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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Vyžrebovanie 
[11.09.2018; Slovenka; s. 3; redakcia] 

 
 

SÚŤAŽ – DOPRAJTE SI V LETE ZDRAVIE A ODDYCH HOTEL TATRA– SLOV. Č. 33/2018 
Pobyt pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami v krásnom hoteli Tatra priamo v centre Bratislavy vyhrali: Denisa 

Krseková, Banská Bystrica; Jana Krešáková, Košice; Magdaléna Rusková, Trnava Hora; Helena Taricsová, 
Veľké Lovce. 

KRÁSA – SLOV. Č. 33/2018 
Balíček telovej kozmetiky vyhrala: Soňa Kleinová, Spišská Nová Ves. 

PRÍLOHA KRÍŽOVIEK – SLOV. Č. 33/2018: 
Balíček produktov Nivea vyhrala: Katarína Drobňáková, Šarišské Michaľany. Balíček kozmetiky 

LaRoche.Posay vyhrala: Božena Vinohradská, Pezinok. Paletu očných tieňov od značky Nyx vyhrala: Ľubica 
Angušová, Levice. Balíček výrobkov Avéne EAU Thermale vyhrali: Ivan Laco, Kameňany; Jana Rosinová, 
Bratislava. Kozmetický balíček značky Oriflame vyhrali: Emília Priščáková, Nové Zámky; Jana Bukovenová, 
Banská Bystrica. 

ALPA – SLOV. Č. 34/2018 
Balíček produktov značky Alpa vyhrali: Eva Škarupová, Oščadnica; Miroslav Chytra, Vranov nad Topľou; Eva 

Machalová, Očová. 
LAYS – SLOV. Č. 34/2018 
Balíček produktov Lays vyhrali: Ľudmila Sabová, Jablonec; Katarína Ivanová, Nevidzany. 
PROFESOR WILCZUR – SLOV. Č. 34/2018 
Pokračovanie príbehu legendárneho Mastičkára vyhrali: Magdaléna Hruboňová, Poluvsie; Terézia 

Vincencová, Horná Ždaňa; Anna Šrámková, Nové Zámky. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Klasika, čo prináša svieži prievan súčasnosti 
[11.09.2018; Pravda; Kultúra; s. 33; Jena Opoldusová] 

 
 

Jena Opoldusová 
Vznášajúci sa politici aj developeri, na ktorých nechápavo hladia plastoví panáci. Štvorica zachmúrených 

úradníkov sa hrá kolo kolo mlynské. Ľudia spútaní v kreslách svojich obývačiek. Aj diela Michala Černušáka, Mira 
Trubača a Rastislava Podhorského sú v mozaike výstavy Maľbou vanie, sochou mrazí…, ktorá v 
spišskonovoveskej Galérii umelcov Spiša konfrontuje podoby súčasnej slovenskej maľby a sochy. 

„Nešiel som po nových médiách, digitálnych technológiách a trendových prúdoch. Naopak, sústredil som sa 
na klasické média - závesný obraz a sochu. Chcel som ukázať, že je v nich ešte prievan a môžu priniesť sviežu 
reflexiu súčasnosti. A trošku aj rozmraziť tému figurálnosti v slovenskom umení," hovorí kurátor výstavy Vladimír 
Beskid. Pri výbere sa zameral najmä na dnes už strednú generáciu autorov a autoriek, ktorá vstúpila na 
slovenskú výtvarnú scénu po roku 2000. Ich tvorbou mapuje premeny maľby a sochy v období posledných 
desiatich rokov. Obmedzený veľkosťou výstavnej plochy dospel k nasledujúcej dvanástke: Erik Šille, Viktor Frešo, 
Marko Blažo, Lucia Dovičáková, Ján Vasilko, Marek Kvetán, Vlasta Žáková, Michal Černušák, František Demeter, 
Ján Zelinka, Miro Trubač a o čosi mladší Rastislav Podhorský. 

„V maľbe na jednej strane reflektujú vo svojich dielach globálny svet masmédií, reklamy či prílevu kapitálu, na 
druhej zas vyjadrovacie prostriedky a ich zredukovanie na abstrakciu, geometriu, monochróm či dokonca na rám - 
až na hranicu akceptovateľnosti obrazu," pokračuje kurátor vo vysvetľovaní pre Pravdu. V zrkadlení súčasnej 
sochárskej scény zaostril na telesnosť. „Ale nie na figúru. Socha sa totiž odklonila od jej vertikály a pomníkového 
monolitu k rozptýlenej fragmentárnosti. Preto sa tam objavujú ľudské prvky alebo aspoň odtlačky ľudského tela," 
vysvetľuje Vladimír Beskid. 

Po objektoch, inštaláciách a sochárskom minimalizme, ktorých mohutným nástupom reagovali tvorcovia v 
deväťdesiatych rokoch na koniec diktátu socialistického realizmu, sa podľa jeho slov akoby zadnými dvierkami 
vracia na scénu figurálnosť a ľudská telesnosť. „Preto som vybral napríklad sériu Hláv od Viktora Freša, betónové 
odtlačky vlastnej rodiny od Jána Zelinku, malé sadrové kolorované figúry od Mira Trubača či boxerky s bižutériou 
od Marka Kvetána," rozvíja kurátor. A hlavne v soche ho zaujímala aj ďalšia rovina - rozmanitosť prístupov a 



materiálov, s ktorými výtvarníci pracujú, ako olovo, betón, plasty, polyméry až po mäkký textil. Objavujú sa 
dokonca aj nové autorské technológie. 

Ani na medzinárodnej scéne nepatria niektorí z vystavujúcich k neznámym. V zahraničí sa dokázali presadiť 
na sólových či prierezových prehliadkach. „Ale skôr v strednej Európe, teda v Cesku, Poľsku, Rakúsku a 
Nemecku. To je možno životný priestor slovenského výtvarného umenia," dodáva Vladimír Beskid. Nevýhodou 
nášho prostredia je podľa neho nefungujúca inštitucionálna platforma, ktorá by ich tvorbu prezentovala smerom 
navonok, a chýbajú aj partnerské inštitúcie v zahraničí. 

Výstavný projekt, ktorý je sondou do aktuálneho diania na slovenskej výtvarnej scéne, vznikol v rámci cyklu 
Téma aj vďaka zdrojom Fondu na podporu umenia. Výstava Maľbou vanie, sochou mrazí… bude v Galérii 
umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi do 2. decembra. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Metropola stredného Spiša mala elektrinu skôr ako Barcelona a Praha 
[11.09.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Metropola stredného Spiša si v tomto roku pripomína 750. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Pri tejto 
príležitosti uzreli svetlo sveta tri nové publikácie. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mapujú sedem divov Spišskej Novej Vsi, históriu elektrifikácie mesta i príbeh známej 

zvonolejárskej dielne Majstra Konráda. 
Ľudia hľadali sedem divov 
Ešte v máji 2010 prebiehala v meste zaujímavá anketa pod názvom Hľadáme 7 divov Spišskej Novej Vsi. V 

1. kole mohli obyvatelia nominovať na div mesta čokoľvek, čo sa im zdalo v metropole stredného Spiša 
zaujímavé. Nasledovalo verejné hlasovanie o nominovaných pozoruhodnostiach mesta. V ankete odovzdali 
obyvatelia a návštevníci Spišskej Novej Vsi 1 430 hlasov. 

Rozhodli Novovešťania 
O siedmich divoch mesta rozhodli jeho obyvatelia. Jednotkou sa stalo najdlhšie šošovkovité námestie na 

Slovensku, nasledujú kostol Nanebovzatia Panny Márie, Radnica, Provinčný dom s Levočskou bránou, secesná 
budova Reduty, mozaika v Chráme premenenia Pána – všetky tieto skvosty mesta nájdeme práve v jeho centre 
na námestí. Návštevníci ich môžu obdivovať počas celého roka. Na siedmy div mesta si však musia počkať do 
leta a zažijú ho raz do roka. Stalo sa ním tradičné podujatie Spišský trh. Ten sa z roka na rok teší veľkej obľube. 
Len vlani zaznamenal vyše 100tisíc návštevníkov. Do novej publikácie sa dostali aj ďalšie pozoruhodnosti mesta, 
ktoré sú spomenuté v jej závere. Publikácia je zaujímavá svojím malým formátom. „Návštevník ju tak ľahko môže 
držať v ruke, zhruba za hodinu prejsť námestím a vidieť na vlastné oči pamiatky, o ktorých práve číta,“ priblížil 
primátor mesta Ján Volný (Smer). 

Priekopnícka Iglovská elektráreň 
V poradí druhá kniha je z pera významného publicistu Jána Petríka. Približuje históriu mestskej elektrárne. 

Vyšla pod názvom Iglovská elektráreň. Spišský šľachtický rod Münnich. Spišská Nová Ves sa tiež môže 

pochváliť tým, že pred 124 rokmi bolo v meste zavedené funkčné elektrické osvetlenie. Mesto dokonca predbehlo 
také metropoly ako Barcelona, Praha či Bratislava. Iglovská elektráreň je spätá aj so životom primátora Jána 
Volného. „Je dôvodom, prečo sa moja rodina presťahovala do Spišskej Novej Vsi. Môj otec tu začal pracovať, 

stal sa zamestnancom elektrárne a na viac ako dve desaťročia aj jej riaditeľom,“ zaspomínal primátor. Verejné 
osvetlenie slávnostne zapálili v meste 22. decembra 1894. Na hlavnej ulici bolo skoro v každom dome elektrické 
osvetlenie. Zaslúžil sa o to priekopník elektrifikácie Koloman Münnich. Jeho rodina elektráreň založila aj ju 
prevádzkovala. Iglovskú elektráreň a pokrokových predkov bude pripomínať pamätník. Vyrastie už čoskoro v 
centre mesta. Tu sa zachoval jediný, pôvodný stĺp verejného osvetlenia, práve z čias, keď sa elektrifikovalo 
námestie. Dodnes stojí pri cirkevnom gymnáziu. Tam bude aj miesto nového pamätníka. 

Kniha o zvonolejárovi Konrádovi 
Treťou publikáciou, ktorá čerpá z histórie mesta, je príbeh o Konrádovi a jeho zvonolejárskej dielni. Spracoval 

ju Ján Štiavnický vo svojom rukopise. Vďaka pomoci Fondu na podporu umenia uzrie román o histórii nášho 
mesta svetlo sveta. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Tradičné stretnutie GENERÁCIÍ 
[11.09.2018; Slovenka; ZO SPOLOČNOSTI; s. 27; redakcia] 

 
 

V Zamagurí sa koncom letných prázdnin uskutočnilo tradičné stretnutie rodiny Kostelničákovcov, ktorej 
historické korene pochádzajú zo Spišskej Starej Vsi. Na stretnutí sa zúčastnili priami potomkovia tohto rodu, ako 



aj ich rodinní príslušníci z Košíc, Sabinova, Spišskej Novej Vsi, Spišských Vlachov, Krompách, Spišskej Starej 

Vsi, Popradu a Bratislavy. Najstarší spomedzi 98 účastníkov tohtoročného stretnutia mal 89 rokov, najmladšia 7 
mesiacov, pričom z jednej rodinnej vetvy sa ho zúčastnili až štyri generácie. 

Počas víkendu (stretnutia sa konajú pravidelne od roku 1992) tradične nechýbal večer spomienok na spoločné 
zážitky z minulosti, príprava gulášu, výlet do okolia, futbalový zápas ženatí – slobodní a celorodinné spoločné 
foto. Nasledovalo blahoželanie oslávencom okrúhlych jubileí, spomienka na zosnulých, privítanie ,,čerstvo 
priženených“ do rodiny a nôtenie goralských piesní (s hymnickou ,,Goraľu…“) do neskorých hodín. V nedeľu ich 
čakala spoločná účasť na svätej omši, slávnostný obed a zápisy najdôležitejších udalostí uplynulého roka do 
veľkej rodinnej kroniky. Už teraz sa tešia na budúce stretnutie. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Lániková majsterkou Slovenska 
[10.09.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 34; (RK)] 

 
 

Mimoriadne úspešný bol prvý septembrový víkend pre Cyklo Klub Dynamax Nitra. Špecialisti na horské 
bicykle cestovali do Košíc. Tu sa v rámci pretekov Škoda MTB Singletrack maratón uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska. Výborný výsledok dosiahla Bianka Lániková, keď si vybojovala titul šampiónky v kategórii junioriek. 
„Išlo sa mi dobre, v stúpaniach som získavala. Z titulu mám radosť, je to poďakovanie všetkým, čo mi pomáhajú a 
podporujú ma,“ povedala nová majsterka. V kategórii masters (40-49-roční) skončil Norbert Lánik na 4. mieste, 
keď od bronzového stupňa ho delilo len 15 sekúnd. 

Na prelome augusta a septembra sa uskutočnili v okolí Dubnice n/V. etapové preteky Medzinárodné dni 
cyklistiky. Podujatie bolo určené pre kategóriu juniorov a štartovať spolu s nimi mohli i kadeti. Na štart sa postavili 
pretekári zo šiestich krajín. Hodnotný výsledok urobil nitriansky odchovanec Jakub Vlčák (hosťuje za Žiar n/Hr.). V 
rozhodujúcej 2. etape dokázal svoje špurtérske schopnosti premeniť na 8. miesto v cieli. Nestratil sa ani v 
záverečnej etape časovke do vrchu. V celkovom hodnotení mu patrilo 29. miesto, čo v porovnaní s o dva roky 
staršími juniormi (ročník 2000-2001) je veľmi hodnotný výsledok. Medzi kadetmi prvoročiakmi (ročník 2003) 
skončil na treťom mieste. 

Záverečné kolo SP v cestnej cyklistike sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi, kde budú aj M-SR v časovke do 

vrchu. 
V strede Bianka Lániková. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Zlatý gaštan plný talentov aj v roku 2018 
[10.09.2018; Vranovské noviny; s. 4,5; Soňa Kolcunová] 

 
 

Súťaž v speve a zároveň medzinárodný festival populárnej piesne sa konal už po tridsiaty šiesty raz. V dome 
kultúry sa stretli talenty z Poľska a Slovenska. 

VRANOV NAD TOPĽOU. Estrádnu sálu Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou naplnil aj v roku 
2018 spev mladých talentovaných ľudí, ktorí sa stretli na festivale Zlatý gaštan. 

Medzi mladými súťažiacimi vo veku 15 – 25 rokov sme mohli vidieť interpretov z Jasla, Rzeszówa, Spišskej 
Novej Vsi aj Vranova. 

Šikovní mladí speváci ukázali svoje kvality tradične počas dvoch dní. Program sa začínal vo štvrtok večer a 
slúžil porote aj samotným účastníkom súťaže na otestovanie si pódia a preverenie svojich zručností. Sami 
súťažiaci nazvali štvrtkový večerný program akousi „generálkou“ pred piatkovým dopoludňajším galaprogramom. 
Vo štvrtok vystupovali speváci v komornejšej atmosfére, no do svojich vystúpení dali maximum. Každý z trinástich 
finalistov bol na pódiu plný energie a piesne, ktoré si vyberali sami alebo s pomocou svojich pedagógov, si 
užívali. O priazeň poroty (a v piatok aj o priazeň publika) sa uchádzali počas dvoch dní nasledovní trinásti mladí 
speváci. 

Prišli aj Poliaci 
Katarzyna Drzdowska zo Rzeszówa, ktorá sa predstavila vo štvrtok s piesňou We don´t have to take our 

clothes off a v piatok s poľskou pesničkou Pokaz na co cie stać. S číslom dva spievala Justyna Branewska, 
taktiež z Rzeszówa, ktorá interpretovala pieseň What a wonderful world a Dziwny jest ten śviat. 

Číslo 3 nosil Martin Sobota z Vranova nad Topľou, ktorý spieval pieseň Do nebe a v piatkovom galaprograme 
sme ho videli s piesňou Amores Perros. 

Číslo štyri patrilo Dominike Czekaj z Rzeszówa, tá spievala piesne Heniek a Love so soft. Erik Jurčák zo 
Spišskej Novej Vsi súťažil s číslom 5 a piesňami Dancing on my own a Dýchaj. Izabela Górka z Rzeszówa mala 

počas dvoch dní číslo 6 a spievala piesne Weselne dzieci a v galaprograme Love on the brain. 
Ďalším z chlapcov bol Krystian Bak z Jasla - interpretoval piesne You are the reason a Wielka dáma. 



Z Vranova sa predstavila aj Michaela Neupauerová s číslom 8 a piesňami S.O.S a Balada. Číslo 9 patrilo 
Klaudii Kocój z Rzeszówa, ktorá spievala piesne Tell me you love me a Szarpany. 

Desiatka patrila znova Vranovčanke, Janke Tribulovej, ktorá interpretovala piesne Co mi dáš a Mad world. 
Číslo 11 bolo priradené Rzeszówčanke Dominike Ficek, tá sa predstavila s piesňami Z toba nie umiem wygrac 

a No roots. Posledným chlapcom z finálovej trinástky bol Filip Marek zo Spišskej Novej Vsi, ktorý spieval piesne 

Aká si krásna a Sign of the times. 
Poslednou súťažiacou bola s číslom 13 Martyna Dudek z Rzeszówa – súťažila s piesňami Do kolyski a Simply 

the best. 
Pódium si užívali 
Pódium v estrádnej sále domu kultúry budí rešpekt a aj napriek chudobnejšej návšteve počas štvrtkového 

programu bolo na súťažiacich vidieť,že ich poznačil stres. 
„Aj keď je v sále menej ľudí, bol to pre mňa stres a doteraz sa trasiem,“ hovorí po svojom vystúpení 

Vranovčanka Janka Tribulová. „Myslím si však, že to bola dobrá generálka pred zajtrajším galaprogramom a 
porota vyzerá tiež veľmi milo,“ smeje sa Janka. 

Po prvýkrát sa v súťaži Zlatý gaštan predstavil aj ďalší Vranovčan Martin Sobota, ktorý spieva poväčšine s 
kapelou. „Mal som tak trochu trému, no keď som vyšiel na pódium, všetko to opadlo, aj keď mi rozhodne veľmi 
chýbala kapela, ktorá so mnou hrá,“ opisuje svoje vystúpenie Martin. 

V kontraste s Martinom sa súťaže zúčastnil už takmer „stabilný“ súťažiaci Erik Jurčák, ktorý účinkoval na 
Zlatom gaštane už po štvrtýkrát. 

„Stále je to tu lepšie nazvučené, je tu výborná atmosféra. Ľudia sa zdokonaľujú, každý ročník je iný a myslím, 
že všetko tu graduje. Aj počet áut je vo Vranove stále väčší,“ smeje sa Erik Jurčák. „Ja osobne konkurenciu 
nevnímam, chodíme sa sem najmä zabaviť a užiť si to, nie vyhrať,“ dodáva Erik. 

Napriek tomu jeho spolusúťažiaci, taktiež Spišskonovovešťan, Filip Marek hovoril v rozhovore aj o 
konkurencii. „Myslím, že v minulom roku sa tu stretlo viac veľmi veľmi kvalitných spevákov, no aj v tomto roku sa 
mi tu veľmi, veľmi páči,“ hovorí Filip Marek. 

Vo štvrtok súťažiacich potešili slová chvály 
Napriek tomu, že štvrtkový večerný program nebol obohatený o kapelu ani hudobného hosťa, porota v zložení 

Milan Malý, Pavol Nagy, Mariana Lapčáková a Martin Husovský slovami chvály za prvú časť programu nešetrila. 
„Na začiatku som si ako kritérium určil intonáciu, no vzdal som to, pretože ste naozaj veľmi dobrí a toto 

kritériom naozaj nemôže byť. Malo to emóciu, bolo to výborné, dávali ste si pozor aj na maličkosti,“ chválil 
mladých spevákov Milan Malý, spevák skupiny Velvet stone. 

Chválou nešetril ani Pavol Nagy, ktorý hovoril najmä o tom, že aj mladí ľudia dnes dokážu veľmi pekne precítiť 
hudbu a vedia byť pri prejave prirodzení. 

Vedúca oddelenia školstva vo Vranove nad Topľou Mariana Lapčáková vyzdvihla aj kontakt mladých 
spevákov s publikom. „Tu nemajú problém speváci, ale porota, pretože ste šikovní a naozaj na nič nezabúdate,“ 
povedala pri hodnotení poroty po štvrtkovom programe a prvých odspievaných piesňach Mariana Lapčáková. 

Pokračovanie na str. 5 
Dokončenie zo str. 4. 
Hodnotiacu štvoricu uzatváral Martin Husovský, spevák Prešovskej kapely Komajota: „Dnes ste mi veľakrát 

vyrazili dych a stratil som slová. Začal som si robiť poznámky, ale myslím, že sa z nich ani sám nevymotám. 
Skutočne ste ma odrovnali." 

V piatok sa konal galaprogram 
To, že mladí súťažiaci na sebe systematicky pracujú a snažia sa neustále zdokonaľovať, potvrdil aj piatkový 

galaprogram, ktorý sa začínal dopoludnia. Súťažiaci sa tentoraz predstavili za zvukov sprievodnej kapely Funny 
people a mladí speváci to neváhali využiť vo svoj prospech. 

Vďaka kapele oživili svoje vystúpenia a zlepšili komunikáciu s plným publikom. 
Program znova uvádzal Miroslav Alexovič a ako hudobný hosť programu vystúpil Laco Jakubčiak. Počas 

piatkového programu bojovali súťažiaci aj o priazeň divákov, ktorí tiež „udelili" svoju cenu. 
Kto vyhral 
Cenu divákov získala Martyna Dudek z poľského Rzeszówa. Udeľovala sa ajCena poroty, ktorú si zaslúžila 

Jana Tribulová z Vranova. 
Prvú trojku však ovládli tiež Poliaci. 
Tretie miesto si vyslúžil Filip Marek zo Spišskej Novej Vsi. 

Na druhom mieste skončila divákom najsympatickejšia Rzeszówčanka Martyna Dudek. 
S víťazstvom odchádzal zo súťaže Krystian Bak, ktorý zaujal nielen farbou hlasu, ale aj prejavom a výberom 

piesní. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Hokej je späť. Skaličania v stredu vstúpia do sezóny 
[10.09.2018; Týždenník pre Záhorie; INZERCIA; s. 36; Redakcia] 

 
 

Príjemný nováčikovský vietor, liga začína už v stredu. 



St. Nicolaus 1. Hokejová liga odštartuje svoj 25. ročník v stredu 12. septembra s dvanástimi tímami. Do 
súťaže sa po troch vracia Humenné, minuloročný víťaz tretej najvyššej súťaže na Slovensku bude farmou Košíc. 

Nový vietor do ligy priveje aj Martin, ktorý sa môže pýšiť fantastickými fanúšikmi. Prešov po turbulentnom lete 
prichýlia na rok vo Zvolene. Prvoligový titul obhajujú Michalovce. 

Vrcholom sezóny bude už tradične play-off, ktoré sa vracia do pôvodnej podoby a finalisti sa pobijú o 
prvoligový primát na štyri víťazné zápasy. Dôvodom je staronový formát baráže, víťaz St. Nicolaus 1. Hokejovej 
ligy si v nej zmeria sily s posledným tímom Tipsport Ligy. 

Účastníci: HK DUKLA Ingema Michalovce, HK Skalica, HC Topoľčany, HC Prešov Penguins (resp. HC 
Prešov), HC Bratislava, MHK DUBNICA, HK Spisska Nova Ves, HK 95 Považská Bystrica, HK GLADIATORS 

Trnava, HC Nové Zámky B, MHK Humenné, Hokej Martin 
Systém prvej hokejovej ligy 
Základná časť má 44 kôl, každý tím odohrá dohromady 45 stretnutí. Každý s každým 2krát doma, 2-krát von 

plus každé mužstvo odohrá jeden domáci zápas so SR 20. Body a skóre dosiahnuté so SR 20 sa započítavajú do 
konečnej tabuľky. 

Do play-off, ktoré sa začne 1. februára 2019, postupujú celky umiestnené po základnej časti na 1. až 8. 
mieste, pričom systém nasadenia je tradične 1. proti 8., 2. - 7., 3. - 6. a 4. - 5. 

Štvrťfinále play-off sa bude hrať na tri víťazné stretnutia. 
Semifinále a finále play-off sa bude hrať na štyri víťazné stretnutia. 
Meno nového víťaza našej druhej najvyššej hokejovej súťaže spoznáme najneskôr 8. marca 2019. 
Baráž o Tipsport Ligu odohrá víťaz súťaže proti poslednému slovenskému celku Tipsport Ligy na štyri víťazné 

stretnutia, pričom séria začína na štadióne mužstva Tipsport Ligy, ktoré má tak v prípadnom siedmom zápase 
výhodu domáceho prostredia. 

Play-out, ktoré sa začne 8. februára 2019, odohrajú celky umiestnené po základnej časti na 9. až 12. mieste. 
Play-out bude mať šesť kôl, každý tím odohrá 6 stretnutí. Každý s každým 1-krát doma, 1-krát vonku. Play-out 
začínajú tímy od 0 bodov. 

Mužstvo umiestnené na poslednom 4. mieste v tabuľke play-out odohrá baráž o St. Nicolaus 1. Hokejovú ligu 
s víťazom 2. Hokejovej ligy na štyri víťazné stretnutia, pričom séria začína na štadióne mužstva St. Nicolaus 1. 
Hokejovej ligy, ktoré ma tak v prípadnom siedmom zápase výhodu domáceho prostredia. 

Bodovanie ostáva nezmenené: výhra v riadnom hracom čase je za 3 body, výhra po predĺžení znamená 2 
body, prehra po predĺžení prinesie mužstvám 1 bod. 

V základnej časti v prípade remízy nasleduje päťminútové predĺženie troch hráčov proti trom, ak sa 
nerozhodne ani v tom, nasledujú samostatné nájazdy s piatimi hráčmi na každej strane. 

Vo štvrťfinále a semifinále play-off nasleduje v prípade remízy desaťminútové predĺženie štyroch hráčov proti 
štyrom, v prípade nerozhodnutia samostatné nájazdy s piatimi hráčmi. Vo finále play-off je to dvadsaťminútové 
predĺženie štyroch proti štyrom, ak sa nerozhodne, nájazdy s piatimi hráčmi. 

Prestupový termín je do 31. januára 2019. Maximálny počet nasadených zahraničných hráčov do zápasu v 
jednom tíme je podľa Súťažného poriadku SZĽH päť. V platnosti ostáva tiež pravidlo nasadzovať do zápasov 
minimálne siedmich hráčov do 23 rokov. (1HL) 

FACEBOOK/ HK SKALICA 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Za lúpežné prepadnutie môžu deti: O TIETO veci vystrašený dôchodca 

prišiel! 
[10.09.2018; pluska.sk; Správy; 19:31; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/lupezne-prepadnutie-mozu-deti-tieto-veci-vystraseny-dochodca-
prisiel 

 
 

Deti v okrese Spišská Nová Ves napadli a okradli dôchodcu. Kto za ich čin ponesie plnú zodpovednosť? 

dnes 19:31 
Polícia slovenskej republiky na sociálnej sieti Facebook informovala, že štyri deti vo veku 11 až 12 rokov sú 

podozrivé z prepadnutia dôchodcu. Dňa 9. 9 došlo k lúpeži v okrese Spišská Nová Ves, konkrétne v 

Krompachoch, kde dve deti okradli 70-ročného dôchodcu. K prepadnutiu došlo okolo obeda, keď jeden z 
podozrivých páchateľov zaútočil na dôchodcu tak, že ho nenápadne kopol do nohy. 

Deti napadli a okradli dôchodcu, ktorí prišiel o viaceré osobné doklady. 
Foto: Facebook 
Starý pán sa začal brániť palicou, ktorou sa popri chôdzi opieral. Deti následne začali do dôchodcu hádzať 

kamene a znovu ho kopli, ale teraz už do chrbta. Muž stratil rovnováhu, spadol a z peňaženky mu zobrali 25 eur 
spolu s viacerými osobnými dokladmi. Podľa informácií z lekárskej správy muž utrpel len ľahké zranenia. Keďže 
sú podozrivé osoby ešte maloleté, trestné konanie bude v tejto veci odložené. Polícia informuje, že skôr bude 
skúmať trestnú zodpovednosť ich rodičov. 

Poznáte tohto muža? Polícií by veľmi pomohol 

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/lupezne-prepadnutie-mozu-deti-tieto-veci-vystraseny-dochodca-prisiel
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/lupezne-prepadnutie-mozu-deti-tieto-veci-vystraseny-dochodca-prisiel


[Späť na obsah] 

 
 

9. Spišská Nová Ves: JOJ-ka v meste 
[10.09.2018; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ján Mečiar;Lucia Barmošová] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Najväčšie šošovkovité námestie v strednej Európe, najvyššia veža na Slovensku, 
Slovenský raj na dosah. Viete, o akom meste hovorím?“ 

Lucia Barmošová, moderátorka: „Spišská Nová Ves. Práve tam sa včera presťahovala televízia JOJ a spolu 

s ňou aj štúdio našej spravodajskej relácie Noviny. Atmosféra bola úžasná.“ 
Ján Mečiar: „Veď sa sami pozrite a my sa už pomaličky začíname baliť do ďalšieho mesta, do Banskej 

Bystrice.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Televízia bola pre mesto Spišská Nová Ves veľkou atrakciou. Ako vidíte, na 

námestí sa zišli tisícky ľudí.“ 
Neuvedená 1: „Atmosféra a zábava je tu dobrá.“ 
Matúš Gavlák: „Priestor v centre mesta bol zaplnený do posledného miesta. Spišiaci stáli v radoch aj na 

autogramiády. V nich televízne tváre porozdávali stovky podpisov.“ 
Michal Farkašovský, moderátor Krimi: „Ja som rád, že som tu, pretože čím menšie mesto, tým srdečnejšia 

atmosféra a je to super.“ 
Marcel Forgáč, moderátor TV JOJ: „Ja samozrejme som Spišiak, vyrastal som pod Tatrami a toto je kraj, ktorý 

mám rád.“ 
Matúš Gavlák: „Žilo to aj pred a na pódiu. Striedali sa na ňom kapely s moderátorkou stálicou Vladom 

Voštinárom. Tomu rovnocenne sekundovala Erika Barkolová. Spišiaci neostali svojej živelnej povesti nič dlžní.“ 
Vlado Voštinár, moderátor akcie: „Pozri sa sám, veď tam je naozaj veľmi veľa výborných ľudí fantastických. 

Zistil som, že to vôbec nie je jednoduché hutoric. Ta to še nezdá.“ 
Ondrej Kandráč, hudobník: „Ja som rodák z Levočských vrchov, mám pocit, že som tu doma, jedny z prvých 

koncertov sme mali tu, medzi našimi Spišiakmi, východniarmi.“ 
Matúš Gavlák: „Kým sa na Spiši bavili pred pódiom, v zákulisí Reduty pilne pracovala novinová moderátorská 

dvojica. Počas nedele sa totiž posadili divákom doslova zoči-voči.“ 
Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka TV JOJ: „Tá Reduta je veľmi pekná, takže také príjemné, ako keby 

sme pracovali z divadla.“ 
Ľuboš Sarnovský, moderátor TV JOJ: „My sme si už vyskúšali s divákmi nahrávanie upútavky, perfektne 

reagoval celý dav, takže si myslím, že aj pre divákov, aj pre nás budú večerné správy obrovským zážitkom.“ 
Matúš Gavlák: „Jedným z najväčších lákadiel boli Noviny naživo. Ľudia na námestí tak na vlastné oči videli, čo 

sa deje v štúdiu pred a počas vysielania. JOJ-ka na Spiši bola zaujímavá aj z iného pohľadu. Bola nateraz 
poslednou pre moderátorskú stálicu tejto akcie Vlada Voštinára. Na Spiši si možno zaučil nasledovníčku.“ 

Erika Barkolová, moderátorka TV JOJ: „Rada sa učím naozaj od tých najlepších a pokiaľ ide práve o JOJ-ku 
v meste, tak Vlado je pre mňa top moderátor a som naň pri ňom tak, no učím sa za jazdy.“ 

Matúš Gavlák: „Na záver rozpálil námestie český spevák Tomáš Klus a jeho Cílová skupina. Zo Spišskej 
Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Štyri deti napadli na východe Slovenska dôchodcu 
[10.09.2018; aktuality.sk; Krimi; 19:21; Aktuality.sk;k] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/622179/styri-deti-napadli-na-vychode-slovenska-dochodcu/ 

 
 

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi vyšetruje lúpež, ku 
ktorej došlo v nedeľu okolo obeda v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. 

Zo skutku sú podozrivé štyri maloleté vo veku 11 a 12 rokov, ktoré lúpežne prepadli 70-ročného dôchodcu 
idúceho po chodníku smerom k železničnej stanici, informujú policajti na sociálnej sieti. 

Podľa doterajšieho vyšetrovania jeden z páchateľov v Krompachoch kopol dôchodcu do nôh zozadu. Ten 
našťastie nespadol a začal sa brániť palicou, ktorou sa podopieral pri chôdzi. 

Všetci štyria potom začali hádzať na poškodeného dôchodcu kamene. Po chvíli ďalší z páchateľov kopol 
dôchodcu do chrbta, tentokrát stratil rovnováhu a spadol. Keď ležal na zemi, z vrecka mu ďalší vybral peňaženku, 
v ktorej mal finančnú hotovosť 25 eur, osobné a iné doklady. 

Podľa predbežnej lekárskej správy dôchodca pri fyzickom útoku utrpel ľahké zranenia. Vzhľadom na to, že v 
danom prípade ide o podozrivé osoby, ktoré sú maloleté, a teda pre nedostatok veku nie sú trestne zodpovedné, 
vec bude podľa Trestného poriadku odložená pre neprístupnosť trestného stíhania. 

https://www.aktuality.sk/clanok/622179/styri-deti-napadli-na-vychode-slovenska-dochodcu/


V súvislosti s trestnou činnosťou maloletých osôb bude polícia skúmať prípadnú trestno-právnu zodpovednosť 
ich rodičov pre podozrenie z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Jojka v meste 
[10.09.2018; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Ján Mečiar;Dana Čapkovičová] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „A vrátime sa späť na Slovensko. Tisícky ľudí totiž obsadili spišskonovoveské 
námestie. Takú okupáciu tam predviedli pre našu televíziu.“ 

Dana Čapkovičová, moderátorka: „Spišská Nová Ves sa tak na jeden deň stala nielen bránou do raja, ale aj 

do televízneho sveta.“ 
Matúš Gavlák, redaktor: „Nie nadarmo sa hovorí o Spišiakoch, že sú blázniví a dobrosrdeční. Ako vidíte, na 

spišskonovoveské námestie tváre televízie JOJ prišli privítať tisíce. Spišiaci stáli na podpisy svojich obľúbených 
hercov, moderátorov, redaktorov dlhý rad. No každému z nich sa to oplatilo. Tváre televízie rozdali stovky 
podpisov. V autogramiádovom stane sa ich vystriedala pestrá škála.“ 

Jaro Slávik: „Prišiel som, sadol som si sem. Nič som nevidel, nič som nestihol navnímať, lebo je tu pretlak 
všetkého. Dobre to je.“ 

Marcel Forgač: „Na JOJ v meste som prišiel zhruba nejakých 7 kilometrov, lebo rodičia neďaleko majú 
chalupu, takže ja som mal grilované kuriatko, ryža, kompót, všetko jak má byť. Super, toto je kraj, ktorý 
zbožňujem.“ 

Michal Farkašovský: „Ja som rád, že som tu. Pretože čím menšie mesto, tým srdečnejšia atmosféra a je to 
super.“ 

Matúš Gavlák: „Ako Gemerčania vnímajú Spišiakov?“ 
Martina Molčanová: „Ako svojich susedov. Máme ich veľmi radi. Však sme svoji v podstate, rozumieme si a 

skvelo spolu vychádzame. Veď je to vidieť. Evidentne je to vidieť už odmalička.“ 
Matúš Gavlák: „Sprievodcami programu na pódiu bola dvojica Erika Barkolová a Vlado Voštinár. Kým pre 

Eriku to bola moderátorská premiéra, Vlado má s Jojkou v meste už prechodené nejedno námestie.“ 
Vlado Voštinár: „Spišská je úplne novinka. Je to prosto prekrásne mesto. Jojka je na prekrásnom námestí a 

pozri sa sám, veď tam je naozaj veľmi veľa výborných ľudí, fantastických, sympatických, ktorí podľa úsmevov a 
výrazu tváre si myslím, že sú aj radi, že sme, a my sme samozrejme radi, že sú tam, že sa im to možno aj páči.“ 

Matúš Gavlák: „Priestor v centre mesta sa zároveň premenil aj na televízne štúdio. Moderátorská dvojica 
Novín pred Spišiakmi naživo trénovala upútavky, ktoré na pódiu aj nahrávali. O 19,30 ich zase čakala premiéra 
Novín naživo z námestia.“ 

Ľuboš Sarnovský: „My sme si vyskúšali s divákmi nahrávanie upútavky. Perfektne reagoval celý dav. Takže si 
myslím, že aj pre divákov aj pre nás budú večerné správy obrovským zážitkom.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Vyčíňanie detských gangov na Spiši: Dôchodcu zhodili na zem a kopali do 

neho 
[10.09.2018; cas.sk; Čas.sk; 15:43; vd] 

 
https://www.cas.sk/clanok/738679/vycinanie-detskych-gangov-na-spisi-dochodcu-zhodili-na-zem-a-
kopali-do-neho/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Polícia na Spiši vyšetruje lúpež, ktorá sa stala v nedeľu v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves). 

Podozrivé z brutálneho prepadu dôchodcu sú štyri deti vo veku 11 a 12 rokov. 
Podľa doterajšieho vyšetrovania jeden z členov detského gangu neďaleko železničnej stanice zozadu kopol 

dôchodcu (70) do nôh. Muž sa začal sa brániť palicou, ktorou sa podopieral pri chôdzi. Všetky štyri deti potom 
začali hádzať do dôchodcu kamene. Po chvíli ďalšie z detí koplo dôchodcu do chrbta, starý pán stratil rovnováhu 
a spadol. Keď ležal na zemi, z vrecka mu ďalší zo štvorlístka vybral peňaženku s 25 eurami a dokladmi. 

Podľa predbežnej lekárskej správy dôchodca pri útoku utrpel ľahké zranenia. Vzhľadom na to, že ide o 
podozrivé maloleté osoby, ktoré pre vek nie sú trestne zodpovedné, vec bude odložená. 

V Spišskej Novej Vsi pred týždňom sa obeťou lúpeže stalo dieťa. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre 
lúpež, podozrivé sú štyri deti. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bude trestné stíhanie pre 
neprípustnosť veku podozrivých zastavené. 

https://www.cas.sk/clanok/738679/vycinanie-detskych-gangov-na-spisi-dochodcu-zhodili-na-zem-a-kopali-do-neho/
https://www.cas.sk/clanok/738679/vycinanie-detskych-gangov-na-spisi-dochodcu-zhodili-na-zem-a-kopali-do-neho/


V súvislosti s trestnou činnosťou maloletých osôb bude polícia skúmať prípadnú trestno-právnu zodpovednosť 
ich rodičov pre podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže - uviedla košická krajská policajná hovorkyňa 
Jana Mésarová. 

Foto: 
Polícia na Spiši rieši dva prípady, v ktorých !úradovali" detské gangy (ilustračné foto. Zdroj: pz/ Čas.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Primátor Spišskej Novej Vsi sa stal počas festivalu živou sochou: Úžasná 

premena 
[10.09.2018; cas.sk; Čas.sk; 15:00; Zdeněk Kovář] 

 
https://www.cas.sk/clanok/738279/primator-spisskej-novej-vsi-sa-stal-pocas-festivalu-zivou-sochou-
uzasna-premena/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Návrat do minulosti! V Spišskej Novej Vsi sa konal druhý ročník festivalu Živé sochy, na ktorom ukázali 

desiatky živých sôch. 
Prehovoriť sa nakoniec nechal aj starosta mesta, ktorý sa dal prestrojiť za seba samého. Pozitívny ohlas z 

akcie primäl organizátorov k odvážnemu rozhodnutiu. V meste plánujú o rok zorganizovať majstrovstvá sveta v 
netradičnom umení. Otvoriť galériu 

Jediný festival statického umenia na Slovensku za dva dni navštívilo až 30-tisíc ľudí. Autor projektu Radovan 
Michalov chcel predstaviť slávne osobnosti Slovenska, no okrem nich ukázali ľuďom živé diela aj majstri z 
Nemecka či Portugalska. 

„Dávno po smrti sa tak mohli stretnúť Ján Ámos Komenský, Milan Rastislav Štefánik či maliar Hanula,“ 
povedal primátor mesta Ján Volný, ktorý už nekandiduje, sa nechal prehovoriť, aby v rámci festivalu aj jeho 
premenili na živú sochu. A na koho sa dal zmeniť? Na primátora mesta, v čele ktorého strávil 12 rokov, teda 3 
volebné obdobia. „Líčenie trvalo asi hodinu a prestrojenie dokonca šesť. Farieb som sa nevedel zbaviť štyri dni, 
no nebanujem,“ prezradil Novému Času a dodal, že sa mu zapáčila ponuka významného hosťa. „John Eicke z 
Berlína, ktorý predstavoval živú sochu Wood Man, by rád o rok v meste predstavil najlepších umelcov na 
majstrovstvách sveta. Táto myšlienka sa ujala,“ dodal primátor. 

Foto: 
Primátor Spišskej Novej Vsi sa tiež stal živou sochou. Zdroj: kz 

Živá socha Zdroj: anc 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Obhajca Tsunami Záhorská Bystrica vstúpil do novej sezóny víťazne 
[10.09.2018; dobrenoviny.sk; 12:24; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/142044/obhajca-tsunami-zahorska-bystrica-vstupil-do-novej-sezony-vitazne 

 
 

V úvodnom kole mužskej extraligy vyhral na pôde bratislavského Hurikánu 8:4, aj keď odpor súpera zlomil až 
v záverečnej tretine. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica vykročil do novej 

sezóny víťazne. V úvodnom kole mužskej extraligy vyhral na pôde bratislavského Hurikánu 8:4, aj keď odpor 
súpera zlomil až v záverečnej tretine. Prvé kolo bolo v znamení tesných výsledkov. 

Ani štyri góly slovenského reprezentanta Martina Joščáka nestačili Mikulášu Prešov, ktorý prehral v Žiline 
tesne 7:8. Nováčik Snipers v extraligovej premiére podľahol doma košickému Florku 6:8, výraznou mierou sa na 
víťazstve vicemajstra podieľal Jakub Blaško, autor štyroch presných zásahov. 

Extraliga mužov - 1. kolo: 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC Mikuláš Prešov 8:7 (2:2, 4:1, 2:4) 
Góly: 2. a 43. Baránek, 11. a 30. Vrábel, 22. Kvasnica, 40. Hrin, 40. Veneny, 43. Galovič - 4., 11., 34. a 60. 

Joščák, 48. Bory, 49. Adamov, 56. Sokorjak 
iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 4:8 (2:1, 2:4, 0:3) 
Góly: 21. a 30. Kupec, 15. Liszkay, 16. Laudon - 6. a 55. Horecký, 33. a 55. Valachovič, 24. Gramblička, 34. 

Šteinhübel, 40. Haraslín, 46. Lohazer 
1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) 

https://www.cas.sk/clanok/738279/primator-spisskej-novej-vsi-sa-stal-pocas-festivalu-zivou-sochou-uzasna-premena/
https://www.cas.sk/clanok/738279/primator-spisskej-novej-vsi-sa-stal-pocas-festivalu-zivou-sochou-uzasna-premena/
https://www.dobrenoviny.sk/c/142044/obhajca-tsunami-zahorska-bystrica-vstupil-do-novej-sezony-vitazne


Góly: 25. a 39. Masár, 8. Bulko, 27. Ondrášik, 49. Hatala - 27. Heleš, 53. Matejka, 58. Kusenda 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FK Florko Košice 6:8 (1:5, 3:2, 2:1) 
Góly: 26. a 57. Roziak, 15. Hubáček, 23. Koller, 24. Gajdoš, 48. Matula - 4., 11., 38. a 55. Blaško, 17. a 20. 

Tomčo, 15. Vasiľ, 29. Hrabčák 
FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec 9:8 (3:3, 2:3, 4:2) 
Góly: 20., 20. a 29. Szabó, 43. a 59. Navrátil, 15. Kozák, 33. Kročko, 41. Kerekeš, 42. Turcsányi - 10. a 17. 

Žilka, 12. Rieger, 21. Vnuk, 22. Dida, 29. Senšel, 46. Slezák, 60. Gálet 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná 6:7 pp (1:0, 2:4, 3:2, 0:1) 

Góly: 3. a 50. Pavlák, 24. Koczka, 29. Ondas, 50. Koščo, 57. Mišenda - 34. a 52. Santer, 38. a 64. Medžo, 22. 
Čuporák, 28. Zemančík, 43. Laštík 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

15. FOTO: Dopravná nehoda v okrese Spišská. Fabia zišla z cesty a narazila do 

stromu 
[10.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/foto-dopravna-nehoda-v-okrese-spisska-fabia-zisla-z-cesty-a-narazila-do-stromu-
308693 

 
 

Polícia informovala, že medzi obcami Hnilec a Hnilčík (okr. Spišská Nová Ves) došlo k dopravnej nehode. Tu 

sú podrobnosti. 
„V sobotu (8.9.) krátko po 15.30 hodine 53-ročný vodič zišiel s osobným motorovým vozidlom zn. Škoda Fabia 

medzi obcami Hnilec a Hnilčík (okr. Spišská Nová Ves) z cesty a narazil do stromu, kde zostal s vozidlom 
zakliesnený. Po príchode na miesto ho hliadka Policajného zboru podrobila dychovej skúške s výsledkom 0,99 
mg/l alkoholu v dychu (2,06 promile),“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Tá zároveň dodala, že vodič sa pri dopravnej nehode nezranil a predbežná škoda bola vyčíslená na 500 eur. 
„Policajti vodiča obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ informovala Ivanová. Doplnila, že 
presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. FOTOREPORTÁŽ: Park v Spišskej Novej Vsi patril všetkým rodinám 
[10.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/fotoreportaz-park-v-spisskej-novej-vsi-patril-vsetkym-rodinam-308637 

 
 

Zabaviť sa, zasúťažiť si, či spoločne stráviť voľný čas. Madaras park v Spišskej Novej Vsi sa zaplnil 

rodinami. Veď sledujte… 
Smiech, hudba a vône sa šírili v sobotu popoludní v Madaras parku v Spišskej Novej Vsi. Po prvýkrát sa tam 

konalo podujatie určené všetkým rodinám s názvom Rodina v parku. 
Pre rodiny bolo pripravených niekoľko stanovíšť, kde museli splniť rozličné zadania a získať body. Deti spolu 

so svojimi rodičmi triedili odpad, triafali terč, triedili bielizeň či plnili rôzne iné úlohy, za ktoré získali body. 
Spoločne si mohli urobiť aj vlastné palacinky. Nechýbala ani tombola či rôzny sprievodný program. 

Deti si mohli zajazdiť na koníkovi a pozrieť si divadelné či tanečné vystúpenie. Počasie rodinkám prialo a 
preto zábava pokračovala takmer do večera. „Sme radi, že tento park pomaly ožíva. Niekedy sa tu konali 
pravidelné akcie a bolo by fajn to opäť zažiť. Prišli sme sem s vnúčatami a veľmi sa im páči,“ povedali nám starí 
rodičia. 

„Je tu veľmi pekné prostredie a berieme to ako príjemné oživenie podujatí pre deti. Sme v peknom prostredí, 
súťažíme a veľa sme sa nasmiali,“ vyjadrila sa mamina Silvia. U detí mali úspech najmä palacinky, no zaujali ich 
aj zvieratká z balónov či divadelné predstavenie, ktorého mohli byť súčasťou. 

Ako to vyzeralo počas podujatia priamo na mieste si môžete pozrieť na priložených fotkách. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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17. Obhajca Tsunami Záhorská Bystrica vstúpil do novej sezóny víťazne 
[10.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/florbal-obhajca-tsunami-zahorska-byst/347625-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
V úvodnom kole mužskej extraligy vyhral na pôde bratislavského Hurikánu 8:4, aj keď odpor súpera zlomil až 

v záverečnej tretine. 
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica vykročil do novej 

sezóny víťazne. V úvodnom kole mužskej extraligy vyhral na pôde bratislavského Hurikánu 8:4, aj keď odpor 
súpera zlomil až v záverečnej tretine. Prvé kolo bolo v znamení tesných výsledkov. Ani štyri góly slovenského 
reprezentanta Martina Joščáka nestačili Mikulášu Prešov, ktorý prehral v Žiline tesne 7:8. Nováčik Snipers v 
extraligovej premiére podľahol doma košickému Florku 6:8, výraznou mierou sa na víťazstve vicemajstra podieľal 
Jakub Blaško, autor štyroch presných zásahov.Extraliga mužov - 1. kolo:FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – 
FBC Mikuláš Prešov 8:7 (2:2, 4:1, 2:4) Góly: 2. a 43. Baránek, 11. a 30. Vrábel, 22. Kvasnica, 40. Hrin, 40. 
Veneny, 43. Galovič - 4., 11., 34. a 60. Joščák, 48. Bory, 49. Adamov, 56. SokorjakiClinic VŠK PdF UK Hurikán 
Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 4:8 (2:1, 2:4, 0:3) Góly: 21. a 30. Kupec, 15. Liszkay, 16. Laudon - 6. a 
55. Horecký, 33. a 55. Valachovič, 24. Gramblička, 34. Šteinhübel, 40. Haraslín, 46. Lohazer1. FBC Florbal 
Trenčín – FBK AS Trenčín 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) Góly: 25. a 39. Masár, 8. Bulko, 27. Ondrášik, 49. Hatala - 27. Heleš, 
53. Matejka, 58. KusendaFat Pipe Snipers Bratislava – FK Florko Košice 6:8 (1:5, 3:2, 2:1) Góly: 26. a 57. 
Roziak, 15. Hubáček, 23. Koller, 24. Gajdoš, 48. Matula - 4., 11., 38. a 55. Blaško, 17. a 20. Tomčo, 15. Vasiľ, 29. 
HrabčákFaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec 9:8 (3:3, 2:3, 4:2) Góly: 20., 20. a 29. Szabó, 43. a 59. 
Navrátil, 15. Kozák, 33. Kročko, 41. Kerekeš, 42. Turcsányi - 10. a 17. Žilka, 12. Rieger, 21. Vnuk, 22. Dida, 29. 
Senšel, 46. Slezák, 60. GáletFbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná 6:7 pp (1:0, 2:4, 3:2, 0:1) 

Góly: 3. a 50. Pavlák, 24. Koczka, 29. Ondas, 50. Koščo, 57. Mišenda - 34. a 52. Santer, 38. a 64. Medžo, 22. 
Čuporák, 28. Zemančík, 43. Laštík 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Obhajca Tsunami Záhorská Bystrica vstúpil do novej sezóny víťazne 
[10.09.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/obhajca-tsunami-zahorska-bystrica-vstupil-do-novej-sezony-vitazne-cl615140.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 10. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica vykročil do novej 

sezóny víťazne. V úvodnom kole mužskej extraligy vyhral na pôde bratislavského Hurikánu 8:4, aj keď odpor 
súpera zlomil až v záverečnej tretine. Prvé kolo bolo v znamení tesných výsledkov. 

Ani štyri góly slovenského reprezentanta Martina Joščáka nestačili Mikulášu Prešov, ktorý prehral v Žiline 
tesne 7:8. Nováčik Snipers v extraligovej premiére podľahol doma košickému Florku 6:8, výraznou mierou sa na 
víťazstve vicemajstra podieľal Jakub Blaško, autor štyroch presných zásahov. 

Extraliga mužov - 1. kolo: 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBC Mikuláš Prešov 8:7 (2:2, 4:1, 2:4) 
Góly: 2. a 43. Baránek, 11. a 30. Vrábel, 22. Kvasnica, 40. Hrin, 40. Veneny, 43. Galovič - 4., 11., 34. a 60. 

Joščák, 48. Bory, 49. Adamov, 56. Sokorjak 
iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Tsunami Záhorská Bystrica 4:8 (2:1, 2:4, 0:3) 
Góly: 21. a 30. Kupec, 15. Liszkay, 16. Laudon - 6. a 55. Horecký, 33. a 55. Valachovič, 24. Gramblička, 34. 

Šteinhübel, 40. Haraslín, 46. Lohazer 
1. FBC Florbal Trenčín – FBK AS Trenčín 5:3 (1:0, 3:1, 1:2) 
Góly: 25. a 39. Masár, 8. Bulko, 27. Ondrášik, 49. Hatala - 27. Heleš, 53. Matejka, 58. Kusenda 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FK Florko Košice 6:8 (1:5, 3:2, 2:1) 
Góly: 26. a 57. Roziak, 15. Hubáček, 23. Koller, 24. Gajdoš, 48. Matula - 4., 11., 38. a 55. Blaško, 17. a 20. 

Tomčo, 15. Vasiľ, 29. Hrabčák 
FaBK ATU Košice – ŠK Lido Prírodovedec 9:8 (3:3, 2:3, 4:2) 
Góly: 20., 20. a 29. Szabó, 43. a 59. Navrátil, 15. Kozák, 33. Kročko, 41. Kerekeš, 42. Turcsányi - 10. a 17. 

Žilka, 12. Rieger, 21. Vnuk, 22. Dida, 29. Senšel, 46. Slezák, 60. Gálet 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – TJ A-FbO Nižná 6:7 pp (1:0, 2:4, 3:2, 0:1) 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-obhajca-tsunami-zahorska-byst/347625-clanok.html
https://www.24hod.sk/obhajca-tsunami-zahorska-bystrica-vstupil-do-novej-sezony-vitazne-cl615140.html


Góly: 3. a 50. Pavlák, 24. Koczka, 29. Ondas, 50. Koščo, 57. Mišenda - 34. a 52. Santer, 38. a 64. Medžo, 22. 
Čuporák, 28. Zemančík, 43. Laštík 

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

 
 

19. JOJka v meste prilákala na námestie tisíce divákov. Každý si tam našiel 

svojho obľúbenca 
[10.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/IM] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/368671-jojka-v-meste-prilakala-na-namestie-tisice-divakov-
kazdy-si-tam-nasiel-svojho-oblubenca 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Najväčšie šošovkovité námestie v strednej Európe, najvyššia veža na Slovensku, 
Slovenský raj na dosah. Spišská Nová Ves - práve tam sa v nedeľu presťahovala televízia JOJ a spolu s ňou aj 

štúdio našej spravodajskej relácie Noviny. 
16 fotografií 
FOTOGALÉRIA: Jojka v meste - Spišská Nová Ves 
Televízia bola pre mesto Spišská Nová Ves veľkou atrakciou. Na námestí sa zišli tisícky ľudí. Priestor v 

centre mesta bol zaplnený do posledného miesta. Spišiaci stáli v radoch aj na autogramiády. V nich televízne 
tváre porozdávali stovky podpisov. 

“Ja som rád, že som tu. Pretože čím menšie mesto, tým srdečnejšia atmosféra,” povedal redaktor KRIMI 
Michal Farkašovský. Žilo to aj pred a na pódiu. Striedali sa na ňom kapely s moderátorskou stálicou Vladom 
Voštinárom. Tomu rovnocenne sekundovala Erika Barkolová. Spišiaci neostali svojej živelnej povesti nič dlžní. 

“Ja som rodák z Levočských vrchov. Mám pocit, že som tu doma. Jeden z prvých koncertov sme mali tu, 
medzi našimi Spišiakmi, východniarmi,” priznal sa hudobník Ondrej Kandráč. 

42 fotografií 
JOJka v meste - Spišská Nová Ves 

Kým sa Spišiai bavil pred pódiom, v zákulisí Reduty pilne pracovala novinová moderátorská dvojica. Počas 
nedele sa totiž posadili divákom doslova zoči voči. “Reduta je veľmi pekná. Takže je to také príjemné ako keby 
sme pracovali v divadle,” povedala moderátorka Andrea Pálffy Belányiová. “My sme si už vyskúšali s divákmi 
nahrávanie upútavky. Perfektne reagoval celý dav. Takže si myslím, že aj pre divákov aj pre nás budú večerné 
správy obrovským zážitkom,” hovorí zase moderátor Ľuboš Sarnovský. 

Jedným z najväčších lákadiel boli Noviny naživo. Ľudia na námestí tak na vlastné oči videli, čo sa deje v 
štúdiu pred a počas vysielania. Na záver rozpálil námestie český spevák Tomáš Klus a jeho cílová skupina. 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Výhercovia predplatiteľskej súťaže: Pozrite či ste medzi 100 najrýchlejšími! 
[08.09.2018; pluska.sk; iZdravie; 00:00; Katarína Posluchová] 

 
http://www.pluska.sk/izdravie/zivotny-styl/predplatitelska-sutaz-pozrite-ci-ste-medzi-100-
najrychlejsimi.html 

 
 

K ročnému predplatnému časopisu Zdravie, ste mohli získať filtračnú kanvicu Brita Style. Pozrite sa, či ste 
medzi šťastnými výhercami. 

Poslali ste v auguste SMS a predplatili ste si na rok časopis Zdravie? Ak ste boli medzi 100 najrýchlejšími, 
môžete sa tešiť aj na filtračnú kanvicu Brita Style s filtrom Maxtra+ v hodnote 30 eur. 

Daniel Režný z Bratislavy, Lenka Lebedová z Michaloviec, Mgr. Sylvia Česánková z Ľubice, Základná škola 
Endre Adyho s VJM zo Štúrova, Ing. Dana Gáliková z Poriadia, Adam Hoblík z Trenčína, Elena Šimková z 
Lučenca, Anna Bandurová z Humenného, Marta Križanová z Čekoviec, Anna Vasilišinová zo Sniny, Nikoleta 
Viszlayová z Medzeva, Dajana Fečková z Chotče, Miroslav Horečný z Bratislavy, Jozef Jančovič z Lipovníka, 
Pavol Hýbela z Banskej Bystrice, Pavel Štefančík z Banskej Bystrice, Mária Orelová z Handlovej, Miroslav Okáľ z 
Banskej Bystrice, Emília Krajčiová z Bytče, Lucia Čulenová z Brodského, Jana Fajtová z Lednických Rovní, Mária 
Petková z Banskej Bystrice, Miroslava Beňová z Bytče, Mária Šitárová z Košíc, Adriana Gavulová z Humenného, 
Jozef Havrila z Bratislavy, Tatiana Konečná z Košíc, Michaela Hoclarová z Dubnice nad Váhom, Anna Vajanská z 
Košíc, Renáta Jankovičová z Piešťan, Jana Klemanová zo Stupavy, Zuzana Mareková z Malého Čepčína, Ing. 
Peter Polačko z Bratislavy, Mária Baránková z Dolnej Krupej, Vilma Burgerová z Bratislavy, Regína Paľová z 
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Prešova, Alžbeta Horváthová z Mýtnych Ludian, Mgr. Andrea Hlavačková z Mojzesova, MUDr. Kamila Valovičová 
z Podolínca, Hana Halasová z Martina, Milan Prokop z Prievidze, Janka Mikulasiová zo Šiah, Božena 
Chovancová z Púchova, Elena Kmeťová Facková z Banskej Bystrica, Iveta Miklovičová z Hornej Stredy, Holičstvo 
Línia z Považskej Bystrice, Ľudmila Dudeková z Lemešian, Peter Čáni z Bratislavy, Emília Pániková z Trstenej, 
Eva Hlaváčová z Podbrezovej 

JP Dent s.r.o. z Vranova nad Topľou, Mária Tomčíková z Bidoviec, Marcela Wágnerová z Bratislavy, 
Psychologická ambulancia Remina z Rožňavy, Ivana Durinová z Dolnej Tížiny, Karol Svatený z Považskej 
Bystrice, RNDr. Vlasta Kupčíková z Košíc, Anna Palugová z Dolného Kubína, Ing. Zita Zvaríková z Bratislavy, 
Katarína Šándorová z Nitry, Oľga Šefčíková z Bratislavy, Jana Bucalová z Myjavy, Hilda Valovičová z Košíc, 
Simona Kraiselová z Nového Mesta nad Váhom, Mária Bočková z Kamennej Poruby, Zdenka Motolová z 
Bolešova, Jozef Čech z Bratislavy, Mgr. Valéria Kissová z Košíc, Emília Grešová z Liptovskej Kokavy, Ivana 
Juríková z Bánova pri Nových Zámkoch, Emília Schneidgenová z Topoľčian, Margaréta Mrvová z Galanty, Dana 
Drugová z Nových Zámkov, Irena Fáziková z Prešova, Erika Barabašová z Nižnej Hutky, Viktória Večerková zo 
Zakemnného, Jozef Odzgan z Detvy, Zuzana Kozáková z Markušoviec, Anna Halásová z Banskej Bystrice, 
RNDr. Adriana Mačošková z Humenného, Mgr. Katarína Žiltová z Levoče, Lenka Minárová z Nitry, Gabriela 
Mužilová z Martina, Ing. Iveta Čatlochová zo Žiliny, Anna Košalová zo Spišskej Novej Vsi, Edita Szaboová z 

Veľkého Blhu, Jelena Timková zo Slovenského Pravna, Iveta Grossová z Bratislavy, Anna Kleinová z Ľubice, 
Júlia Miháliková zo Sabinova, Anton Baculík z Prešova, Zuzana Brezovská z Bratislavy, Anna Kormanová z 
Martina, Iveta Vargová z Galanty, Milada Jarabicová zo Zborova nad Bystricou, Jolana Ľuptáková z Detvy, Ernest 
Krompaský zo Smolníckej Huty, Milan Pugzik z Trenčína, Marcela Lenčéšová z Močenka, Generica, spol. s r.o. z 
Piešťan. 

Blahoželáme! 
[Späť na obsah] 
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