechýbal ani atraktívny výstup na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku, najmladších návštevníkov potešili 
rozprávkové bytosti v podaní Bábkového divadla spod Spišského hradu. 

Rezbár so srdcom 
Umelecký rezbár Milan Krajňák z Nižného Hrušova z Vranovského okresu sa už roky venuje rómskej mládeži 

a deťom z detských domovov. 
Známy je vyrezávaním nadrozmerných anjelov. Jedným z nich obdaroval aj pápeža Františka. Socha si našla 

svoje miesto z záhrade sv. Petra vo Vatikáne. 
„Anjelov vyrezávam najmä preto, že je to najkrajšie, čo môžete stretnúť. Baví ma venovať sa deťom a učiť ich 

rezbárstvu,“ zdôraznil rezbár. 
Svojich zverencov nielen učí, ako byť dobrým rezbárom, ale ich práca má aj dobročinný rozmer. 
„Diela, ktoré vyrezávame, predávame a všetky vyzbierané peniaze potom dáme konkrétnej rodine, ktorá má 

choré dieťa,“ priblížil Krajňák. 
Jeho drevení anjeli pútali pozornosť pri vstupe na Trh ľudových remesiel pred spišskonovoveskou Redutou. 
Zabudnuté remeslá 
Návštevníci trhov sa mohli nielen pozerať, ale aj ochutnávať, tradičné i menej tradičné pokrmy. Nechýbali 

jedlá z dobovej kuchyne. 
Kristián Kormoš, Margita Kormošová a Anna Škyrtová z Vikartoviedc sa venujú už takmer zabudnutej technike 

spracovania ľanu. Kristián je zasa šindliarom. Ako potvrdili, obe remeslá sú náročné, no zároveň krásne. 
„Škoda len, že sú postupne na ústupe. Mladí nemajú záujem a my starí postupne odchádzame,“ zamyslela sa 

Margita. 
Vyskúšať si kolovrátok i pradenie ľanu mali možnosť aj návštevníci trhov. 
„Je to zaujímavé. Nikdy predtým som to neskúšala. Ľanové vlákno sa mi zdá akési tvrdé. Ak ho ženy 

opracovávali, museli mať poriadne stvrdnuté ruky. Ale je to naozaj krásna záležitosť,“ poznamenala Júlia 
Sátmarová, ktorá prišla na trhy do Spišskej Novej Vsi až z Kežmarku. 

Pokračovanie aj v sobotu 
Dni mesta - Trh ľudových remesiel pokračuje aj sobotňajším programom. 
Program sa začína už o 10. hodine. Vystúpia mušketieri, rytieri kráľa, jazdci na koňoch, nebudú chýbať 

žongléri, orientálni fakíri, vojaci tridsať ročnej vojny. 
O 17.30 hod. sa mestom prejde dobový sprievod, o 18. hodine Divadlo teatrálnej skratky uvedie obrazy zo 

života Albertíny Štefánikovej, matky M. R. Štefánika. 
O 21. hodine sa návštevníci môžu tešiť na koncert skupiny Peter Bič Projekt. 
Počas dňa budú pre deti pripravené animácie v dave, rozprávky. 
Rovnako aj v sobotu bude možné vystúpiť na kostolnú vežu. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Ženský florbal ovládne mesto 
[31.08.2018; kosickespravy.sk; Správy; 00:00; kosickespravy.sk] 

 
http://www.kosickespravy.sk/zensky-florbal-ovladne-mesto 

 
 

Košice sa už tento víkend premenia na hlavné mesto ženské florbalu. Budú totiž hostiť už IV. ročník 
medzinárodného turnaja MS Cup. 

V hlavnej kategórii ženy - elita sa predstavia Maďarská reprezentácia, Podhale Nowy Targ a extraligové kluby 
zo Slovenska - Slávia Nitra, FbK Tvrdošín a Kométa Spišská Nová Ves. Okrem toho v športovej hale pri SOŠ 

Ostrovského sa predstaví aj slovenská juniorská a maďarská mužská reprezentácia v exhibičnom zápase. 
Turnaj začína v sobotu 1. septembra od 9:hodiny, kedy sa na 2 zmenšených ihriskách predstaví v kategóriách 

muži 3+1 a ženy 3+1 celkovo tucet tímov z Košíc a blízkeho okolia. Najväčším lákadlom bude družstvo 
Maskantje, ktoré pravidelne potvrdzuje svoju kvalitu na medzinárodných podujatiach v Prahe či Bratislave. V 
kategórii ženy 3+1 sa predstavia aj hostiteľky turnaja z klubu Žltý Sneh Košice. 

Hlavnou kategóriou turnaja bude ženy-elita, ktorá začne úvodným zápasom o 14.hodine medzi poľským 
vicemajstrom Podhale Nowy Targ a Maďarskou reprezentáciou. Potom až do nedele popoludní budú prebiehať 
zápasy, ktoré určite prilákajú nejedného fanúšika florbalu. Cieľom organizátorov je vybudovať ženský florbalový 
turnaj zameraný na kvalitu. Pre takýto turnaj sú dôležití hlavne kvalitní rozhodcovia, preto organizátori pozvali 
dvojicu ukrajinských rozhodcov Maryan Grabovik a Svyatoslav Sabadash z Ľvova. 

Sprievodnou akciou bude aj prípravný zápas Slovenskej reprezentácie do 19 rokov proti Maďarskej 
reprezentácii mužov v nedeľu o 12.hodine. Naši mladí florbalisti tak vrcholia bohatú letnú prípravu pred 
majstrovstvami sveta, ktoré sa odohrajú v kandadskom Halifaxe. 

Celé podujatie sa uskutoční v Športovej hale pri SOŠ Ostrovského v Košiciach so začiatkom v sobotu 1. 
septembra od 9.hodine. Slávnostné otvorenie je naplánované o 13:45 a hlavná kategória ženy-elita sa začne hrať 
o 14.hodine. V nedeľu 2. septembra budú prebiehať zápasy žien od 8:30, o 12.hodine sa odohraje zápas 

http://www.kosickespravy.sk/zensky-florbal-ovladne-mesto


Slovenskej reprezentácie do 19 rokov proti Maďarskej reprezentácii mužov, vyhodnotenie turnaja bude o 
16.hodine. 

Podujatie je organizované klubom Žltý Sneh Košice s podporou Mesta Košice a Matice slovenskej. 
(fek, ms) 
31.08.2018 - 18:29 
Zdroj: 
kosickespravy.sk 
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21. Prvé zábery: V Spišskej začali Dni mesta spojené s remeselným trhom 
[31.08.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/prve-zabery-v-spisskej-zacali-dni-mesta-spojene-s-remeselnym-trhom-307864 

 
 

Najbližšie dva dni sa centrum Spišskej opäť zaplní ľuďmi a rôznym programom. Odštartovali Dni mesta a my 
sme sa na námestí boli pozrieť s naším objektívom. 

Tradičné kultúrne podujatie, ktoré sa pravidelne koná na konci letných prázdnin nechýba v našom meste ani 
tento rok. Dni mesta odštartovali v Spišskej Novej Vsi už dnes zrána a v posledný augustový deň zaplnili 

centrum nášho mesta remeselníci, rytieri, šermiari či rôzni umelci. 
Súčasťou pravidelného podujatia je aj 23. ročník Trhu ľudových remesiel. Tradiční majstri ponúkajú svoje 

výrobky na Letnej ulici, ktorá sa zaplnila stánkami. Nechýbajú šperky, drevené výrobky, medovníky či rôzne 
dekoračné predmety. 

Na domácich a návštevníkov čaká počas dvoch dní aj bohatý kultúrny program či rôzne sprievodné akcie. V 
piatok popoludní sa môžete tešiť na vystúpenie sokoliarov, dobových muzikantov , žonglérske predstavenie či 
Zuzanu Smatanovú. 

V sobotu svoje umenie predvedú rytieri, mušketieri a tešiť sa môžete aj na fakírske predstavenie. Podvečer 
mestom pôjde dobový sprievod a večer spestrí svojím vystúpením Peter Bič projekt. Súčasťou podujatia bude aj 
tento rok 4. ročník charitatívnej akcie OZ Venus na podporu žien s rakovinou prsníka – Ružový pochod. 

Zábery z centra Spišskej si môžete pozrieť vo videu i vo fotogalérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Tipy na víkend 1. a 2. septembra 
[31.08.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20900275/tipy-na-vikend-sobota-1-a-nedela-2-septembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - piatok 31. augusta 
SOBOTA 
Blahorečenie Anny Kolesárovej 
Prečítajte si tiež:Do Košíc smeruje tridsaťtisíc ľudí, vstup na blahorečenie je voľný 
KOŠICE. Program na sobotu: Slávnosť blahorečenia na Štadióne TJ Lokomotíva Košice 
6:00 Otvorenie brán štadióna 
7:00 Ranná modlitba so spoločenstvom Marana Tha 
8:00 Anna a život s Bohom, hudobný sprievod – Dominika Gurbaľová 
9:00 Modlitba radostného ruženca 
10:00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, 

prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka 
12:30 Koncert radosti - účinkujú: Hanka Servická, Sima Martausová a ďalší. Slza radosti: choreografia o Anke, 

réžia Peter Weinciller 
15:00 Modlitba korunky v hodine Božieho milosrdenstva 
Pride Košice 
KOŠICE. V sobotu 1. septembra vyvrcholí celý týždeň festivalom a sprievodom. Od 10:00 si budú môcť 

návštevníci v Tabačke Kulturfabrik vyrobiť transparent. O 11:30 vyrazí od Tabačky dúhový sprievod mestom. 
Celodenným festivalom bude sprevádzať Judita Hansman, okrem Bad Karma Boy vystúpia aj kapely Prie100r, 

http://spisska.dnes24.sk/prve-zabery-v-spisskej-zacali-dni-mesta-spojene-s-remeselnym-trhom-307864
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Wandererove Segry či Dominik Vaszily. Večerný program otvorí česká drag queen Miss Angelika a na afterparty 
zahrajú zahraniční DJ Gypsyrobot, DJ Perfecto a DJka Conzuela Numez. 

Parašutistická súťaž 
KOŠICE. V sobotu od 10.00 hod. sa na Letisku Bidovce uskutoční XXVIII. ročník parašutistickej súťaže v 

presnosti pristátia a zároveň XII. ročník Memoriálu Juraja ČEKANA. Pozývame všetkých priaznivcov tohoto 
športu, aby prišli povzbudiť pretekárov. 

Chute stredoveku 
KOŠICE. Na Košickom hrade sa zajtra od 10.00 hod. začína festival stredovekých jedál. Skupiny prezentujúce 

históriu tentoraz predvedú niečo iné ako boj, a to jedlá a recepty, ktoré sa zachovali v starých kronikách. 
Ochutnávka je samozrejmosťou. 

Memoriál Juraja Čekana 
BIDOVCE. V sobotu od 18.00 hod. sa na Letisku Bidovce uskutoční XXVIII. ročník parašutistickej súťaže v 

presnosti pristátia a zároveň XII. ročník Memoriálu Juraja ČEKANA. 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu na turistiku po trase: Dolný Bankov – Alpinka – Hrešná – Kavečany (8 

km). Zraz na Havlíčkovej, odchod autobusu č.14 o 7.58 hod. Akciu vedie I. Lipták. 
CINEMAX 
KOŠICE. Náčelník o 16.10, 20.40, 3D o 18.30, Jan Palach o 20.30, Kubko hrdina o 13.20, 14.30, 16.40, 

Upgrade o 17.50, 20.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 16.00, 3D o 13.30, MEG: Hrozba z 
hlbín o 20.10, 3D o 15.30, Rodinka úžasných 2 o 13.10, 15.50, 3D o 15.10, Dôverný nepriateľ o 18.10, 20.00, 
Equalizer 2 o 18.00, Mission: Impossile - Fallout o 17.00, Skorosestry o 13.50, 18.20, Slender Man o 18.50, 
21.00, Smelé mačiatko o 13.00, 15.00, Špión, ktorý ma dostal o 20.45 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, 20.30, Slender Man o 18.40, 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 14.30, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, 16.50, Jan Palach o 
20.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Kubko hrdina o 15.00, Kino Fest Anča: Najzábavnejšie animované filmy 2018 o 16.40, Jan Palach o 

18.00, Upgrade o 20.20 hod. 
Ľubotická desiatka 
ĽUBOTICE. Ľubotice v spolupráci s bežeckým klubom TJ Sokol Ľubotice chystajú 4. ročník Ľubotickej 

desiatky, jej súčasťou bude aj kratší, 5-kilometrový beh. Štart bude v sobotu o 10.00 hod. na futbalovom ihrisku v 
Ľuboticiach. Hasičská súťaž pre deti sa začne o 10.30 hod., bubble football o 13.00 hod., zápas internacionálov o 
14.30 hod. Jedenástky sa budú kopať o 16.00 hod. a Slnovrat zaspieva na koncerte od 16.00 hod. 

Closing Summer – Latino Fiesta 
PREŠOV. V sobotu o 22.00 hod. odštartuje v Encore Lation párty s DJ-om Jose Garciom a jeho tanečnou 

skupinou. 
Pivovar Veľký Šariš opäť otvára svoje dvere 
VEĽKÝ ŠARIŠ. Deň otvorených dverí vo Veľkom Šariši patrí už tradične k obľúbeným akciám pivovaru ako 

bodka po letnom turné. Aj tento ročník pripravil na sobotu 1. septembra bohatý program. Koncerty budú prebiehať 
paralelne na dvoch pódiách – stage zlatá 12° a stage 10° dzešatka. Na „dzešatke“ otvorí o 12.00 hod. program 
FS Vranovčan, po nich to bude Šarišan (13.15) a o 14.30 Bardfa. Standupista Juraj „Šoko“ Tabaček vystúpi o 
15.30 hod, po ňom to budú Liptovskí zbojníci – tanečná škola s Vladom Michalkom. Mafia Corner odštartuje o 
18.00 hod. Na zlatej dvanástke vystúpi o 11.15 hod. Cimbalová muzika Antona Čonku z Prešova a po nich 
Šarišanci a Gapa (12.25). Grantový program Šariš ľuďom prinesie vyhodnotenie o 13.05, po ňom vystúpia Čeky 
band a Lomnické Čháve. 

Slávnostné narazenie suda – nefiltrovaná 13° – bude o 14.25 hod. Lukáš Adamec zaspieva o 14.55, 
čapovanie s majstrom výčapu sa začne o 15.45 hod. Helenine oči to odpália o 16.15 hod., Katka Knechtová 
vystúpi o 17.50. Junior a Čeky si pripravili o 18.30 hod. folklórnu výzvu, po ktorej bude pódium patriť už Petrovi 
Nagyovi. Hromadný prípitok bude o 20.15 a IMT Smile to odpália o 20.45 hod. 

Klezmer Band 
PREŠOV. Artis festival prinesie v sobotu Pressburger Klezmer Band a ich Balady. Začiatok v židovskej 

ortodoxnej synagóge v sobotu o 19.00 hod. Ide o projekt predstavujúci „židovské balady“ – zhudobnené básne 
najväčších poetov píšucich v jazyku jidiš. 

CINEMAX 
PREŠOV. Rodinka úžasných o 13.00, 15.40, Dôverný nepriateľ o 18.20, 20.00, Náčelník o 15.50, 20.40, 

Kubko hrdina o 13.10, 14.20, 16.30, Náčelník 3D o 18.40, Upgrade o 20.50, MEG: Hrozba z hlbín 3D o 15.20, 
Špión, ktorý ma dostal o 17.50, Jan Palach o 20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.20, 15.30, 
Skorosestry o 17.40, Smelé mačiatko o 13.40, MEG: Hrozba z hlbín o 18.00, Slender Man o 20.30 hod. 

Hanušovský jarmok 
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. V sobotu bude jarmočný predaj od 7. do 18. hodiny. Kultúrny program sa na 

tribúne na ihrisku začne o 14. hodine vystúpením speváčky Janais, nasledovať bude hudobno-zábavná kapela 
Ščamba a o 17:30 je pripravená tombola. Sprievodnou akciou bude medzi 15. a 16. hodinou sprístupnenie 
zmodernizovaného kaštieľa a archeoparku miestneho múzea. 

Festival Tatra Flowers 



VYSOKÉ TATRY. Festival Tatran Flowers pokračuje druhým dňom. Na Hrebienku návštevníkom spríjemní 
sobotné popoludnie koncert Samuela Hošeka s kapelou a netradičné chilloutové vystúpenie B-Complex, Skalnaté 
Pleso prinesie koncert Katarzie, po nej tu vystúpi David Kollár spolu s talianskym trubkárom Paolom Rainerim. 
Potom sa už návštevníci môžu tešiť na koncert 33 členného symfonického Orchestra opery a baletu Štátneho 
divadla Košice. Na Popradskom Plese vyrastie zážitková zóna. 

4Ka Band 
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia o 15.00 h. vystúpi kapela hrajúca československé i zahraničné hity 60. až 

90. rokov v zložení: Lucia Barilová – spev, Slavo Mikuláško – gitara, spev, Mário Karas – klávesové nástroje, 
spev, Róbert Mýtnik – basová gitara, Oliver Ondráš – bicie nástroje. 

CINEMAX 
POPRAD. Náčelník o 20.40, 3D o 18.20, Jan Palach o 20.10, Kubko hrdina o 16.10 - v sobotu a nedeľu aj o 

14.00, Upgrade o 20.50, Dôverný nepriateľ o 17.40, MEG: Hrozba z hlbín o 16.00, Skorosestry o 15.20, Slender 
Man o 18.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, Rodinka úžasných 2 o 13.20 hod. 

Nordic Walking v Slovenskom raji 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na Čingove môžete absolvovať 3-hodinový minikurz alebo 7-hodinový základný kurz 

pod záštitou Slovenskej asociácie Nordic Walking. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, Slender Man o 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, Jan Palach o 20.00 hod. 

Furmanské trhy 
SNINA. Námestie – centrum sa zmení na dejisko obľúbených farmárskych trhov. Začiatok o 12.00 hod. 

Pripravený je aj sprievodný hudobný program, na pódiu sa predstavia napríklad FS Vihorlat, BB Country i Drišľak. 
Nebude chýbať ani tradičná farmárska zabíjačka, tombola a detské atrakcie. 

Kino 
HUMENNÉ. Premietanie filmu Backstage na humenskom amfiteátri. 
V programe sa predstaví aj tanečná skupina Phantoms Crew. Začiatok o 19.30 hod. 
FAJN 
HUMENNÉ. Upgrade o 17.30, Náčelník o 19.30 hod. 
Tatranci zamávajú letu 
TATRY. V sobotu prvého septembra sa uskutoční šnúra podujatí. Záver Tatranského kultúrneho leta 

odštartuje o 12.00 h. v mestskom parku autogramiádou hercov Vladimíra Kobielskeho, Filipa Tůmu, Branislava 
Deáka a Mareka Fašianga. O 13. hodine v parku premietnu film Peter Hámor na vrcholoch veľhôr. Hámor sa 
premietania aj osobne zúčastní. O 17.30 h. sa uskutoční aj jeho autogramiáda. O 14.00 h. si môžete vypočuť 
koncert mladej tváre slovenského džezu Zuzany Mikulcovej a jej band. O 15.00 h. sa uskutoční tatranská letná 
dražba. Ide o 14. ročník charitatívnej akcie, ktorú moderuje Slavo Jurko. Absolútnu bodku za tatranským letom dá 
vystúpenie Orchestra opery a baletu ŠD Košice so sólistami Helenou Becse Szabó a Jaroslavom Dvorským o 
18.00 hodine. 

Gotické poklady Gemera 
Prečítajte si tiež:Gotické poklady Gemera otvoria svoje brány návštevníkom 
ROŽŇAVA. Gotická cesta je otvorená. Návštevníkov prevedie unikátnymi pamiatkami, kostolíkmi v šiestich 

gemerských obciach. Poklady Gemera budú čakať na svoje objavenie v sobotu 1. septembra v čase od 10. do 
18. hodiny. Sprievodcovia budú vítať návštevníkov v kostolíkoch hneď v šiestich obciach - Štítnik, Ochtiná, 
Koceľovce, Roštár, Brdárka a Henckovce (okr. Rožňava). Zabezpečená bude aj doprava. O 14. hodine vyrazí z 
autobusovej stanice v Rožňave autobus, ktorý postupne zavíta ku všetkým šiestim kostolom. Vstupné, výklad 
sprievodcov aj doprava sú zadarmo, počet miest v autobuse je však obmedzený. 

NEDEĽA 
Blahorečenie Anny Kolesárovej 
KOŠICE. O 10:30 ďakovné eucharistické slávenie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach spojené s uložením relikvií 

blahoslavenej Anny Kolesárovej, celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. V závere 
svätej omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov. 

Deň košickej detskej železnice 
KOŠICE. Košická detská historická železnica si v nedeľu 2. septembra pripomenie 63. výročie vzniku. 

Návštevníci sa môžu tešiť na bohatý program, dopoludňajšie vlaky každú hodinu a premiérovú jazdu novej 
motorovej lokomotívy Vlasty. Vlak zo stanice Čermeľ bude v dopoludňajších hodinách odchádzať každú hodinu. 
Hlavný program bude situovaný na konečnej stanici Alpinka. Popoludnie bude patriť predstaveniu nového rušňa, 
prehliadke všetkých vozidiel a zábavným súťažiam rušňov a rušňovodičov. Hasiči z Medzeva predvedú historickú 
hasičskú techniku i penovú šou. Dopoludnia sa o zábavu najmenších návštevníkov postará šašo Krak, 
popoludnie bude patriť Usmievanke. Na svoje si prídu aj milovníci nafukovacích hradov. Modelársky klub pri 
Strednej priemyselnej škole dopravnej v Košiciach predvedie modelovú železnicu. Záujemcovia sa budú môcť 
povoziť na koníkoch či minivláčiku. Začiatok podujatia je o 9.30 hod. 

Letné kino v amfiku 
KOŠICE. Nezabudnuteľný príbeh o nezdolnosti ľudského ducha a ohromnej sile lásky, nakrútený podľa 

skutočných udalostí uzavrie poslednú kapitolu tohtoročného Letného kina v amfiku. Na rozlúčku si filmoví 
priaznivci pozrú v nedeľu o 20.00 hod. dobrodružnú romantickú snímku Kým prišla búrka. 

Pride Košice 



KOŠICE. Nedeľné popoludnie festivalu bude mať aj duchovný rozmer. Ekumenický duchovný program otvorí 
film Modlitby za Bobbyho (Prayers For Bobby). Emocionálne intenzívna, dojímavá dráma vychádza zo 
skutočného života nábožensky zanietenej ženy Mary Griffith a jej cesty k postupnej akceptácii gejstva svojho 
milovaného syna Bobbyho. Účastníci budú Diskutovať o viere, cirkvách a LGBT+ identite. 

CINEMAX 
KOŠICE. Náčelník o 16.10, 20.40, 3D o 18.30, Jan Palach o 20.30, Kubko hrdina o 13.20, 14.30, 16.40, 

Upgrade o 17.50, 20.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 16.00, 3D o 13.30, MEG: Hrozba z 
hlbín o 20.10, 3D o 15.30, Rodinka úžasných 2 o 13.10, 15.50, 3D o 15.10, Dôverný nepriateľ o 18.10, 20.00, 
Equalizer 2 o 18.00, Mission: Impossile - Fallout o 17.00, Skorosestry o 13.50, 18.20, Slender Man o 18.50, 
21.00, Smelé mačiatko o 13.00, 15.00, Špión, ktorý ma dostal o 20.45 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, 20.30, Slender Man o 18.40, 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 14.30, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, 16.50, Jan Palach o 
20.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Kubko hrdina o 16.00, Jan Palach o 17.40, Upgrade o 20.00, Kino Fest Anča: 25 rokov Slovenskej 

animácie (Letné kino Úsmev) o 20.30 hod. 
Historický šerm 
PREŠOV. Prezentácia historického šermu je pripravená v nedeľu od 16.00 hod. v Caffe Bridge. Stredoveké 

boje predvedie prešovská skupina historického šermu Cohors. 
Fotografi fotografom 
PREŠOV. V nedeľu o 14.00 hod. sa zrazom o 14.00 hod. pri Prešovskej univerzite (pred hlavným vchodom) 

začne stretnutie fotografov, ktoré pomôže nielen v teórii, ale aj praxi formou workshopu. 
CINEMAX 
PREŠOV. Rodinka úžasných o 13.00, 15.40, Dôverný nepriateľ o 18.20, 20.00, Náčelník o 15.50, 20.40, 

Kubko hrdina o 13.10, 14.20, 16.30, Náčelník 3D o 18.40, Upgrade o 20.50, MEG: Hrozba z hlbín 3D o 15.20, 
Špión, ktorý ma dostal o 17.50, Jan Palach o 20.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.20, 15.30, 
Skorosestry o 17.40, Smelé mačiatko o 13.40, MEG: Hrozba z hlbín o 18.00, Slender Man o 20.30 hod. 

Prezentácia retro bicyklov 
SABINOV. Zaujímavá cyklistická akcia, ktorá predstaví staré retro bicykle, sa bude konať v nedeľu od 13.00 

hod. na námestí v Sabinove. Pripomenú si aj ďalšie zaujímavé jubileá. 
Beh Novoveskou Hutou 
NOVOVESKÁ HUTA. Občianske združenie Novoveská Huta, Občianske združenie ŠK ROHALS a Mesto 

Spišská Nová Ves organizujú 13. ročník Behu Novoveskou Hutou. Prezentácia účastníkov bude od 11.30 h. do 

12.45 pre žiactvo, dorast a dospelí do 14.45 h. pred reštauráciou Poľovník. Deti budú štartovať o 13.00 h., dospelí 
o 15.00 h. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kubko hrdina o 14.10, 16.00, Náčelník o 20.10, Upgrade o 18.20, Slender Man o 

20.20, Špión, ktorý ma dostal o 18.00, Dôverný nepriateľ o 17.50, MEG: Hrozba z hlbín o 16.10, Rodinka 
úžasných 2 o 13.10, 15.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 14.20, Jan Palach o 20.00 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Náčelník o 20.40, 3D o 18.20, Jan Palach o 20.10, Kubko hrdina o 16.10 - v sobotu a nedeľu aj o 

14.00, Upgrade o 20.50, Dôverný nepriateľ o 17.40, MEG: Hrozba z hlbín o 16.00, Skorosestry o 15.20, Slender 
Man o 18.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, Rodinka úžasných 2 o 13.20 hod. 

155. výročie narodenia grófky Irmy Sztárayovej 
MICHALOVCE. Oslavy výročia narodenia významnej osobnosti otvorí o 15.00 h komentovaná prehliadka 

zameraná na históriu kaplnky sv. Antona Paduánskeho v Michalovciach a jej okolia, tiež rodu Sztárayovcov, 
ktorého členovia ju nechali vystavať. Nasledovať bude slávnostná zádušná svätá omša, program vyvrcholí 
komorným koncertom. 

FAJN 
HUMENNÉ. - Ján Palach o 19.30 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. HLASUJTE: Ktoré nárečové slovo používané v Spišskej je to naj? 
[31.08.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/hlasujte-ktore-narecove-slovo-pouzivane-v-spisskej-je-to-naj-307881 

 
 

Dorazila k nám kopa návrhov na najobľúbenejšie nárečové slovo používané v Spišskej. Teraz je čas 
rozhodnúť, ktoré sa stane kráľom či kráľovnou nášho slovníka. 

http://spisska.dnes24.sk/hlasujte-ktore-narecove-slovo-pouzivane-v-spisskej-je-to-naj-307881


Nárečové výrazy v Spišskej Novej Vsi používame aj v dnešných časoch a príznačné slová pre toto mesto 

počuť takpovediac na každom rohu. Je ich naozaj nemálo a my sme sa pomocou našich čitateľov rozhodli nájsť 
to najobľúbenejšie. 

I preto sme vám adresovali výzvu podeliť sa o to vaše naj nárečové slovíčko používané v našom meste. 
Vzápätí sa objavilo naozaj veľké množstvo návrhov. 

Do nášho hlasovania sa napokon dostala finálová pätnástka slov. Adresovali ste nám však okrem samotných 
slov aj veľké množstvo fráz, slovných spojení či dokonca celých viet. Tie, keďže hľadáme najobľúbenejšie 
slovíčko, sme tak do hlasovania nezaradili, rozhodne takéto tipy však nevyjdú nazmar a k nim sa neskôr na 
našom portáli ešte v dohľadnom čase vrátime. 

Hlasovať o najobľúbenejšie nárečové slovo používané v Spišskej môžete nižšie. Učiniť tak môžete do 7. 
septembra 2018 do 12:00 hod. Po tomto termíne oznámime slovo, ktorému prischne titul kráľ či kráľovná nášho 
slovníka. 

Ktoré spomedzi nasledujúcich nárečových slov je vaše najobľúbenejšie? 
Cipana 0 % 
Coškaj 50 % 
Čomu 0 % 
Čuješ 0 % 
Das 0 % 
Gluptak 0 % 
Hvarim 0 % 
Jutre 0 % 
Kňura 0 % 
Nalpa 0 % 
Neznam 0 % 
Novejša 0 % 
Segiň 0 % 
Ta 0 % 
Zrobic 50 % 
Upozornenie: Článok nemá odborný charakter, nárečové slová sú napísané foneticky. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Náš tip: Vydajte sa poľovníckym chodníčkom (+ zaujímavé akcie na víkend) 
[31.08.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; Pravda] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/482262-nas-tip-vydajte-sa-polovnickym-
chodnickom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

V areáli Kaštieľa vo Svätom Antone v Banskoštiavnickom okrese sa budú konať celoslovenské poľovnícke 
slávnosti “Dni svätého Huberta”. Autor: SITA, Jano Šperka 

Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode. Taký je odkaz legendy o svätom 
Hubertovi, patrónovi poľovníkov. V kaštieli vo Svätom Antone slávia tento víkend Dni svätého Huberta s lákavým 
programom pre veľkých aj pre malých. 

Dni svätého Huberta ako sviatok poľovníkov každý rok lákajú dospelých aj deti. Kaštieľ vo Svätom Antone 
bude 1. a 2. septembra hostiť celoslovenské poľovnícke slávnosti s bohatým programom pre odborníkov aj pre 
laikov. 

V sobotu 1. septembra návštevníkov čakajú majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov, ukážky sokoliarstva, 
majstrovstvá v hádzaní flinty do žita, prehliadky loveckých psov či streľba z historických loveckých zbraní. 
Záujemcovia môžu svoju presnú mušku otestovať v streľbe lukom na diviaka – ale len na terči. 

Od 8.30 hodiny do 17. hodiny sa deti môžu vydať na Poľovnícky chodník, čakajú ich ukážky sokoliarstva, 
poľovnícka kynológia a predvádzanie maďarského chrta, s ktorým sa môžu odfotiť. 

Lákadlom budú ukážky streľby z lukov a historických kuší a populárny rybolov a rybie špeciality. Medzi 11. a 
16. hodinou je pre divákov pripravené divadelné predstavenie v podaní Paradajz Pikčrz z Banskej Štiavnice. 

V nedeľu ráno sa o program postará hornové kvarteto, miestny chrámový zbor a folklórny súbor Sitňan. V 
kaštieľskom parku sa hostia zoznámia s výcvikom poľovníckych psov a spoznajú alpské jazvečíkovité duriče. 

Deti si od 9. do 15. hodiny užijú ukážky sokoliarstva aj s nebezpečne vyzerajúcimi preletmi dravcov, ukážky 
streľby z lukov a historických kuší aj rybolov a rybie špeciality. Od poludnia do 15. hodiny si môžu vybrať 
poľovnícku kynológiu alebo divadelné predstavenie. 

Samotný park pri kaštieli je veľmi príjemným miestom na prechádzku. Svoje zlaté časy zažil v polovici 18. 
storočia, no stále je to nádherné miesto, kde zvyšky pôvodnej barokovej úpravy voľne prechádzajú do lesa. 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/482262-nas-tip-vydajte-sa-polovnickym-chodnickom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/482262-nas-tip-vydajte-sa-polovnickym-chodnickom/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Dobové oblečenia od čias gotiky až po 19. storočie predvádzajú modely a modelky kostýmového túdia 
ELIJANA (na snímke). Autor: SITA, Jano Šperka 

Romantické zákutia s lavičkami, mostíkmi a altánmi dopĺňa umelá jaskyňa. Vodný systém parku tvoria dve 
jazierka s vodopádmi a kaskádami. 

Kaštieľ dostavali v roku 1750, legenda vraví, že podľa symboliky kalendára: pôvodne mal totiž 4 vchody 
(ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní 
v roku). 

Jeho salóny bohato zariadené pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby niekdajších 
majiteľov z rodov Koháryovcov a Coburgovcov. 

Expozície Múzea vo Sv. Antone možno navštíviť po oba dni od 8.30 hodiny, v sobotu zatvárajú o 17. hodine a 
v nedeľu o 16.30. hodine 

Kam za zábavou 
31. augusta, piatok 
Banská Bystrica: Rozlúčka s prázdninami, 10. h 
Bratislava: Rytieri na Devíne 
hrad Beckov: Hradné hospodárstvo, zvieratá na hrade, do 2. 9./ 1. 9. pivný festival 
Liptovský Mikuláš: Rozlúčka s prázdninami, Nám. osloboditeľov, 10. h 
Modra: Slávnosť hliny, hrnčiarsky jarmok, ukážky točenia na kruhu, tvorivé dielne, program, alegorický 

sprievod, aj 1. 9. 
Nitra: Včelársky workshop pre rodiny s deťmi, Trafačka, 11. h 
Oravský hrad: Upír Nosferatu, nočné prehliadky, 20. h – 1.30 h 
Spišská Nová Ves: Dni mesta, trh ľudových remesiel, aj 1. 9. 

Strečno: Pasekanie, život a boj vo včasnom stredoveku predstaví 80 účinkujúcich, dobové tábory, hudba, 
stredoveký jarmok, 12. h – 20. h 

Trenčín: Hudobný piknik pod vežou, Genius Locci, 19. h 
Žilina: Záverečná, hudobný program, Mariánske nám., 19.30 h 
1. septembra, sobota 
Banská Štiavnica: Kammerhof deťom, prehliadka pre rodiny, 14. h 
Brezno: Predĺžme si prázdniny, súťaže, program, dopravné ihrisko na nábr. Hrona, 9. h 
Košice: Ľadový expres, posledná jazda do Dobšinskej ľadovej jaskyne v sezóne, odchod 7.56 
Motešice: Festival koní, aj 2. 9. 
Pukanec: Festival moruše čiernej, ochutnávka vín, otvorenie náučného chodníka, kultúrny program, 13. h 
Slovenská Ľupča: Hradné huky, hudba, nádvorie 
Slovenský Grob: Kráľovstvo husaciny, program, dobová krčma, 13. h 
Sv. Anton: Dni svätého Huberta, aj 2. 9. 
Sv. Jur: Hubertove slávnosti pri burčiaku 
Vychylovka, Nová Bystrica: Halali – na sv. Huberta, program v skanzene 
2. septembra, nedeľa 
Košice: Deň detskej železnice 
Nitra: Dni svetového kultúrneho dedičstva, program, historický trh Na vŕšku, jarmok na korze, koncert na 

Svätoplukovom nám. 
Trenčín: Farmársky jarmok, Mierové nám., 85. h – 12. h 
Máte radi tradície a folklór? 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
Zobraziť výsledky ankety 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
93,5% 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
6,5% 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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25. HĽADANIE NEPRIATEĽA 
[30.08.2018; Extra plus; REDAKČNÁ POŠTA; s. 44; Mária] 

 
 

Lídri EÚ a NATO vyhlasujú, že aktivity NATO v Európe, v súčasnosti najmä na jej východe pri hraniciach s 
Ruskom, nie sú zamerané proti Moskve. Je to azda zvláštna ukážka úsilia o mierové spolužitie? Kdeže! Je to 
snaha o provokovanie Ruska a vytváranie nepriateľských nálad k nemu. Je to cieľavedomé hľadanie úhlavného 
nepriateľa, ktorý nás vraj už-už chce napadnúť. Tak sa predsa musíme brániť! Komu má takáto politika slúžiť? 
Občanom EÚ určite nie. Myslím, že má slúžiť predovšetkým mocenským ambíciám USA, ktoré poslušne 
podporujú aj lídri EÚ. Prečo je to tak, ťažko pochopiť. Veď Rusko neokupuje USA, jeho lode neplávajú v ich 
blízkosti. Zato USA majú svoje základne na mnohých miestach zemegule a ich lietadlové lode sa motajú aj v 



Čiernom mori. Americkí vojaci sa prechádzajú po Európe, aj v blízkosti ruských hraníc. Samozrejme, v rámci akcií 
NATO. Potrebujeme mať nepriateľa priamo v Európe? Určite nie. On ani neexistuje! A tak si ho musíme 
vymyslieť. Však čím by sme potom zdôvodňovali zvyšovanie výdavkov na armádu, kam by sa umiestňovali 
zbrane vyrobené najmä v USA. Európa je na to najvhodnejšia. Akoby nestačilo, že zažila dve veľké vojny v 
minulom storočí. 

čitatelka Mária, Spišská Nová Ves 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Naša anketa 
[23.08.2018; Bojovník; s. 1,5; redakcia] 

 
 

Blíži sa 74, výročie SNP. Čo pre vás znamená tento sviatok? 
Ján Kašica, tajomník OblV SZPB, Zvolen: - Pre mňa, ako človeka, ktorý nezažil SNP, ide o významný 

medzník, na ktorý som hrdý. Zároveň sa skláňam pred mojimi starými rodičmi, ktorí sa nebáli so zbraňou v ruke 
postaviť sa proti nemeckej fašistickej presile a totalite. 

Som hrdý na to, že malé Slovensko ukázalo svetu, že si vie obhájiť svoje práva a vie sa postaviť na správnu 
stranu. Nezáleží na početnej veľkosti národa, ale na jeho duchu a vnútornej sile, ktorú Slováci preukázali. 

Preto nesmieme zabúdať na naše dejiny, musíme mladým ľudom pripomínať a vysvetľovať čo bolo a prečo 
bolo SNP. Vštepovať im, aby boli hrdí a zároveň mali úctu k tomuto významnému sviatku, ktorý nám závidí 
nejeden národ. Vďaka vám naši hrdinovia. 

Marcela Bohumelová, tajomníčka ZO SZPB, Staré Hory; - SNP je pre mňa významná a veľmi dôležitá časť 
našej histórie. Vážim si všetkých Slovákov, ktorí vedeli, kam patria. 

Radomir Žingor, predseda ObíV SZPB, Martin: - Je to štátny sviatok a tí skôr narodení, ktorí ešte žijú, si 
pripomínajú ukrutnosti 2. svetovej vojny a v tento deň sa zúčastňujú pietnych aktov. Žiaľ, mladá generácia 
nepozná ani skratku „SNP", čo je na škodu, pretože história o Povstaní sa niekoľkokrát prepisovala podľa toho, 
ako to vyhovovalo politickému zriadeniu. 

Štefan Tichý, člen ZO SZPB Martin - Stred: - Pre mnohých Slovákov je to deň voľna, pre odbojárov a 
priamych účastníkov boja za národné oslobodenie je to jeden z pilierov slovenskej štátnosti, ktorý vyvrcholil práve 
Slovenským národným povstaním. 

Michal Kuchár, tajomník OblV SZPB Spišská Nová Ves: - Mne, synovi vojaka 1. čs. armádneho zboru v 

ZSSR zostane navždy vrúcny vzťah k SNP, ale aj ku všetkým účastníkom boja za našu slobodu. Nielen k tým 
zopár čo ešte žijú medzi nami, padlým v tomto boji a aj zomretým, vrátane mojich drahých rodičov. 

(Pokračovanie na str. 5) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Bohužiaľ, dnešná generácia našich detí, vnúčat nemá väčšinou vôbec vedomosti o tejto problematike. Možno, 

že aj my máme svoj podiel viny na tejto situácii, mierim na nás, členov SZPB. Je potrebné viac informovať mladú 
generáciu o boji našich otcov za našu slobodu. 

Miroslav Macák, predseda ZO SZPB, Slovenská Ľupča: - Pre mňa veľa. Aj spomienky mojej mamy na toto 
obdobie - ako vynášala zbrane na Prašivú. Po potlačení povstania sa dostal môj otec do koncentračného tábora 
Mauthausen. Na výročie povstania sa stretávali ľudia, tí, ktorí prežili, u nás doma a spomínali a my deti sme ich 
počúvali. Teraz moji vnuci počúvajú keď im ja rozprávam, aká je krutá vojna, ale, našťastie, ani ja, ani oni ju už 
nezažili a dúfam, že ani nezažijú. 

Jozef Horváth, predseda ZO SZPB, Banská Bystrica - Rudlová: - Pre mňa osobne tento sviatok znamená to, 
že 29. augusta 2018 budem mať 73 rokov. 

Z historického hľadiska tento sviatok znamená veľa, v tento deň 29. augusta 1944 povstal slovenský národ 
proti nenávidenému fašizmu, aby sme my ďalšie generácie mohli žiť a pracovať v slobodnom štáte. 

Igor Kovačka, predseda ZO SZPB, Sklabina: - Kým som bol mladý, oslavy SNP boli pre mňa aj mojich 
rovesníkov tak trochu formalita. Dnes v zrelom veku si čoraz viac vážim tých, ktorí sa rozhodli pridať na tú stranu, 
kde museli otvorene vystúpiť proti vtedajšiemu režimu za čo im hrozili represálie, odvlečenie do zajatia a nakoniec 
aj smrť. 

Nech si každý sám seba predstaví v pozícii vtedajších bojovníkov a rozmýšľa, ako by sa sám zachoval v tom 
čase a v režime, ktorý tu vládol. Takých bojovníkov a obetí boli u nás desaťtisíce a uctenie si ich pamiatky na 
oslavách Výročia SNP je to najmenšie, čo môžeme urobiť. 

Ján Šnyr, tajomník OblV SZPB, Bardejov: - Pre mňa tento sviatok znamená celoročný záväzok vzbudzovať 
hrdosť na činy našich predkov, ktorými nám zanechali morálny odkaz pre dnešok a budúcnosť. Úlohu pripomínať 
naše národné tradície a pravdivo bez prekrúcania podávať fakty mladším s cieľom prehĺbenia poznania vlastných 
dejín a tým získania vlastného názoru na terajšie dianie doma a vo svete. 

Libuša Klučkowá, predsedníčka ZO SZPB, Dunajská Streda; - Pietna spomienka na SNP pre mňa a moju 
rodinu znamená spomienku na našich blízkych, ktorí boli priamo účastní bojov SNP v pamätných ťažkých 
mesiacoch v okolí Banskej Bystrice skadiaľ pochádzame. Pravidelne sa zúčastňujeme pietnych spomienok v 
Banskej Bystrici, v Kališti, Telgárte a na iných miestach. S úctou si prezeráme vyznamenania, ktorými boli 
ocenení rodičia. 



Zaráža ma s akou ľahostajnosťou sa k tomuto sviatku stavajú pedagógovia mladších ročníkov a mnohé mestá 
a obce, kde počas roka hroby padlých nielenže nie sú upravené, ale o kvetoch nemožno ani hovoriť. Nedávno 
som sa vrátila z Ruska kde je neporovnateľne väčšia úcta a vzťah k pamätníkom Veľkej vlasteneckej vojny ako u 
nás k pamätníkom SNP. Žiaľ, v našej komerčnej spoločnosti úcta k povstaleckej histórii sa chápe ako deň voľna. 
Nevážime si hodnotu mieru a zabúdame koľko obetí zaň položilo svoj život. 

Milena Vachová, OblV SZPB, Banská Bystrica: - Pre mňa je to pripomenutie si úžasnej odvahy ľudí, ktorí sa 
postavili proti fašizmu a zároveň aj príležitosť nedať mladým na túto udalosť zabudnúť. Komisia učiteľov, žien a 
mládeže v našom okrese na to vo svojej činnosti pamätá. 

Kamil Kríštofík, podpredseda OblV SZPB, Nové -Mesto nad Váhom; - SNP pre mňa znamená hrdosť na 
slovenský národ a hlavne na tých, ktorí povstali proti okupácii, proti vláde, ktorá túto okupáciu schvaľovala a proti 
ideológii, ktorá neváhala obetovať životy vlastných občanov. 

Je to aj hrdosť na jedno z najvýznamnejších protinacistických vystúpení v Európe a prihlásenie sa k 
demokratickej Európe. Nemenej dôležité je, že v SNP sa zjednotili rôznorodé politické sily a ľudia odlišného 
náboženského presvedčenia. 

Odkaz jednoty by mal byť práve tým najsilnejším odkazom SNP pre dnešok. Pre mňa osobne je to i 
spomienka na rodinných príslušníkov, ktorí sa do SNP zapojili. Úlohou nás, ktorí sme hrôzy vojny nezažili, je 
nezabúdať na odkaz našich predkov a nedopustiť návrat fašizmu a nacizmu. 

Jozef Petráš, predseda OblV SZPB, Tmavú; ~ SNP znamená pre mňa a moju rodinu veľa. Môj nebohý otec 
sa zúčastnil s Trnavskou posádkou Povstania, kde bol zranený a zajatý. Zo zajatia sa vrátil dlho po skončení 
vojny. Už dala za neho stará mama odslúžiť aj omšu. Jeho odkaz pre mňa a rodinu je jeho odvaha postaviť sa 
nenávidenému fašizmu a láska k rodine a vlasti. 

Nikdy nezabudnem na jeho slová: „Bojovali sme, aby sme žili v mieri a mali sa lepšie." 
Zuzana Zigová, predsedníčka ZO SZPB, Stará Tura: - SNP pre mňa znamená veľa. Môj otec Rudolf Kuliška 

bol priamy účastník Povstania. So zbraňou v ruke bojoval pri Telgárte. Často nám, deťom, tieto svoje zážitky 
rozprával. Škoda, že už nie je medzi nami, lebo teraz by som sa ho pýtala na veci, na ktoré hľadím inak, ako 
vtedy, keď som bola dieťa. 

Teraz pomáham organizovať oslavy SNP na vrchu Roh pri Lubine, kde je veľký pamätník SNP, kde je 
pochovaný kpt. Miloš Uher so svojimi spolubojovníkmi. Teraz chodím čistiť pamätník SNP v Nárcii pri Starej Turej 
a snažím sa našej mládeži priblížiť obludnosti, ktoré sa vtedy páchali na našich ľuďoch. 

Foto: 
Dňa 18. júla 2018 Oblastný výbor SZPB v Trnave, spolu s družobným „Českým svazem bojovníkú za 

svobodu, oblastní výbor Břeclav", uskutočnil spoločný výlet na Bradlo a pripomenuli si Milana Rastislava 
Štefánika. 

Navštívili sme aj jeho rodné Košariská, kde nás prijala starostka a popozerali sme si múzeum M. R. Štefánika. 
V Piešťanoch sme boli vo Vojenskom historickom múzeu a pekný deň ukončili položením kytice pri pamätníku 
SNP v Trnave. 
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