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Spišská Nová Ves 
 

1. Riaditeľ školy v Rudňanoch šoféroval opitý 
[19.09.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; rob] 

 
 



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. 

Riaditeľa stíhajú na slobode 
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. „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. (rob) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. “Vo vzoroch máme neskutočné bohatstvo.” Slovenská umelkyňa tvorí 

čarovné ornamentny 
[19.09.2018; hnonline.sk; carovne-slovensko; 00:00; Veronika Mráziková] 

 
https://hnonline.sk/carovne-slovensko/1810130-vo-vzoroch-mame-neskutocne-bohatstvo-slovenska-
umelkyna-tvori-carovne-ornamentny 

 
 

Tradičné ľudové ornamenty dnes aj vďaka Eve Velty opäť ožívajú. Krásne vzory sa jej zachovali po starej 
mame, rovnako ako umelecké meno. 

„Toto som ešte nerobila, to mi určite pôjde,“ je motto nielen obľúbenej šibalskej detskej hrdinky Pipi Dlhej 
Pančuchy, ale aj Evy Velty z Novej Bane. Niečo z tohto akčného dievčaťa je naozaj aj v našej slovenskej 
umelkyni. Privítala nás na dvore rodinného domu v Partizánskom, kam sa práve sťahujú - v ôsmom mesiaci 
tehotenstva. A ako inak - v oblečení s ľudovými vzormi. 

Originálne produkty 
Eva je vyštudovaná sociálna pracovníčka a kým sa dostala k slovenskej ľudovej tvorbe, robila aj obchodnú 

zástupkyňu. Už takmer štyri roky sa však venuje úplne inej činnosti. Jej ornamenty dnes zdobia mnohé 
šperkovnice tričká, tenisky, diáre, ale aj steny či dokonca hokejovú brankársku prilbu. Eva nám trpezlivo - rovnako 
ako postupuje aj pri maľovaní - vysvetľuje, aká cesta ju k nim priviedla. K výtvarníctvu nikdy neinklinovala, no k 
tradičným vzorom sa dostala vďaka svojej starej mame Helene Veltyovej, ktorá ešte ako mladé dievča kreslila 
ornamenty. „Bolo to jej prvé zamestnanie. Jej otec raz prišiel domov, či by sa nechcela zamestnať v maliarni, že 
berú šikovné dievčatá.“ 

U podnikateľa Škapu nastúpila v maliarni keramiky v Seredi v 40. rokoch. Zdobili hlavne keramiku, špecifický 
bol čierny podklad a krásne bohato tieňovaný ornament. Vo firme bola len dva roky, keď sa vydala a presťahovala 
do Novej Bane, potom už takmer vôbec nemaľovala. „V kuchyni mala krásny tanier s ornamentmi a občas nám 
niečo nakreslila do pamätníka, inak sa tomu vôbec nevenovala.“ Evu však naučila šiť, vyšívať i háčkovať. „Rada 
som pri nej posedávala. Ako jediná z vnúčat som mala vzťah k ručným prácam, vždy sme so starkou niečo robili. 
A posledné boli ornamenty.“ Spolu so sestrou starkú prehovorili na sklonku jej života v 86-tich rokoch. Kúpili jej 
farby, podkladom natreli krabicu a Eva sa pri nej učila. „Starká potom od jari do Vianoc maľovala. Zachovali sa mi 
vzory, ktoré si pamätala… Po takom dlhom čase ich však už nebolo toľko. No každému stihla niečo urobiť a 
rozlúčiť sa.“ 

Keď starká zomrela, pokračovala v maľbe ornamentov sama. „Až vtedy som si uvedomila, aké je to bez nej 
ťažké.“ Po ornamentoch však ďalej pátrala, išla na miesto, kde pracovala jej starká. Pomohla jej aj riaditeľka 
múzea v Seredi. Zistila tiež, že jej stará mama bola jediná, o ktorej sa dodnes podľa mena vie, že v spomínanej 
maliarni pracovala. Stretla sa aj s dcérou podnikateľa Škapu, ktorá stále žije v dome, kde jej starká robila, a 
objavila v ňom dokonca maľované skrine a vázy, čím sa Eva dostala k ďalším vzorom. „Pre mňa to bolo úplné 
bohatstvo. Stále pátram po tom, odkiaľ tie vzory pochádzajú. Vtedy ich prekresľovala pani majstrová.“ Hovorí, že 
tieto ornamenty možno len ťažko niekam zaradiť, našli však podobné vzory. Ornamentovými územiami, kde sa 
najviac maľovalo, boli Morava a západné Slovensko. 

Okrem jej starkej, podľa ktorej si aj zmenila meno na Velty (starká bola Veltyová), ju inšpiruje tiež známy 
výtvarník Štefan Leonard Kostelničák, rodák zo Spišskej Novej Vsi, ktorý sa narodil na konci 19. storočia. „Bol to 

majster ornamentiky a jeho tvorbu by sme mali študovať.“ Anna Kostelničáková, jeho príbuzná, v snahe, aby sa 
naňho nezabudlo, vydala o ňom aj knihu s názvom Čaro ornamentu. Krásne vyzdobil napríklad Pittsburskú 
dohodu, ktorú podpísali 31. mája 1918 v rovnomennom americkom meste zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, 

https://hnonline.sk/carovne-slovensko/1810130-vo-vzoroch-mame-neskutocne-bohatstvo-slovenska-umelkyna-tvori-carovne-ornamentny
https://hnonline.sk/carovne-slovensko/1810130-vo-vzoroch-mame-neskutocne-bohatstvo-slovenska-umelkyna-tvori-carovne-ornamentny


Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s T. G. Masarykom, a ktorá schvaľovala spojenie 
Slovákov a Čechov v spoločnom štáte. Eva na toto dedičstvo náhodou natrafila na Dni otvorených dverí v 
žrebčíne v Topoľčiankach. „Zablúdili sme do múzea a našli sme krásne zarámovanú Pittsburskú dohodu, aj keď 
to bola kópia.“ Jeho rukopis nesie i ďalší významný štátny dokument, a to Martinská deklarácia (Deklarácia 
slovenského národa) prijatá 30. októbra 1918 v Martine, ktorou sme sa prihlásili k spoločnému štátu Čechov a 
Slovákov. 

Navonok jednoduchý ťah štetcom 
Ornamenty svojej starej mamy si pozná, sú špeciálne maľované. „Z hrubšej čiary sa ide do tenšej, z tohto 

ťahu sa poskladá všetko. Aj starká vždy hovorila, že to je ako taká skladačka, lebo sa to robí po jednotlivých 
farbách. Najskôr žltá farba a postupne krásne pribúdajú ďalšie.“ Najťažšie je podľa jej slov ovládať tenký štetec, 
naučiť sa ten ťah a urobiť najskôr hrubú a potom tenšiu líniu. „Najnáročnejšie bolo na začiatku predkreslenie 
vzoru. Trénovala som každý kvet, každý tvar. Teraz už kreslím od ruky.“ 

Ornamentika je náročná aj na čas, musíte byť nielen presní a precízni, ale i trpezliví. Maľba sa vrství, vzory sa 
tieňujú, treba počkať, kým vyschnú. Má to určitú postupnosť. Keď robíte čierny podklad, dáte minimálne dve 
vrstvy. Aj vzory sa robia z niekoľkých vrstiev. „Čierny podklad je beťár, chce to vždy aj vrstvu bielej, či už pod 
červenú alebo pod žltú farbu. Nie je to tak, že si rovno namaľujem žltú a vidno mi ju, to vôbec. Človek sa učí na 
každom predmete, ale to sú tie vzácne skúsenosti umelca.“ Najskôr sa robia pestré farebné kvety a potom 
“trávička”, lístky a stonky. „Tá už je za odmenu, viete, že sa chýlite ku koncu,“ smeje sa Eva. 

Rôzne materiály 
Eva Velty maľuje na drevo, sklo, textil či kožu, ale napríklad i na keramické hrnčeky. Spôsob maľby je ten istý, 

musí však prispôsobiť farby. Keď maľuje vonku, napríklad na steny domov, musí myslieť na to, že na miesto bude 
pražiť slnko i pršať. Každý materiál je špeciálny, často je to o nepretržitom skúšaní, inokedy jej pomôžu iní 
remeselníci či dokonca firmy, od ktorých farby kupuje. Tie si starostlivo vyberá, lebo sú lacnejšie, ktoré musí 
naniesť mnohokrát, a potom síce drahšie, no tie stačí pretrieť raz-dvakrát. Dnes už je slušne zásobená rôznymi 
farbami, no stačia jej tie základné, odtiene si mieša sama. 

V začiatkoch jej napríklad pri riedení farieb, ale aj vo výbere vhodnej literatúry, veľmi pomohla kamarátka, 
ktorá učila na umeleckej škole. Dnes učí aj Eva. Nielen na kurzoch Maliareň, ale i v školách. „Na gymnáziu mali 
tvorivé dielne. Bola som prekvapená, že to všetkých bavilo. Tie vzory máme niekde v sebe.“ Kreslila tiež s deťmi v 
škôlkach. Ľudí učí maľovať na rôzne výrobky a materiál, napríklad aj na tenisky, sklenené fľaše či šatky. „Cítim, 
že odovzdávať poznatky a zručnosti ornamentálnej maľby ďalej je moje poslanie. Niektorých to úplne chytí.“ 

Pomáha im v prvých ťahoch, no učí ich najmä takým spôsobom, aby doma vedeli pokračovať. Spomína si 
ešte na svoje vlastné prvotiny? Smeje sa, že keď si ich dnes porovná, hneď vidí rozdiel. Tanierik a šperkovnicu 
má dodnes odložené, ale tie sú jediné. Ostatné výrobky predala a robiť spôsobom, že si niečo odloží „do skladu“, 
nestíha. Je rada, že vybaví všetky objednávky. „Baví ma, že je to vždy niečo iné. Nebavilo by ma maľovať 
dvadsať tričiek za sebou, mám rada originály ”špeciálne projekty" (kožuch, hokejovú prilbu, dvojmetrové 
veľkonočné vajce a pod.). Keď robím diáre, nikdy nie sú rovnaké. Radšej nech ich je menej, ale nech je každý 
originál.“ 

Spomedzi všetkých výrobkov, ktoré Eva vyzdobila, nás zaujala hokejová prilba, ktorú maľovala pre brankára z 
Levíc. „Je hrdý Slovák a chcel mať prilbu bohato ozdobenú slovenským ornamentom. Bol to ťažký materiál. 
Tvrdý, oblý, samá diera, na to sa veľmi ťažko predkresľovalo a maľovalo. Dala mi zabrať,“ spomína Eva. Na 
rozdiel od maľovania ornamentov napríklad na drevený podklad musela v tomto prípade pracovať v rukavičkách, 
aby nemala mastné ruky, a zohnala si vhodné výtvarné pomôcky. „Keď som kreslila vrch, tam, kde som oprela 
ruku, som si zároveň mazala predkreslený vzor, musela som ísť postupne, najskôr vrch a potom boky. Statočne 
ma vytrápila, ale myslím si, že výsledok stojí za to.“ 

Eva ľudové vzory maľuje aj navrhuje, vydala tiež maľovanky Ľudové ornamenty. „V živote som neilustrovala a 
keď ma oslovili, tak som si povedala, že to zvládnem.“ Jednej klientke robila aj návrh na tetovanie - náramok na 
ruku. 

Mnohí jej výrobky kupujú ako darček, keď idú k niekomu do zahraničia a chcú priniesť niečo slovenské - 
napríklad fľaše s našou pálenkou s ľudovým vzorom. Robila aj rôzne drobné predmety pre hostí na svadbu. „Baví 
ma, že ľudia vymýšľajú a ja musím zistiť, ako sa to dá.“ Má radosť, že sa vraciame k našim tradíciám a k 
predkom. Ale ornament je dôležité študovať a neurobiť z neho gýč. „Vo vzoroch máme neskutočné bohatstvo, 
inšpirujme sa tým naším. Chcem zachovať ornamentálnu maľbu, lebo je zabudnutá, keď som si o nej hľadala 
informácie, nenašla som takmer nič. Najznámejší je vajnorský ornament, je naším nehmotným kultúrnym 
dedičstvom. Tam sú aj odborníčky, ale inak skoro nič.“ 

Ešte by chcela maľovať nábytok či venovať sa grafike. Jej snom je raz mať dielňu a ateliér, kde by mohla 
pracovať. Do rodiny im však o chvíľu pribudne k 16-ročnej Daniele ďalšia dcéra. A keďže termín sa blíži, 
najbližšie si plánuje pomaľovať šatku na nosenie bábätka. Je totiž rovnako aktívna ako bývala jej stará mama. 
„Maľovanie je pre mňa relax. Pustím si audioknihu a zabudnem, kde som. Vnorím sa do svojho farebného 
kvetinového sveta.“ 

Postup: 
1. Eva si obrázok najskôr predkreslí ceruzkou, až potom nasleduje samotná maľba so štetcom. 
2. Z hrubšej čiary ide do tenšej, s navonok jednoduchým ťahom sa účastníci jej kurzov poriadne potrápia. 
3. Každou farbou je ornament krajší a krajší. No namiešať ten správny odtieň vôbec nie je jednoduché, je to 

umenie. 
4. Na záver už domaľuje len “trávičku” a nádherný ľudový vzor je na svete. 

[Späť na obsah] 



 
 

3. Slovenský pohár v cestnej cyklistike doputoval do Levíc 
[19.09.2018; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; (JM)] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/20915229/slovensky-pohar-v-cestnej-cyklistike-doputoval-do-levic.html 

 
 

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 uskutočnila 
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. 

Prečítajte si tiež:Levické volejbalistky odohrali prvý prípravný turnaj 
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] 

 
 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (19. septembra): Cristiano Ronaldo sa vracia do 

Španielska, v akcii aj Slovan 
[19.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/356517/sportove-udalosti-dna-19-septembra-cristiano-ronaldo-sa-vracia-do-
spanielska-v-akcii-aj-slovan/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. V Lige majstrov sa dnes predstaví Viktoria Plzeň aj s tromi Slovákmi, Cristiano Ronaldo zažije súťažný 
návrat do Španielska a debut v Lige šampiónov vo farbách „Bianconeri” a hokejový Slovan sa pokúsi ukoristiť 
ďalšie víťazstvo v KHL. 

futbal - Slovnaft Cup: 
4. kolo: 
16:00 TJ Tatran Chlebnice - FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
futbal - Liga majstrov: 
1. kolo skupinovej fázy: 
18:55 Ajax Amsterdam - AEK Atény 
18:55 Šachtar Doneck - TSG 1899 Hoffenheim 
21:00 Benfica Lisabon - Bayern Mníchov 
21:00 Manchester City - Olympique Lyon 
21:00 Viktoria Plzeň - CSKA Moskva / ONLINE >> 
21:00 Real Madrid - AS Rím / ONLINE >> 
21:00 Valencia CF - Juventus FC / ONLINE >> 
21:00 Young Boys Bern - Manchester United / ONLINE >> 
futbal - talianska Serie A: 
dohrávka 1. kola: 
19:00 Sampdoria Janov - ACF Fiorentina 
hokej - slovenská Tipsport Liga: 
vložený zápas 5. kola: 
18:30 DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Orange 20 / NAŽIVO >> 
hokej - slovenská St. Nicolaus 1. liga: 
3. kolo: 
17:30 MHK Humenné - HK Dukla Michalovce 

https://mylevice.sme.sk/c/20915229/slovensky-pohar-v-cestnej-cyklistike-doputoval-do-levic.html
https://sport.aktuality.sk/c/356517/sportove-udalosti-dna-19-septembra-cristiano-ronaldo-sa-vracia-do-spanielska-v-akcii-aj-slovan/
https://sport.aktuality.sk/c/356517/sportove-udalosti-dna-19-septembra-cristiano-ronaldo-sa-vracia-do-spanielska-v-akcii-aj-slovan/


18:00 HC Bratislava - MHC Nové Zámky „B” 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK ’95 Považská Bystrica - HK Martin 
18:00 HC Prešov - HK Skalica 
18:00 HC Topoľčany - HK Gladiators Trnava 
hokej - KHL: 
11:30 Amur Chabarovsk - HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
11:30 Admiral Vladivostok - Dinamo Riga 
13:30 Červená hviezda Kchun-lun - CSKA Moskva 
17:30 Jokerit Helsinki - Metallurg Magnitogorsk 
18:30 HK Soči - Avtomobilist Jekaterinburg 
18:30 Spartak Moskva - Traktor Čeľabinsk 
hokej - NHL - príprava: 
1:00 Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins 
1:00 Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 
1:00 New York Islanders - Philadelphia Flyers 
1:00 Washington Capitals - Boston Bruins 
1:30 Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 
1:30 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 
2:30 Dallas Stars - St. Louis Blues 
3:00 Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 
4:00 Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 
4:30 Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 
4:30 San Jose Sharks - Anaheim Ducks 
4:30 Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 
13:30 Boston Bruins - Calgary Flames 
vo štvrtok ráno: 
1:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 
1:00 New York Rangers - Philadelphia Flyers 
1:30 Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins 
1:30 Montreal Canadiens - Florida Panthers 
1:30 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 
2:00 Minnesota Wild - St. Louis Blues 
4:00 Vancouver Canucks - Calgary Flames 
tenis - ATP Petrohrad: 
Osemfinále: 
12:00 Martin KLIŽAN - Fabio Fognini 
tenis - WTA Tokio: 
Osemfinále: 
4:00 Naomi Osaková - Dominika CIBULKOVÁ 
hádzaná - Slovenský pohár mužov: 
Osemfinále (hrá sa na jeden zápas): 
19:00 MHK Piešťany - HK Agro Topoľčany 
stolný tenis - Majstrovstvá Európy: 
Muži: 
14:15 Samuel Novota - Marko Jevtovič 
15:55 Alexander Valuch - Denislav Kodjabashev 
Ženy: 
10:45 Eva Ódorová - Celia Silvová 
12:25 Tatiana Kukuľková - Izabela Lupuleskuová 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Dni cyklistiky na Spiši 
[18.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 28; JÁN TOMŠÍK] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnili Dni cyklistiky, ktoré prilákali množstvo pretekárov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V roku 750. výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi organizoval 

Cykloklub v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, odd. školstva, okresnou políciou, mestskou políciou, 

klubom mladých pri centre voľného času, 49. ročník majstrovstiev Slovenska v časovke do vrchu. Uskutočnil sa 
za účasti 236 organizovaných pretekárov a na 63. ročníku kritérijnej ligy O štít mesta Spišská Nová Ves si 

zmeralo sily 231 cyklistov. 
Počasie akoby splnilo želanie organizátorov. Neboli žiadne pády a úrazy aj napriek tomu, že organizátori 

zabezpečili rýchlu zdravotnú pomoc. Súčasťou oceňovania bolo aj vyhodnotenie Slovenského pohára, ktorého sa 



zúčastnili aj zväzoví funkcionári. Ceny odovzdávali Ľuboš Chren, predseda komisie cestnej cyklistiky SCZ , 
riaditeľ pretekov Ing. V. Spišák a Mgr. Jozef Kačenga, predseda komisie pre šport, kultúru a dotácie. 

Celé podujatie zhodnotil tajomník Cykloklubu Spiš Anton Rusnák. „Preteky Dni cyklistiky na Spiši sú najstaršie 
na Slovensku. Príprava a realizácia bola náročná, ale veľmi vydarená. Prialo nám počasie, pretekári dosahovali 
veľmi pekné výsledky. Myslím si, že poverenie Spišskej Novej Vsi zo strany SZC nebolo náhodné, bola tu určitá 

dôvera, ktorú sme potvrdili celkovým priebehom v oboch dňoch. Potešilo nás, že SZC nás po dvoch rokoch opäť 
poveril organizovaním MS v časovke do vrchu. Chceme poďakovať za pomoc nielen mestu Spišská Nová Ves, 

ale aj sponzorom hlavne zo strany bývalých cyklistov mesta. Možno by sme mohli mať ešte viac cyklistov, ale 
akcia televízie Joj nám narušila program v druhom dni pretekov. Vypadla nám súťaž neorganizovaných cyklistov. 
Potešilo nás, že sa naši mladí cyklisti v súťaži do vrchu nestratili. Klaudia Varšová v kategórii žiačky obsadila prvé 
miesto, Nora Jenčušová (kadetka) zo Schwabik Cycling CEA skončila v súťaži do vrchu na druhom mieste a v 
kritérijnej lige obsadila štvrté miesto, Jakub Husár v kategórii mladších žiakov v časovke do vrchu skončil na 
treťom mieste. Spiš dobre reprezentovali aj Samuel Husár a Pavol Rovder." 

JÁN TOMŠÍK 
Foto: 
Cyklistické preteky. FOTO: Archív 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Prešovské trhy a parkúrové preteky: Šikovnosť a elegancia koní tešili 

Prešovčanov 
[18.09.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 3; MÁRIA PIHULIČOVÁ] 

 
 

Lokalitu niekdajšieho jazdeckého areálu opäť zaplnili jazdci na svojich tátošoch. 
PREŠOV. Právom daný prívlastok „koňare", aký patrí k Prešovčanom, znova potvrdili domáci i cezpoľní počas 

tretieho septembrového víkendu. V priestoroch 4 Šport Areálu na Sídlisku 3, v niekdajšom jazdeckom areáli, sa 
po roku opäť konali Prešovské trhy a parkúrové preteky. 

Kým piatok akcii kvôli počasiu veľmi neprial, sobota a nedeľa návštevnosť vynahradili. 
Pestrá ponuka predavačov 
Trhy tento rok znova priniesli desiatky stánkov s rôznymi spotrebnými i dekoračnými výrobkami. 
Ručne vyrábané kapsy a kabely, drevené maličkosti, rôzne oblečenie, medovníky, korenie či domáci burčiak i 

pečená klobása dotvárali celkovú atmosféru trhov. 
Deti zas potešili nielen kolotoče, ale aj vozenie sa na minitankoch, pri ktorých sa kvôli neutíchajúcemu záujmu 

tvorili rady. 
I dažďa, i slnka 
Tí starší sa pristavovali pri mladom víne. 
„Áno, ľudia k nám radi prídu, veď nedať si koštovku burčiaku v tomto počasí by bol hriech," konštatoval jeden 

z predávajúcich. Počasie počas soboty a nedele bolo ako vymaľované, čo sa ale nedalo povedať o piatku. Tam 
trhy predčasne ukončil dážď. Podobne to bolo aj pri kultúrnom programe, keď skupina BB Country už na pódium 
v tento večer ani nevyšla. Ich predchodcovia, Ľudová hudba Stana Baláža, ktorá zahrala a zaspievala spolu s 
Krasotkami, si zas otestovali vernosť publika. Napriek vetru a dažďu tí najvytrvalejší vydržali až do konca 
koncertu. „Veľmi, veľmi si vážime týchto fanúšikov, bolo to fantastické publikum, ktoré napriek počasiu ostalo a 
vydržalo až do konca," tešil sa primáš kapely Stano Baláž. Viac kultúrneho programu si návštevníci už mohli 
pozrieť až od druhého dňa, keď už slnečné počasie organizátorom škrty cez plány nerobilo. 

Konská elegancia 
Veľkým pútačom podujatia sú nepochybne parkúrové preteky. Tie na tribúnu prilákali stovky divákov, ktorí sa 

mohli pokochať majstrovstvom jazdcov a ich koni. Prešov tento rok hostil už ôsmy ročník parkúrových pretekov. 
„Jazda na koni je znamenitý šport. Je potrebné, aby kôň dôveroval človeku a človek koňovi. Pritom lepšie kôň 

pozná človeka ako ten zviera," znelo počas toho, ako si na ploche mohli prítomní prezrieť tátošov, ktorí prišli zo 
širokého okolia. V metropole Šariša si zasúťažili nielen domáci jazdci, ale tiež aj hostia z Košíc, Rafajoviec, zo 
Spišskej Novej Vsi, Rožňavy, Lužan pri Topli, či dokonca aj spoza hraníc -z Poľska i Maďarska. Súčasťou 

Prešovských trhov bola okrem iného aj prehliadka automobilov. Ako však odznelo počas príhovorov, tieto 
dopravné prostriedky, ktoré nahradili zvieratá, predsa len nikdy nebudú ako kone. „V jednej veci sa autá na kone 
nikdy chytať nebudú - a to je práve ušľachtilosť koni," zneli slová, ktoré potvrdzoval pohľad na prehliadku týchto 
krásnych zvierat. 

MÁRIA PIHULIČOVÁ 
Foto: 
Tribúna 
Plnila sa množstvom zvedavcov. 
Na koňoch 
Bola to pastva pre oči. 
Nedeľné popoludnie Prilákalo množstvo domácich i cezpoľných. 

[Späť na obsah] 



 
 

7. Kto by chcel byť primátorom vo vašom meste? 
[18.09.2018; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 5; vrb;maj;jo] 

 
 

Voľby 2018 
Pozrite si, kto každý sa chce stať primátorom na východe. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. V utorok (11. 9.) o polnoci uplynul termín na podávanie kandidátok pre 

komunálne voľby, ktoré budú 10. novembra 2018. Pozrite si zoznam tých, ktorí podali svoju kandidatúru v danom 
termíne. 

V zoznamoch ešte môžu nastať zmeny, definitívne platné mená kandidátov pre voľby budú k dispozícii 
najneskôr 15 dní od vypršania termínu podania, teda 26. septembra 2018. Prešovský kraj 

Prešov 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA - Smer - SD, SNS, Most-Híd Ing. Richard Drutarovský -Spolu - občianska 

demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana Ing. Igor Dužda - Strana rómskej koalície - 
SRK Stanislav Grega - nezávislý JUDr. Pavel Hagyari - nezávislý Ing. František Olha - SaS, Sme rodina - Boris 
Kollár, Šanca, Demokratická strana Ing. Andrea Turčanová -KDH, OĽaNO, NOVÁ 

Bardejov 
O post primátora mesta Bardejov sa uchádza osem kandidátov. Ako informoval zapisovateľ mestskej volebnej 

komisie Miroslav Babej, sú medzi nimi štyria nezávislí kandidáti a štyria kandidáti s podporou politických 
subjektov. Ich mená ale zverejnia oficiálne až po ich zaregistrovaní. 

Kandidátmi by podľa informácií TASR mali byť: Milan Pi-lip (SaS, OĽaNO, Sme Rodina -Boris Kollár, Šanca, 
Spolu - občianska demokracia), Boris Hanuščak (Smer-SD, SNS a Most-Híd), Marián Matej (KDH), Andrej 
Gmitter, Stanislav Soroka, Juraj Bochňa (nezávislý), Stanislav Jurčišin a Pavol Gmitter. 

Humenné 
O primátorské kreslo v Humennom má záujem desať kandidátov, informovala Mária Míčková z tlačového 

referátu mesta. Zo spomínaného počtu sú tri ženy, zvyšok muži. Ako nezávislí chcú kandidovať štyria lúdia, 
ostatní s podporou politických strán. Mená oficiálnych kandidátov budú zverejnené až po ich zaregistrovaní 
mestskou volebnou komisiou. Zatiaľ sú známe tieto mená: Miloš Meričko - KDH, SaS, OĽaNO, Strana práce, 
SOĽ, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia, Michal Paraska (KSS), Peter Pipák (SNS), Miroslav 
Porochnavý -nezávislý, Vladimír Ragan -nezávislý, Jana Valová - Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených 
Slovenska, Slavéna Vorobelová - Národná koalícia, Miroslava Zajcevová - nezávislá. 

Medzilaborce 
Mgr. Jozef Capcara - nezávislý JUDr. Mária Gajdošová -Most-Híd Ing. Ivan Solej - SaS, Strana zelených, 

OĽaNO, Šanca, Progresívne Slovensko Ing. Vladisláv Višňovský -Smer-SD 
Levoča 
V meste Levoča má záujem o post primátora päť kandidátov, čo je o jedného viac ako pred štyrmi rokmi. 

Mená kandidátov budú oznámené po preskúmaní kandidátnych listín a registrácii kandidátov. 
Poprad 
Kandidátne listiny odovzdalo 13 kandidátov na post primátora a 133 kandidátov na poslancov mestského 

zastupiteľstva, informoval mestský hovorca Marián Galajda. Mená kandidátov budú oznámené po preskúmaní 
kandidátnych listín a registrácii kandidátov. 

Ako je však už známe, kandidatúru oficiálne ohlásil bývalý primátor Popradu Anton Danko, poslanec MsZ 
Ondrej Kafka, Igor Wzoš, predseda predstavenstva Tatravagónky Alexander Beľjajev či František Kornaj. 

Na zozname kandidátov sa podľa informácií agentúry SITA nachádza aj súčasný primátor Jozef Švagerko, 
podnikateľ Peter Dujava, občiansky aktivista Juraj Bednár, Jozef Hrubovčák či poslankyňa MsZ Anna 
Schlosserová. 

Sabinov 
Ján Fekiač - nezávislý Katarína Heredošová - OĽANO, SaS, NOVÁ, KDH Gabriel Huraj - nezávislý Martin 

Jurko - nezávislý Daniela Lenková - nezávislý Michal Repaský - nezávislý 
Snina 
Podľa informácie agentúry SITA sa zatiaľ neoficiálne hovorí o záujme deviatich kandidátov: Jozef Savka, 

Michal Vohár, Mária Todáková, Daniela Ga-landová, Marcela Pohlová, Martin Šebak, Štefan Janko, Dušan Hačko 
a Jozef Bujnovský. 

Stará Ľubovňa 
PaedDr. Michal Biganič, 60r. - nezávislý kandidát Jozef Kormaník, 64 r. - nezávislý kandidát PhDr. Ľuboš 

Tomko, 36 r. -nezávislý kandidát 
Stropkov 
JUDr. Ondrej Brendza, 45 r., nezávislý kandidát Jaroslav Berežný, 55 r., nezávislý kandidát Martin Rusin, 45 

r., nezávislý kandidát Mgr. Ján Škurla, 59 r., Národná koalícia 
Svidník 
Ján Holodňák - Smer-SD, SNS Marcela Ivančová - nezávislá Pavel Olejár - nezávislý Vranov nad Topľou 
Jozef Baran - Smer-SD a SNS Jozef Mihalčin - Kotleba - ĽSNS Pavol Molčan - nezávislý Ján Ragan - 

nezávislý Igor Šesták - KDH, OĽaNO, Sme rodina-Boris Kollár, NOVÁ a Spolu-OD 



Vysoké Tatry 
V meste Vysoké Tatry chce zabojovať o primátorský post osem nezávislých kandidátov a jeden za KDH. 

Mená kandidátov budú oznámené po preskúmaní kandidátnych listín a registrácii kandidátov. 
Košický kraj 
Košice 
Peter Antal, 44 r., nezávislý kandidát Alena Bašistová, doc. PhDr., PhD., 42 r., nezávislá kandidátka Ján 

Dečo, Ing., 56 r., nezávislý kandidát Jaroslav Džunko, RNDr., Ing., 67 r., nezávislý kandidát Richard Havrilla, Ing., 
52 r., nezávislý kandidát Štefan Horváth, MUDr., 63 r., Národná koalícia Džemal Kodrazi, 55 r., nezávislý kandidát 
Milan Lesňák, Ing., 38 r., nezávislý kandidát Viliam Novotný, MUDr., MPH, 45 r., Šanca Martin Petruško, JUDr., 
45 r., Smer-SD, SNS Jaroslav Polaček, Ing., 41 r., SaS, KDH, SMK-MKP, NOVÁ, OKS Ján Struk, 60 r., Strana 
moderného Slovenska (SMS) Miroslav Špak, 43 r., nezávislý kandidát Vladimír Vágási, Mgr., 56 r., Most-Híd 

Gelnica 
Ing. Jozef Papcun, SNS Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát 
Michalovce 
Marián Bilo, MUDr. - nezávislý Rudolf Cifrák - nezávislý Eva Copáková, Mgr. - NAJ -Nezávislosť a Jednota a 

Strana mladých ľudí Dušan Goda, MUDr. - nezávislý Milan Kaplán, Mgr. - OĽANO, SaS, Sme rodina - Boris 
Kollár, NOVÁ, Šanca, Spolu -občianska demokracia, Progresívne Slovensko Slavko Pavolko, Mgr. - nezávislý 
Erik Šibal, Ing., JUDr. - nezávislý Viliam Zahorčák - Smer-SD, SNS, Most- Híd, Strana zelených Richard Želinský 
- Kotleba -ĽSNS 

Rožňava 
Július Barkai, Ing., Sme Rodina - Boris Kollár, KDH, 43-ročný Matúš Bischof, Mgr., OKS, SaS, OĽaNO, 

NOVÁ, Spolu - občianska demokracia, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, 39-ročný Pavol Burdiga, 
Most - Híd, 52-ročný Michal Domik, nezávislý, 43-ročný Ján Lach, Ing., nezávislý, 59- ročný Ľubomír Takáč, 
nezávislý kandidát, 40-ročný 

Spišská Nová Ves 

Pavol Bečarik, Ing., 59 r., SNS, Smer-SD, Most-Híd Rastislav Javorský, Mgr., 46 r., KDH, OĽaNO, Spolu - 
občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna strana Oto Stettner, Mgr., 52 r., 
Slovenská národná jednota - strana vlastencov Miroslav Uhrin, 28 r., nezávislý kandidát 

Trebišov 
Marek Čižmár, PhDr., 43 r., nezávislý Slavomír Illeš, Ing., 54 r., Komunistická strana Slovenska Beáta 

Kereštanová, Mgr., 47 r., nezávislá Marián Kolesár, Ing., 51 r., Trebišov nahlas 
(vrb, maj.jo) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Krátko zo športu 
[18.09.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 27; FRK;LEŠ] 

 
 

* HOKEJ 
Vymenený káder 
Úvodné kolo prvej hokejovej ligy dopadlo pre Prešov podľa očakávania. Zo starého tímu neostal kameň na 

kameni, nový tím s novými hráčmi i novým logom musí zatiaľ nabrať skúsenosti. „Doma“ vo Zvolene podľahol v 
ouvertúre Spišskej Novej Vsi 2:5. O prešovské góly sa postarali Lamáč a Novotný. Káder Prešova v tejto 

sezóne: brankári – Babik, Marcinek, obrancovia – N. Kováč, Nociar, Rudy, E. Török, Dubina, Gábor, útočníci – K. 
Lupták, Hrabčák, P. Halama, Lamač, Magdolen, Miščík, M. Novotný, D. Novák, Tužinský, Stena, Iždinský. 
Väčšina z hráčov je v juniorskom veku. 

* FUTBAL 
V pohári (asi) so Žilinou 
Futbalisti 1. FC Tatran Prešov stále majú nádej na Európsku ligu, v Slovenskom pohári Slovnaft Cup s 

odretými ušami prešli do 4. kola. V ňom sa fanúšikovia môžu tešiť na dobrý futbal proti kvalitnému súperovi, 
Prešov bude hostiť fortunaligový klub MŠK Žilina. Stopercentne isté to nie je, Žilina musí prejsť cez prekážku, 
ktorá sa z papierového pohľadu javí hladko zdolateľná, a tou je celok TJ Tatran Krásno nad Kysucou. 

* VOLEJBAL 
Vysokoškolská liga 
Štartuje Vysokoškolská volejbalová liga pod záštitou Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. Hrací 

deň je utorok, ten prvý je 25. september. Čas na nahlásenie súpisiek sa teda kráti. 
* HÁDZANÁ 
Nevydarený štart sezóny 
Hádzanárky ŠŠK Prešov mali výbornú vlaňajšiu sezónu, keď štartovali v československej MOL lige a v 

národnom play–off získali bronzové medaily. Nová sezóna ale nezačala dobre. Ešte ani poriadne neodštartovala 
a už sa im rozsypala pre maródku zostava. Úvodné dva duely zverenkám nového kouča Maroša Vikartovského 
nevyšli. Po očakávanej prehre v Moste neuspeli ani v Plzni. „Nechcem, aby to vyznelo ako lacná výhovorka, no 
pravdou je, že za výsledkami je predovšetkým obrovská maródka. Harčarufková a Pavúková majú problémy s 
kolenami, Vencurikovú trápia bolesti v oblasti krížov, zlomeniny končatín postihli Dvorščákovú a Ratvajskú, 



Belušková má ťažkosti so zápästím a v Plzni sa zranili aj Šutranová s Puzderovou,“ opísal situáciu prezident 
klubu Peter Šutran. Ak k tomu prirátame odchody hráčok, niet sa čomu čudovať. „Neostáva nám však iné, než sa 
s tým nejako vyrovnať,“ nezložil zbrane P. Šutran. (FRK, LEŠ) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Smetanovci pod Tatrami 
[18.09.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 28; PA] 

 
 

Minulý týždeň obec Gánovce a atletický klub Steeple Poprad zorganizovali už šiesty ročník Ganrun v 
cezpoľnom behu v rámci osláv Dňa obce Gánovce. Bežalo sa v kategóriách detí, žiaci, dorastenci, muži a ženy. 

Novinkou tohtoročného štvrtého ročníka bol beh zdravia na 3 kilometre a zmiešaný beh – 3 kilometre ženy a 
4,7 kilometra muži. Trať hlavného behu merala 7,7 kilometra. Bežalo sa po asfalte a poľnou cestou. Celkove 
štartovalo 152 bežcov, z toho v hlavnom behu 73 bežcov. Behu sa zúčastnili aj Marek a Miroslav Smetanovci z 
Medzilaboriec. Marek Smetana v kategórii dorastencov na 3 000 metrov obsadil druhé miesto a Miroslav na trati 
7,7 kilometra celkovo obsadil 15. miesto a v kategórii „C“ obsadil štvrté miesto. 

Výsledky: 
Dorastenky: 1. Gabriela Grigerová, Gánovce. 
Dorastenci: 1. Adam Galina, Prešov, 2. Marek Smetana, Medzilaborce. 
Muži kategória „A“: 1. Vladimír Majerčák, Harichovce. 
Muži kategória „B“: 1. Jozef Dubašák, Poprad. 
Muži kategória „C“: 1. František Dlugosz, Poľsko, 4. Miroslav Smetana, Medzilaborce. 
Muži kategória „D“: 1. Milan Hrušovský, Spišská Nová Ves. 

Ženy kategória „E“: 1. Denisa Martonová, Krompachy. 
Ženy kategória „F“: 1. Renáta Grešová, Gánovce. 
Ženy kategória „G“: 1. Tatiana Velesová, Jaklovce. 
Beh zdravia – 3 000 m, muži: 1. Milan Marton, Hôrka. 
Beh zdravia – 3 000 m, ženy: 1. Monika Ivanová, Poprad. 
Štafeta 3x4,7 – žena, muž: 1. Laura a Pavol Brejčákovci, Poprad. 
„Štartovalo sa na futbalovom ihrisku, cez časť obce po asfalte a von z obce sa bežalo po poľnej ceste. Trať 

bola dosť náročná. Preteky bol dobre zorganizované. Bola to dobrá príprava na Medzinárodný maratón mieru v 
Košiciach,“ konštatoval Miroslav Smetana z Medzilaboriec. (PA) 

Foto: 
Miroslav Smetana s číslom 500 na štarte pretekov. FOTO: M. SMETANA 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Spišská v domácej premiére víťazne 
[18.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 26; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

Hokejisti HK Spišská Nová Ves vykročili do novej sezóny víťazne. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rámci druhého kola 1. hokejovej ligy privítali Spišiaci na domácom ľade ambicióznu 

Bratislavu. Zverenci trénera Turana si na svoje konto pripísali druhú výhru v sezóne. 
HK Spišská Nová Ves – HC Bratislava 2:1 pp 
Góly: 38. Zwick (Nagy, Vantroba), 65. Kyčák (Krmenčík, Halász) – 3. Prokop (Šalka, Musliu), HK Spišská 

Nová Ves: Surák – Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Turan, Krmenčík – Findura, Nagy, Olejník – Halász, 

Koky, Zwick – Šebest, Macko, Štrauch – Soveľ, Pastucha, Kyčák, HC Osmos Bratislava: Němec – Valjent, 
Kuzmín, Juriga, Ficel, Guoth, Pavešic, Čech, Vidovič – Klučiar, Kalináč, Danišovský – Musliu, Prokop, Šalka – 
Mikolášek, Kratochvíla, Ondris – Puš, Bednarič, Brodek 

Novovesskí hokejisti sa najbližšie na domácom ľade predstavia v piatok 21. septembra v stretnutí proti HC 
Topoľčany. 

JAKUB BOBOVIČ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Pohronie ešte nepoznalo premožiteľa, zdolalo aj Prešov, Dukla odohrala 

veľmi smoliarsky zápas 
[18.09.2018; Zvolensko-Podpolianske noviny; s. 30; (SČ;JI;VH)] 



 
 

FK Pohronie - Tatran Prešov 2:1 (0:0) 
l Góly: 70. Pellegrini, 72. Špyrka - 79. Leško. ŽK: 2 - 4. Rozhodoval: Nemček, 928 divákov. 
l Pohronie: Jenčo - Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel, Pavúk (60. Košuda), Hatok, Paraj, Špyrka (82. 

M. Jacko), Pidruchnyi (46.Frimmel). 
V úvodnej štvrťhodine držalo domáce Pohronie loptu na svojich kopačkách častejšie ako jeho súper z 

Prešova, no ani jedno mužstvo si šancu nevypracovalo. Prvých striel do priestoru brány sa diváci dočkali v 17. 
minúte, najskôr z uhla strieľal hosťujúci Micherda, na druhej strane skúsil pozornosť brankára Lukáča Blahút. 
Pohronie malo naďalej územnú prevahu a dobíjalo obranné hradby Tatranu, avšak viazla mu finálna fáza. 
Najväčšia šanca domácich prišla v 43. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal Ďungel, hlavou posunul 
voľného Pavúkovi, ktorý však zakončil veľmi nedôrazne. Mužstvá tak šli do kabín na prestávku za nerozhodného 
stavu. 

Začiatok druhého polčasu patril opäť domácim, prízemnou strelou preveril Lukáča v 50. minúte Paraj. Na 
druhej strane kontroval po štandardke hlavičkou Kačala. Štadión stíchol v 54. minúte, kedy sa Jenča pokúsil 
obstreliť striedajúci Maník, lopta šla tesne vedľa žrde. Keď to Pohroniu nejde, skúša Pelegríni svoje povestné 
ďalekonosné strely, takou sa prezentoval v 64. minúte a poriadne natiahol Lukáča, ktorý loptu len vyrazil. Druhý 
pokus mu už vyšiel excelentne (opäť si mnohí zaspomínali na jeho minulosezónny gól proti Spišskej Novej Vsi), 

keď z priameho kopu v 70. minúte z dobrých 25 metrov nedal brankárovi Tatrana šancu na úspech. Pelegríniho 
recept na góly zrejme dobre „odkukal“ mladý Špyrka a už o dve minúty opäť strelou z diaľky prestrelil Lukáča. 
Pohronie sa dostalo do laufu a obrane Tatranu podkurovalo aj naďalej. Situáciu si však skomplikovalo v 78. 
minúte keď v šestnástke domáca obrana faulovala Hošeka, loptu si na biely bod postavil Leško a premenil 
pokutový kop. Pohronie sa nestiahlo do obrany, naopak, v 82. minúte po rohu to strelou spoza šestnástky skúšal 
Frimmel. V 90. minúte to bol opäť Pelegríni, ktorý po rohovom kope zamestnal brankára hostí, ten loptu vyrazil len 
na roh. Hostia ešte mohli v záverečnej minúte nadstavenia vyrovnať z priameho kopu, ale hráč Tatranu mieril len 
do múru. Pohronie sa tak vezie na víťaznej vlne, trojbodový zásah zaznamenalo tretíkrát po sebe. 

l Milan Nemec (tréner Pohronia): Som rád, že sme získali tri body. Myslím si, že to bol kvalitný zápas. V prvom 
polčase sme hrali veľmi dobre po šestnástku, zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa nevedeli 
trafiť. Nabádali sme ale hráčov, aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. Nakoniec padli 
dva krásne góly práve z väčšej vzdialenosti. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. Potom tam bolo pár 
zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. K rozhodcom sa 
vyjadrovať nebudem, pretože tiež by sme mohli oponovať, ale myslím si, že to nemá zmysel. 

Trebišov - Dukla B. Bystrica 1:0 (0:0) 
l Gól: 91. Vasiľ. ŽK: 2 - 2, Rozhodoval: Kačenga, 465 divákov. 
l Dukla: Krejčí - Žilinec, J. Tóth (46. Willwéber), Starší, Kupčík, Snitka, Prikryl, Migaľa (28. Ďanovský), 

Muchaya, Vajda (79. Laksik), Savić 
Dukla prežila zápas, na ktorý bude chcieť čím skôr zabudnúť. Na východ Slovenska išla s cieľom bodovať. Od 

začiatku mala hernú prevahu proti tabuľkovo lepšie postavenému tímu. V priebehu celého zápasu si vypracovala 
viaceré veľké šance. Žilinec si vypracoval dve tutovky, keď sám putoval na brankára hostí, loptu však do siete 
nedostal. Skórovať mohli hostia aj po skrumáži, kedy odrazená lopta putovala na kopačku jedného z bystrických 
útočníkov, ktorý na počudovanie všetkých minul. V druhom polčase pokračoval tlak duklistov a striedajúci 
Willwéber vo veľkej šanci trafil iba do žrde. Prvý gól hostí visel na vlásku, paradoxne sa však presadili domáci, a 
to až v úplnom závere duelu. Rozhodca odpískal diskutabilný faul a po precízne rozohranej štandardke sa 
Trebišov dostal do vedenia 1:0. Vtedy sa písal už nadstavený čas a hostia nemali šancu bodovať. Napriek tomu, 
že boli lepším a aktívnejším tímom, prehrali. 

l Dušan Tóth (tréner B. Bystrice): „Herný výkon napĺňal náš plán, keďže sme do Trebišova išli bodovať. 
Vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nedokázali premeniť. Futbal je o góloch a my sme ho nedali. 

Nemali sme potrebnú dávku šťastia a dovolím si tvrdiť, že zápas ovplyvnil aj hlavný arbiter. Inkasovali sme po 
neexistujúcom faule, nezaslúžili sme si prehrať.“ 

l Program 10. kola (sob 22.9 o 15:30): 
Lok. Košice - Šamorín (pia 21.9. ÚHČ), B. Bystrica - L. Mikuláš (pia 21.9. o 16:00), Lipany - Petržalka, 

Dubnica - Bardejov, Skalica - Pohronie, Poprad - Inter ( o 18:00), Žilina B - Komárno (ned 23.9. o 10:30), Prešov - 
Trebišov (ned 23.9.?ÚHČ). 

l Ostatné výsledky 9. kola: Komárno - Lok. Košice 0:2, Šamorín - Poprad 0:4, Inter - Skalica 0:1, L. Mikuláš - 
Dubnica 1:4, Bardejov - Petržalka 1:1, Žilina B - Lipany 3:0. 

Tabuľka po 9. kole: 
97 96 95 95 95 94 94 94 93 93 93 92 93 92 91 92 1. Skalica 2. Komárno 3. Pohronie 4. Žilina B 5. L. Mikuláš 

6. Petržalka 7. Poprad 8. Dubnica 9. Trebišov 10. Prešov 11. Inter 12. B. Bystrica 13. Lipany 14. Šamorín 15. 
Bardejov 16. Lok. Košice 1 2 4 1 1 3 2 0 2 1 1 3 0 2 3 0 1 1 0 3 3 2 3 5 4 5 5 4 6 5 5 7 21:5 17:6 15:8 21:17 17:15 
13:9 20:15 20:18 10:13 14:12 11:18 11:12 6:19 9:18 12:21 9:20 22 20 19 16 16 15 14 12 11 10 10 9 9 8 6 6 

Prešov znížil proti Pohroniu z penalty. FB FK POHRONIE 
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12. Zvolenský spevácky zbor oslavuje 135 rokov 
[18.09.2018; Zvolensko-Podpolianske noviny; SPEKTRUM / INZERCIA; s. 6; ANA DOVČÍKOVÁ] 

 
 

PÍŠETE NÁM 
Október je pre Zvolenský spevácky zbor výnimočný tým, že je spojený s oslavami 135. výročia založenia 

zboru a tiež s jubilejným, desiatym ročníkom Zvolenského festivalu speváckych zborov, ktorý bude aj v tomto roku 
s medzinárodnou účasťou a bude sa konať 12. - 14. októbra. 

Máloktorý spevácky zbor na Slovensku sa môže pochváliť nepretržitým pôsobením v speváckej činnosti počas 
takého dlhého obdobia. Aj v Zvolenskom speváckom zbore došlo za také dlhé obdobie k mnohým prelomovým 
zmenám, či už to boli zmeny v názve spevokolu, v zostave spevákov zboru, v osobách dirigentov, predsedov, v 
obmenách repertoáru, zmeny miesta jeho sídla a nácvikov. Avšak vždy si zachoval svoje dobré meno u svojich 
priaznivcov doma i v zahraničí. 

Dejiskom festivalu bude Kongresové centrum Technickej univerzity vo Zvolene, Divadlo J. G. Tajovského, kde 
bude slávnostný galavečer, a sobášna sieň Zvolenského zámku so záverečným koncertom. 

Osobitý ráz bude mať slávnostný galavečer 13. októbra. Festivalové vystúpenie speváckych zborov bude 
spojené s prezentáciou o histórii a súčasnosti spevokolu a tiež s oceňovaním zaslúžilých spevákov a ďalších ľudí, 
ktorí prispeli k činnosti zboru a podporujú jeho ďalší rozvoj. 

Pozvanie na festival prijali zbory: univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť z UMB Banská Bystrica, detský 
spevácky zbor Štvorlístok zo Zvolena, spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena Trenčianske Teplice, 
Mládežnícky spevácky zbor pri Súkromnom konzervatóriu Pink Harmony zo Zvolena „Pěvecké sdružení Vítězslav 
Novák“ zo Znojma v Česku, miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova zo Spišskej Novej Vsi, spevácky zbor 

Slovákov žijúcich v Budapešti Ozvena a Spevácky zbor pri rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety vo Zvolene, 
ktorý sa na festivale predstaví prvýkrát. 

Podujatie doplnia aj ďalšie sprievodné aktivity. Bude to výstava fotografií a ďalších artefaktov, ktoré sa 
zachovali zo 135-ročnej plodnej činnosti jubilujúceho zboru, bude predstavená nová knižná publikácia o aktivitách 
zboru za posledných 10 rokov „Pamätnica Zvolenského speváckeho zboru k 135. výročiu založenia, Desaťročie 
2008 - 2018“, ktorá je voľným pokračovaním knihy Martina Mázora „Piesne troch storočí”, vydanej pri 125. výročí 
zboru. 

Zvolenský spevácky zbor vždy bol a stále je telesom zloženým z ľudí rôznych povolaní, ktorých spája láska k 
spevu a radosť zo spievania. Speváci radi vo svojich radoch privítajú ďalších spevákov, a to bez rozdielu veku. 
Najmä dobrých tenoristov, dvere sú otvorené aj pre basy, tešia sa aj na sopranistky a altistky. 
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13. Tvrdošín a Raptori si lepší začiatok nemohli priať 
[18.09.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 31; (TF)] 

 
 

Kým Nižná odohrala druhý zápas sezóny, extraliga žiena 1.ligamužov lenzačala nový ročník. 
Extraliga muži Nižná - 1. FBC Trenčín 7:4 (2:1,4:1,1:2) 
* Góly: Medžo 3, Reguly 2, Latka 2 Tréner Michal Uhlík: Hneď v prvom striedaní sme inkasovali gól, čo nami 

neotriaslo. V rovnovážnom stave sme boli lepším tímom. Súper hrozil hlavne v presilových hrách, pri ktorých 
mužstvo podržal brankár Matúš Staroň. V prostrednej časti sme pokračovali v solídnom výkone a pred 
záverečnou tretinou mala Nižná už štvorgólový náskok. Trenčín začal v poslednej 20minútovke napádať našu 
rozohrávku, no nedovolili sme mu záver zápasu zdramatizovať. Hráčom patrí pochvala za ďaleko lepšiu hru ako v 
prvom stretnutí v Spišskej Novej Vsi. Na tomto výkone chceme stavať v ďalších zápasoch. 

* Zostava: Staroň - Santer, Belko, Pallo, Matlák, Laštík, Dedinský, Mačňák, Mikulaj, Zemančík, Latka, Medžo, 
Reguly, Poldauf 

Extraliga ženy Tvrdošín - Mikuláš Prešov 9:2 (5:0,3:2,1:0) 
* Góly: Buková 3, Paňková 2, Dúbravská, M. Dulková, Gondová, Kovaliková 
* Tréner Milan Burdeľ: Som rád, že sa nám podarilo zvíťaziť. Súper bol húževnatý a miestami nebezpečný. My 

sme sa trápili v koncovke. Je pred nami ešte veľa práce. Chce to chuť a trpezlivosť. V tomto zápase musím 
pochváliť hlavne druhý útok. Mladé baby ukazujú, že majú chuť hrať. 

* Zostava: Habovská - Dúbravská, Gondová, G. Dulková, Kovaliková, Luticová, Kováčová, Paňková, 
Olbertová, Buková, M. Dulková, Rennerová, Ďuríková, Krivulčíková 

Tvrdošín - Michalovce 6:4 (0:1,2:1,4:2) 
* Góly: Paňková 2, Dúbravská 2, Buková, G. Dulková 
* Tréner Milan Burdeľ: Vyzeralo to s nami zle. V druhej tretine sme prehrávali 0:2. Nepomohla nám ani 

presilovka. Prvý gól v 37. min nás však nabudil a potom prišli ďalšie. Dievčatá si za stavu 5:2 zápas 
skomplikovali. Dostali dva góly, ale doviedli ho do víťazného konca. 

* Zostava: Habovská - Ješšová, Dúbravská, Gondová, G. Dulková, Kováčová, Luticová, Paňková, Piknová, 
Olbertová, Buková, M. Dulková, Rennerová, Ďuríková, Rakytová, Krivulčíková 



1. liga muži RAptORs - Sereď 14:6 (1:2,3:1,10:3) 
* Góly: M. Vnenčák 4, M. Adamčík 3, Dávid Michlík 2, Dominik Michlík 2, A. Adamčík, K. Nožina, B. Durčák 

Premiérový zápas v prvej lige vyšiel spojenému klubu Rabče a Oravskej Polhory ideálne. Do 28. min to tak však 
vôbec nevyzeralo. Sereď vyhrávala 3:1. Potom však sledovali domáci fanúšikovia neskutočný obrat. Naštartoval 
ho Matúš Vnenčák a pridali sa aj ostatní. Poslednú tretinu oravské mužstvo vyhralo až 10:3. 

RAptORs - Topoľčany 7:2 (4:0,0:1,3:1) 
* Góly: M. Vnenčák 3, K. Nožina, J. Talaga, M. Adamčík, A. Grobarčík Oravskí florbalisti uspeli aj v druhom 

stretnutí. Základ víťazstva položili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Pri chuti bol znova Matúš Vnenčák. V 
priebehu víkendu zaznamenal druhý hetrik. 

1. Florko Košice 2 2 0 0 0 25:12 6 2. ATU Košice 2 2 0 0 0 23:12 6 3. Záh. Bystrica 2 2 0 0 0 11:5 6 4. Nižná 2 
1 1 0 0 14:10 5 5. FBC Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 6. AS Trenčín 2 1 0 0 1 9:10 3 7. Uniza Žilina 2 1 0 0 1 13:13 3 8. 
S. N. Ves 2 0 0 1 1 12:24 1 9. Lido 1 0 0 0 1 8:9 0 10. Hurikán BA 1 0 0 0 1 4:8 0 11. Snipers BA 2 0 0 0 2 7:11 0 
12. Mikuláš Prešov2 0 0 0 2 11:22 0 1. K. N. Mesto 2 2 0 0 0 22:7 6 2. Sabinov 2 2 0 0 0 18:8 6 3. Tvrdošín 2 2 0 
0 0 15:6 6 4. S. N. Ves 2 1 0 1 0 9:7 4 5. Pruské 1 0 1 0 0 9:8 2 6. Nitra 2 0 1 0 1 11:16 2 7. Nemšová 1 0 0 1 0 
8:9 1 8. Michalovce 2 0 0 0 2 10:13 0 9. Hurikán 2 0 0 0 2 4:11 0 10. Prešov 2 0 0 0 2 3:24 0 1. RAptORs 2 2 0 0 
21:8 6 2. Púchov 2 1 1 0 19:12 4 3. Skalica 2 1 1 0 14:11 4 4. Žltý sneh 2 1 1 0 15:14 4 5. Partizánske 2 1 0 1 
27:11 3 6. Topoľčany 2 1 0 1 7:9 3 7. Trnava 2 1 0 1 12:15 3 8. Sabinov 2 0 1 1 8:11 1 9. Sereď 2 0 1 1 12:20 1 
10. Detva 1 0 1 0 7:7 1 11. Dubnica 2 0 0 2 7:14 0 12. Michalovce 1 0 0 1 3:20 0 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Prišlo prvé zakopnutie 
[18.09.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 26; JURAJ MASLO] 

 
 

Po dvoch víťazstvách zavítali oravské futbalistky do Popradu. 
ŽENY II. LIGA 
Poprad - Or. Podzámok 5:1 (2:1) 
* Góly: 12. Malá, 35. a 71. Spielmannová, 53. Dovalová, 74. Dovalová (z 11 m) - 43. Krivačková 

Podzámčanky po dvoch výhrach v lige chceli pokračovať v tomto trende aj v Poprade. Na ihrisku súpera však 
vôbec nezopakovali výkony z dvoch predošlých zápasov. Prvý polčas Poprad nepustil oravské družstvo z vlastnej 
polovice a dostal sa do dvojgólového vedenia. Až v závere polčasu sa v pokutovom území po rohovom kope 
presadila Krivačková a znížila na 2:1. Po obrátke sa hra nezmenila. Diktovali ju domáce futbalistky, ktoré sa ešte 
trikrát gólovo presadili. Poprad ukázal svoju kvalitu a zaslúžene vyhral. 

* HOSTIA: Holubčíková - Brtková, Krivačková, Durajová, Gáborová, Loneková, Čierniková, Vajdiarová, 
Kubernátová, Dopaterová, Gallová 

1. Poprad 3 2 1 0 7:2 7 
2. Michalovce 3 2 0 1 5:4 6 
3. Or. Podzámok 3 2 0 1 6:6 6 
4. Spišská Nová Ves 3 1 1 1 4:2 4 

5. L. Mikuláš 4 0 0 4 1:9 0 
Ostatný výsledok: Spišská Nová Ves-Liptovský Mikuláš 3:0 

[Späť na obsah] 

 
 

15. NIEKOĽKO FAKTOV Z MINULÉHO TÝŽDŇA 
[18.09.2018; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 39; Redakcia] 

 
 

HC Topoľčany - HK Martin 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) 
* Góly: 40:46 Uhnák (Šťastný, Podstavek), resp. 25:04 Rechtorík (Dírer ) a 36:12 Markovič (Lavička). 

Vylúčenia: 3:2, navyše Hruška (TO) 10 min za vrazenie na mantinel. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodcovia: Vido - Holienka, Drblík. Diváci: 820. TOPOĽČANY: Halo - Kováčik, Ďurčo, Král, Hrudík, Bystričan, 
Hruška, Gergel, Duran - Podstavek, Tomčák, Uhnák - Bečka, Laššo, Tábi - Kluka, Šťastný, Pekarčík - Gergel, 
Klenko, Dvonč. MARTIN: Gavalier - Lavička, Tabaček, Burzík, Pacalaj, Dvořák, Rusina, Brveník, Themár - 
Rudzan, Langhammer, Markovič Brezniak, Jurášek, Poliaček Pokrivčák, Dírer, Zeliska Rechtorík, Barto, Paulíny. 

* Ľubomír Hurtaj, tréner Topoľčian: - Narazili sme na zdatného súpera, ktorý má extraligové parametre. Máme 
za sebou ťažkú prípravu, ale na prvé kolo malo stretnutie veľmi dobre tempo. Teší ma, že sme ku kvalite zápasu 
prispeli svojou hrou aj my. Chlapcom nemôžem nič vyčítať, príkladne bojovali až do konca. Výborná bola i 
atmosféra, ktorá takisto pomohla kvalite duelu. 

* Róbert Spišák, tréner Martina: - V bojovnom zápase sa nám na ľade kvalitného súpera podarilo získať 
všetky body, čo nás teší. Domáci majú vo svojom strede viacero skúsených hráčov a boli veľmi silní najmä v 



rohoch ihriska. Naši mladí - chalani však boli dostatočne - odolní a dokázali sa s tým dob- re popasovať. 
Pozitívom je, že takmer celú tretiu tretinu sa nám podarilo ustrážiť tesný jednogólový náskok. Ďakujem i našim 
fanúšikom, ktorí nám v Topoľčanoch vytvorili takmer domáce prostredie. 

* Ostatné výsledky 1. kola: Nové Zámky B - Skalica 1:9, Prešov - Spišská Nová Ves 2:5, HC Bratislava - 

Trnava 5:3, Dubnica - Michalovce 0:3, Humenné - Považská Bystrica 3:2 PP. 
* Ostatné výsledky 2. kola: 
Skalica - Považská Bystrica 4:3 SN, Michalovce - Topoľčany 6:0, Trnava - Dubnica 5:9, Spišská Nová Ves - 

HC Bratislava 2:1 PP, Nové Zámky B - Prešov 1:9, Prešov - SR 20 1:5 . 
PROGRAM 
Streda, 19. septembra 
* Považská Bystrica - Martin( o 18. h), Prešov - Skalica, HC Bratislava - Nové Zámky B, Dubnica - Spišská 

Nová Ves, Topoľčany - Trnava, Humenné - Michalovce. 

Piatok, 21. septembra 
* Skalica - Martin (o 17. h), Michalovce - Považská Bystrica, Trnava - Humenné, Spišská Nová Ves - 

Topoľčany, Prešov - HC Bratislava, Dubnica - Nové Zámky B. 
Nedeľa, 23. septembra 
* Topoľčany - SR 20. 
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16. Prvú ligu vedie Trstená 
[18.09.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 31; (TF)] 

 
 

Úspešný víkend mali aj dorastenci. Obe družstvá bodovali naplno 
1. liga východ Trstená Starek B - Spišská Nová Ves B 8:0 (3467:3235) 

Michal Fábry 605, Jozef Fábry 581, Viliam Koleják 579, František Stankovič 562, Anton Koleják 551, Marián 
Benický st. 589 

Dorast skupina východ Trstená Starek A - Veľký Šariš 2:0 (1702:1673) 
Maroš Liss 581, Michal Janík 580, Žaneta Bednárová 541, Lukáš Lepáček 538 
S. N. Ves - Trstená Starek B 0:2 (1318:1508) 
Lukáš Jankola a Erik Kuráň po 514, Anna Benická 480, Marika Kabačová 465 
1. Trstená Starek B 2 2 0 0 13:3 4 2. Sučany B 2 2 0 0 11:5 4 3. Jelšava 2 1 1 0 9:7 3 4. Fiľakovo B 2 1 0 1 

9:7 2 5. Podbrezová C 2 1 0 1 7:9 2 6. Šemša 2 1 0 1 7:9 2 7. S. N. Ves B 2 1 0 1 6:10 2 8. Podbrezová B 2 0 1 1 
6:10 1 9. Veľký Šariš B 2 0 0 2 5:11 0 10. Kremnica 2 0 0 2 5:11 0 1. Podbrezová A 2 2 0 0 4:0 4 2. Trstená 
Starek A2 2 0 0 4:0 4 3. Sučany 1 1 0 0 2:0 2 4. Fiľakovo 2 1 0 1 2:2 2 5. Veľký Šariš 2 1 0 1 2:2 2 6. Trstená 
Starek B2 1 0 1 2:2 2 7. Vrútky 2 1 0 1 2:2 2 8. S. N. Ves 2 1 0 1 2:2 2 9. Rim. Sobota 2 0 0 2 0:4 0 10. Košice 2 0 
0 2 0:4 0 11. Podbrezová B 1 0 0 1 0:2 0 
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17. Tréner verí, že do tretice sa baráž hrať nebude 
[18.09.2018; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 28; ROLAND HRIC] 

 
 

Martin Kriška ubezpečuje, že hráči sa budú hrdo biť za logo, klub a mesto. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Neľahká sezóna, ktorá prinesie veľké zmeny. Hokej v Liptovskom Mikuláši sa dočkal 

vytúženej prestavby štadióna. Daňou za rekonštrukciu je to, že v meste sa na hokej minimálne do konca 
novembra chodiť nebude. 

Fanúšikovia ešky budú môcť svoj tím sledovať lepšie aj vďaka novej aplikácii Karta fanúšika. Diváci po 
návrate do prerobenej kôlničky privítajú predpredaj vstupeniek prostredníctvom internetu. Podľa PR manažéra 
MHk 32 Tomáš Paprčka by sa malo predísť dlhému čakaniu v radoch pri pokladniach a pri vstupe cez turniketový 
systém. Ak by ste sa chceli ísť pozrieť na zápas do Spišskej Novej Vsi, zaplatíte tri eurá. Po návrate domov 

bude cena na sedenie päť eur, na státie o euro menej. 
Jadro tvoria odchovanci 
Na predsezónnej tlačovej konferencii bol prítomný aj hlavný tréner Anton Tomko. Mužstvo prevzal vlani pred 

barážou. 
„Kluby, ktoré nemajú majstrovské ambície, by mali konať práve takto. Neťahať sem kopec Kanaďanov či 

Fínov a dávať im priestor na úkor našich chlapcov. Takto totiž slovenskému hokeju nepomôžeme. Iste, aj my 
máme pár legionárov, ale gro tímu tvoria odchovanci. Je ich tu sedemnásť, čo je úžasne číslo v najvyššej súťaži,“ 
povedal Tomko, ktorý doplnil, že v príprave a v dobrom svetle ukázali aj juniori a v šatni je zdravé konkurenčné 
prostredie. 



Matúš Sukeľ si vybojoval zmluvu v Slovane Bratislava, za ktorý už strelil svoj premiérový gól v KHL. Tomko 
verí, že v prípade jeho hernej neúčasti sa s bratislavským klubom dohodnú o jeho uvoľnení na niektoré zápasy. 
Novic Dušan Kľučiar začal sezónu v prvoligovom HC Bratislava. Tomko prezradil, že v riešení je Yegor Baranov, 
s ktorým sa riešia detaily jeho pôsobenia pod Tatrami. 

Bez problémov s barážou 
Mikulášania prejdú v úvode sezóny veľkou skúškou. Doma nebudú hrať viac ako tretinu sezóny. 
„Potrebujeme zdravých hráčov, pretože len vnútorná konkurencia v tíme môže vytvárať správny tlak na 

výkony. Verím, že svoju kožu nepredáme lacno a barážové starosti sa do tretice Mikuláša týkať nebudú. Do 
každého zápasu budeme motivovať hráčov tak, aby hrali pre divákov a nechali na ľade všetko. Som presvedčený, 
že ak nič neodfláknu, tak to ľudia ocenia nielen po víťazných zápasoch, ale aj po prehrách. Budem hrdý na to, ak 
nám aj po neúspešnom výsledku diváci a fanúšikovia zatlieskajú,“ cituje stránka MHk 32 Tomka. 

Kabínu zastupoval odchovanec mikulášskeho hokeja a jeden z najskúsenejších hráčov Martin Kriška. Tesne 
pred sezónou prišli do mužstva jeho hokejoví bratia Róbert a Richard Hunovci, s ktorými vytvorí nebezpečný 
trojzáprah. 

„Príprava bola náročná, ale splnila svoj účel. Nemáme v mužstve hviezdy. Našou prednosťou musí byť hlavne 
súdržný kolektív a dravosť. V kabíne sme aj skrz toho, že je nás tu 17 domácich hráčov, vynikajúca partia. 
Chalani zvonku zapadli do partie výborne,“ potešilo Krišku. 

Cestovanie bude podľa Kika náročné, no teší sa. 
„Budeme tu mať pekný štadión a dôstojné zázemie nielen pre nás hráčov, ale aj pre divákov. Ja ich chcem 

poprosiť, aby nám fandili a vytvorili nám prajnú atmosféru aj v tomto neľahkom období a, samozrejme, aj 
následne po návrate na domáci štadión. Nemôžem im sľúbiť to, že vyhráme každý zápas, ale sľubujem aspoň to, 
že my hráči pre to spravíme vždy maximum a na ľade sa budeme biť za naše logo, za náš klub, za naše mesto,“ 
uzavrel 34-ročný kapitán. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Hudobné lahôdky v Prešove: Prídu Pavol Hammel s Prúdmi i Gypsy Jazz 

SK 
[18.09.2018; Prešovské noviny; KULTÚRA; s. 6; MICHAL FRANK] 

 
 

Jeseň bude bohatá na kultúrne podujatia rôznych žánrov. 
PREŠOV. Park kultúry a oddychu v Prešove vstupuje do jesennej sezóny. Ťažiskovým cyklom bude 52. 

ročník Prešovskej hudobnej jesene (PHJ). 
V rámci tohto cyklu, ale aj mimo neho, ponúkne PKO zaujímavé mená. 
Pavol Hammel & Prúdy, Ján Berky Mrenica & Gypsy Jazz, Lenka Filipová či Bolek Polívka so synom. Hudba, 

film i divadlo. Čo čaká milovníkov kultúry v najbližšom období? 
„Pozývame všetkých na Prešovskú hudobnú jeseň, ktorá bude mať medzinárodné obsadenie, bude bohatá a 

na svoje si prídu nielen priaznivci klasickej hudby,“ povedala riaditeľka PKO Edita Hudáková. 
Pozornosť upriamila na koncert Pavla Hammela a jeho legendárnej skupiny Prúdy, o ktorom ešte bude reč. 
Úvodný koncert PHJ bude súčasťou Poľských dní v Prešove a v historickej sále PKO Čierny orol sa 3. októbra 

o 19. hodine predstaví Sadecky komorný orchester z poľského Noweho Saczu. 
Členmi orchestra sú úspešní hudobníci v oblasti klasickej i populárnej hudby – laureáti celoštátnych i 

medzinárodných súťaží a festivalov, talentovaní mladí umelci z južného Poľska. 
Bonbónik jesene: Gypsy Jazz SK 
Aj mimo PHJ ponúkne Park kultúry a oddychu v Prešove silný program. 
„Do pozornosti chcem dať koncert Gypsy Jazz SK, ktorý otvorí novú sezónu,“ odporučil vedúci programového 

oddelenia PKO Jozef Kačala podujatie, ktoré bude v kine Scala 4. novembra 2018. 
Predstavil hviezdnu zostavu Gypsy Jazz SK: „Nový projekt slovenských hudobníkov zoskupených okolo 

multižánrového huslistu Jána Berkyho Mrenicu, ktorý sa muzikantsky v novom štýle prezentuje hudbou, 
inšpirovanou v noblesnom štýle a la Django. V interpretáciách však neostáva len pri Gypsy jazze, ale spája rôzne 
štýly rómskej hudby z celého sveta, a tak projekt získava na hudobnej farebnosti a dynamike. Za všetko hovorí 
hudobné obsadenie: Michal Bugala – gitara, Marco Pillo – gitara, cimbal, spev, Ján Berky Mrenica – husle, Peter 
Koza viola, gitara, spev, Janczi Rigo – kontrabas.“ 

Pavol Hammel pozýva 
Podľa Kačalu ponúkne silný program aj samotná Prešovská hudobná jeseň. V sále PKO – Čierny orol vystúpi 

9. októbra o 18. hodine populárna česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová s kapelou. Presah do iných 
hudobných vôd ponúkne aj Pavol Hammel & Prúdy. 

Táto skupina položila pred rovnými 50 rokmi základný kameň česko-slovenskej rockovej scény platňou Zvoňte 
zvonky. Momentálne je na šnúre v silnej zostave. Aj keď už bez zosnulých dvoch ťažiskových protagonistov 
Mariána Vargu a Fedora Freša. 

„Plány sme mali, žiaľ, iné, čo sa týka personálneho obsadenia, ale dopadlo to, ako to dopadlo. Turné 
nemôžeme robiť v legendárnej zostave. V tej našej je Fero Griglák, gitarista, ktorý nebol v prvej zostave. Bol v tej 
druhej, keď hral sólo na Medulienku mal 15 rokov, objavil som ho niekde na Korze. Potom klavirista Peter 



Preložník. Keď sme robili koncerty k Zelenej pošte, Peter hral s nami spolu s Mariánom Vargom. Je tam aj 
bubeník Teo Skovay. Bubeník musí byť dobrý a mladý. Všetka česť ostatným muzikantom, ktorí majú svoj vek, 
ale musí to šliapať. Žiaľ, museli sme vymeniť basgitaristu, lebo Fedor Frešo bol hnacím motorom nielen Prúdov, 
ale aj ďalších projektov, bol to živel. Naháňal nás, aby sme niečo spravili. Žiaľ, neočakávane nás opustil, takže 
som bol postavený pred riešenie situácie,“ opísal zostavu frontman Prúdov Pavol Hammel. 

Vyriešil aj rébus s basgitaristom: „Adeptov na tento post bolo dosť veľa, najmä takých ktorí sami chceli tam 
hrať. Zvažoval som všetky pre a proti a rozhodol som sa pre Antona Jara, ktorý už so mnou v minulosti hrával. 
Nahrával napríklad platňu Stretnutie s tichom. Kto sa zaoberá džezom, pozná ho. Nie je to teda neznámy človek 
a mne je veľmi blízky. Vynikajúci basgitarista i vokalista, čiže adekvátna náhrada.“ 

Pavol Hammel pozval hudobných fanúšikov na prešovský koncert, z turné má výborné pocity: „Zatiaľ veľmi 
dobré, lebo my hráme strašne dobre. Fakt.“ 

Výber skladieb za 50 rokov bol ťažký, nakoniec sitom prešla bezmála tridsiatka známych i menej známych 
skladieb. 

Pavol Hammel & Prúdy vystúpia v kine Scala 13. novembra o 19. hodine. V rámci turné sa na východe 
predstavia aj v Spišskej Novej Vsi (12. 11.), Michalovciach (14. 11.), Košiciach (15. 11.) a v Poprade (3. 12.). 

Prešovská hudobná jeseň 2018 
PHJ je najmä o klasickej hudbe. V sále PKO Čierny orol bude 7. novembra o 19. hodine program Gioacchino 

Rossini: Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša). 
Zárukou hlbokého umeleckého zážitku má byť obsadenie koncertu. Za klavírom bude Júlia Grejtáková, častý 

hosť PHJ, harmónium Lukáš Kozubík – zbormajster ŠD Košice, Spevácky zbor Košických učiteľov pod vedením 
Maroša Potokára posilní prešovský zbor Nostro Canto, ktorý vedie Tatiana Švajková. Kvarteto sólistov bude 
zložené zo sólistov Opery ŠD Košice, vystúpi napr. sopranistka Viktória Norko Marková, barytonista Marián 
Lukáč, tenor Maksym Kutsenko a mezzosopranistka Andrea Nemcová. Za dirigentský pult sa postaví zbormajster 
a dirigent Maroš Potokár. 

Sté výročie vzniku Československa si pripomenie koncert PHJ 14. novembra o 19. hod. v sále PKO Čierny 
orol, na ktorom vystúpi Československé komorné duo – Pavel Burdych, husle a Zuzana Berešová, klavír. „Je to 
výborný program,“ podotkol Jozef Kačala. Hudobnú jeseň obohatí aj speváčka Szidi Tobias s kapelou (18. 
novembra o 18. hodine v kine Scala). 

Spevácke zbory budú mať na PHJ priestor 21. 11. (Čierny orol, 19. hod.) v programe Slovensko spievaj 2018. 
Tohoročná Prešovská hudobná jeseň zavŕši svoj program Kamaráti moji (28. november, 19. hod., Čierny orol). 

V tomto programe súboru Dobrá muzika odznejú kvalitne autorský spracované skladby z rôznych regiónov 
Slovenska. 

„Na budúci rok bude mať Prešovská hudobná jar 60. výročie. Už teraz pripravujeme zaujímavý program, ktorý 
zatiaľ nemôžem prezradiť,“ naznačil J. Kačala. 

Art filmy, Polívka i BB Country 
Z ďalších programov, ktoré PKO pripravuje, vypichol J. Kačala 5. ročník filmovej prehliadky Be2Can. Scala 

ponúkne od 26. 9. do 30. 10. najlepšie filmy z festivalov Benátky, Berlín a Cannes, postupne to bude osem 
snímok. 

Do Prešova prídu aj Martin Dejdar s Jiřinou Bohdalovou (8. 10.), Miroslav Donutil (23. 10.) či Bolek Polívka so 
synom Vladimírom a predstavením svojho divadla Šašek a syn (22. 11.). Jubilovať budú v PKO aj dve 
prešovského skupiny z rôznych žánrových vôd. BB Country vydajú k 20. výročiu nové CD, ktoré pokrstia 23. 11. v 
Scale, výročie má aj džezový fenomén AMC Trio . 

Pripravená je tiež séria programov pre deti a ďalšie podujatia (Zuzana Smatanová, 7 s. r. o., či divadelná 
adaptácia legendárnej televíznej inscenácie A čo ja miláčik pod názvom A čo ja, láska? s Martou Sládečkovou, 
25. 11.). 

MICHAL FRANK 
Foto: 
Pavol Hammel Chystá sa koncertovať v Prešove. 
Prešovská hudobná jeseň 2018 Pozývajú na ňu Pavol Hammel, Edita Hudáková a Jozef Kačala 
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19. Pohronie ešte nepoznalo premožiteľa, zdolalo aj Prešov, Dukla odohrala 

veľmi smoliarsky zápas 
[18.09.2018; Banskobystrické noviny; s. 28; (SČ;JI;VH)] 

 
 

FK Pohronie - Tatran Prešov 2:1 (0:0) 
* Góly: 70. Pellegrini, 72. Špyrka - 79. Leško. ŽK: 2 - 4. Rozhodoval: Nemček, 928 divákov. 
* Pohronie: Jenčo - Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel, Pavúk (60. Košuda), Hatok, Paraj, Špyrka (82. 

M. Jacko), Pidruchnyi (46.Frimmel). 
V úvodnej štvrťhodine držalo domáce Pohronie loptu na svojich kopačkách častejšie ako jeho súper z 

Prešova, no ani jedno mužstvo si šancu nevypracovalo. Prvých striel do priestoru brány sa diváci dočkali v 17. 
minúte, najskôr z uhla strieľal hosťujúci Micherda, na druhej strane skúsil pozornosť brankára Lukáča Blahút. 



Pohronie malo naďalej územnú prevahu a dobíjalo obranné hradby Tatranu, avšak viazla mu finálna fáza. 
Najväčšia šanca domácich prišla v 43. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal Ďungel, hlavou posunul 
voľného Pavúkovi, ktorý však zakončil veľmi nedôrazne. Mužstvá tak šli do kabín na prestávku za nerozhodného 
stavu. 

Začiatok druhého polčasu patril opäť domácim, prízemnou strelou preveril Lukáča v 50. minúte Paraj. Na 
druhej strane kontroval po štandardke hlavičkou Kačala. Štadión stíchol v 54. minúte, kedy sa Jenča pokúsil 
obstreliť striedajúci Maník, lopta šla tesne vedľa žrde. Keď to Pohroniu nejde, skúša Pelegríni svoje povestné 
ďalekonosné strely, takou sa prezentoval v 64. minúte a poriadne natiahol Lukáča, ktorý loptu len vyrazil. Druhý 
pokus mu už vyšiel excelentne (opäť si mnohí zaspomínali na jeho minulosezónny gól proti Spišskej Novej Vsi), 

keď z priameho kopu v 70. minúte z dobrých 25 metrov nedal brankárovi Tatrana šancu na úspech. Pelegríniho 
recept na góly zrejme dobre „odkukal“ mladý Špyrka a už o dve minúty opäť strelou z diaľky prestrelil Lukáča. 
Pohronie sa dostalo do laufu a obrane Tatranu podkurovalo aj naďalej. Situáciu si však skomplikovalo v 78. 
minúte keď v šestnástke domáca obrana faulovala Hošeka, loptu si na biely bod postavil Leško a premenil 
pokutový kop. Pohronie sa nestiahlo do obrany, naopak, v 82. minúte po rohu to strelou spoza šestnástky skúšal 
Frimmel. V 90. minúte to bol opäť Pelegríni, ktorý po rohovom kope zamestnal brankára hostí, ten loptu vyrazil len 
na roh. Hostia ešte mohli v záverečnej minúte nadstavenia vyrovnať z priameho kopu, ale hráč Tatranu mieril len 
do múru. Pohronie sa tak vezie na víťaznej vlne, trojbodový zásah zaznamenalo tretíkrát po sebe. 

* Milan Nemec (tréner Pohronia): Som rád, že sme získali tri body. Myslím si, že to bol kvalitný zápas. V 
prvom polčase sme hrali veľmi dobre po šestnástku, zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa 
nevedeli trafiť. Nabádali sme ale hráčov, aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. 
Nakoniec padli dva krásne góly práve z väčšej vzdialenosti. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. 
Potom tam bolo pár zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. 
K rozhodcom sa vyjadrovať nebudem, pretože tiež by sme mohli oponovať, ale myslím si, že to nemá zmysel. 

Trebišov - Dukla B. Bystrica 1:0 (0:0) 
* Gól: 91. Vasiľ. ŽK: 2 - 2, Rozhodoval: Kačenga, 465 divákov. 
* Dukla: Krejčí - Žilinec, J. Tóth (46. Willwéber), Starší, Kupčík, Snitka, Prikryl, Migaľa (28. Ďanovský), 

Muchaya, Vajda (79. Laksik), Savić 
Dukla prežila zápas, na ktorý bude chcieť čím skôr zabudnúť. Na východ Slovenska išla s cieľom bodovať. Od 

začiatku mala hernú prevahu proti tabuľkovo lepšie postavenému tímu. V priebehu celého zápasu si vypracovala 
viaceré veľké šance. Žilinec si vypracoval dve tutovky, keď sám putoval na brankára hostí, loptu však do siete 
nedostal. Skórovať mohli hostia aj po skrumáži, kedy odrazená lopta putovala na kopačku jedného z bystrických 
útočníkov, ktorý na počudovanie všetkých minul. V druhom polčase pokračoval tlak duklistov a striedajúci 
Willwéber vo veľkej šanci trafil iba do žrde. Prvý gól hostí visel na vlásku, paradoxne sa však presadili domáci, a 
to až v úplnom závere duelu. Rozhodca odpískal diskutabilný faul a po precízne rozohranej štandardke sa 
Trebišov dostal do vedenia 1:0. Vtedy sa písal už nadstavený čas a hostia nemali šancu bodovať. Napriek tomu, 
že boli lepším a aktívnejším tímom, prehrali. 

* Dušan Tóth (tréner B. Bystrice): „Herný výkon napĺňal náš plán, keďže sme do Trebišova išli bodovať. 
Vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nedokázali premeniť. Futbal je o góloch a my sme ho nedali. 

Nemali sme potrebnú dávku šťastia a dovolím si tvrdiť, že zápas ovplyvnil aj hlavný arbiter. Inkasovali sme po 
neexistujúcom faule, nezaslúžili sme si prehrať.“ 

22.9 o 15:30): 
21.9. ÚHČ), B. 
* Program 10. kola (sob 
Lok. Košice - Šamorín (pia Bystrica - L. Mikuláš (pia 21.9. o 16:00), Lipany - Petržalka, Dubnica - Bardejov, 

Skalica - Pohronie, Poprad - Inter ( o 18:00), Žilina B - Komárno (ned 23.9. o 10:30), Prešov - Trebišov (ned 
23.9.?ÚHČ). 

* Ostatné výsledky 9. kola: Komárno - Lok. Košice 0:2, Šamorín - Poprad 0:4, Inter - Skalica 0:1, L. Mikuláš - 
Dubnica 1:4, Bardejov - Petržalka 1:1, Žilina B - Lipany 3:0. 

Tabuľka po 9. kole: 
1. Skalica 9 7 1 1 21:5 22 2. Komárno 9 6 2 1 17:6 20 3. Pohronie 9 5 4 0 15:8 19 4. Ži lina B 9 5 1 3 21:17 16 

5. L. Mikuláš 9 5 1 3 17:15 16 6. Petržalka 9 4 3 2 13:9 15 7. Poprad 9 4 2 3 20:15 14 8. Dubnica 9 4 0 5 20:18 12 
9. Trebišov 9 3 2 4 10:13 11 10. Prešov 9 3 1 5 14:12 10 11. Inter 9 3 1 5 11:18 10 12. B. Bystrica 9 2 3 4 11:12 9 
13. Lipany 9 3 0 6 6:19 9 14. Šamorín 9 2 2 5 9:18 8 15. Bardejov 9 1 3 5 12:21 6 16. Lok. Košice 9 2 0 7 9:20 6 

Prešov znížil proti Pohroniu z penalty. FB FK POHRONIE 
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20. KAM ZA FUTBALOM 
[18.09.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 27; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÝ POHÁR 
St 19. septembra o 16.00 h 
Chlebnice - Pohronie 
2. LIGA ŽENY 



So 22. septembra o 10.00 h 
Or. Podzámok - Spišská Nová Ves 

3. LIGA 
Ne 23. septembra o 15.00 h 
Námestovo - Krásno n. Kysucou Or. Veselé - Lučenec 
4. LIGA 
Ne 23. septembra o 15.00 h 
Bobrov - Stráňavy 
5. LIGA 
Ne 23. septembra o 15.00 h 
Or. Poruba - Tepličan Tvrdošín - Sučany Vavrečka - Palúdzka Chlebnice - Or. Jasenica 
6. LIGA 
Pi 21. septembra o 16.00 h 
Zubrohlava - Vasiľov 
Ne 23. septembra o 12.00 h 
Žaškov - Novoť Vasiľov - Zákamenné Breza - Zubrohlava 
Ne 23. septembra o 15.00 h 
Hruštín - Klin Zuberec - Leštiny Zázrivá - Liesek Dlhá - Pribiš 
7. LIGA 
Ne 23. septembra o 12.00 h 
Rabča - Or. Lesná Or. Polhora - Kraľovany 
Ne 23. septembra o 15.00 h 
Istebné - Babín Podbiel - Or. Podzámok Lokca - Habovka Vitanová - Brezovica 
8. LIGA 
So 22. septembra o 15.00 h 
ŠK Sedem - Or. B. Potok 
Ne 23. septembra o 12.00 h 
Beňadovo - Sedliacka Dubová Ťapešovo - Krušetnica Mútne - Sihelné 
Na športovom spravodajstve spolupracoval Samuel Kázik. 
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21. Slovenský rekord v pirohovom maratóne sa zrodil v Levoči 
[18.09.2018; Prešovské noviny; PUBLICISTIKA; s. 12; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Pochúťku pripravovalo 14 družstiev počas 24 hodín. 
LEVOČA. Štrnásť družstiev z Levoče a okolia sa v sobotu a nedeľu (15. – 16. 9.) pokúšalo o slovenský a 

Guinnessov rekord v príprave pirohov. 
Pirohy pripravovali nonstop 24 hodín, čím vytvorili aktuálny slovenský rekord. Pripravili spolu viac ako 10-tisíc 

pirohov. 
Dokumentácia z víkendového maratónu poputuje aj do Anglicka, kde sa Levočania uchádzajú aj o 

Guinnessov rekord. 
O niekoľko týždňov by mali mať rozhodnutie, či sa im podarilo vytvoriť aj svetový rekord. 
Začali v sobotu, skončili v nedeľu 
Súťažné družstvá začali s pirohami v sobotu na pravé poludnie, koniec bol v nedeľu, rovnako napoludnie. 

Každé družstvo pripravovalo pirohy hodinu a trištvrte. Všetko monitorovalo niekoľko kamier, ktoré zaznamenávali 
každú minútu priebehu rekordu. 

„Pirohy družstvá varili jedno za druhým. Urobili 10 007 pirohov. Myslím, že doteraz sa o to nikto nepokúsil. 
Sme radi, že sa to podarilo,“ priblížil Jozef Vaľko z OZ Pramienok, združenie Levočanov dobrovoľníkov. 

Už niekoľko rokov organizujú rôzne akcie spojené s rekordmi, aby podporili onkologicky choré deti. 
„Dúbravčanov volajú pirohaľe, takže pirohy sú ich druhým chlebom. Pirohy mám veľmi rád. Doma minimálne 

raz za týždeň, v piatok boli pirohy, je to také naše dúbravské jedlo. Mama vždy položila na stred stola veľkú misu, 
dostali sme vidličky a už sa jedlo,“ zaspomínal Levočan. Práve z jeho rodnej obce prišlo akciu podporiť aj 
družstvo Pirohaľov na čele so starostom obce Ondrejom Hovančíkom. 

„Prišli sme podporiť aj túto milú akciu, ktorá má navyše ušľachtilý cieľ. Aspoň troškou k tomu prispejeme aj 
my,“ zdôraznil Hovančík. 

Motorkári varili aj bavili 
Ráno pirohy pripravovali aj motorkári z okresu Levoča a Spišská Nová Ves. 

Popritom urobili skvelú šou a ešte sa im podarilo urobiť aj najviac pirohov zo všetkých 14 družstiev – 1 221 
pirohov za hodinu a trištvrte. 

Výťažok pre Laurinku 
Pirohový maratón mal aj charitatívny rozmer. 
Výťažok z predaja uvarených pirohov pomôže štvorročnej Laurinke zo Spišského Hrhova, ktorá trpí 

onkologickým ochorením. 



Ako dodal Vaľko, koncom nasledujúceho týždňa organizátori rekordu výťažok z predaja pirohov osobne 
odovzdajú Laurinkinej rodine. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Družstvo z Levoče. 
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22. Prvenstvá pre Lajčákovú a Jenčušovú 
[18.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 27; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

Dobojované. Finále atletickej ligy v Dubnici nad Váhom začiatkom septembra určilo víťazov celosezónnej 
súťaže atletických družstiev. 

Sviťanka Lajčáková opäť nenašla premožiteľku 
Medzi ženami si titul vybojovali atlétky ŠK Dukla Banská Bystrica. Súčasťou 20-členného tímu bola i 22-ročná 

Sviťanka Stanislava Lajčáková. K zisku titulu prispela prvenstvom v behu na 100 m prekážok časom 13,76 sek, 
za ktoré zinkasovala 11 bodov. Odchovankyňa svitskej atletiky, ktorá odišla do Banskej Bystrice na 
vysokoškolské štúdium fyzioterapie, nechala za sebou ďalšie medailistky – účastníčku európskeho šampionátu v 
atletike Luciu Vadlejch v drese Dubnice nad Váhom (14,20 sek) i Simonu Takácsovú z Nitry (14,53 sek). 

Radovali sa aj Spišiačky 
Družstvo Spišiačok, za ktoré súťažilo osem pretekárok, obsadilo vo finále šiestu priečku. Rovnaká pozícia im 

prischla i v celkovom hodnotení. V individuálnych súťažiach získali celú sadu medailí – po jednej z každého 
druhu. 

Medzi jednotlivcami sa ako veľký talent ukázala eštel len 16-ročná Norika Jenčušová, ktorá vybojovala 
prvenstvo v behu na 3000 m prekážok časom 11:59,35 min. 

Striebrom organizátori ovenčili jej vekovú rovesníčku Michaelu Lenhartovú, ktorá súťažila v skoku do výšky a 
zdolala latku vo výške 165 cm. Na bronzový stupienok sa postavila 19-ročná skokanka o žrdi Romana Ošková za 
výkon 320 cm. 

Z hľadiska celkového zisku bodov v tomto finále bola zo Spišiačok najúspešnejšia 19-ročná Radka 
Škovranová, ktorá bodovala v behoch na 400 m prekážok, 3000 m prekážok a v hode oštepom, kde jej patrila 
piata, štvrtá a siedma pozícia. 

Poradie vo finále: 1. Banská Bystrica 297,5, 2. Dubnica 233,5, 3. Nitra 211,5, 4. UK Bratislava 109,5, 5. STU 
Bratislava 85, 6. Spišská Nová Ves 75, 7. ŠG Trenčín 58. 

Konečné poradie: 1. Banská Bystrica 14, 2. Dubnica 11, 3. Nitra 11, 4. UK Bratislava 8, 5. STU Bratislava 6, 6. 
Spišská Nová Ves 4, 7. ŠG Trenčín 2. 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Slávka Lajčáková. FOTO:DB 
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23. Nálezy v Hrabušiciach prekvapili archeológov 
[18.09.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA BENČATOVÁ] 

 
 

Pri Kostole sv. Vavrinca v Hrabušiciach začali robiť archeologický výskum. Archeológ Matúš Hudák tu objavil 
zaujímavé nálezy. 

HRABUŠICE. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo v auguste 2018 archeologický výskum z 

dôvodu obnovy bleskozvodu. 
Pri kostole boli umiestnené dve sondy. Prvá bola medzi pilierom svätyne a sakristiou, druhá medzi vežou a 

loďou kostola. Záchranná časť výskumu spočívala v sledovaní zemných prác súvisiacich s uložením 
bleskozvodu. 

Zaniknutý cintorín 
V rámci sond sa podarilo čiastočne osvetliť stavebno-historický vývoj kostola a zdokumentovať hroby 

zaniknutého cintorína pri kostole. 
Zaujímavé je, že v sonde pod vežou boli odkryté najmä detské hroby. 
„V jednom prípade bolo dieťa uložené v drevenej rakve spájanej kovanými železnými klincami. Súčasťou jeho 

hrobovej výbavy boli drobné koráliky navlečené na kovovom drôte, ktoré sa nachádzali v oblasti hlavy. Pôvodne 
zdobili odev pochovaného alebo výstelku rakvy,“ informoval Noviny Spiša archeológ Matúš Hudák. 

Strieborné denáre 



K prekvapivým nálezom patria napríklad strieborné denáre nájdené v premiešaných zásypových vrstvách. 
„Mohli by pochádzať zo starších hrobov, ktoré zničilo mladšie pochovávanie. Poukazuje na to aj nález ľudskej 
sánky, ktorá je na vnútornej strane sfarbená oxidmi medi do zelena. Pravdepodobne ide o dôsledok vloženia 
mince do úst pochovaného. Tento zvyk je dobre zdokumentovaný archeologickými nálezmi aj etnografickými 
pozorovaniami,“ upresňuje archeológ. 

Spracovanie a vyhodnotenie archeologického a antropologického materiálu z výskumu v Hrabušiciach stále 
prebieha. Konečné výsledky budú publikované v odbornej literatúre. 

MÁRIA BENČATOVÁ 
Foto: 
Práca v sonde. FOTO: M. HUDÁK 
Nájdené mince. FOTO: M. HUDÁK 
Ľudská sánka so zeleným sfarbením. FOTO: M. HUDÁK 
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24. Pohronie ešte nepoznalo premožiteľa, zdolalo aj Prešov, Dukla odohrala 

veľmi smoliarsky zápas 
[18.09.2018; Noviny Žiarskej kotliny; s. 30; (SČ;JI;VH)] 

 
 

FUTBAL II. LIGA - 9. KOLO 
FK Pohronie - Tatran Prešov 2:1 (0:0) 
* Góly: 70. Pellegrini, 72. Špyrka - 79. Leško. ŽK: 2 - 4. Rozhodoval: Nemček, 928 divákov. 
* Pohronie: Jenčo - Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel, Pavúk (60. Košuda), Hatok, Paraj, Špyrka (82. 

M. Jacko), Pidruchnyi (46.Frimmel). 
V úvodnej štvrťhodine držalo domáce Pohronie loptu na svojich kopačkách častejšie ako jeho súper z 

Prešova, no ani jedno mužstvo si šancu nevypracovalo. Prvých striel do priestoru brány sa diváci dočkali v 17. 
minúte, najskôr z uhla strieľal hosťujúci Micherda, na druhej strane skúsil pozornosť brankára Lukáča Blahút. 
Pohronie malo naďalej územnú prevahu a dobíjalo obranné hradby Tatranu, avšak viazla mu finálna fáza. 
Najväčšia šanca domácich prišla v 43. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal Ďungel, hlavou posunul 
voľného Pavúkovi, ktorý však zakončil veľmi nedôrazne. Mužstvá tak šli do kabín na prestávku za nerozhodného 
stavu. 

Začiatok druhého polčasu patril opäť domácim, prízemnou strelou preveril Lukáča v 50. minúte Paraj. Na 
druhej strane kontroval po štandardke hlavičkou Kačala. Štadión stíchol v 54. minúte, kedy sa Jenča pokúsil 
obstreliť striedajúci Maník, lopta šla tesne vedľa žrde. Keď to Pohroniu nejde, skúša Pelegríni svoje povestné 
ďalekonosné strely, takou sa prezentoval v 64. minúte a poriadne natiahol Lukáča, ktorý loptu len vyrazil. Druhý 
pokus mu už vyšiel excelentne (opäť si mnohí zaspomínali na jeho minulosezónny gól proti Spišskej Novej Vsi), 

keď z priameho kopu v 70. minúte z dobrých 25 metrov nedal brankárovi Tatrana šancu na úspech. Pelegríniho 
recept na góly zrejme dobre „odkukal“ mladý Špyrka a už o dve minúty opäť strelou z diaľky prestrelil Lukáča. 
Pohronie sa dostalo do laufu a obrane Tatranu podkurovalo aj naďalej. Situáciu si však skomplikovalo v 78. 
minúte keď v šestnástke domáca obrana faulovala Hošeka, loptu si na biely bod postavil Leško a premenil 
pokutový kop. Pohronie sa nestiahlo do obrany, naopak, v 82. minúte po rohu to strelou spoza šestnástky skúšal 
Frimmel. V 90. minúte to bol opäť Pelegríni, ktorý po rohovom kope zamestnal brankára hostí, ten loptu vyrazil len 
na roh. Hostia ešte mohli v záverečnej minúte nadstavenia vyrovnať z priameho kopu, ale hráč Tatranu mieril len 
do múru. Pohronie sa tak vezie na víťaznej vlne, trojbodový zásah zaznamenalo tretíkrát po sebe. 

* Milan Nemec (tréner Pohronia): Som rád, že sme získali tri body. Myslím si, že to bol kvalitný zápas. V 
prvom polčase sme hrali veľmi dobre po šestnástku, zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa 
nevedeli trafiť. Nabádali sme ale hráčov, aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. 
Nakoniec padli dva krásne góly práve z väčšej vzdialenosti. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. 
Potom tam bolo pár zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. 
K rozhodcom sa vyjadrovať nebudem, pretože tiež by sme mohli oponovať, ale myslím si, že to nemá zmysel. 

Trebišov - Dukla B. Bystrica 1:0 (0:0) 
* Gól: 91. Vasiľ. ŽK: 2 - 2, Rozhodoval: Kačenga, 465 divákov. 
* Dukla: Krejčí - Žilinec, J. Tóth (46. Willwéber), Starší, Kupčík, Snitka, Prikryl, Migaľa (28. Ďanovský), 

Muchaya, Vajda (79. Laksik), Savić 
Dukla prežila zápas, na ktorý bude chcieť čím skôr zabudnúť. Na východ Slovenska išla s cieľom bodovať. Od 

začiatku mala hernú prevahu proti tabuľkovo lepšie postavenému tímu. V priebehu celého zápasu si vypracovala 
viaceré veľké šance. Žilinec si vypracoval dve tutovky, keď sám putoval na brankára hostí, loptu však do siete 
nedostal. Skórovať mohli hostia aj po skrumáži, kedy odrazená lopta putovala na kopačku jedného z bystrických 
útočníkov, ktorý na počudovanie všetkých minul. V druhom polčase pokračoval tlak duklistov a striedajúci 
Willwéber vo veľkej šanci trafil iba do žrde. Prvý gól hostí visel na vlásku, paradoxne sa však presadili domáci, a 
to až v úplnom závere duelu. Rozhodca odpískal diskutabilný faul a po precízne rozohranej štandardke sa 
Trebišov dostal do vedenia 1:0. Vtedy sa písal už nadstavený čas a hostia nemali šancu bodovať. Napriek tomu, 
že boli lepším a aktívnejším tímom, prehrali. 



* Dušan Tóth (tréner B. Bystrice): „Herný výkon napĺňal náš plán, keďže sme do Trebišova išli bodovať. 
Vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nedokázali premeniť. Futbal je o góloch a my sme ho nedali. 

Nemali sme potrebnú dávku šťastia a dovolím si tvrdiť, že zápas ovplyvnil aj hlavný arbiter. Inkasovali sme po 
neexistujúcom faule, nezaslúžili sme si prehrať.“ 

* Ostatné výsledky 9. kola: Komárno - Lok. Košice 0:2, Šamorín - Poprad 0:4, Inter - Skalica 0:1, L. Mikuláš - 
Dubnica 1:4, Bardejov - Petržalka 1:1, Žilina B - Lipany 3:0. 

Tabuľka po 9. kole: 
97 96 95 95 95 94 94 94 93 93 93 92 93 92 91 92 1. Skalica 2. Komárno 3. Pohronie 4. Žilina B 5. L. Mikuláš 

6. Petržalka 7. Poprad 8. Dubnica 9. Trebišov 10. Prešov 11. Inter 12. B. Bystrica 13. Lipany 14. Šamorín 15. 
Bardejov 16. Lok. Košice 1 2 4 1 1 3 2 0 2 1 1 3 0 2 3 0 1 1 0 3 3 2 3 5 4 5 5 4 6 5 5 7 21:5 17:6 15:8 21:17 17:15 
13:9 20:15 20:18 10:13 14:12 11:18 11:12 6:19 9:18 12:21 9:20 22 20 19 16 16 15 14 12 11 10 10 9 9 8 6 6 

22.9 o 15:30): 
21.9. ÚHČ), B. 
* Program 10. kola (sob 
Lok. Košice - Šamorín (pia Bystrica - L. Mikuláš (pia 21.9. o 16:00), Lipany - Petržalka, Dubnica - Bardejov, 

Skalica - Pohronie, Poprad - Inter ( o 18:00), Žilina B - Komárno (ned 23.9. o 10:30), Prešov - Trebišov (ned 
23.9.?ÚHČ). 

Prešov znížil proti Pohroniu z penalty. FB FK POHRONIE 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Pohronie ešte nepoznalo premožiteľa, zdolalo aj Prešov, Dukla odohrala 

veľmi smoliarsky zápas 
[18.09.2018; Brezno; ŠPORT; s. 28; SČ;JI;VH] 

 
 

FUTBAL II. LIGA - 9. KOLO 
FK Pohronie - Tatran Prešov 2:1 (0:0) 
* Góly: 70. Pellegrini, 72. Špyrka - 79. Leško. ŽK: 2 - 4. Rozhodoval: Nemček, 928 divákov. 
* Pohronie: Jenčo - Nosko, Tesák, P. Jacko, Pellegrini, Ďungel, Pavúk (60. Košuda), Hatok, Paraj, Špyrka (82. 

M. Jacko), Pidruchnyi (46.Frimmel). 
V úvodnej štvrťhodine držalo domáce Pohronie loptu na svojich kopačkách častejšie ako jeho súper z 

Prešova, no ani jedno mužstvo si šancu nevypracovalo. Prvých striel do priestoru brány sa diváci dočkali v 17. 
minúte, najskôr z uhla strieľal hosťujúci Micherda, na druhej strane skúsil pozornosť brankára Lukáča Blahút. 
Pohronie malo naďalej územnú prevahu a dobíjalo obranné hradby Tatranu, avšak viazla mu finálna fáza. 
Najväčšia šanca domácich prišla v 43. minúte, k centrovanej lopte sa v šestnástke dostal Ďungel, hlavou posunul 
voľného Pavúkovi, ktorý však zakončil veľmi nedôrazne. Mužstvá tak šli do kabín na prestávku za nerozhodného 
stavu. 

Začiatok druhého polčasu patril opäť domácim, prízemnou strelou preveril Lukáča v 50. minúte Paraj. Na 
druhej strane kontroval po štandardke hlavičkou Kačala. Štadión stíchol v 54. minúte, kedy sa Jenča pokúsil 
obstreliť striedajúci Maník, lopta šla tesne vedľa žrde. Keď to Pohroniu nejde, skúša Pelegríni svoje povestné 
ďalekonosné strely, takou sa prezentoval v 64. minúte a poriadne natiahol Lukáča, ktorý loptu len vyrazil. Druhý 
pokus mu už vyšiel excelentne (opäť si mnohí zaspomínali na jeho minulosezónny gól proti Spišskej Novej Vsi), 

keď z priameho kopu v 70. minúte z dobrých 25 metrov nedal brankárovi Tatrana šancu na úspech. Pelegríniho 
recept na góly zrejme dobre „odkukal“ mladý Špyrka a už o dve minúty opäť strelou z diaľky prestrelil Lukáča. 
Pohronie sa dostalo do laufu a obrane Tatranu podkurovalo aj naďalej. Situáciu si však skomplikovalo v 78. 
minúte keď v šestnástke domáca obrana faulovala Hošeka, loptu si na biely bod postavil Leško a premenil 
pokutový kop. Pohronie sa nestiahlo do obrany, naopak, v 82. minúte po rohu to strelou spoza šestnástky skúšal 
Frimmel. V 90. minúte to bol opäť Pelegríni, ktorý po rohovom kope zamestnal brankára hostí, ten loptu vyrazil len 
na roh. Hostia ešte mohli v záverečnej minúte nadstavenia vyrovnať z priameho kopu, ale hráč Tatranu mieril len 
do múru. Pohronie sa tak vezie na víťaznej vlne, trojbodový zásah zaznamenalo tretíkrát po sebe. 

* Milan Nemec (tréner Pohronia): Som rád, že sme získali tri body. Myslím si, že to bol kvalitný zápas. V 
prvom polčase sme hrali veľmi dobre po šestnástku, zakončenie nebolo správne vinou finálnej fázy, kde sme sa 
nevedeli trafiť. Nabádali sme ale hráčov, aby pokračovali v úsilí, aby sa pokúšali ohroziť súpera aj z diaľky. 
Nakoniec padli dva krásne góly práve z väčšej vzdialenosti. Zbytočne sme si skomplikovali situáciu penaltou. 
Potom tam bolo pár zbytočných faulov z našej strany a boli sme radi, že sme doviedli zápas do víťazného konca. 
K rozhodcom sa vyjadrovať nebudem, pretože tiež by sme mohli oponovať, ale myslím si, že to nemá zmysel. 

Trebišov - Dukla B. Bystrica 1:0 (0:0) 
* Gól: 91. Vasiľ. ŽK: 2 - 2, Rozhodoval: Kačenga, 465 divákov. 
* Dukla: Krejčí - Žilinec, J. Tóth (46. Willwéber), Starší, Kupčík, Snitka, Prikryl, Migaľa (28. Ďanovský), 

Muchaya, Vajda (79. Laksik), Savić 
Dukla prežila zápas, na ktorý bude chcieť čím skôr zabudnúť. Na východ Slovenska išla s cieľom bodovať. Od 

začiatku mala hernú prevahu proti tabuľkovo lepšie postavenému tímu. V priebehu celého zápasu si vypracovala 
viaceré veľké šance. Žilinec si vypracoval dve tutovky, keď sám putoval na brankára hostí, loptu však do siete 



nedostal. Skórovať mohli hostia aj po skrumáži, kedy odrazená lopta putovala na kopačku jedného z bystrických 
útočníkov, ktorý na počudovanie všetkých minul. V druhom polčase pokračoval tlak duklistov a striedajúci 
Willwéber vo veľkej šanci trafil iba do žrde. Prvý gól hostí visel na vlásku, paradoxne sa však presadili domáci, a 
to až v úplnom závere duelu. Rozhodca odpískal diskutabilný faul a po precízne rozohranej štandardke sa 
Trebišov dostal do vedenia 1:0. Vtedy sa písal už nadstavený čas a hostia nemali šancu bodovať. Napriek tomu, 
že boli lepším a aktívnejším tímom, prehrali. 

* Dušan Tóth (tréner B. Bystrice): „Herný výkon napĺňal náš plán, keďže sme do Trebišova išli bodovať. 
Vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nedokázali premeniť. Futbal je o góloch a my sme ho nedali. 

Nemali sme potrebnú dávku šťastia a dovolím si tvrdiť, že zápas ovplyvnil aj hlavný arbiter. Inkasovali sme po 
neexistujúcom faule, nezaslúžili sme si prehrať.“ 

* Ostatné výsledky 9. kola: Komárno - Lok. Košice 0:2, Šamorín - Poprad 0:4, Inter - Skalica 0:1, L. Mikuláš - 
Dubnica 1:4, Bardejov - Petržalka 1:1, Žilina B - Lipany 3:0. 

Tabuľka po 9. kole: 
1. Skalica 9 7 1 1 21:5 22 
2. Komárno 9 6 2 1 17:6 20 
3. Pohronie 9 5 4 0 15:8 19 
4. Žilina B 9 5 1 3 21:17 16 
5. L. Mikuláš 9 5 1 3 17:15 16 
6. Petržalka 9 4 3 2 13:9 15 
7. Poprad 9 4 2 3 20:15 14 
8. Dubnica 9 4 0 5 20:18 12 
9. Trebišov 9 3 2 4 10:13 11 
10. Prešov 9 3 1 5 14:12 10 
11. Inter 9 3 1 5 11:18 10 
12. B. Bystrica 9 2 3 4 11:12 9 
13. Lipany 9 3 0 6 6:19 9 
14. Šamorín 9 2 2 5 9:18 8 
15. Bardejov 9 1 3 5 12:21 6 
16. Lok. Košice 9 2 0 7 9:20 6 
* Program 10. kola (sob 22.9 o 15:30): Lok. Košice - Šamorín (pia 21.9. ÚHČ), B. Bystrica - L. Mikuláš (pia 

21.9. o 16:00), Lipany - Petržalka, Dubnica - Bardejov, Skalica - Pohronie, Poprad - Inter ( o 18:00), Žilina B - 
Komárno (ned 23.9. o 10:30), Prešov - Trebišov (ned 23.9.?ÚHČ). 

Prešov znížil proti Pohroniu z penalty. FOTO: FB FK POHRONIE 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Spišská Nová Ves je z najhoršieho vonku 
[18.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 25; MARIÁN DIC] 

 
 

KAČENGA: PRVORADOU ÚLOHOU JE STABILIZÁCIA SITUÁCIE V KLUBE 
V Spišskej Novej Vsi po zostupe do tretej ligy stabilizovali situáciu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Futbal patrí v Spišskej Novej Vsi dlhodobo medzi jeden z najpopulárnejších športov. 

Klub s bohatou históriou však po minuloročnom zostupe z druhej ligy stratil vybojované pozície. Dnes pôsobí na 
regionálnej úrovni. Medzi ľudí, ktorým nie je osud futbalu ľahostajný, patrí aj bývalý futbalový rozhodca a dnes 
mestský poslanec Jozef Kačenga. 

Ako sme už v predslove spomenuli, futbal v meste má bohatú históriu. Ako sa dnes mesto stavia k 
futbalovému klubu a celkovo k športu? 

„Futbal je fenomén. Má svoju históriu, ktorá pozná úspešné, ale aj menej úspešné obdobia. Na jeho triumfy a 
popularitu má vplyv množstvo okolností, no v podstate stále ide o vytvorenie podmienok na jeho fungovanie. 
Napriek maximálnej snahe mesta, ako jediného generálneho sponzora športu v Spišskej Novej Vsi, sa dnes 

nedokážeme vysporiadať s finančnými nárokmi, ktoré si šport na najvyššej úrovni vyžaduje. Nejde však len o 
futbal, keďže mesto v súčasnosti podporuje približne 40 ďalších športových odvetví. 

Je dnes ťažké presvedčiť podnikateľov, aby investovali svoje peniaze do športu? 
„Podnikateľ síce dá svoje peniaze do niečoho, čo mu prinesie osoh, alebo investuje svoje peniaze do 

vhodného systému, ktorý mu zníži napr. daňové zaťaženie. Treba ale podotknúť, že už je len zopár „bláznov“, 
ktorí do športu dajú svoje vlastné peniaze. Z toho vyplýva, že táto diskutabilná otázka je najmä pre tých, ktorí 
nastavovali financovanie nového zákona o športe.“ 

Pomohlo v ostatných rokoch účinkovanie seniorského tímu Spišskej Novej Vsi v celoštátnej druhej lige k 

získaniu sponzorov? 
„Úspešné účinkovanie v druhej lige malo zaiste prilákať nových, potencionálnych investorov – sponzorov, ktorí 

ale v terajšej dobe v regióne chýbajú. Znamená to, že všetko znova ostalo na pleciach mesta, ktoré musí 
zachraňovať, čo sa dá na poslednú chvíľu. A to v prípade, keď je vôbec vôľa ešte niečo nesmierne dôležité 
spasiť. Náš klub sa nachádzal v nepriaznivej situácii, keď 10 dní pre štartom súťaže mal len trojicu hráčov na 



súpiske. V danej chvíli sme ale dokázali urobiť malý zázrak, čo potvrdili prvé súťažné stretnutia, v ktorých sme 
zvíťazili. A to bez spoločných tréningov a ani jediného prípravného stretnutia.“ 

Je dnes situácia v klube stabilizovaná? 
„Dnes je už, našťastie, mužstvo z najhoršieho vonku, pričom sa nám podarilo poraziť dokonca aj lídra súťaže 

z Vranova nad Topľou. Z toho vyplýva, že celková situácia je stabilizovaná, minimálne do konca jesennej časti, do 
doby, odkedy ma primátor mesta poveril mať dohľad nad týmto klubom. Musím ale dodať, že ďalší vývoj 
futbalového diania po prvej polovici súťažného ročníka 2018/2019 je už otázkou pre budúceho primátora.“ 

Z mužstva odišlo počas zimnej prestávky uplynulej sezóny množstvo kľúčových hráčov. To malo za následok 
zostup do tretej ligy. Dalo sa tomu zabrániť? 

„Odchod kľúčových hráčov bol prirodzeným pokračovaním finančných suchôt v klube, ktorý zjavne precenil 
svoje možnosti. Stále si preto treba uvedomiť, že každý sa musí prikrývať takou perinou, na akú má. 
Spišskonovoveský klub bol vlastne v druholigovej spoločnosti, kde na začiatku minulej sezóny športovo patril 
medzi tie poprednejšie, čo mužstvo dokázalo potvrdiť aj svojimi výsledkami. Postupom času sa však karta obrátila 
a v konečnom dôsledku sa ukázalo, že medzi túto slovenskú konkurenciu klubov nepatril hlavne svojím 
finančným zázemím. V klube som však v danom období nepôsobil, a tak je pre mňa ťažké vyjadriť sa k vtedajšej 
situácii a taktiež k tomu, či by sa nám druhú ligu podarilo zachrániť.“ 

Mesto investovalo svoje prostriedky do zveľadenia interiéru futbalového štadióna. Sú v blízkej budúcnosti v 
pláne ďalšie úpravy? 

„Mesto investuje do svojho majetku, tak ako to bolo napríklad aj pri odkúpení pozemkov po dlhoročnom spore, 
aby sa skutočne do infraštruktúry dalo investovať. Ďalším pokračovaním plánovaného rozvoja bolo vytvorenie 
podmienok na celkovú rekonštrukciu a prestavbu štadióna, čo sa v rokovaní s predstaviteľmi SFZ podarilo a 
mesto získalo finančnú dotáciu 750-tisíc eur.“ 

Aké sú športové ciele futbalového klubu do nasledujúceho obdobia? Je v hre aj návrat do druhej ligy? 
„Dnes sme radi, že môžeme účinkovať nielen na slovenskej, ale aj na východoslovenskej scéne. Otázne je 

však stále, či o rok, dva nebudeme nový štadión otvárať majstrovským stretnutím 7. ligy. Z tohto hľadiska je 
najdôležitejším cieľom spišskonovoveský futbal dostatočne stabilizovať a prácou nových ľudí prilákať nielen 
fanúšikov, ale aj sponzorov, bez ktorých to pri uplatňovaní nového zákona o športe jednoducho nepôjde.“ 

MARIÁN DIC 
Foto: 
Jozef Kačenga ešte v rozhodcovskom drese. FOTO:ARCHÍV 
— 
Otázne je však stále, či o rok, dva nebudeme náš nový štadión otvárať majstrovským stretnutím 7. ligy. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Mestskú knižnicu v Levoči premenia na regionálnu 
[18.09.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA BENČATOVÁ] 

 
 

Prešovskí krajskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní schválili zriadenie regionálnej Knižnice Jána Henkela 
v Levoči. 

LEVOČA. Doteraz v meste fungovala iba mestská knižnica, tá sa má zmeniť na regionálnu od 1. januára. 
„Cieľom je, aby knižnica rozvíjala odborné činnosti, vzdelávacie a komunitné aktivity rovnako ako regionálne 

knižnice v iných okresných mestách a systematicky rozvíjala metodiku, spracovávala súbežnú bibliografiu v rámci 
regiónu a aby sa spracované informácie využívali v knižnično-informačnom systéme v prospech používateľov 
celého kraja,“ uvádza v dôvodovej správe jej autorka Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry Ú PSK. 

Na Spiši medzi regionálne knižnice patrí Podtatranská knižnica v Poprade, Ľubovnianska knižnica v Starej 
Ľubovni či Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi. 

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, ktoré prevádzkuje okrem knižnice aj kino, divadlo, mestskú galériu 
či kongresovú sálu, predložilo podľa dôvodovej správy názov knižnice. Po konzultáciách s viacerými levočskými 
historikmi a významnými odborníkmi z predmetnej oblasti sa podľa správy dohodlo, že regionálna knižnica v 
Levoči ponesie názov Knižnica Jána Henkela v Levoči. 

Kto bol Ján Henkel 
Ján Henckel bol levočský rodák. Žil na prelome pätnásteho a šestnásteho storočia, keď Uhorsko zasiahla vlna 

renesancie a humanizmu. Bol to veľmi vzdelaný levočský farár, ktorý pôsobil vo farskom kostole. 
Počas jeho pôsobenia bol vo farskom kostole postavený terajší hlavný oltár a založené ďalšie dva. Na 

začiatku šestnásteho storočia dal nad severnú predsieň s kaplnkou svätého Juraja postaviť na svoju dobu slávnu 
chrámovú knižnicu, tzv. Bibliotéku. Knižnica, ktorá mala významné miesto v našich kultúrnych dejinách, sa stala 
jednou z prvých stavieb novonastupujúceho slohu – renesancie. Základom knižničného fondu sa stala jeho 
súkromná zbierka kníh. Henckelovým pričinením sa knižnica výrazne obohatila. 

Chýba „len“ riaditeľ 
Odbor kultúry Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s právnym oddelením má pripraviť návrh 

zriaďovacej listiny. Od 1. januára 2019 už majú byť štyri pracovníčky Mestskej knižnice v Levoči 
zamestnankyňami regionálnej knižnice. Jedna z nich bude poverená riadením knižnice a bude zabezpečovať 
všetky legislatívne úkony, pracovnoprávne vzťahy a ekonomické náležitosti spojené so zriadením knižnice. 



Následne kraj vypíše výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa knižnice. Mesto Levoča daruje 
hnuteľný majetok, ktorý bol v správe MsKS v Levoči a slúžil pre potreby Mestskej knižnice v Levoči, do vlastníctva 
kraja. Novozriadená knižnica v Levoči sa stane správcom majetku. Predpokladané výdavky na regionálnu 
knižnicu v Levoči od 1. januára do 31. decembra 2019 majú byť cca 85 000 eur. 

„Zriadením tejto knižnice naplníme metodické a regionálne funkcie, pretože Levoča je výnimočným miestom, 
kde je množstvo historicky nespracovaných osobností, a keď pôjdeme aj do histórie, tak je to mesto, ktoré malo 
vlastne prvú knižnicu na Slovensku,“ povedala E. Antolíková s tým, že knižnica svojím fungovaním rozšíri aktivity 
regionálnych knižníc v kraji po stránke odbornej, ako aj bibliografickej a metodickej činnosti. 

MÁRIA BENČATOVÁ 
Foto: 
Do knižnice sa vchádza zboku. FOTO: MB 
Súčasné priestory knižnice. FOTO: MB 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Kultúra v Spišskej Novej Vsi, Levoči a okolí 
[18.09.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 21; mb;bch] 

 
 

Levoči a okolí Na Spiši bude počas najbližších dní bohatý program. 
Utorok 18. septembra 
Filmový klub 
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. 

Štvrtok 20. septembra 
Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. si môžete v Divadle Kontra pozrieť predstavenie Nenávidím. Ide o uletene 

zábavnú jazdu o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. Ono-man show, pri ktorej sa budete smiať, až budete 
plakať. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. si môžete pozrieť nový český film Po čom muži túžia. Piatok 21. septembra 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. zahrajú predstavenie Až tri v taňcu na vidermaňcu. Komediálny príbeh zo 

spišskej dediny tridsiatych rokov dvadsiateho storočia zobrazujúci ľúbostný trojuholník poprepletaný humornými 
dialógmi v spišskom nárečí. 

Sobota 22. septembra 
Spišská burza starožitností a kuriozít 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Burza sa začne na trhovisku na sídlisku Východ sa o 8.00 h. Môžete tam predať, kúpiť 

alebo vymeniť starožitnosti a zberateľské predmety. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h. v kine Mier si môžete pozrieť rodinnú animovanú komédiu Pat a Mat znovu 

v akcii. 
Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. zahrajú komédiu Mesiac a Magnólie o zákulisí vzniku jedného z 

najslávnejších filmov „Odviate vetrom“. Autori sľubujú dokonalé obsadenie, duchaplný humor, briskné dialógy, 
závratné tempo a neskutočnú zábavu. 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 si môžete pozrieť francúzsku komédiu J. B. P. Moliera Lekárom proti svojej 

vôli. 
Nedeľa 23. septembra 
Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 si môžete pozrieť rozprávku Tri zlaté vlasy deda Vševeda. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 si môžete pozrieť animovanú islandskú rozprávku Kubko hrdina. Dojemný 

príbeh s mnohými dobrodružstvami pre celú rodinu. 
Pondelok 24. septembra 
Dom kultúry Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 sa začne inscenácia Meno alebo komédia, ktorá sa, našťastie, nestala vám. 

Účinkujú Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana Mauréry, Kamil Mikulčík a Richard Stanke. 
(mb, bch) 

[Späť na obsah] 

 
 



29. Basketbalistov Spišskej Novej Vsi posilnil reprezentant Lošonský 
[18.09.2018; dobrenoviny.sk; 12:21; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/142709/basketbalistov-spisskej-novej-vsi-posilnil-reprezentant-losonsky 

 
 

Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu otvorený kontrakt. 
Ilustračné foto — Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič 
Spišská Nová Ves 18. septembra (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od 

novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu 

otvorený kontrakt. 
“Zmluvu som podpísal do konca kalendárneho roka. 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,” povedal podľa portálu basketliga.sk Lošonský, ktorý sa tak vracia do klubu, v ktorom v sezóne 
2011/12 odštartoval svoju profesionálnu kariéru. 

Spokojnosť s novou posilou vyjadril aj tréner George Bitzanis. “Lošonský má za sebou výborné sezóny v 
rôznych ligách, ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a tak prepotrebné 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] 

 
 

30. Basketbalistov Spišskej Novej Vsi posilnil reprezentant Lošonský 
[18.09.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/basketbalistov-spisskej-novej-vsi-posilnil-reprezentant-losonsky-cl617283.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves. Tridsaťročný univerzál … 
Spišská Nová Ves 18. septembra (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od 

novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu 

otvorený kontrakt. 
“Zmluvu som podpísal do konca kalendárneho roka. 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,” povedal podľa portálu basketliga.sk Lošonský, ktorý sa tak vracia do klubu, v ktorom v sezóne 
2011/12 odštartoval svoju profesionálnu kariéru. 

Spokojnosť s novou posilou vyjadril aj tréner George Bitzanis. “Lošonský má za sebou výborné sezóny v 
rôznych ligách, ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a tak prepotrebné 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.” 

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

 
 

31. Rošero pozýva do svojej expozície na IAA v Hannoveri 
[18.09.2018; busportal.sk; busportal.sk; 00:00; olala] 

 
http://www.busportal.sk/modules.php?name=article&sid=12067 

 
 

Hannoverský veľtrh, venovaný úžitkovým vozidlám, začína už pozajtra a potrvá do 27. septembra 2018. 
Nadstavbár zo Spišskej Novej Vsi srdečne pozýva do svojho stánku G32 v hale 11, kde predstaví najnovšie 

modely zo svojej ponuky midibusov. 
ROŠERO 

[Späť na obsah] 
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32. Deň plný zážitkov v Spišskej: Výstupy na kostolnú vežu, prehliadky a ďalšie 

lákadlá! 
[18.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/den-plny-zazitkov-v-spisskej-vystupy-na-kostolnu-vezu-prehliadky-a-dalsie-
lakadla-309409 

 
 

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu si budeme môcť v Spišskej už onedlho vychutnať celý rad 
zaujímavostí. Prinášame prehľad, čo všetko sa chystá. 

Už tento mesiac nás čaká v Spišskej Novej Vsi niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré pripravilo mesto pri 

príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Ten sa bude konať 27. septembra a počas tohto dňa si môžete 
vychutnať návštevu Múzea Spiša, Galérie či Evanjelického kostola. Historickým centrom mesta vás prevedú 
mladí sprievodcovia. Nebudú chýbať ani výstupy na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku či šľapacie káry pre 
deti. 

Výstupy na kostolnú vežu 
Časy výstupov: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Všetky komentované výstupy do veže sú 

zdarma. Bezplatné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre. Počet účastníkov je 
limitovaný: minimálne 2 osoby, maximálne 20 osôb. 

Večerná prehliadka múzea a námestia 
16:00 – vernisáž výstavy „Rozmanitý svet húb“. Vstup voľný. 18:00 a 19:00 – prehliadka Provinčného domu 

spojená s prehliadkou námestia. Vstupné: 2 E. 
Mobilné fotodielne po gotickej ceste 
Všetky výstavy v GUS za symbolické vstupné 10 centov. Otvorené od 9:00 do 16:30. 
ZOO na skok od centra 
Každý návštevník zoologickej záhrady bude mať v tento deň – 30% zľavu na vstupné. 
Mladí sprievodcovia 
Študenti Hotelovej akadémie SNV vás prevedú zákutiami historického centra mesta ako turistickí 

sprievodcovia. Záujem je potrebné nahlásiť na t. č. +421 948 142 207 
Čo sa skrýva v evanjelickom kostole 
Bezplatné prehliadky Evanjelického kostola s výkladom sú pripravené o 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00 

hod. 
Workshopy pre deti 
Sprievodcovia z Experience Slovakia pozývajú deti na krátke workshopy o prírode a jej ochrane, v anglickom 

jazyku. Zdarma. 15 min. bloky od 15:00 do 17:00 h vo dvore čajovne Alchýmka . 
Šľapacie káry 
Bezplatné požičanie šliapacích kár je časovo limitované: 15 min./dieťa. Deti do 15 rokov len v sprievode 

dospelej osoby. 
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] 

 
 

33. Basketbalistov Spišskej Novej Vsi posilnil reprezentant Lošonský 
[18.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-spissku-novu-ves-posil/349342-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič 
Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu otvorený kontrakt. 
Spišská Nová Ves 18. septembra (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od 

novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu 

otvorený kontrakt.“Zmluvu som podpísal do konca kalendárneho roka. 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,” povedal podľa portálu basketliga.sk Lošonský, ktorý sa tak vracia do 
klubu, v ktorom v sezóne 2011/12 odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Spokojnosť s novou posilou vyjadril aj 

http://spisska.dnes24.sk/den-plny-zazitkov-v-spisskej-vystupy-na-kostolnu-vezu-prehliadky-a-dalsie-lakadla-309409
http://spisska.dnes24.sk/den-plny-zazitkov-v-spisskej-vystupy-na-kostolnu-vezu-prehliadky-a-dalsie-lakadla-309409
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-spissku-novu-ves-posil/349342-clanok.html


tréner George Bitzanis. “Lošonský má za sebou výborné sezóny v rôznych ligách, ako aj v národnom tíme. 
Prinesie do tímu kvalitu a tak prepotrebné 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] 

 
 

34. Spišské divadlo vstúpilo do sezóny Slovenského storočia 
[18.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20916463/spisske-divadlo-vstupilo-do-sezony-slovenskeho-storocia.html 

 
 

V októbri štartuje jubilejný 10. ročník Divadelného Spiša 
Spišská Nová Ves Spišské divadlo sezóna premiéry 

(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po letných divadelných prázdninách vstúpilo Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi do 

ďalšej sezóny. 
Pripravených má niekoľko premiér. Nimi si pripomenie 100. výročie vzniku prvej Československej republiky, 

ktorému predchádzal rozpad Rakúsko – Uhorska. 
Detského diváka divadelníci potešia na začiatku budúceho roka premiérou Perinbaby. 
Podľa slov riaditeľa Spišského divadla Emila Spišáka, dramaturgický plán venovaný dejinným udalostiam 

divadelníci pomenovali ako Slovenské storočie. 
„Cez významné dramatické texty sa budeme snažiť na javisku ukázať najvýznamnejšie etapy histórie 

slovenského národa. Začíname už koncom septembra dramatizáciou prózy Jána Kalinčiaka Reštavrácia v 
dramatizácií Vladimíra Hurbana Vladimírova. Téma tejto Kalinčiakovej prózy je mnohým známa. Ide o voľby v 
bývalom Uhorsku. Inscenáciou sa ako keby lúčime s Rakúsko – Uhorskom a uzatvárame jednu kapitolu dejín 
našej existencie,“ priblížil riaditeľ divadla. 

Režisérsku taktovku nad inscenáciou vzal umelecký šéf divadla Michal Babiak. 
Prvá premiéra bude v piatok 28. septembra, druhá v sobotu 29. septembra o 19. hod. 
Premiéra Perinbaby 
V januári 2019 bude nasledovať ďalšia premiéra tentoraz hry Ivana Stodolu Marína Havranová. 
V nej sa reflektuje Slovenské povstanie z roku 1948, vznik 1. Slovenskej národnej rady a ozbrojené 

vystúpenie Slovákov za svoje národné práva. 
Štúdio Spišského divadla naštuduje Laholovu hru Atentát, v ktorej sú zobrazené udalosti 2. svetovej vojny. 

Rovnako uvedie dramatizáciu časti románu Mila Urbana V osídlach. 
V júni to bude dramatizácia novely Hrdinovia Boženy Slančíkovej Timravy, v ktorej zobrazila 1. svetovú vojnu. 
„Nezabudli sme ani na detského diváka, ktorý patrí k našim stálym návštevníkom. Vo februári máme pre nich 

pripravenú premiéru Feldekovej Perinbaby v réžií Petra Palika. Ten sa podpísal už pod niekoľko našich 
úspešných rozprávok, ako Palculienka či Kráska a netvor,“ uviedol Spišák. 

Divadelný Spiš 
Október už tradične patrí divadelnému festivalu Divadelný Spiš. 
V tomto roku pôjde o jubilejný 10. ročník. 
Hrať sa bude na troch scénach. Divadelná sála Spišského divadla, Štúdio SD, alternatívne predstavenia 

dostanú priestor na experimentálnej scéne koncertnej sály Reduty. 
Svoj repertoár počas festivalu predstavia mimobratislavské divadlá z Nitry, Martina, Trnavy, Zvolena, Košíc, 

Prešova a samozrejme aj domáce Spišské divadlo. 
Festival odštartuje 16. októbra. Potrvá do 24. októbra. 
„Festival bude mať aj medzinárodný rozmer. Zúčastnia sa ho aj dve zahraničné divadlá Vertigo z Budapešti a 

Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca v Srbsku,“ uviedol Spišák. 
Týždeň pred festivalom vyráža divadelný súbor na zahraničný zájazd do maďarskej Békešskej Čaby, 

rumunského Nadlaku a srbského Báčskeho Petrovca. Predstavia sa hrou Reštavrácia a rozprávkou Kráska a 
netvor. 

Počas uplynulej sezóny Spišské divadlo navštívilo 38 500 platiacich divákov. Koncom sezóny z divadla odišli 
traja herci, v novej sezóne ho naopak posilnia ďalší traja: Matúš Hollý, Martin Stolár a Dávid Szöke. 

„Na konci minulej sezóny sa Spišské divadlo zúčastnilo 15. ročníka festivalu Albamono v Albánsku, kde sme 
zaznamenali veľký úspech s inscenáciou Storočie podľa Márie,“ dodal Spišák. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Maďarský Jászberényi Kse víťazom turnaja 
[18.09.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; (jm)] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20916463/spisske-divadlo-vstupilo-do-sezony-slovenskeho-storocia.html


 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20916663/madarsky-jaszberenyi-kse-vitazom-turnaja.html 

 
 

Cez víkend sa v lučeneckej Arene uskutočnil 4. ročník Memoriálu Janka Šufliarskeho. 
Z turnaja. 
(7 fotografií) 
LUČENEC. Uplynulý víkend (14.-16.9.) v Lučenci patril spomienke na legendu tamojšieho basketbalu. V rámci 

4. ročníka Memoriálu Janka Šufliarskeho sa na palubovke športovej haly Arena odohral medzinárodný turnaj. Sily 
si zmerali štyri mužstvá. 

Okrem domáceho BKM Lučenec sa pred novohradským publikom predstavili hráči maďarských TF Budapest 
a Jászberényi Kse (víťazi turnaja) i rakúskeho tímu Oberwart Gunners. 

Najužitočnejším hráčom sa stal Orlando Coleman z tímu Jászberényi KSE. Tihomira Vranješa z BKM Lučenec 
vyhlásili za najlepšieho strelca turnaja (70 bodov). 

Výsledky 4. ročníka Memoriálu Janka Šufliarskeho: 
Piatok 14.9.: 
TF Budapest - Jászberényi Kse 72:80 (34:36) 
BKM Lučenec - Oberwart Gunners 63:69 (29:36) 
Sobota 15.9.: 
Oberwart Gunners - TF Budapest 78:85 (39:38) 
BKM Lučenec - Jászberényi Kse 59:69 (22:33) 
Nedeľa 16.9.: 
Jászberényi Kse - Oberwart Gunners 92:71 (45:38) 
BKM Lučenec - TF Budapest 72:80 (47:41) 
Nadchádzajúce prípravné zápasy BKM Lučenec: 
22.9.: Iskra Svit - BKM Lučenec 
23.9.: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 
29.9. o 18.00 hod.: BKM Lučenec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

4. ročník Memoriálu Janka Šufliarskeho podporili: mesto Lučenec, Ernstprofil s.r.o. LC, Stavebné Stroje 
Slovakia s.r.o., Dvor u Moniky LC, Slovexpres - autoslužby LC, EX PRINT LC, 23 FOOD COMPANY s.r.o, 
Bagetka Puccino LC, CREATIVE LC, Hey TAXI, B6 Slovakia, KAM RENT s.r.o., IKE s.r.o., TRANSSILV s.r.o., 
DISCO CASCO LC, D - Nábytok LC, CPB Pekáreň Sklabiná, Mäso údeniny Bušinčan, M - NOVOMAX - D s.r.o. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Extraliga mužov: Spišskú Novú Ves posilnil reprezentant Lošonský 
[18.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/356567/extraliga-muzov-spissku-novu-ves-posilnil-reprezentant-losonsky/ 

 
 

Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská 
Nová Ves. Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu otvorený kontrakt. 

“Zmluvu som podpísal do konca kalendárneho roka. 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,” povedal podľa portálu 
basketliga.sk Lošonský, ktorý sa tak vracia do klubu, v ktorom v sezóne 2011/2012 odštartoval svoju 
profesionálnu kariéru. 

Spokojnosť s novou posilou vyjadril aj tréner George Bitzanis. “Lošonský má za sebou výborné sezóny v 
rôznych ligách, ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a tak prepotrebné 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) 

https://mynovohrad.sme.sk/c/20916663/madarsky-jaszberenyi-kse-vitazom-turnaja.html
https://sport.aktuality.sk/c/356567/extraliga-muzov-spissku-novu-ves-posilnil-reprezentant-losonsky/


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 >> 
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37. Nová posila: Basketbalistom Spišskej bude pomáhať slovenský 

reprezentant Lošonský 
[18.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nova-posila-basketbalistom-spisskej-bude-pomahat-slovensky-reprezentant-
losonsky-309446 

 
 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves získal do svojich radov slovenského basketbalového reprezentanta. Svoju 

profesionálnu kariéru odštartoval práve na Spiši. 
Slovenský basketbalový reprezentant Pavol Lošonský bude od novej sezóny pôsobiť v BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves. Tridsaťročný univerzál podpísal s vedením klubu otvorený kontrakt. 

„Zmluvu som podpísal do konca kalendárneho roka. 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," povedal podľa portálu basketliga.sk Lošonský, ktorý sa tak vracia do klubu, v ktorom v sezóne 
2011/2012 odštartoval svoju profesionálnu kariéru. 

Spokojnosť s novou posilou vyjadril aj tréner George Bitzanis. „Lošonský má za sebou výborné sezóny v 
rôznych ligách, ako aj v národnom tíme. Prinesie do tímu kvalitu a tak prepotrebné 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." 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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38. FOTO: Kermeš v Smižanoch prilákal množstvo ľudí. Prišli aj známi seriáloví 

oteckovia 
[18.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/foto-kermes-v-smizanoch-prilakal-mnozstvo-ludi-prisli-aj-znami-serialovi-
oteckovia-309471 

 
 

Dobrá nálada, sprievodný program či športové aktivity. Smižiansky Kermeš prilákal množstvo ľudí, ktorí sa 
zabávali na futbalovom ihrisku. 

Stretnúť a zabaviť sa bolo podľa slov organizátorov hlavnou myšlienkou podujatia, ktoré sa konalo počas 
uplynulého víkendu u našich najbližších susedov. Druhý ročník Smižianskeho Kermešu prilákal stovky ľudí, ktorí 

http://spisska.dnes24.sk/nova-posila-basketbalistom-spisskej-bude-pomahat-slovensky-reprezentant-losonsky-309446
http://spisska.dnes24.sk/nova-posila-basketbalistom-spisskej-bude-pomahat-slovensky-reprezentant-losonsky-309446
http://spisska.dnes24.sk/foto-kermes-v-smizanoch-prilakal-mnozstvo-ludi-prisli-aj-znami-serialovi-oteckovia-309471
http://spisska.dnes24.sk/foto-kermes-v-smizanoch-prilakal-mnozstvo-ludi-prisli-aj-znami-serialovi-oteckovia-309471


si sobotné popoludnie užívali plnými dúškami. Areál futbalového ihriska sa premenil na chvíľu na miesto plné 
vystúpení, dobrôt či adrenalínových atrakcií. 

Vari najväčším lákadlom pre mnohých návštevníkov boli známi seriáloví oteckovia. Práve záujem o ich 
podpisy či fotky spôsobil, že na ihrisku sa vytvoril niekoľko metrov dlhý rad. Nechýbali však ani koncerty skupín Q 
Plus, Sám Sebou či Hex. Pre deti bola pripravená detská diskotéka v podaní uja Ľuba, na ktorej sa zabavili 
taktiež aj ich rodičia. 

Aj športy 
Vyskúšať sa dali aj rôzne športy ako hokej, futbal či florbal, ale aj adrenalínové atrakcie. Skrátka neprišli ani 

maškrtné jazýčky účastníkov podujatia. „Tešili sme sa na túto akciu. Dohodli sme sa aj zo známymi a sme radi, 
že môžeme prežiť spolu po dlhšom čase podujatie, kde sa zabavíme my aj naše deti,“ prezradila nám rodinka zo 
Spišskej. 

Podpis aj fotka 
„Stáli sme v rade na podpis od Braňa Deáka takmer dve hodiny. Čas sme si krátili rôznymi dobrotami, ale 

tešíme sa, že máme s ním aj fotku,“ zdôverili sa nám domáce dievčatá. 
Nielen obyvatelia Smižian či Spišskej Novej Vsi zavítali na Kermeš. „Boli sme na Spišskom hrade a cestou 

sme sa dozvedeli, že sa tu chystá nejaká akcia. Zastavili sme sa a už aj zostali. Najviac sa tešíme na skupinu 
Hex,“ povedal pre náš portál párik z Kežmarku. 

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