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Spišská Nová Ves 
 

1. Cirkus v galérii odmieta, tvrdí, že na atrakcie sú iní 
[18.09.2018; Denník N; Kultúra; s. 12,13; JANA NÉMETH] 

 
 

„Argument návštevnosti je dvojsečná zbraň. Divákov, čo výstavu videli, vieme zrátať. Ale ako zrátame tých, 
ktorým sme zlou výstavou naštrbili vkus?“ pýta sa Eva Ľuptáková, ktorá vedie už tri dekády známu galériu a 
dobre pozná aj všetky okolité 

Začínala tam ako historička umenia, v roku 1984 sa stala riaditeľkou a je ňou dodnes. Po predchodcovi 
zdedila diáre plné kontaktov na rodiny advokátov a lekárov, ktorí mali doma diela, čo by raz mohli visieť v galérii, 
a dnes tam naozaj visia. Aj preto je presvedčená, že najlepší pracovníci sú tí, ktorí v galérii strávia roky a poznajú 
svoju prácu aj zbierku do detailov. EVA ĽUPTÁKOVÁ je toho príkladom. 

Čo treba urobiť preto, aby na riaditeľa zamestnanci nespísali petíciu za odvolanie, ako sa to nedávno stalo v 
Turčianskej galérii v Martine? 

Univerzálne návody neexistujú, človek túto prácu len musí mať rád. Nie každý zamestnanec sa ide pretrhnúť, 
ale vy ako riaditeľ ich musíte vedieť nadchnúť a presvedčiť. Práca v galérii sa nezačína ráno o pol ôsmej a 
nekončí sa o štvrtej. To sú aj soboty, nedele a výjazdy za umelcami v čase, ktorý im vyhovuje. To sú kontakty a 
skúsenosti, ktoré sa budujú roky. Počula som už názor, že každé štyri roky treba v galérii obmeniť celý tím, ale 
viem, že je to presne naopak: najlepší pracovník je ten, kto má za sebou roky skúseností, prejde všetkými 
pozíciami. 

Čo spôsobilo problémy v Martine a v Liptovskom Mikuláši – obsadzovanie riaditeľských pozícií bez 
prihliadania na odbornosť? 

Áno, ale verím, že sa blížime k uspokojivému riešeniu. Nie je to tak dávno, čo prišiel do módy názor, že do 
vedenia inštitúcií treba dosadzovať manažérov. Možno v automobilovom priemysle to funguje, ale kultúrne 
inštitúcie nie sú iba o spravovaní peňazí. Môže sem prísť hoci aj manažér z Wall Street, ak nemá ani potuchy o 
kultúre, nemôže to dopadnúť dobre. 

Podobne sporných výberových konaní bolo už viacero, netreba správu galérií župami prehodnotiť? 
Problém vidím inde – v dodržiavaní pravidiel. Keby podmienky výberových konaní neboli „občas upravené“, 

tak by to možno mohlo fungovať. Lenže tak to nie je. 
Prečo veríte, že v prípade martinskej a liptovskej galérie by malo dôjsť k riešeniu? 
V Turčianskej galérii by sa čoskoro mala skončiť finančná kontrola, musíme si počkať na výsledky. Nádej mi 

dáva najmä to, že po dlhých rokoch sú vedenie župy aj odbor kultúry ochotní spolupracovať s Radou galérií 
Slovenska aj so SNG. Obe galérie si však budú len ťažko späť získavať dôveryhodnosť. Ešte dlho bude v ľuďoch 
rezonovať, že tam niečo nebolo v poriadku, a hádže nás to všetkých do jedného vreca. 

Regionálnym galériám občas prischne nevľúdna nálepka trochu nevábnych, skostnatených inštitúcií. Nie je na 
tom nič oprávnené? 

Môže ísť o nepochopenie našej úlohy, alebo sa to môže stať najmä vtedy, ak galéria nemá dostatočné 
odborné personálne zázemie. Vtedy sa jej nemusí podariť ustriehnuť kvalitu programu. A stane sa, že – napríklad 
v snahe zaujať zriaďovateľa – preberie výstavu, pri ktorej cíti istotu, že na ňu príde veľa ľudí, hoci to s kvalitou 
nemá nič spoločné. 

Ako napríklad výstava Františka Ringa Čecha v Liptovskej galérii? 
To je len jeden z príkladov. Nevidím dôvod, prečo by takáto výstava mala byť v galérii tohto formátu. Nato sú 

kultúrne domy, foyer, možno divadlá či iné priestory. Ak takéto výstavy urobíme v galérii, pomáhame deformovať 
vkus a my sme tu predsa nato, aby sme vkus kultivovali. 

Pracovníčky galérie sa od výstavy dištancovali, riaditeľka argumentovala tým, že návštevnosť bude vysoká. 



Argument návštevnosti je dvojsečná zbraň. Divákov, čo tú výstavu videli, vieme zrátať. Ale ako zrátame tých 
niekoľko tisíc ľudí, ktorým sme naštrbili vkus? 

Nepotrebuje galéria atraktívne mená, aby diváci prišli? 
Bude to znieť ako fráza, ale za nás hovorí naša práca – a keď je kvalitná, diváci prídu. Poviem to priamo: na 

atraktivitu chodia tí, čo sú menej nároční. Pamätám si, ako mi na odbore kultúry ktosi hovoril, že sa predsa 
musíme snažiť zvyšovať návštevnosť – nech sa len pozrieme na to všetko, čo sa robí napríklad na Oravskom 
hrade. Tak som sa spýtala, aké atrakcie si asi tak predstavujú v galérii. Ja som tu už síce tak dlho, že by som tu 
mohla aj strašiť, ale inak tu žiadne atrakcie robiť nebudem. Keď stojíte pred Župným domom, je to tichá, 
provinčná skromnosť. Nemôžete tušiť, že za fasádou je päť stálych expozícií, dva permanentné výstavné 
priestory a cenná architektúra. Na tomto nádvorí otváral v roku 1931 Ladislav Nádaši-Jégé prvú výstavu 
profesionálneho umenia na Orave Alexymu a Bazovskému a ja nemám dôvod dehonestovať to. 

Často musíte čeliť tlaku na zvyšovanie návštevnosti? 
V tomto máme svojím spôsobom šťastie – neraz mi z iných galérií hovoria: ty sa máš dobre, ty máš ostrov! A 

je pravda, že aj vďaka Slanickému ostrovu umenia, ktorý prevádzkujeme v lete, máme ročne približne 50-tisíc 
návštevníkov. Ale aj Župný dom má dobrú návštevnosť, v priemere asi 12-tisíc návštevníkov ročne. Ak vezmeme 
do úvahy, že Dolný Kubín má 18-tisíc obyvateľov, mali sme už aj také silné roky, že čo obyvateľ – to návštevník 
galérie. 

Regionálne galérie spravujú župy od roku 2002, keď vznikli. Dovtedy patrili galérie pod ministerstvo kultúry. 
Čo je lepší model? 

Najlepšie nám bolo pod ministerstvom kultúry. Urobili sme si plán, rozdelili ho do finančných kapitol, dostali 
sme peniaze a zodpovedali za ne. Nikdy sme nedostali pokyn, čo máme alebo nemáme robiť. Nechali nám našu 
autonómnosť, slobodu. 

Župa túto autonómnosť narúša, tlačí vás do niečoho? 
Jednou z prioritných požiadaviek župy je, aby sme získavali čo najviac grantov, zvyšovali zisk a návštevnosť. 

Akoby sa zabúdalo, že my sme predovšetkým pamäťové odborné inštitúcie. Múzeá a galérie nie sú turistické 
agentúry. Ak chce niekto cirkus, nech si ho objedná, zaplatí a možno bude mať aj zisk. Ale ja nevidím dôvod, 
prečo by sme mali plytvať energiou odborných zamestnancov na niečo, čo nie je ich úlohou. 

Čo považujete za svoju úlohu? 
Máme zbierkový fond, ktorý je podľa zákona majetkom župy, ona je teda povinná starať sa oň. V zbierke 

máme osem výtvarných disciplín a už viac ako 8500 zbierkových predmetov. Na to máme presne dvanásť ľudí. 
Vrátane mňa sme tu dve kunsthistoričky na 1,5 úväzku, jedna galerijná pedagogička, ekonómka, konzervátor, 
dokumentátor zbierok, administratívna pracovníčka, dvaja údržbári, dve upratovačky a dvaja kapitáni, ktorí 
obsluhujú loď na ostrove a po sezóne sa venujú ďalším povinnostiam. Väčšinou už všetci musia robiť všetko a to 
sa stáva neúnosným. Od župy dnes dostávame financie v plnej miere na mzdy a odvody. A iba veľmi málo na 
všetko ostatné. Samozrejme, uchádzame sa o granty, aby sme mohli doplniť zbierky, pripraviť program. Naša 
župa to nemá jednoduché – Žilinský kraj je spolu s Prešovským najbohatší na počet kultúrnych zariadení. V 
Žilinskom kraji je päť galérií a štyri múzeá, ktoré, logicky, natŕčajú ruku. Zo vstupného, ktoré je symbolické, 
nevyžijeme. Ba naopak, kde sme mohli, vstupné sme zrušili, aj napriek tomu, že nemáme sponzora. Napríklad v 
Galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne a v Župnom dome v Dolnom Kubíne nás deti a študenti navštevujú 
zadarmo. Návštevníci sa opakovane vracajú. Mám teda urobiť niečo, čo je „ľudu blízke“, aby sme zarobili? 

Nemá predsa len galéria aj povinnosť či úlohu privyrobiť si? 
Galéria má mať v prvom rade kvalitný zbierkový fond a ten má vtedy, keď v nej pracujú profesionáli. A potom 

je jej úloha uchovávať ho, starať sa oň a prezentovať ho. To je náš hlavný bonus. Poviem príklad: máme portrét 
Daniela Kubínyiho z roku 1595. Odkedy zbierky prešli digitalizáciou, sú k dispozícii na nahliadnutie celému svetu. 
Pred pár rokmi prišla s požiadavkou výpožičky Maďarská národná galéria. Od nás odišiel portrét s titulkom „autor 
neznámy“, ale vrátil sa už ako dielo Marcina Kobera, ktorý bol dvorným maliarom Žigmunda III. a iných 
panovníkov. Kurátorka totiž urobila výskum a dokázala určiť autorstvo. V Dolnom Kubíne teraz visí portrét od 
autora, ktorého diela majú v Krakove, Madride, Mníchove, vo Viedni či v galérii Uffizi vo Florencii. Sme schopní 
zaradiť sa do európskeho kontextu, so starým umením aj s tým súčasným. 

V Liptovskej galérii došlo k podozreniu z falzifikátov, prípad vyšetruje polícia. Stretávate sa často s týmto 
problémom? 

Odkedy existuje umenie, existujú falzifikáty. Vždy bude niekto, kto to bude skúšať. V tomto regióne, a najmä 
smerom na Ukrajinu a Rusko, je množstvo veľmi nadaných maliarov-remeselníkov. Mnohí majú dokonca 
absolvované vysokoškolské štúdium umenia. A sú takí zdatní, že vám namaľujú hocičo, ešte aj imitáciu 
červotoča. Prípad v Liptovskej galérii opäť hovorí v neprospech obsadzovania takýchto pozícií ľuďmi, ktorí nie sú 
odborníci. Uznávam, že to nie je bezpodmienečné – riaditeľom môže byť aj manažér, ale musí byť obklopený 
odborníkmi. Ak má na stole takúto ponuku – treba sa poradiť s historikmi umenia, reštaurátormi, konzervátormi. 
Ak nemá stopercentnú istotu, že vystaví originály, radšej má dielo odmietnuť. 

Čo by mohlo problém s falzifikátmi vyriešiť? 
Odhaľovanie falzifikátov nemá u nás žiadnu tradíciu. Chýba pracovisko, ktoré by dlhodobo takúto činnosť 

vykonávalo a zbieralo údaje systematicky, vtedy je šanca odhalenia vyššia. V Prahe existuje špecializované 
chemicko-technologické laboratórium, ktoré už mnohé falzifikáty odhalilo. 

Hovorili ste o odborníkoch, ktorí sú pre chod galérií kľúčoví. Dnes chýbajú v Martine, Liptovskom Mikuláši a 
zrejme aj inde. Máme však dosť mladých absolventov dejín umenia, ktorí by šli pracovať do regionálnych galérií? 
Je to pre nich atraktívne? 

K nám chodieva pravidelne na prax pár mladých študentov a máme s nimi dobré skúsenosti, hoci je pravda, 
že ak ide o teoretické vedomosti, je to slabšie, ako by som si predstavovala. Žiaľ, prestíž a atraktívnosť povolania 



zostali u nás v minulom storočí. Ak niekto študuje dejiny umenia, je pravda, že väčšinou odchádza do Bratislavy, 
hoci ako absolvent nikde nezíska výrazne lepšie finančné podmienky – tabuľky máme v štátnych inštitúciách 
rovnaké. Peniaze by teda nemali byť rozhodujúce. Ale iste môže pre niekoho byť problém, že je v Dolnom Kubíne 
a nie v Bratislave. Nerobme si ilúzie – stadiaľto vždy treba niekam cestovať, aby človek mohol porovnávať, 
získavať skúsenosti, učiť sa. 

Vám neprekážalo, že idete do Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, keď ste tu začínali? 
Odchádzala som z Banskej Bystrice, kde som od riaditeľa počúvala, že s vedomosťami z Masarykovej 

univerzity v Brne nemám o slovenskom umení ani šajnu. Dostala som ponuku z Oravy, a tak som sa s radosťou 
zbalila. Ale po Orave som netúžila. Ako dieťa som bola na Oravskej priehrade v tábore, počasie bolo príšerné, 
voda sa nám liala popod postele. Napísala som domov zúfalý list, aby po mňa rodičia okamžite prišli, a 
zaprisahala som sa, že na Oravu už nikdy v živote nepôjdem. 

Asi ste netušili, že tu potom ostanete tri desaťročia. 
To nie, ale mala som šťastie. Štyri roky som pracovala so Ctiborom Belanom, ktorý galériu zakladal. To bola 

moja druhá vysoká škola. Dodnes naňho myslím, keď chodím po Župnom dome, ktorého rekonštrukcie sa už 
nedožil, a pýtam sa, čo by na to povedal. Bol prísny, ale mohol si to dovoliť, lebo veľa vedel. Mal fenomenálnu 
pamäť a bol skutočným znalcom umenia. Keď ochorel a vyzval ma, či by som nenastúpila ako riaditeľka, tak som 
si povedala, že to skúsim, ak mi ostatní kolegovia pomôžu. 

Zažili ste ministrov kultúry ešte od Miroslava Válka. Ktorý to s kultúrou na Slovensku myslel najlepšie? 
Každý mal iné priority, iné podmienky, ale v podstate jedno zostalo nemenné: bolo treba robiť svoju robotu čo 

najlepšie. Rada spomínam na Miroslava Válka, Milana Kňažka a Mareka Maďariča. 
Stretli ste sa už s novou ministerkou Ľubicou Laššákovou? Ako vnímate jej prísľuby podpory pre regióny? 
Ešte sme sa nestretli. 
Presakuje veľká politika do chodu galérie? 
Vždy ju cítiť, ale môžem naozaj povedať, že nám nikto nikdy nič neprikazoval a nezasahoval do programu. 

Máme možno výhodu polohy – nie sme tak na očiach, ale zároveň s nami nikdy neboli problémy. 
Keď sme prišli, vraveli ste, že potiahnete ešte dva roky, ale do ďalšieho konkurzu sa už neprihlásite. Prečo? 
Vediem túto inštitúciu od roku 1984 a už naozaj cítim prirodzenú únavu. Nemám pocit, že by som za ten čas 

vyhorela. Stále je tu toľko podnetov a vecí, ktoré by som chcela uskutočniť – akvizične, výstavne, programovo. 
Sme v troch okresoch s deviatimi stálymi expozíciami, spravujeme päť pamiatkových objektov – tu nie je čas ani 
na nudu, ani na vyhorenie. Som Detvianka a tak aj uvažujem, ale už je čas odísť. 

Nemáte obavu, kto príde na vaše miesto? 
Keď odídem, bude to musieť byť veľmi ďaleko, aby som sem radšej ani nedovidela. Či mám vychovaného 

nástupcu, sa ma pýtajú už roky, aj predošlý župan sa pýtal. Tak som mu vravela, že si rada niekoho vychovám, 
odovzdám mu všetky skúsenosti a ešte budem aj jeho strážny anjel, ak mi naňho dajú plat a sľúbia, že mi sem 
potom niekoho celkom iného nedosadia. 

A čo vám na to povedal? 
Že by to nevidel až tak kriticky, ale ako vidíte, žiadne miesto nástupcu tu nepribudlo. 
Ako sa zmenil za tie roky, čo vediete galériu, vzťah spoločnosti ku kultúre? 
Tu v Kubíne som vždy cítila, že ľudia vedia, že tu majú dobrú galériu, a keď bolo zle, tak sa za ňu vždy 

postavili. Napríklad keď ma odvolával minister Ivan Hudec po telefóne, lebo som podpísala výzvu Zachráňme 
kultúru. Vtedy tým mesto žilo a cítila som, že „našu galériu“ – ako jej Kubínčania hovoria – si nedajú. Ale ak sa 
mám na to pozrieť vo všeobecnosti, vidím úpadok. Kedysi sa hovorilo o najdôležitejšej trojici: školstvo, 
zdravotníctvo, kultúra. Ako prvá vypadla kultúra. Potom aj školstvo, ale učitelia a zdravotníci aspoň môžu 
štrajkovať a upozorniť tak na seba. Ale čo mám urobiť ja? Zatvoriť výstavnú sieň? Koho to bude zaujímať? 

JANA NÉMETH redaktorka kultúry 
Eva Ľuptáková 
Po maturite na SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi v roku 1975 pokračovala v štúdiu na Univerzite J. E. 

Purkyně v Brne, odbor veda o výtvarnom umení a história. Od roku 1981 pracuje v Oravskej galérii v Dolnom 
Kubíne, od roku 1984 ako riaditeľka. Od roku 1982 je aj súdnou znalkyňou. Popri iných oceneniach získala Cenu 
Osobnosť roka 2009 a Cenu ministra kultúry. 

Kedysi sa hovorilo o najdôležitejšej trojici: školstvo, zdravotníctvo, kultúra. Ako prvá vypadla kultúra. Potom aj 
školstvo, ale učitelia a zdravotníci aspoň môžu štrajkovať a upozorniť tak na seba. Ale čo mám urobiť ja? Zatvoriť 
výstavnú sieň? Koho to bude zaujímať? 

Foto: 
Oravská galéria má vo svojej zbierke viac ako 8500 zbierkových predmetov. 
V popredí dielo Na ružiach ustlané z obdobia vzniku samostatného Slovenska od Karola Weisslechnera, 

vzadu Červený klin Jozefa Jankoviča, ktorý vznikol krátko po revolúcii. 
V Župnom dome sú stále expozície starého umenia aj umenia 20. storočia. V popredí dielo Vladimíra 

Popoviča a séria malieb Albína Brunovského. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Na FC Košice sú tribúny u súperov plnšie. Sovič: Motivácia domácich rastie 
[18.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Daniel Dedina] 
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Tréner lídra hodnotí deviate kolo III. ligy. 
KOŠICE. V kádri FC Košice sa nachádza viacero futbalistov so skúsenosťami z vyšších súťaží, klub od 

začiatku verejne deklaruje okamžité postupové ambície a v praxi to zatiaľ plní, keďže vedie tretiu ligu. 
V sumárnom pohľade sú tieto fakty lákadlom aj pre fanúšikov košických súperov a tí navštevujú domáce 

zápasy svojich tímov s aktuálnym lídrom v hojných počtoch. 
Vo Vranove nad Topľou i Humennom prekročili divácke návštevy tisícku, v Krompachoch hovoril oficiálny údaj 

o šesťsto a v nedeľu v Šarišských Michaľanoch o sedemsto priaznivcoch. 
Na treťoligové pomery sú to nadštandardné čísla. 
„Som veľmi rád, že na naše zápasy chodí toľko divákov, aj keď to vôbec nie je ľahké, hrať pred takou kulisou, 

ktorá ešte zvyšuje snahu domácich tímov nás zdolať. Zatiaľ odolávame a dúfam, že aj naďalej budeme,“ usmial 
sa tréner FC Košice Miroslav Sovič a detailnejšie sa pristavil pri stretnutiach 9. kola III. ligy Východ. 

ŠAR. MICHAĽANY – FC KOŠICE 1:2 
M. Sovič: „Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas, Šarišské Michaľany boli v tesnom závese za nami. Majú 

kvalitné mužstvo, skúsených hráčov v strede i najlepšieho strelca súťaže. Najmä v domácom prostredí sú veľmi 
nepríjemní a súperi odtiaľ body príliš voziť nebudú. O to viac ma teší, že nám sa to podarilo.“ 

((piano)) 
STROPKOV – SP. N. VES 1:3 
M. Sovič: „Domáca prehra Stropkova je pre mňa prekvapením. Spišská Nová Ves sa po problémoch pred 

začiatkom sezóny pomaly šplhá hore. Jej hráči sa lepšie spoznali, zohrali sa a mužstvo postupne nachádza svoju 
tvár.“ 

PREŠOV B – BARD. N. VES 2:1 
M. Sovič: „Myslím si, že je to povinné víťazstvo domácich, hoci žiadne sa nerodí ľahko. Očakával som však, 

že by prešovské béčko mohlo s Bardejovskou vyhrať, čo sa aj potvrdilo.“ 
SVIDNÍK – SNINA 2:3 
M. Sovič: „Svidník má ťažký rozbeh v úvode súťaže, aj keď Snina nie je jednoduchý súper. Svidníčania 

nezískali žiadne body, spokojní preto byť nemôžu, ale nemajú zlé mužstvo. Ukázali to aj u nás, myslím si, že im 
chýba trochu viac šťastia. Zápasy prehrávajú o gól, pri lepšom premieňaní šancí je len otázka času, kedy sa to 
preklopí na ich stranu.“ 

KROMPACHY – MÁRIA HUTA 4:0 
M. Sovič: „S tým som viac-menej počítal, pretože Krompachy hrajú najmä v domácom prostredí nepríjemný 

futbal, agresívny, založený na rýchlych protiútokoch a dohrávaní súbojov. Pokiaľ sa im súper v tom nevyrovná, 
potom hrozia presne takéto výsledky.“ 

V. REVIŠTIA – GIRALTOVCE 0:1 
M. Sovič: „Ťažký zápas a zlaté body pre Giraltovce, ktoré tak určite môžu byť spokojné. Je to prekvapivý 

výsledok, očakával som skôr remízu, ale toto sú presne tie zápasy o jednom góle, v ktorých hrá rolu aj spomínaný 
faktor šťastia.“ 

PLAVNICA – HUMENNÉ 2:4 
M. Sovič: „Myslím si, že toto nie je prekvapenie. Humenné má slušný káder, na hrote nepríjemného útočníka, 

ktorý vie podržať loptu, a stred poľa sa dokáže naňho napojiť. Očakával som víťazstvo hostí.“ 
NAJVÄČŠIE NÁVŠTEVY V AKTUÁLNEJ SEZÓNE III. LIGY 
1350 Humenné – FC Košice (2. kolo) 
1150 Vranov n/T – FC Košice (4. kolo) 
850 Snina – Humenné (3. kolo) 
750 Vranov n/T – Šar. Michaľany (8. kolo) 
700 Snina – Vranov n/T (5. kolo), Šar. Michaľany – FC Košice (9. kolo) 
POTIAHNU SÉRIU DO KONCA JESENE? 
Víťazná treťoligová séria futbalistov FC Košice sa aktuálne nachádza na čísle šesť. 
Navyše, papierovo najsilnejších súperov už majú žlto-modrí za sebou a do konca prvej polovice ročníka ich 

čakajú „len“ merania síl s celkami od ôsmeho miesta nižšie. 
„Každá séria má svoj začiatok i koniec, ale boli by sme, pochopiteľne, radi, ak by sme tú súčasnú natiahli čo 

najdlhšie. Všetko máme vo svojich rukách, nemusíme sa obzerať po iných tímoch. Ak by sme to neudržali, tak 
môžeme nadávať len sami na seba, hoci platí, že každý súper sa chce na nás vytiahnuť,“ povedal na margo 
víťaznej vlny mužstva i situácie v tabuľke tréner Miroslav Sovič. 

Košický mančaft čaká cez víkend zápasová pauza, keďže Rožňava sa zo súťaže odhlásila. 
Realizačný tím preto hráčom pred ďalším priebehom sezóny, ktorého súčasťou bude aj októbrový duel 

šestnásťfinále Slovnaft Cupu s druholigovou Dubnicou nad Váhom, dopraje dva dni voľna. 
(dd) 

[Späť na obsah] 
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3. Tipy na dnes - utorok 18. septembra 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Hudobná show 
KOŠICE. V Kasárňach Kulturparku sa v utorok o 19.00 rozoznejú husle úspešného 25-ročného slovenského 

virtuóza Filipa Jančíka. V jeho repertoári sa dajú nájsť nielen známe letné hity, ako Animals od skupiny Maroon 5, 
ale aj filmová hudba, známa z diel ako Počiatok, Indiana Johnes, Piráti Karibiku, Hviezdne vojny a mnohých 
iných. Sprevádzať ho bude osemčlenná medzinárodná kapela. 

Medzinárodný organový festival 
KOŠICE. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 2018 sa tohto roku uskutoční už po 48. raz. Bude 

trvať od 18. septembra do 4. októbra. V utorok o 19.00 odznejú v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho 
na Hlavnej 81 organové skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, G. Böhma a mnohých iných v podaní švajčiarskeho 
organistu Andreasa Liebiga. 

Košické staromestské poviedky 
KOŠICE. Literárna spoločnosť Pravé orechové a košická mestská časť Staré Mesto predstavia knihu Košické 

staromestské poviedky. Verejná prezentácia knihy s povesťami a príbehmi napísanými na základe skutočných 
historických udalostí sa uskutoční o 17:30 v Múzeum Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici v Košiciach. 

Poznaj svoj kraj 
MEDZEV. Slovenské technické múzeum Vás srdečne pozýva na podujatie POZNAJ SVOJ KRAJ - 

Medzevské technické pamiatky v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Počas 18.- 19. septembra 
2018 v Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve od 10.00 do 15.00 hod. vás čaká plnohodnotný 
program pozostávajúci z: prehliadok expozície Kinematografickej a fotografickej techniky rodiny Schusterovej v 
Medzeve a Tischlerovho Hámra v Medzeve, výstavy miniatúr Gazdovský dvor v drevorezbách, tešiť sa môžete na 
ukážky ručného kovania klincov, tvorivé ekodielničky v prírode - tepanie z plechu a drôtikovanie. 

Kino Pocity vo Wave: Mama Brasil 
PREŠOV. Kino Pocity vo Wave prinesie film Mama Brasil so začiatkom o 19.30 hod. 
Koktail finančnej gramotnosti 
PREŠOV. V utorok o 17.30 hod. je v Christianii pripravená prednáška o finančnej gramotnosti. Návštevníci sa 

dozvedia, aké sú ideálne finančné miery, i to, čo robiť, aby sa dosiahli vytúžené ciele. 
CE.ZA.AR 
BARDEJOV. Do 27. septembra je v Starej synagóge v bardejovskom židovskom suburbiu výstava súťažných 

architektonických diel nominovaných na prestížnu architektonickú cenu CE.ZA.AR 2017. Práve Stará židovská 
synagóga, kde sa výstava koná, zvíťazila v tejto súťaži v kategórii Obnova a prestavba. 

Krzysztof Sokolowski a Marek Chabrowski 
BARDEJOV. Do 30. septembra je vo výstavnej sieni Šarišského múzea na Radničnom námestí 13 v 

Bardejove Dvojvýstava poľských umelcov Krzysztofa Sokolowskiego – Sztuka neosakralna a Mareka 
Chabrowskiego – Architektura drewniana starego Minska Mazowieckiego. 

História pošty Bardejov 
BARDEJOV. Do 28. septembra sa v galérii Poľsko-slovenského domu koná výstava Ferdinanda Hažlinského 

– História pošty Bardejov. 
Výstava plagátov v Bašte 
BARDEJOV. Od soboty 15. septembra do stredy 31. októbra bude v Kultúrnom a komunitnom centre Bašta 

výstava plagátov grafických dizajnérov k téme „Ruská revolúcia 1917 – 2017“. Výstava 1917 – 2017 predstaví 
kompletnú sériu plagátov (500 ks) a grafických prác reagujúcich prostredníctvom „neučesanej reči plagátu“ na 
udalosti ruskej revolúcie z roku 1917. Výstava bude prebiehať na 4 podlažiach unikátnej historickej budovy Hrubej 
bašty. Projekt 1917 – 2017 je autorským projektom ruského kurátora Sergeja Serova, ktorým oslovil 
profesionálnych umelcov v roku 2016 s cieľom vytvoriť sériu grafických vyjadrení a asociácií na tému udalostí 
ruskej revolúcie, kde sa ukázalo, že väčšina ruských i zahraničných grafikov a umelcov vo svojich plagátoch 
revolúciu asociuje s apokalypsou, násilím, lžami, podvodom, krvou, neslobodou, trápením, smrťou a osobou V. I. 
Lenina, ktorého zobrazujú ako „monštrum“ a „zločinca“. Iba 4 % prác z Ruska a 8 % prác zo zahraničia hodnotí 
revolúciu roku 1917 v Rusku kladne. V rámci výstavy sa budú realizovať aj sprievodné podujatia k tematike 
podpory demokratických hodnôt spoločnosti. 

A národ oboril sa na národ 
BARDEJOV. Do 30. septembra potrvá v galérii Hornošarišského osvetového strediska medzinárodná výstava 

výtvarných prác k 100. výročiu ukončenia 1. svetovej vojny – A národ oboril sa na národ. 
Modlitba dreva 
TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva na zaujímavú výstavu, ktorej autorom je Milan Malast. Drevené 

chrámy zobrazuje ako skvosty sakrálnej architektúry Slovenska. Výstava potrvá do 30. septembra. 
Filmový klub 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V kine Mier o 19.00 h. si v rámci Projektu 100 môžete pozrieť jeden z 

najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia s názvom Vlasy. Film vznikol pod taktovkou Miloša 
Formana. 

Prednáška a workshop 
ROŽŇAVA. V Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave - Mgr. Michal Cierner, PhD. Načo nám je 

samospráva? 10.20 - 11.50 hod. Mgr. Michal Cirner, PhD. je vyštudovaný politológ, pôsobí na Prešovskej 
univerzite, kde prednáša a vedie semináre ako Verejná správa, Politický systém SR, či Politická psychológia. 
Prednáška je určená primárne pre študentov stredných škôl - prvovoličov. Širšia verejnosť je však vítaná. 

Prednáška doc. Nataliya Maradyk, PhD. - Som súčasťou samosprávy - Kto je viac? o 18.00 hod. doc. Nataliya 
Maradyk, PhD. vyštudovala politické vedy na Užhorodskej univerzite, doktorát jej udelila Ľvovská národná 
univerzita Ivana Franka. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník Výskumného centra Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku. Podvečerná prednáška pre širokú verejnosť. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Pri Klatovianke si víťazne počínali Mušinský a Lamiová 
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Konalo sa siedme kolo pretekov v orientačnom behu. 
KOŠICE. Klub orientačného behu Akademik Technická univerzita Košice usporiadal 7. kolo pretekov 

Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu. 
Kontrolné stanovištia na dlhých tratiach boli situované pri Nižnom Klátove s cieľom pri chate Klatovianka. 
Na najdlhšej 8,13 km dlhej trati kategórie mužov od 19 rokov zvíťazil Tomáš Mušinský (ATU Košice) za 66:00 

min. pred Miroslavom Kollárom za 71:18 min. a tretie miesto obsadil 46-ročný veterán Milan Dudra (obaja KOB 
Kysak) za 74:39 min. 

Na 6,55 km dlhej trati kategórie žien od 19 rokov dominovala veteránska majsterka sveta od 35 rokov 
Katarína Lamiová za 56:28 min. pred 46-ročnou veteránkou Janou Slámovou za 69:05 min. a tretia finišovala 
Kristína Krajčíková (všetky ATU Košice) za 79:03 min. 

V najpočetnejších veteránskych kategóriách od 45 rokov u mužov (trať 6,55 km) vyhral Jozef Pollák (ATU 
Košice) pred V. Frankom a tretím M. Paličkom (Čingov Spišská Nová Ves) a u žien (3,73 km) Elena Papugová 

pred V. Kurákovou (obe ATU Košice) a tretia skončila J. Franková (KOB Kysak). 
V ďalších kategóriách veteránov prvé miesta obsadili: W35- : Martina Breinerová, M55-: Ján Kuchta, W55-: 

Judita Sádecká, M65-: Michal Simočko (všetci ATU Košice). 
Prvenstvá v mládežníckych kategóriách dosiahli: M-12: Adam Roháč, W-14: Michaela Breinerová, W-18: 

Petronela Filipová (všetci ATU Košice). 
Víťazom náborovej kategórie „N“ sa stal Adam Szamosi (nereg.) a v kategórii „K“ bez rozdielu veku i pohlavia 

zvíťazil Šimon Dudra (KOB Kysak) pred Ivanou Ďurčovou (ATU Košice) a tretia skončila Zuzana Sleziaková 
(Viatoris Zvolen). 

[Späť na obsah] 

 
 

5. OD VÁS: Festival Zlatý gaštan 2018 
[17.09.2018; Vranovské noviny; MY VRANOVSKÉ NOVINY; s. 7; Silvia Nusová] 

 
 

Aj tento rok vrcholilo kultúrne leto vo Vranove nad Topľou festivalom populárnej piesne s názvom Zlatý 
gaštan. 

Festival sa začal už vo štvrtok 6. septembra, keď sa súťažiaci zo Slovenska a Poľska zúčastnili pódiových 
skúšok a o 19.00 h aj prvého festivalového kola, v ktorom spievali pred porotou na hudobný podklad. Aj keď 
divákov sa na prvom súťažnom kole zúčastnilo pomenej, v piatok 7. septembra už sála praskala vo švíkoch. 

Za potlesku divákov z radov základných a stredných škôl postupne predstúpilo pred odbornú porotu 13 
finalistov. Štyristo divákov vytvorilo na festivale skvelú atmosféru. Navyše svojím potleskom a povzbudzovaním 
morálne podporili mladých spevákov. O hudobný doprovod sa postarala skupina Fanny People z Košíc. 

Estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. načas vdýchli život speváci: Katarzyna Drozdowska, 
Justyna Branewska, Dominika Czekaj, Izabela Górka, Klaudia Kocój, Dominika Ficek a Martyna Dudek zo 
Rzeszowa, Krystian Bak z Jasla, Erik Jurčák a Filip Marek zo Spišskej Novej Vsi a domáci Martin Sobota, 

Michaela Neupauerová a Jana Tribulová. Divákom sa najviac páčil výkon Martyny Dudek z Rzeszowa, ktorá si 
odniesla Cenu diváka a vzápätí aj 2. miesto. 
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Odbornú porotu presvedčil výkon domácej Jany Tribulovej, ktorá speváčke udelila Cenu poroty. Tretie miesto 
si vyspieval Filip Marek zo Spišskej Novej Vsi. 

Prvé miesto obsadil Krystian Bak z Jasla, ktorý si cenu prevzal z rúk primátora mesta Ing. Jána Ragana. 
Mladé talenty slovom sprevádzal na pódiu už tradične pohotový moderátor Miro „Alex" Alexovič, ktorý prekvapil 
dokonalým prehľadom zo sveta hudobných zaujímavosti. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi bol tohtoročný 
36. ročník festivalu opäť na vyššej úrovni. 

Organizátori vsadili na talent mladých umelcov, gradáciu piesni umocnili špeciálne svetelné a zvukové efekty, 
až napokon z toho vzišla skvelá hudobná show. Tá sa páčila aj našim cezhraničným partnerom z družobných 
miest Rzeszowa a Jasla, ktorí nás poctili svojou návštevou. Organizátori festivalu Mesto Vranov n. T. a Mestský 
dom kultúry vo Vranove n. T. sa tešia, že o účasť na festivale je každý rok stále veľký záujem. Talent predsa 
netreba skrývať, práve naopak, podporovať a rozvíjať. 

Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu s názvom „Ochrana kultúrneho dedičstva 
historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť - budúcnosť", ktorý bol 
financovaný zo zdrojov EÚ. Partnerom projektu je Dom kultúry mládeže v Rzeszówe. 

Silvia Nusová, 
foto:. Maroš Sobota 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Úspechy nitrianskych cyklistov 
[17.09.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 33; (EK);(M)] 

 
 

Víťazstvo Lánikovej, M.Vlčák a Zemannabedni 
Slovenský pohár v cyklistike pokračoval pre špecialistov na horské bicykle a aj pre cestných cyklistov. Pre 

Cyklo klub Dynamax Nitra priniesol hodnotné výsledky. 
V Hrabušiciach sa uskutočnilo predposledné 8. kolo SP horských bicyklov MTB XCM - preteky Škoda 

Slovenský raj. V kategórii junioriek zvíťazila Bianka Lániková. Tieto preteky boli zároveň posledným 6. kolom 
seriálu Škoda Bike open tour 2018. Bianka sa stala víťazkou celého seriálu. „Som rada, že som opäť obhájila 
prvenstvo aj v tomto roku. Čaká ma ešte posledné kolo SP v Topoľčiankach 23. septembra,“ povedala. 

V kategórii mužov (40-49-roční) Norbert Lánik obsadil už po niekoľkýkrát v tejto sezóne nepopulárne 4. 
miesto. V celkovom poradí seriálu Škoda Bike open tour 2018 dosiahol tiež hodnotný výsledok, keď spomedzi 
765 bodujúcich skončil na 15. mieste. 

Cestní cyklisti mali záverečné dve kolá Slovenského pohára v Spišskej Novej Vsi. V sobotu štartovali na M-

SR v časovke do vrchu. Kadet Jakub Vlčák (hosťuje za Žiar n/Hr.) obsadil 15. miesto. Pod výsledok sa podpísali 
žalúdočné problémy. V nedeľňajšom kritériu ulicami mesta dosiahol na 6. miesto. V konečnom celkovom 
hodnotení SP skončil na 8. mieste zo 119 bodujúcich. V hodnotení prvoročiakov tejto kategórie je štvrtý v poradí. 

Martin Vlčák (oblieka dres Dukly B. Bystrica) v časovke skončil na 9. mieste a v kritériu bol na stupni víťazov - 
získal bronz. 

V nedeľu Norbert Lánik vymenil horský bicykel za cestný a nastúpil na štart 17. kola Slovenského pohára 
masters. Preteky sa išli v okolí Perneku s cieľom v kopci na Pezinskej Babe. Skončil opäť štvrtý, keď od 3. miesta 
ho delilo osem sekúnd. 

Na stupeň víťazov vystúpil Vladimír Zeman v Nitrianskom cyklomaratóne, ktorý sa išiel v sobotu so štartom a 
cieľom v Poľnom Kesove. Cieľovú pásku na 116 km dlhej trati preťal na 3. mieste (kategória nad 60 rokov). 
Stanislav Vlčák skončil vo svojej kategórii (40-49 r.) na 14. mieste. 

M. Bugár strieborný v časovkedovrchu 
V Spišskej Novej Vsi zorganizovali posledné dve kolá Slovenského pohára v cestnej cyklistike všetkých 

kategórií. 
Sobotňajšia časovka do vrchu sa jazdila ako majstrovstvá SR, štart bol v Novoveskej Hute. Cieľom pre 

juniorov a dospelých bolo horské sedlo Grajnár vo výške 1023 m, mladšie kategórie mali kratšie trate. Na trati boli 
aj pretekári Mládežníckeho cyklistického klubu Nitra. 

* Výsledky - ml. žiaci: 11. Samuel Michalík, 30. Lukáš Čulák, starší žiaci: 17. Matúš Královič, kadeti: 17. 
Michal Ďuriš, 27. Martin Čulák, 33. Kristián Slatkovský, juniori: 23. Tomáš Královič. 

V kategórii juniorov štartoval aj Nitran Marek Bugár (jazdí za Sláviu ŠG Trenčín), ktorý obsadil druhé miesto. 
Na rovnakej priečke skončil Marek aj v celkovom poradí Slovenského pohára v cestnej cyklistike v kategórii 
juniorov. 

V nedeľu bolo na programe kritérium v uliciach mesta na 1,5 km okruhu. Výsledky týchto pretekov sa hodnotia 
samostatne v Kritérijnej lige 2018. 

* Výsledky MCK Nitra - ml. žiaci: 20. Samuel Michalík, 28. Lukáš Čulák, st. žiaci: 25. Matúš Královič, kadeti: 
19. Michal Ďuriš, 30. Martin Čulák, juniori: 23. Tomáš Královič. 

Marek Bugár odjazdil kritérium v tréningovom tempe, skončil na 4. mieste. Počas pretekov si dával pozor na 
zranenie. Najbližšie sa totiž predstaví za reprezentáciu SR na pretekoch Svetového pohára v talianskom Buffoni. 

M. Čulák a K. Slatkovský. 
Marek Bugár. 
Bianka Lániková. 



Vladimír Zeman. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Výborný vstup do sezóny HOKEJISTI SKALICE PRVÉ DVA ZÁPASY 

VYHRALI 
[17.09.2018; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 26; STC] 

 
 

Naplno sa rozbehla už aj 1. slovenská hokejová liga, kde budú Skaličania opäť patriťk favoritom. 
1. KOLO 
Nové Zámky B - Skalica 1:9 (0:4, 1:3, 0:2) 
Skaličania od úvodu potvrdzovali rolu favorita a víťazstvo si zariadili prakticky v prvej tretine. Domácich 

prehrávali vo všetkých činnostiach, Kutálek s Jurákom strelili dva góly v priebehu necelej minúty, neskôr sa k nim 
pridali Trávniček s Janíkom a v 13. minúte bolo po zápase - 0:4. 

V druhej časti Záhoráci ubrali z tempa, pretože Jašša s Vaškovičom pridali v priebehu minúty ďalšie dva góly - 
0:6. Kotzman už zvýšil na 0:7, keď následne putoval na trestnú lavicu Štupmpf a domáci využili presilovku na 
strelenie čestného úspechu - 1:7. 

V záverečnej časti už sa presadzovali iba Skaličania, na končených 1:9 upravili Vaškovič s Okoličánim 
Záhorákov do sezóny. Za zápas vystrelil na domácu bránu až 80-krát! 

* Góly: 27. Maroš - 9. Kutálek, 9. Jurák, 12. Trávniček, 14. Janík, 24. Jaša, 25. a 49. Vaškovič, 27. Kotzman, 
58. Okoličány. 

* Vylúčení: 2:1, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 19:80. Divákov: 67. * SKALICA: Romančík - 
Janík, Škapik, Pač, Trávniček, Straka, Hílek, Mrázik - Kutálek, Hujsa, Štumpf - Janáč, Jurák, Vaškovič - 
Okoličány, Dufek, Kotzman A. - Trnka, Jaša, Kotzman P. 

a podčiarkli tak výborný vstup 
* Ostatné výsledky 1. kola: Prešov - Spišská Nová Ves 2:5 (1:2, 0:2, 1:1), Dubnica - Michalovce 0:3 (0:1, 0:2, 

0:0), Topoľčany - Martin 1:2 (0:0, 0:2, 1:0), Humenné - Považská Bystrica 3:2pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0), HC 
Bratislava - Trnava 5:3 (0:1, 2:0, 3:2). 

2. KOLO 
Skalica - Považská Bystrica 4:3sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0) 
Domáci síce vstúpili do zápasu aktívnejšie a svojho súpera prestrieľali, na hosťujúceho gólmana však nenašli 

recept, a tak im hosťujúci Németh ukázal ako na to - 0:1. 
V druhej časti tak domáci pridali ešte viac, ale Janík bol až príliš premotivovaný, za vrazenie na mantinel 

dostal okrem dvojminútového trestu aj osobný a hostia udreli druhýkrát - 0:2. Štumpf však zblízka o pár sekúnd 
neskôr vrátil domácich do hry - 1:2. Ešte do konca druhej časti vyrovnal Pača, a tak bola tretia časť otvorená - 
2:2. 

V nej opäť išli do vedenia Považania, keď aj tentokrát využili výhodu o jedného muža2:3. Skalická odpoveď 
bola aj tentokrát expresná a Štumpf o tridsať sekúnd neskôr svojím druhým gólom poslal zápas do predĺženia - 
3:3. 

V ňom gól nepadol, na rad prišli nájazdy a v nich rozhodol o skalickom triumfe Vaškovič - 4:3. 
* Góly: 29. a 49. Štumpf, 37. Pač, rozh. náj.: Vaškovič - 7. Németh, 28. a 48. Mokrohajský. 
* Vylúčení: 4:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 51:31. Divákov: 629. * SKALICA: Romančík - 

Škápik, Janík, Trávniček, Pač, Hílek, Straka, Mrázik - Štumpf, Hujsa, Kutálek - Vaškovič, Jurák, Janáč - Dufek, 
Okoličány - Kotzman P., Jaša. 

* Ostatné výsledky 2. kola: Spišská Nová Ves - HC Bratislava 2:1pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0), Michalovce - 

Topoľčany 6:0 (3:0, 1:0, 2:0), Martin - Humenné 4:3 (3:1, 1:0, 0:2), Trnava - Dubnica 5:9 (3:2, 1:6, 1:1), Nové 
Zámky B-Prešov 1:9 (0:2, 1:5, 0:2). 

* Program Skalice - 3. kolo, streda 19. septembra o 18.00 hod.: Prešov - Skalica. 4. kolo, piatok 21. 
septembra o 17.00 hod.: 

Skalica - Martin. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Hokejový majster sveta si zahrá futbal za dedinu 
[17.09.2018; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; s. 25; MARTIN KILIAN] 

 
 

Jozef Stümpel bude hrať preradosť futbal a v hokejovej kariére pokračuje za druholigový tím HC Dynamax 96. 
Má 46 rokov, ale s aktívnym športom stále nechce prestať. Jozefa Stümpela môžete uvidieť v akcii nielen na 

ľade, ale aj na futbalových ihriskách. 



Oblastný futbalový zväz v Nitre zrealizoval jeho prestup z Iliašoviec (okres Spišská Nová Ves) do Štitár, k 

účastníkovi VII. ligy B v nitrianskej oblasti. Majstra sveta kedysi na Spiš zlákal bývalý spoluhráč Peter 
Ordzovenský. 

Zlákal ho švagor 
„Za Štitáre hráva aj môj švagor Peter Urban. Predtým som hrával za Iliašovce, ale predsa len to je ďaleko, tam 

sa pravidelne nedostanem. Chcem si zahrať futbal pre radosť z pohybu a pre dobrý pocit,“ povedal k svojmu 
futbalovému prestupu Jozef Stümpel. Ako vraví, je mu jedno, na akom poste sa objaví. 

Kopačky zháňať nemusí, pravidelne si totiž chodí zahrať so starými pánmi FC Nitra, ktorí sa stretávajú v 
pondelky a štvrtky. „Ak budem stíhať, budem chodiť do Štitár aj na tréningy. Uvidíme, ako to zladím, lebo už mi 
začínajú aj hokejové tréningy,“ vysvetľuje. 

Stümpel obliekol v závere minulej sezóny dres nitrianskeho tímu HC Dynamax 96 v druhej ligy, v 6 zápasoch 
mal bilanciu 4+7. V tomto ročníku má v pláne hrať za „deväťdesiatšestku“ pravidelne. Ako dodal, na rozlúčkový 
zápas zatiaľ nemyslí, keďže hokej ešte chce nejaký čas hrať. 

Za odmenu pečené kolená 
Futbalisti v Štitároch sa veľmi tešia na príchod majstra sveta. „Určite budeme veľmi radi, že medzi nás príde, 

pretože to pritiahne divákov. Zápasy budú zaujímavejšie, ako u nás, tak u súperov,“ hovorí 43-ročný hráč 
František Kóša, ktorý občas zaskočí aj v role trénera. 

„Nevidel som Jožka síce hrať, ale verím, že s jeho robustnou postavou môže byť prínosom. My potrebujeme 
futbalistu aj osobnosť. A teším sa aj z toho, že konečne nebudem ja najstarší hráč,“ pokračuje Kóša s úsmevom. 

V Štitároch hráči nie sú platení, futbal hrajú pre radosť. „Tvoríme dobrý kolektív, asi aj to zavážilo, keď sa 
Jožko rozhodoval. Jeho švagor Peťo Urban mu určite povedal, že sme dobrá partia. V tejto sezóne sa nám zatiaľ 
veľmi nedarí, hádam sa už chytíme. U nás sa nehrá za peniaze. Raz za čas prinesiem pečené kolená, najbližšie 
by to malo byť v piatok po tréningu, tak utužujeme kolektív,“ dodal Fero Kóša. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Slovenský pohár v cestnej cyklistike doputoval do Levíc 
[17.09.2018; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 29; (JM)] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo posledné kolo slovenského pohára v cestnej cyklistike. Zúčastnila sa ho 

aj Levičanka Jana Mácsaiová, reprezentujúca cyklistický klub Spartak Tlmače. 
V prvý deň sa konala časovka do vrchu na trati Novoveská Huta - Hnilčík 6,6 km, ktorá bola zároveň 

majstrovstvami Slovenskej republiky, kde Janka získala striebro v kategórii staršie žiačky. Okrem tejto medaily 
má z M-SR aj striebro z cestných pretekov jednotlivcov, ktoré sa uskutočnili 29. júna v Zlatníkoch. Titul majsterky 
Slovenskej republiky, zlatú medailu a majstrovský dres získala Janka v časovke jednotlivcov, ktorá sa uskutočn ila 
28. júna v Podlužanoch pri Bánovciach nad Bebravou. V tomto roku sa po prvý krát zúčastnila všetkých kôl 
Slovenského pohára v cestnej cyklistike, kde s veľkým bodovým náskokom zvíťazila a získala Slovenský pohár. 

Počas roka 2018 sa zúčastňovala aj pretekov slovenského pohára v triatlone za športový klub Aquasport 
Levice. Z majstrovstiev Slovenska v triatlone na Domaši si odniesla bronzovú medailu. Na duatlonových M-SR v 
Spišskej Novej Vsi obsadila 2. miesto. Z akvatlonových M-SR konaných v Bratislave si odniesla striebornú 

medailu. V Slovenskom triatlonovom pohári sa umiestnila v kategórii starších žiačok na 2. mieste. 
Jankina tohtoročná zimná príprava na novú sezónu 2019 bude pozostávať nielen z tréningov cyklistiky, 

triatlonu a plávania, ale aj z pretekov v atletike za športový klub DŠA Vieto Levice. Za dosiahnuté výborné 
výsledky v tomto roku patrí poďakovanie rodine, trénerom, škole a všetkým, ktorí ju podporovali. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Dvakrát rovnako 
[17.09.2018; Naše novosti; ŠPORT; s. 32; Redakcia] 

 
 

HOKEJ - I. LIGA 
V týždni sa začali aj boje v 1. lige, kde má zastúpenie B - tím Nových Zámkov. Ten začal dvomi vysokými 

prehrami. 
1.kolo 
Nové Zámky B - Prešov 1:9 (0:2, 1:5, 0:2) 
* Góly: Kucsera - Novotný 2, Iždinský, Stena, Tužinský, Török, Lamač, Miščík, Magdolen. 
N. Zámky B: Výžinkár - Evdokimov, Kudrna, Maroš, Buc, Dobrotina - Sabo, Štefánik, Hariš, Vöröš, Kucsera - 

Jesenský, Židuljak, Danilov, Gubo, Ryšavý - Petro, Ruzsinszki, Otruba, Janka. 
* Ostatné výsledky: Martin - Humenné 4:3, Trnava - Dubnica 5:9, Michalovce - Topoľčany 6:0, Spišská Nová 

Ves - Bratislava 2:1 pp., Skalica - Považská Bystrica 4:3 sn. 



2.kolo 
MHC Nové Zámky B - Skalica 1:9 (0:4, 1:3, 0:2) 
* Góly: Maros - Vaškovič 2, Kutálek, Jurák, Trávníček, Janík, Jasa, Kotzman, Okoličány. 
N. Zámky B: Glosár - Evdokimov, Kudrna, Maros, Buc, Dobrotina - Sabo, Štefánik, Hariš, Vörös, Kucsera - 

Jesenský, Židuljak, Danilov, Gubo, Ryšavý - Petro, Ruzsinszki, Otruba, Janka. 
* Ostatné výsledky: Bratislava - Trnava 5:3, Dubnica - Michalovce 0:3, Prešov - Spišská Nová Ves 2:5, 

Topoľčany - Martin 1:2. 
Tabuľka 
1. Martin 3 3 0 0 0 13:6 9 
2. Michalovce 2 2 0 0 0 9:0 6 
3. Skalica 2 1 1 0 0 13:4 5 
4. SNV 2 1 1 0 0 7:3 5 
5. Bratislava 2 1 0 1 0 6:5 4 
6. Prešov 2 1 0 0 1 11:6 3 
7. Dubnica 2 1 0 0 1 9:8 3 
8. Humenné 2 0 1 0 1 6:6 2 
9. P. Bystrica 2 0 0 2 0 5:7 2 
10. Trnava 2 0 0 0 2 8:14 0 
11. Topoľčany 2 0 0 0 2 1:8 0 
12. N. Zámky B 2 0 0 0 2 2:18 0 
13. SVK U20 1 0 0 0 1 2:7 0 
* Program 3.kola: 19.9. Humenné - Michalovce, Bratislava - Nové Zámky B, Dubnica - Spišská Nová Ves, 

Považská Bystrica - Martin, Prešov - Skalica, Topoľčany Trnava. 
Ilustračný záber z prípravného stretnutia B- tímu MHC Nové Zámky proti MAC Budapest na novozámockom 

ľade. FOTO: ZSG 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Hokejový majster sveta si zahrá futbal za dedinu 
[17.09.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 25; MARTIN KILIAN] 

 
 

Jozef Stümpel bude hrať preradosť futbal a v hokejovej kariére pokračuje za druholigový tím HC Dynamax 96. 
Má 46 rokov, ale s aktívnym športom stále nechce prestať. Jozefa Stümpela môžete uvidieť v akcii nielen na 

ľade, ale aj na futbalových ihriskách. 
Oblastný futbalový zväz v Nitre zrealizoval jeho prestup z Iliašoviec (okres Spišská Nová Ves) do Štitár, k 

účastníkovi VII. ligy B v nitrianskej oblasti. Majstra sveta kedysi na Spiš zlákal bývalý spoluhráč Peter 
Ordzovenský. 

Zlákal ho švagor 
„Za Štitáre hráva aj môj švagor Peter Urban. Predtým som hrával za Iliašovce, ale predsa len to je ďaleko, tam 

sa pravidelne nedostanem. Chcem si zahrať futbal pre radosť z pohybu povedal k svojmu futbalovému prestupu 
Jozef Stümpel. Ako vraví, je mu jedno, na akom poste sa objaví. 

Kopačky zháňať nemusí, pravidelne si totiž chodí zahrať so starými pánmi FC Nitra, ktorí sa stretávajú v 
pondelky a štvrtky. „Ak budem stíhať, budem chodiť do Štitár aj na tréningy. Uvidíme, ako to zladím, lebo už mi 
začínajú aj hokejové tréningy,“ vysvetľuje. 

Stümpel obliekol v závere minulej sezóny dres nitriana pre dobrý pocit,“ 
skeho tímu HC Dynamax 96 v druhej ligy, v 6 zápasoch mal bilanciu 4+7. V tomto ročníku má v pláne hrať za 

„deväťdesiatšestku“ pravidelne. Ako dodal, na rozlúčkový zápas zatiaľ nemyslí, keďže hokej ešte chce nejaký čas 
hrať. 

Za odmenu pečené kolená 
Futbalisti v Štitároch sa veľmi tešia na príchod majstra sveta. „Určite budeme veľmi radi, že medzi nás príde, 

pretože to pritiahne divákov. Zápasy budú zaujímavejšie, ako u nás, tak u súperov,“ hovorí 43-ročný hráč 
František Kóša, ktorý občas zaskočí aj v role trénera. 

„Nevidel som Jožka síce hrať, ale verím, že s jeho robustnou postavou môže byť prínosom. My potrebujeme 
futbalistu aj osobnosť. A teším sa aj z toho, že konečne nebudem ja najstarší hráč,“ pokračuje Kóša s úsmevom. 

V Štitároch hráči nie sú platení, futbal hrajú pre radosť. „Tvoríme dobrý kolektív, asi aj to zavážilo, keď sa 
Jožko rozhodoval. Jeho švagor Peťo Urban mu určite povedal, že sme dobrá partia. V tejto sezóne sa nám zatiaľ 
veľmi nedarí, hádam sa už chytíme. U nás sa nehrá za peniaze. Raz za čas prinesiem pečené kolená, najbližšie 
by to malo byť v piatok po tréningu, tak utužujeme kolektív,“ dodal Fero Kóša. 

[Späť na obsah] 

 
 



12. Florbalový majster Tsunami zdolal v 2. kole Snipers 
[17.09.2018; dobrenoviny.sk; 09:36; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/142607/florbalovy-majster-tsunami-zdolal-v-2-kole-snipers 

 
 

Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Bratislava 17. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica uspel aj v 

druhom zápase novej sezóny mužskej extraligy vo florbale, keď v sobotu v bratislavskom derby zdolal nováčika 
Fat Pipe Snipers 3:1. 

Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. Z nich najlepšie skóre má po 2. kole 
FK Florko Košice, ktorý v nedeľu rozstrieľal FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6. V drese vicemajstra dal 

Martin Kátlovský osem gólov, ku ktorým pridal dve asistencie. Kolo uzavrie o týždeň duel medzi ŠK Lido 
Prírodovedec a iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava (v nedeľu 23. septembra o 14.00 h). 

Extraliga mužov - 2. kolo: 
sobota 
TJ A-FbO Nižná – 1. FBC Florbal Trenčín 7:4 (2:1, 4:1, 1:2) 
Góly: 13., 35. a 46. Medžo, 10. a 28. Regely, 25. a 29. Latka - 1., 25. a 44. P. Bičan, 53. J. Bičan 
Tsunami Záhorská Bystrica – Fat Pipe Snipers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) 
Góly: 10. Kovaľ, 19. Kubovič, 27. Horecký - 29. Slušný 
FBC Mikuláš Prešov – FaBK ATU Košice 4:14 (1:2, 0:6, 3:6) 
Góly: 8. a 43. Aštary, 51. Bory, 55. Fedor - 13., 19., 40. a 46. Navrátil, 43. a 52. Kozej, 49. a 52. Szabó, 38. a 

60. Bučko,22. Tokarský, 26. Bezeg, 35. Kročko, 37. Németh 
nedeľa 
FK Florko Košice – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6 (5:2, 4:2, 8:2) 

Góly: 5., 9., 26., 55., 55., 58., 59. a 60. Kátlovský, 9. Hrabčák, 11. Frankovič, 19. Konečný, 23. Grich, 25. 
Marčák, 31. a 38. J. Blaško, 36. a 58. L. Blaško - 16., 19. a 56. Koščo, 36. Vadovský, 37. Rády, 44. Ondas 

predohrávka - štvrtok 13. septembra: 
FBK AS Trenčín – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6:5 
Tabuľka: 
1. FK Florko Košice 2 2 0 0 0 25:12 6 
2. FaBK ATU Košice 2 2 0 0 0 23:12 6 
3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 11:5 6 
4. TJ A - FbO Nižná 2 1 1 0 0 14:10 5 
5. 1.FBC Florbal Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 
6. Florbalový klub AS Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 
7. FBC Grasshoppers Žilina 2 1 0 0 1 13:13 3 
8. FbC Young Arrows S.N.Ves 2 0 0 1 1 12:24 1 
9. ŠK Lido Prírodovedec 1 0 0 0 1 8:9 0 
10. Snipers Bratislava 2 0 0 0 2 7:11 0 
11. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 1 0 0 0 1 4:8 0 
12. FBC Mikuláš Prešov 2 0 0 0 2 11:22 0 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Univerzál Lošonský sa dohodol na Spiši na otvorenej zmluve 
[17.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916340/univerzal-losonsky-sa-dohodol-na-spisi-na-otvorenej-zmluve.html 

 
 

Prakticky ihneď sa zapojí do prípravných zápasov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dres Spišskej Novej Vsi si v novej basketbalovej sezóne oblečie aj slovenský 

reprezentant Pavol Lošonský. 
Skúsený 30-ročný univerzál podpísal na Spiši otvorený kontrakt do konca kalendárneho roka 2018. 
Lošonský sa prakticky ihneď zapojí do prípravných zápasov. 
Premiéru v modro-bielom drese si odbije na českom “tripe”, kam Spišiaci odchádzajú už 18. septembra. 
"V prípade ponuky zo zahraničia môžem odísť kedykoľvek bez nároku na odstupné. Ak by o mňa počas tohto 

obdobia prejavil záujem slovenský tím, v zmluve mám tzv. buy-out klauzulu, ktorá je však zanedbateľná. Zatiaľ 
chcem byť v tréningovom procese a pomôcť Spišiakom, ako sa len bude dať,“ skonštatoval Lošonský na webe 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/142607/florbalovy-majster-tsunami-zdolal-v-2-kole-snipers
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916340/univerzal-losonsky-sa-dohodol-na-spisi-na-otvorenej-zmluve.html


Z príchodu 203 cm vysokého odchovanca pezinského basketbalu má veľkú radosť aj tréner Spišiakov 
Georgios Bitzanis. 

"Potrebovali sme ešte jedného hráča, ktorý by nám dal niečo naviac. A presne to Lošonský spĺňa. Má za 
sebou výborné sezóny v rôznych ligách ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a potrebné skúsenosti. 
Môže hrať na pozícii 4 a 5, čo je pre nás veľkým prínosom. Trénuje s tímom už 15 dní a dokázal absorbovať a 
pochopiť našu filozofiu. Chcem poďakovať manažmentu za energiu, ktorú vynaložili, aby podpísali hráča takýchto 
kvalít.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Florbalový majster Tsunami zdolal v 2. kole Snipers 
[17.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/florbal-majster-tsunami-zdolal-v-2-kol/349061-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. 
Bratislava 17. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica uspel aj v 

druhom zápase novej sezóny mužskej extraligy vo florbale, keď v sobotu v bratislavskom derby zdolal nováčika 
Fat Pipe Snipers 3:1. Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. Z nich najlepšie 
skóre má po 2. kole FK Florko Košice, ktorý v nedeľu rozstrieľal FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6. V 

drese vicemajstra dal Martin Kátlovský osem gólov, ku ktorým pridal dve asistencie. Kolo uzavrie o týždeň duel 
medzi ŠK Lido Prírodovedec a iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava (v nedeľu 23. septembra o 14.00 
h).Extraliga mužov - 2. kolo: sobotaTJ A-FbO Nižná – 1. FBC Florbal Trenčín 7:4 (2:1, 4:1, 1:2) Góly: 13., 35. a 
46. Medžo, 10. a 28. Regely, 25. a 29. Latka - 1., 25. a 44. P. Bičan, 53. J. BičanTsunami Záhorská Bystrica – Fat 
Pipe Snipers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Góly: 10. Kovaľ, 19. Kubovič, 27. Horecký - 29. SlušnýFBC Mikuláš Prešov – 
FaBK ATU Košice 4:14 (1:2, 0:6, 3:6) Góly: 8. a 43. Aštary, 51. Bory, 55. Fedor - 13., 19., 40. a 46. Navrátil, 43. a 
52. Kozej, 49. a 52. Szabó, 38. a 60. Bučko,22. Tokarský, 26. Bezeg, 35. Kročko, 37. NémethnedeľaFK Florko 
Košice – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6 (5:2, 4:2, 8:2) Góly: 5., 9., 26., 55., 55., 58., 59. a 60. 

Kátlovský, 9. Hrabčák, 11. Frankovič, 19. Konečný, 23. Grich, 25. Marčák, 31. a 38. J. Blaško, 36. a 58. L. Blaško 
- 16., 19. a 56. Koščo, 36. Vadovský, 37. Rády, 44. Ondaspredohrávka - štvrtok 13. septembra: FBK AS Trenčín 
– FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6:5Tabuľka: 1. FK Florko Košice 2 2 0 0 0 25:12 6 2. FaBK ATU Košice 2 2 
0 0 0 23:12 6 3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 11:5 6 4. TJ A - FbO Nižná 2 1 1 0 0 14:10 5 5. 1.FBC 
Florbal Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 6. Florbalový klub AS Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 7. FBC Grasshoppers Žilina 2 1 0 
0 1 13:13 3 8. FbC Young Arrows S.N.Ves 2 0 0 1 1 12:24 1 9. ŠK Lido Prírodovedec 1 0 0 0 1 8:9 0 10. Snipers 
Bratislava 2 0 0 0 2 7:11 0 11. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 1 0 0 0 1 4:8 0 12. FBC Mikuláš Prešov 2 0 0 0 2 
11:22 0 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Ďalší zápas našich hokejistov: O víťazovi sa rozhodlo v predĺžení 
[17.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/dalsi-zapas-nasich-hokejistov-o-vitazovi-sa-rozhodlo-v-predlzeni-309266 

 
 

Prvý zápas na domácom ľade sa našim hokejistom vydaril. V druhom kole 1. hokejovej ligy si zmerali sily s 
Bratislavou. 

Po úspešnom štarte sezóny, kedy sme vo východniarskom derby zvíťazili nad Prešovom sme sa tentokrát na 
domáci ľad postavili proti HC Bratislava. Napriek vyrovnaným tretinám (0:1, 1:0, 0:0) a nerozhodnom stave o 
celkovom výsledku sa rozhodlo v predĺžení. 

Tam mali navrch naši hokejisti a tak sme sa aj druhýkrát mohli tešiť z víťazstva. V priebehu tohto týždňa 
čakajú našich hokejistov ďalšie dva zápasy. V stredu vycestujú za svojimi súpermi do Dubnici a v piatok na 
domácej pôde si zmerajú sily s Topoľčanmi. 

HK Spišská Nová Ves – HC Bratislava 2:1 pp 

Góly: 38. Zwick, 65. Kyčák – 3. Prokop 
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] 
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16. Policajt Alexander Szabo chytil najväčšiu rybu 
[17.09.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 

 
http://kosice.dnes24.sk/krajsky-policajny-hovorca-alexander-szabo-chytil-najvacsiu-rybu-309262 

 
 

Košickí policajti súťažili v športových pretekoch v love rýb. Súťaž pod názvom Memoriál Michala Vavreka sa 
konala v sobotu 15. septembra na rieke Hornád. 

V Košiciach sa uskutočnili športové preteky v love rýb feedrovým spôsobom na revíri rieky Hornád pod 
názvom Memoriál plk. JUDr. Michala Vavreka. 

„Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci (Okresný riaditeľstvom) PZ KE, ( Slovenským rybárskym zväzom) SRZ 
Košice a územnou úradovňou Košice a na štart sa postavilo 7 súťažných tímov, ktoré zastupovali (Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru Košice) KR PZ KE, ( Okresné riaditeľstvo policajného zboru Košice) OR PZ KE, OR 
PZ SNV (Spišská Nová Ves), OR PZ MI (Michalovce) a policajti vo výsluhovom dôchodku,“ informuje na svojej 

FB stránke Polícia Slovenskej republiky. 
Medzi družstvami zvíťazilo družstvo policajtov zo Spišskej Novej Vsi. Cenu za najväčšiu rybu získal Alexander 

Szaboó z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach. Ulovil kapra. 
Všetci prítomní súťažiaci sa s radosťou zúčastnili tejto krásnej športovej udalosti a spomienky na výborného 

človeka a kolegu, ktorého životnú púť ukončila zákerná choroba. 
Foto: Alexander Szabo s najväčším úlovkom 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Florbalový majster Tsunami zdolal v 2. kole Snipers 
[17.09.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/florbalovy-majster-tsunami-zdolal-v-2-kole-snipers-cl616935.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 17. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica uspel aj v 

druhom zápase novej sezóny mužskej extraligy vo florbale, keď v sobotu v bratislavskom derby zdolal nováčika 
Fat Pipe Snipers 3:1. 

Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. Z nich najlepšie skóre má po 2. kole 
FK Florko Košice, ktorý v nedeľu rozstrieľal FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6. V drese vicemajstra dal 

Martin Kátlovský osem gólov, ku ktorým pridal dve asistencie. Kolo uzavrie o týždeň duel medzi ŠK Lido 
Prírodovedec a iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava (v nedeľu 23. septembra o 14.00 h). 

Extraliga mužov - 2. kolo: 
sobota 
TJ A-FbO Nižná – 1. FBC Florbal Trenčín 7:4 (2:1, 4:1, 1:2) 
Góly: 13., 35. a 46. Medžo, 10. a 28. Regely, 25. a 29. Latka - 1., 25. a 44. P. Bičan, 53. J. Bičan 
Tsunami Záhorská Bystrica – Fat Pipe Snipers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) 
Góly: 10. Kovaľ, 19. Kubovič, 27. Horecký - 29. Slušný 
FBC Mikuláš Prešov – FaBK ATU Košice 4:14 (1:2, 0:6, 3:6) 
Góly: 8. a 43. Aštary, 51. Bory, 55. Fedor - 13., 19., 40. a 46. Navrátil, 43. a 52. Kozej, 49. a 52. Szabó, 38. a 

60. Bučko,22. Tokarský, 26. Bezeg, 35. Kročko, 37. Németh 
nedeľa 
FK Florko Košice – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6 (5:2, 4:2, 8:2) 

Góly: 5., 9., 26., 55., 55., 58., 59. a 60. Kátlovský, 9. Hrabčák, 11. Frankovič, 19. Konečný, 23. Grich, 25. 
Marčák, 31. a 38. J. Blaško, 36. a 58. L. Blaško - 16., 19. a 56. Koščo, 36. Vadovský, 37. Rády, 44. Ondas 

predohrávka - štvrtok 13. septembra: 
FBK AS Trenčín – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6:5 
Tabuľka: 
1. FK Florko Košice 2 2 0 0 0 25:12 6 
2. FaBK ATU Košice 2 2 0 0 0 23:12 6 
3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 11:5 6 
4. TJ A - FbO Nižná 2 1 1 0 0 14:10 5 
5. 1.FBC Florbal Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 

http://kosice.dnes24.sk/krajsky-policajny-hovorca-alexander-szabo-chytil-najvacsiu-rybu-309262
https://www.24hod.sk/florbalovy-majster-tsunami-zdolal-v-2-kole-snipers-cl616935.html


6. Florbalový klub AS Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 
7. FBC Grasshoppers Žilina 2 1 0 0 1 13:13 3 
8. FbC Young Arrows S.N.Ves 2 0 0 1 1 12:24 1 
9. ŠK Lido Prírodovedec 1 0 0 0 1 8:9 0 
10. Snipers Bratislava 2 0 0 0 2 7:11 0 
11. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 1 0 0 0 1 4:8 0 
12. FBC Mikuláš Prešov 2 0 0 0 2 11:22 0 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Riaditeľa školy v Rudňanoch zrejme odvolajú. Osudným sa mu stal víkend 
[17.09.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/370782-riaditela-skoly-v-rudnanoch-zrejme-odvolaju-osudnym-sa-mu-stal-
vikend 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Poriadne si vypil a sadol za volant. Našťastie jeho riskantnú jazdu rýchlo stopli 

spišskonovoveskí policajti PMJ. Nakoniec vyšlo najavo, že opitý vodič by mal byť vzorom pre mládež. 
Riaditeľ Základnej školy v Rudňanoch v pondelok do práce neprišiel. A ani nemohol, keďže od víkendu je v 

policajnej cele. Policajná motorizovaná jednotka Petra zastavila spišskonovoveskej ulici v sobotu. Vracal sa z 
baru. “Vodič sa pri kontrole podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2 promile,” uviedla policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová. Takýto výsledok nafúkal o 7:45 ráno. Je dosť možné, že zapíjal piatkovú školskú 
akciu na futbalom ihrisku. 

4 fotografie 
Riaditeľa v Rudňanoch zrejme odvolajú. Osudným sa mu stal víkend 
“Muž je obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej latky a bol umiestnený do cely 

policajného zaistenia,” pokračovala Mésarová. V policajnej cele pobudol takmer dva dni. Policajná eskorta Petra 
priniesla pred sudkyňu. Tá o jeho osude a treste rozhodovala v superrýchlom konaní. Po pár minútach už vyšiel 
zo súdnej siene bez pút na rukách. “Každému z vás sa to môže stať,” povedal riaditeľ školy po tom, čo zo súdnej 
siene vyšiel. 

“Bol mu uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 
Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože účastníci sa k opravnému prostriedku - možnosti podať odpor, 
nevyjadrili,” vyjadrila sa hovorkyňa Okresného súdu Eva Herichová. Vedenie obce sa voči riaditeľovi, ktorý 
spáchal trestný čin, chystá byť nekompromisné. Je preto vysoko pravdepodobné, že príde o svoje postavenie. 

Podľa nášho zdroja z prostredia základnej školy bol tento muž údajne neraz opitý aj počas pracovnej doby, 
priamo v budove školy. Túto informáciu nám potvrdili viacerí rudňančania. Podľa starostu ho k alkoholu dotiahli 
súkromné záležitosti. " Ja mám v pondelok radu a na rade budeme túto záležitosť rozoberať. Ale nemám iné 
východisko, len prijať tvrdé opatrenia. Tak viete, v každej škole nepatrí to," skonštatoval starosta obce Miroslav 
Blišťan. Pozrite si reportáž o opitom vodičovi, ktorý nezastavil ani na stopke: 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Riaditeľ školy šoféroval opitý, nafúkal dve promile 
[17.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; rob.] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916263/riaditel-skoly-v-rudnanoch-soferoval-opity-nafukal-dve-
promile.html 

 
 

Súd mu zakázal dva roky šoférovať, starosta ho zrejme odvolá. 
RUDŇANY. V Základnej škole v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves sa zrejme ešte v tomto roku 

uskutoční výberové konanie na miesto riaditeľa. 
Toho aktuálneho totiž v sobotu ráno prichytili policajti, ako opitý šoféruje auto. 
Ako informovala TV JOJ, nafúkal dve promile. 
Po dvoch nociach v policajnej cele eskorta v pondelok dopoludnia predviedla Petra F. na Okresný súd v 

Spišskej Novej Vsi. Obvinený bol z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 

Sudkyňa o Petrovi F. rozhodovala v skrátenom, tzv. superrýchlom konaní. 

https://www.noviny.sk/krimi/370782-riaditela-skoly-v-rudnanoch-zrejme-odvolaju-osudnym-sa-mu-stal-vikend
https://www.noviny.sk/krimi/370782-riaditela-skoly-v-rudnanoch-zrejme-odvolaju-osudnym-sa-mu-stal-vikend
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916263/riaditel-skoly-v-rudnanoch-soferoval-opity-nafukal-dve-promile.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916263/riaditel-skoly-v-rudnanoch-soferoval-opity-nafukal-dve-promile.html


“Bol mu uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 
Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože účastníci sa k opravnému prostriedku - možnosti podať odpor, 
nevyjadrili,” vyjadrila sa pre televíziu hovorkyňa Okresného súdu Eva Herichová. 

Trestný rozkaz nie je právoplatný, procesné strany si vzali čas na rozmyslenie. 
Riaditeľ bol však prepustený zo zadržania, jeho trestné stíhanie pokračuje na slobode. 
Starosta hovorí o tvrdých opatreniach 
Škola a hlavne starosta obce Rudňany budú voči Petrovi F. postupovať v zmysle zákona. 
Ten nepripúšťa, aby školu viedol človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin. 
“Na rade školy budeme túto záležitosť rozoberať. Ale nemám iné východisko, len prijať tvrdé opatrenia,” 

skonštatoval pre TV Markíza starosta obce Miroslav Blišťan. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Začala sa druhá fáza rekonštrukcie pasáže na ľubovnianskom námestí 
[17.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20915638/zacala-sa-druha-faza-rekonstrukcie-pasaze-na-lubovnianskom-
namesti.html 

 
 

Pribudne moderná presklená časť. 
Takto bude vyzerať pasáž na ľubovnianskom námestí 
(3 fotografie) 
STARÁ ĽUBOVŇA. Približne mesiac od ukončenia obnovy podchodu, ako prvej fázy komplexnej 

rekonštrukcie pasáže medzi mestským palácom a meštianskym domom na Námestí sv. Mikuláša v Starej 
Ľubovni, sa začínajú realizovať ďalšie stavebné práce. 

Tie budú v rámci druhej fázy rekonštrukcie zahŕňať vybudovanie architektonicky modernej presklenej časti. 
Informoval o tom prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár. 

Prečítajte si tiež:Začali sa práce na obnove pasáže v pamiatkovej zóne 
Pasáž predstavuje pomerne frekventovaný peší prechod na Farbiarsku ulicu, kde sídlia dôležité objekty 

občianskej vybavenosti. 
“Vzhľadom na to, že jej pôvodná konštrukcia bola v zlom technickom stave, či už v dôsledku vplyvu 

opotrebenia alebo v rôznych časových obdobiach realizovaných stavebných úprav, súčasné vedenie mesta 
dlhodobo zvažovalo jej komplexnú rekonštrukciu. Tú však z dôvodu celkovej náročnosti musíme realizovať v 
dvoch fázach, a to formou obnovy existujúceho podchodu a vybudovaním presklenej pasáže naň nadväzujúcej. S 
realizáciou druhej fázy začíname tento mesiac,” objasnil Solár. 

Priestor sa presvetlí 
Konštrukcia novovybudovanej pasáže bude pozostávať z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom 

smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. 
Zastrešenie i opláštenie bočných stien bude z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor 

prirodzene presvetlí. 
V celom objekte použijú veľkoformátovú dlažbu i automatické ovládanie LED osvetlenia. 
Vstupy do pasáže budú predstavovať brány na báze ocele vyplnené dizajnovým pletivom, ktoré sa budú v 

nočných hodinách uzatvárať. 
“Celá stavba je navrhnutá tak, aby bola samostatná a konštrukčne nezávislá od susediacich objektov,” 

objasnil Solár s tým, že rekonštrukcia pasáže za približne 223.000 eur potrvá najviac deväť mesiacov. 
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Širilia, a. s., Spišská Nová Ves, ktorej mesto oficiálne odovzdalo 

stavenisko začiatkom septembra. 
Budú aj obmedzenia 
O možných obmedzeniach týkajúcich sa prechodu chodcov týmto priestorom bude samospráva informovať 

priebežne, a to v závislosti od druhu vykonávaných prác. 
Verejnosti prístupný však bude podchod od Galérie Provinčný dom, denne od 8. hodiny. 
“Prístup k pekárni i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude okrem toho možný aj z Farbiarskej a 

Popradskej ulice, teda od parkoviska pri Panoráme,” upozornil prednosta a ubezpečil, že realizácia prác by preto 
nemala výrazne obmedziť prepojenie s centrom mesta. 

Novonavrhovaná pasáž bude podľa radnice predstavovať krytý komunikačný priestor s prirodzeným 
presvetlením, čím sa vytvorí príjemnejší a pocitovo bezpečnejší prechod pre peších. 

Taktiež môže slúžiť aj ako exteriérová galéria na prezentáciu umenia a zaujímavostí z regiónu. 
“Komplexná rekonštrukcia pasáže tak nielen zabezpečí estetické a technické zlepšenie jej priestorov, prispeje 

aj k atraktívnosti historickej časti mesta a rozvoju cestovného ruchu,” uzatvára Solár. 
[Späť na obsah] 
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21. V Levoči vytvorili nový rekord: Takto to vyzeralo na nevšednom maratóne, 

FOTO A VIDEO 
[17.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Zabaviť sa, dobre sa najesť a zároveň pomôcť. Týmto mottom sa riadili v susednej Levoči pri zaujímavom 
maratóne. 

Dobrá nálada, sprievodný program, pomoc chorému dievčatku a typicky spišské jedlo, ktoré pripravovali 
nepretržite 24 hodín. V susednej Levoči sa konal Pirohový maratón, počas ktorého sa podarilo vyrobiť viac ako 10 
000 pirohov. 

S myšlienkou pomôcť týmto spôsobom prišlo OZ Pramienok už pred tromi rokmi a na sídlisku Pri Prameni 
vytvorili už aj mega piroh či slivkové guľe. „Tento rok sme sa opäť vrátili k nášmu tradičnému jedlu – k pirohom – 
a rozhodli sme sa, že urobíme maratón v ich varení,“ povedal Jozef Vaľko z OZ Pramienok. 

14 tímov 
Maratón podľa jeho slov odštartoval v sobotu presne na obed. „Naše družstvo začínalo a symbolicky aj 

končilo. Počas 24 hodín sa vystriedalo 14 družstiev, ktoré pod prísnym dohľadom kamier v dvojhodinových 
intervaloch varili pirohy, keďže okrem slovenského rekordu sme sa pokúsili aj o zápis do Guinnessovej knihy 
rekordov,“ priblížil. 

Tímy tvorili zástupcovia mesta, dôchodcovia, Dúbravčania, dokonca sa zúčastnilo aj družstvo z Ukrajiny. 
Podporiť maratón prišli aj motorkári z okresov Levoča a Spišská Nová Ves, ktorí okrem dobrej nálady boli aj 

najúspešnejší zo všetkých družstiev a počas svojho času navarili 1 221 pirohov. 
Slovenský rekord 
„Atmosféra bola vynikajúca. Okrem varenia sa zabávalo a spievalo aj počas noci. Menší útlm bol na chvíľu 

nad ránom ale potom to opäť ožilo,“ zhodnotil Vaľko s tým, že tieto podujatia sa stávajú z roka na rok 
obľúbenejšími. Svedčí o tom aj fakt, že prvú várku navarených pirohov zjedli účastníci za trištvrte hodinu. „To je 
dôkaz, že pirohy boli chutné a nie sme ľahostajní k osudu iným, keďže výťažok pôjde pre malé onkologicky choré 
dievčatko,“ doplnil. 

Levočania nakoniec vytvorili za prítomnosti komisára zo Slovenskej knihy rekordov Igora Svitka slovenský 
rekord, keď počas 24 hodín navarili 10 005 pirohov. To, či tento rekord bude aj svetovým, budú vedieť až o 
niekoľko týždňov. 

Atmosféru zo zaujímavej akcie prinášame aj na fotkách či videu. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Ludovika Energy s r. o. hrozí SR súdom o 22 mil. eur a 616 mil. dolárov za 

zamietnutie predĺženia prieskumu U-ložiska Košice-Jahodná 
[17.09.2018; pravda.sk; Blogy; 00:00; Milan Tréger] 
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SME 12. 9. 2018 informoval, že „Ludovika Energy opäť neuspela s prieskumným územím na Jahodnej“. 
Ludovika Energy realizovala geologický prieskum na ložisku Košice-Jahodná v rokoch 2005 – 2010. Nakoľko 
MŽP SR s predĺžením prieskumu nesúhlasilo, Ludovika Energy (LE) toto rozhodnutie napadla na súde. Zároveň 
LE neúspešne žiadala o nové prieskumné územie na vzácne zeminy (TR), čo odmietli aj ochranári a samosprávy. 
Preto súdne spory pokračujú. 

Podľa informácií na Googli LE s r.o. Odštepný závod Spišská Nová Ves sa bude súdiť nielen o 22 miliónov 

eur investovaných do prieskumu ložiska, ale aj o možnom ušlom zisku, ktorý predstavuje 616 miliónov dolárov. 
Uviedol riaditeľ LE. 

Po hrozbe obnovenia súdneho sporu medzi americkou firmou EuroGas a SR o 8 -22 miliárd dolárov za 
odňatie dobývacieho priestoru ložiska mastenca Gemerská Poloma, tu máme novú hrozbu od LE, ktorá je 
dcérskou spoločnosťou kanadskej spoločnosti Tournigen Gold. Dúfajme, že ďalšia dcéra spoločnosti Tournigen 
Gold – Kremnica- Gold, s r.o. nebude podobne vymáhať „ušlý zisk“ z možnej ťažby zlata a striebra ložiska 
Kremnica-Šturec, ktorého prieskum tiež v nedávnej minulosti realizovala. 

Ako geológ som, pravdepodobne ako väčšina občanov – vlastníkov nerastného bohatstva, privítal novelu 
Ústavy SR z roku 2014 podľa ktorej sa článok 4 Ústavy rozšíril o vetu: „Slovenská republika chráni a zveľaďuje 
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toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a 
nasledujúcich generácií.“ 

Pravdepodobne toto rozšírenie článku 4 Ústavy spolu so skúsenosťami z praxe prieskumu a ťažby 
zahraničných aj domácich súkromných spoločností motivovali troch poslancov Mostu-Híd, aby podali návrh 
novely Geologického zákona. Podľa ich návrhu by MŽP SR nebolo povinné určiť prieskumné územie každému 
žiadateľovi, pokiaľ by to bolo v rozpore s čl.4 Ústavy a zároveň bez súhlasu vlastníkov nehnuteľností a bez 
súhlasu orgánov samosprávy. 

Zároveň je logické očakávať podobný krok aj od MH SR, ktoré by malo novým Banským zákonom naplniť 
rozšírené znenie čl.4 Ústavy. Svoj postoj som vyjadril v blogu „Slovensko potrebuje nový Banský zákon“ 
(19.9.2015). 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Univerzál Lošonský sa dohodol na Spiši na otvorenej zmluve 
[17.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 
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Dres Spišskej Novej Vsi si v novej basketbalovej sezóne oblečie aj slovenský reprezentant Pavol Lošonský. 

Skúsený 30-ročný univerzál podpísal na Spiši otvorený kontrakt do konca kalendárneho roka 2018. 
Lošonský sa prakticky ihneď zapojí do prípravných zápasov. Premiéru v modro-bielom drese si odbije na 

českom “tripe”, kam Spišiaci odchádzajú už 18. septembra. 
"V prípade ponuky zo zahraničia môžem odísť kedykoľvek bez nároku na odstupné. Ak by o mňa počas tohto 

obdobia prejavil záujem slovenský tím, v zmluve mám tzv. buy-out klauzulu, ktorá je však zanedbateľná. Zatiaľ 
chcem byť v tréningovom procese a pomôcť Spišiakom, ako sa len bude dať,“ skonštatoval Lošonský na webe 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

Z príchodu 203 cm vysokého odchovanca pezinského basketbalu má veľkú radosť aj tréner Spišiakov 
Georgios Bitzanis. 

“Potrebovali sme ešte jedného hráča, ktorý by nám dal niečo naviac. A presne to Lošonský spĺňa. Má za 
sebou výborné sezóny v rôznych ligách ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a potrebné skúsenosti. 
Môže hrať na pozícii 4 a 5, čo je pre nás veľkým prínosom.” 

"Trénuje s tímom už 15 dní a dokázal absorbovať a pochopiť našu filozofiu. Chcem poďakovať manažmentu 
za energiu, ktorú vynaložili, aby podpísali hráča takýchto kvalít.“ 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Finále 
1 
X 
2 
BK Levickí Patrioti Levice 
80 : 81 
KB Košice Košice 
(13:23, 26:16, 21:25, 20:17) 
KB Košice Košice 
79 : 82 
BK Levickí Patrioti Levice 
(17:18, 23:26, 19:14, 20:24) 
BK Levickí Patrioti Levice 
72 : 66 
KB Košice Košice 
(24:15, 16:19, 18:18, 14:14) 
KB Košice Košice 
77 : 81 
BK Levickí Patrioti Levice 
(16:20, 20:18, 10:23, 31:20) 
BK Levickí Patrioti Levice 
81 : 66 
KB Košice Košice 
(15:14, 28:20, 19:16, 19:16) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 
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24. Skvelé lákadlá v Spišskej Novej Vsi: Tie jednoducho musíte zažiť aj vy 
[17.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Zoznámte sa s nimi. Naša redakcia vybrala hneď niekoľko lákavých akcií, ktoré počas týždňa budú v Spišskej 
a radíme ich zažiť. 

Filmový klub PROJEKT 100 / Vlasy 
18. septembra o 19:00, kino Mier 
Jeden z najvýznamnejších muzikálov druhej polovice 20. storočia vznikol pod taktovkou Miloša Formana. Je 

politickým dielom kritizujúcim spoločnosť, odsudzujúcim vojnu vo Vietname. Zároveň je to film vyzývajúci hippies 
postaviť sa proti konzervatizmu. Sleduje príbeh Clauda Bukowskeho, ktorý opúšťa rodinný ranč v Oklahome a 
odchádza do New Yorku, kde spoznáva mladého rebela Bergera a jeho skupinu kamarátov. Film sa bude 
premietať pri príležitosti 85. narodenín režiséra Miloša Formana. 

Nenávidím 
20. septembra 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
Uletenú zábavnú jazdu o našej nie veľmi zábavnej každodennosti ponúkne vo štvrtok podvečer Divadlo 

Kontra. One-man show, pri ktorej sa budete smiať, až budete plakať… 
Ženy online: Millefiori / Keramika 
21. septembra 2018 od 16:00, Galéria umelcov Spiša 
Galéria umelcov Spiša pripravila tvorivé dielne pre ženy, kde si môžete vyskúšať dekoráciu predmetov (misy, 

vázy) z niekoľkých druhov farebných hlín – výtvarný workshop sa bude konať pod vedením skúseného lektora a 
výtvarníka Petra Smika. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
21. septembra 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Spišské divadlo v piatok uvedie obľúbenú komédiu. Diváci si môžu pozrieť predstavenie o ľúbostnom 

trojuholníku zo Sepešoviec poprepletanú humornými dialógmi v spišskom nárečí. 
Spišská burza starožitností a kuriozít 
22. septembra 2018 od 8:00, trhovisko / sídlisko Východ 
V sobotu si prídu na svoje milovníci retro kúskov či rôznych zberateľských predmetov. Na starom trhovisku sa 

uskutoční pravidelná Spišská burza starožitností a kuriozít, kde môžete predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti 
a predmety minulých čias. 

Dni gamingu 
22. – 23. septembra 2018, Športová hala 
V Spišskej sa počas víkendu môžete tešiť na super atmosféru a veľa zábavy. Záštitu nad týmto premiérovým 

podujatím v našom meste prevzal primátor a pri organizácii budú spolupracovať viaceré mládežnícke organizácie. 
Hráči si počas dvoch dní zasúťažia v rôznych kategóriách o hodnotné ceny. Môžete sa tešiť na hry ako CS:GO 
(5v5), League of Legends (5v5), Hearthstone, Clash Royale a Fortnite, ktoré sa budú hrať vo vnútri haly. Na 
vonkajšom ihrisku bude pripravená chillzóna, kde budu prebiehať rôzne súťaže a v priestoroch chodby rôzne 
stánky. 

Literasa 
22. septembra 2018 o 15:00, Kaviareň eLAra 
Literárno-hudobná terasa kaviarne sa opäť zaplní v sobotu popoludní, kde svoju novú knihu predstaví Tomáš 

Repčiak. Prezentácia knihy pod názvom Zobrané z PC bude spojená s programom a autogramiádou. 
Spiš v dramatických udalostiach 20. storočia 
22. septembra 2018, Múzeum Spiša 
Na sobotu večer pripravilo Múzeum Spiša prehliadku pod názvom Spiš v dramatických udalostiach 20. 

storočia v Provinčnom dome. Prvý vstup bude o 18:00, druhý o 20:00 hod. V rámci prehliadky o 19:00 hod si 
môžete vychutnať koncert piesní Karla Kryla v podaní Martina Pižema. 

Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
23. septembra 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Príbeh chudobného Plavčíka, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, 

aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou si budete môcť pozrieť v nedeľu popoludní. 
Príďte sa pozrieť, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek prekoná nástrahy a prekážky zlého kráľa. Dozviete sa, že 
vytrvalosť, dobré srdce a láska, sú tou najmocnejšou zbraňou proti zlu a pýche. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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25. Florbal: Majster Tsunami zdolal Snipers 
[17.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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Obhajca majstrovského titulu Tsunami Záhorská Bystrica uspel aj v druhom zápase novej sezóny mužskej 
extraligy vo florbale, keď v sobotu v bratislavskom derby zdolal nováčika Fat Pipe Snipers 3:1. 

Na čele tabuľky je spolu s ďalšími dvoma šesťbodovými klubmi z Košíc. Z nich najlepšie skóre má po 2. kole 
FK Florko Košice, ktorý v nedeľu rozstrieľal FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6. V drese vicemajstra dal 

Martin Kátlovský osem gólov, ku ktorým pridal dve asistencie. Kolo uzavrie o týždeň duel medzi ŠK Lido 
Prírodovedec a iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava (v nedeľu 23. septembra o 14.00 h). 

Extraliga mužov - 2. kolo: 
TJ A-FbO Nižná – 1. FBC Florbal Trenčín 7:4 (2:1, 4:1, 1:2) 
Góly: 13., 35. a 46. Medžo, 10. a 28. Regely, 25. a 29. Latka - 1., 25. a 44. P. Bičan, 53. J. Bičan 
Tsunami Záhorská Bystrica – Fat Pipe Snipers 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) 
Góly: 10. Kovaľ, 19. Kubovič, 27. Horecký - 29. Slušný 
FBC Mikuláš Prešov – FaBK ATU Košice 4:14 (1:2, 0:6, 3:6) 
Góly: 8. a 43. Aštary, 51. Bory, 55. Fedor - 13., 19., 40. a 46. Navrátil, 43. a 52. Kozej, 49. a 52. Szabó, 38. a 

60. Bučko,22. Tokarský, 26. Bezeg, 35. Kročko, 37. Németh 
FK Florko Košice – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17:6 (5:2, 4:2, 8:2) 

Góly: 5., 9., 26., 55., 55., 58., 59. a 60. Kátlovský, 9. Hrabčák, 11. Frankovič, 19. Konečný, 23. Grich, 25. 
Marčák, 31. a 38. J. Blaško, 36. a 58. L. Blaško - 16., 19. a 56. Koščo, 36. Vadovský, 37. Rády, 44. Ondas 

Predohrávka - štvrtok 13. septembra: 
FBK AS Trenčín – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 6:5 
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