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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Osadníci “ostreľujú” autobusy 
[26.09.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Dopravca zvažuje radikálne opatrenia – nebude zastavovať na zastávkach, kde sa to deje. 
RUDŇANY. Vodiči a cestujúci na autobusovej linke smer Rudňany Poráč sú v ohrození zdravia i života. 

Osadníci hádžu do okien autobusov počas jazdy kamene. Za päť mesiacov musel dopravca riešiť desať prípadov 
porozbíjaných okien. Ak sa situácia nezlepší, zvažuje radikálne oparenia. „Každý deň cestujem zo Spišskej 



Novej Vsi z práce domov do Poráča. Neverili by ste, aká môže byť jazda autobusom nebezpečná. Odkedy mi pri 

nohách skončil kameň, radšej si sadám na sedadlá na ľavej strane autobusu. Z pravej totiž môžete kedykoľvek 
čakať nejaký kameň,“ posťažovala sa jedna z cestujúcich na pravidelnej linke. 

Adrenalínová jazda 
O adrenalínovej jazde hovoria aj vodiči autobusov. „Prechádzať tade znamená čakať, kedy do vás hodia 

nejaký kameň. Je až neuveriteľné, ako sa deti dokážu nechutne ‘zabávať’. Čo robia rodičia?“ pýta sa jeden z 
vodičov. Hoci väčšina týchto prípadov sa odohrala v obci Rudňany, dopravca má skúsenosti aj s prípadmi zo 
Smižian či Dobrej Vole, čo je časť Spišských Vlách. Všetko sa deje v blízkosti rómskych osád. 

Viac policajných hliadok 
Dopravcovi vznikajú značné škody. „Škoda v jednom takom prípade sa pohybuje od 500 do 1 000 eur. 

Samozrejme, je tu hlavne ohrozenie cestujúcich aj vodičov,“ zdôraznil Ľubomír Pastiran, riaditeľ pobočky 
Eurobusu v Spišskej Novej Vsi. Ešte koncom júla inicioval stretnutie zástupcov dotknutých obcí, polície aj 

vyššieho územného celku. Situáciu by mohli pomôcť riešiť posilnené policajné hliadky v týchto oblastiach. Ak sa 
však situácia nezmení, vedenie Eurobusu je pripravené riešiť záležitosť radikálnejšie. „Ak nedôjde k zlepšeniu, 
nebudeme zastavovať na zastávkach, kde sa tieto veci dejú,“ doplnil Pastiran. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Blázon do lietania 
[26.09.2018; Život; PRÍBEH Z NEBA; s. 24,25,26; VLADIMÍR KAMPF] 

 
 

AKO V SMIŽANOCH STRETOL ČEKOVSKÝ ČIKOVSKÉHO 
Najprv staval, potom lietal, teraz už aj trápi ľudí. MARIÁN ČIKOVSKÝ (47) si plní ulietané chlapčenské sny a 

pomáha naplniť ich iným. 
Odkedy sa vrátil z vojenčiny, venoval sa podnikaniu v stavebníctve. Keď dokončil budovu na konci Smižian 

smerom na Spišskú Novú Ves, začal rozmýšľať nad ďalšími aktivitami. Zvlášť, keď práve prišla kríza 

a „stavarina“ sa dostala do hlbokého útlmu. „Povedal som si, že je najlepší čas plniť si chlapčenské sny. Každý 
chlapec chce mať ,vodičák‘, chce byť pilot, letieť do vesmíru… Hranice si treba nastaviť poriadne vysoko. Po 
páde komunizmu ešte chvíľu ľudia písali heslá na dlhé červené plátna. Na jednom z nich som si prečítal: Hodnota 
človeka rastie hodnotou jeho cieľa. Na to, aby som si spravil kurz pilota, som potreboval peniaze. Zväzarm skončil 
a za brigádnické hodiny to už nešlo. Všetko si treba zaplatiť. Zobral som úspory a začal chodiť na letisko 
v Spišskej Novej Vsi.“ 

Drahý špás 
Po prvom výcviku na bezmotorové lietanie sa posunul k motorovému lietaniu. „Lietať na vetroni je krásny 

šport, no keď som sa chcel ísť niekam pozrieť, tak sa nedalo,“ vysvetľuje. „Vetroň je závislý od počasia. Počasie 
určuje, kam môže pilot letieť a či vôbec. Lákala ma dynamika, že by som mohol letieť, kam by sa mi zachcelo. 
Keď som skončil výcvik na motorové lietadlá, stále som mal kdesi v hlave sen o lietaní v helikoptérach. Cena 
základného výcviku bola pre mňa privysoká. Dnes ho predávame za 15 500 eur, no v mojich začiatkoch sa so 
mnou pod milión korún nikto ani nebavil. Prenajať si vrtuľník bolo takmer nemožné. Bol to drahý špás,“ spomína. 
„Na východnom Slovensku takmer ani nebolo kde urobiť si výcvik. Jediná škola bola v Prešove. Cvičili vojakov, 
ale bola to už civilná škola.“ 

Čikovského od veľkej investície odrádzalo aj to, že by sa mu nevrátila. Vrtuľník je drahá hračka, kde by naň 
vzal. Ďalší rozvoj bol akoby nemožný. „Aby sa aj ďalší rojkovia mohli pridať, snažíme sa podmienky v našej škole 
nastaviť inak, aby mal človek aj možnosť uplatniť sa a aby ho jeho sen nezruinoval.“ 

Sebavedomá pokora 
Kým sa odhodlal investovať do výcviku pilota vrtuľníka, lietal na malých lietadlách. Najprv ako súkromný pilot, 

ktorý so sebou môže vziať maximálne rodinu a známych. Potom ako obchodný pilot, ktorý už môže lietať za 
peniaze. Neskôr sa stal inštruktorom v leteckej škole Ombre, ktorej je spolumajiteľ. No vrtuľník mu stále nedal 
pokoj. 

Zasiahla náhoda. Brat jeho manželky je tiež pilot. „Nahovoril som jeho a ešte jedného kamaráta, aby sme si 
kúpili starší ,olietaný‘ vrtuľník s tým, že si urobíme výcviky a školu podľa našich predstáv. Ja som stále 
presvedčený o tom, že lietať na vrtuľníku chce každý. Otázka je, či sa na to cíti nielen finančne, ale aj psychicky 
a fyzicky.“ 

Do leteckej školy im pribudol výcvik na vrtuľníkoch. „Šťastie nám prialo. Chcelo to veľa odhodlania 
a sebavedomej pokory. To musí pri lietaní fungovať. Človek sa nesmie ani báť, ani byť prehnaný frajer.“ 

Hrča na čele 
Vrtuľník je zložité zariadenie, ktoré sa nedá postaviť na kolene. Malé lietadlá sú oproti nim akoby hračky. 

Pokus vyrábať malý vrtuľník na Slovensku skončil neúspešne. Chce to veľa technických znalostí. 
Vrtuľníkových škôl je u nás niekoľko. Dali by sa zrátať na prstoch jednej ruky. „Naša je iná. Ponúkame 

najmodernejšie vrtuľníky vo svojej triede. Naši konkurenti ponúkajú staršie modely, ktoré neboli vyvinuté na výcvik 
pilotov. Náš je z Francúzska od bývalého vývojára Airbusu Bruna Guimbala, ktorý si postavil vlastnú fabriku. Aj on 
si splnil svoj chlapčenský sen. Vymyslel vrtuľníček, ktorý sa podobá svojim veľkým bračekom, ale je mimoriadne 
bezpečný.“ 



Bezpečnosť majú overenú aj z vlastnej zlej skúsenosti, keď im jeden z dvoch strojov spadol z výšky 5 metrov. 
Zrútil sa zhodou nešťastných náhod. Po páde sa na palube nikomu nič nestalo. Okrem jednej hrče na čele. 

Marián Čikovský už viezol aj Mariána Čekovského. Majster potreboval lietadlo. Na úsmev bolo už ich 
zoznamovanie. Keď sa na úvod jeden druhému do telefónu predstavovali priezviskami, Čekovský opravil 
Čikovského, že sa pomýlil pri opakovaní jeho hviezdneho mena v prvej samohláske. Čikovský mu vysvetlil, že sa 
nepomýlil, len predstavil seba. Čekovský rýchlo pochopil a žartom dodal: „To by bolo, keby ste boli ešte aj 
Marián.“ Je. 

S Mariánom Čekovským mali spolu zážitok, keď pre nepriaznivé počasie museli načas sadnúť na futbalovom 
ihrisku v Papíne a prečkať hustý dážď. „Miestni Rómovia nás prišli zavolať domov na kávu.“ 

Vrtuľník je podľa Čikovského dobre vymyslený a dá sa s ním núdzovo pristáť aj po vysadení motora. 
„Uvedením do autorotácie sa klesaním k zemi udrží rotor roztočený ofukovaním. Potom ho už stačí nad zemou 
jedným manévrom posadiť na zem,“ hovorí s ľahkosťou. „To učíme už v základnom výcviku. Takéto pristátie si ani 
nikto nemusí všimnúť…“ 

Netušil, čo to je 
Aby si aj nepiloti prišli na svoje a užili si dobrodružstva v lietadle, vznikla u Mariána Čikovského úniková 

miestnosť (Escape room). „Chcel som, aby moja budova žila. Začínal som squashom. Ten mal istý čas úspech, 
kým sa ho ľudia nenasýtili. Chcel som priniesť niečo nové. Čo by zamestnávalo telo i rozum. Mám krásnu dcér u 
Ivanu, ktorá robila kdesi na pumpe. Sadli sme si spolu a dohodli sme sa, že mi pomôže priestor oživiť nápadom, 
ktorý ja nemám. Navrhla mi Escape room. Ani som netušil, čo to je.“ 

Ivana Holečková (27) vyštudovala riadenie letovej prevádzky. Z tohto spojenia nemohlo vzísť nič iné, len 
postaviť únikovú miestnosť ako lietadlo, ktoré sa stratilo kdesi v džungli. „Chceli sme niečo originálne. Escape 
roomov je na Slovensku niekoľko. Často je to však iba holá miestnosť s množstvom zámkov. Touto cestou sme 
nechceli ísť, hoci sme uvažovali nad všeličím.“ Escape room je forma väčšinou skupinovej adrenalínovej hry, 
v ktorej hráči pomocou indícií hľadajú východisko. V únikovej izbe treba hľadať indície a nachádzať riešenia. 
Urobili lietadlo s realistickým kokpitom, kamaráti vymysleli systém hry, ďalší Mariána presvedčil, že má ubrať zo 
svojich realistických predstáv inštruktora lietania, ktorý chcel ľuďom ukázať naozajstný kokpit a urobil by 
z atrakcie trenažér. „Už som aj začal kupovať rôzne súčiastky z lietadiel, keď ma zastavili a, chvalabohu, 
presvedčili. Skĺbili sme jedno s druhým. Máme veľmi realistický kokpit a atrakciu s kopou dobrodružstva.“ 
Najbližšia úniková izba s témou lietadla je v Helsinkách. Tá smižianska vyžaduje okrem ťažkých logických riešení 
aj trochu zručnosti. Napríklad pri výmene štartéra motora. Mimochodom, štartér, ktorý je v hre, pochádza zo 
škodovky 120. Hráčov vopred upozornia, že ich sledujú na kamerách a budú dostávať indície na monitore 
v kabíne pre cestujúcich. Napriek tomu sa tu raz jedna dáma zo skupinky žien zabudla a v letnej horúčave sa 
v zápale riešenia rébusov vyzliekla do podprsenky… 

O záhadu bermudského trojuholníka sa stará najmä Ivanka. „Je to zážitok pre všetky vekové kategórie. Von 
sa musia dostať do 70 minút,“ vysvetľuje. „Hráči hľadajú kľúče, kódy a riešia logické hádanky. Ich vyriešením sa 
prostredníctvom príbehu v realistickom priestore dostanú von.“ 

TEXT A FOTO: VLADIMÍR KAMPF 
foto: 
Indície sú všade. Aj v denníku mŕtveho parašutistu. 
IVANA vyštudovala riadenie letovej prevádzky. 
Hra je napriek hororovým prvkom príjemná. 
Kabína pre cestujúcich so sedačkami z lietadla. 
MARIÁN (vzadu) v naozajstnom kokpite vrtuľníka. 
Let vrtuľníkom je približne trojnásobne drahší ako let lietadlom. 
MARIÁN ČIKOVSKÝ v polo reálnom kokpite vymysleného stroja. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Druhá liga Východ štartuje aj s Krotákom či Bartošom 
[26.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20922309/druha-liga-vychod-startuje-aj-s-krotakom-ci-bartosom.html 

 
 

Viaceré hokejové osobnosti budú nastupovať v najnižšej súťaži. Bardejov ulovil Vantrobu. 
II. hokejová liga 
(4 fotografie) 
VÝCHOD. Počas najbližšieho víkendu sa rozprúdia boje vo východnej skupine tretej najvyššej hokejovej 

súťaže, v ktorej bude tentoraz účinkovať len osmička tímov, čo je v porovnaní s minulou sezónou o dve mužstvá 
menej (Humenné a Martin postúpili do prvej ligy, Brezno bolo presunuté do Západu, jediným nováčikom je 
Kežmarok). 

Západná skupina druhej ligy odštartovala už v polovici septembra a v uplynulom kole nastúpil v drese Dolného 
Kubína aj Martin Réway, jeden z najväčších talentov slovenského hokeja za posledné roky a kapitán 
reprezentácie do 20 rokov, ktorá pred troma rokmi získala na svetovom šampionáte bronzové medaily. 

https://korzar.sme.sk/c/20922309/druha-liga-vychod-startuje-aj-s-krotakom-ci-bartosom.html


Ani východná skupina nebude ochudobnená o hokejových velikánov. Práve naopak, fanúšikovia sa môžu tešiť 
na viaceré hráčske osobnosti, ktorých ulovili kluby z najnižšej súťaže. 

Sľubujú si od neho veľa 
Obrovská ryba uviazla pred niekoľkými dňami v sieti kežmarského nováčika. 
Podtatranský klub, ktorý sa na seniorskú hokejovú mapu Slovenska vrátil po ôsmich rokoch, získal do svojich 

služieb Arneho Krotáka, rekordéra v počte odohraných zápasov (1259) aj strelených gólov (519) v našej najvyššej 
súťaži. 

Prečítajte si tiež:Najlepší strelec v našej histórii Arne Kroták bude hrať druhú ligu za Kežmarok 
V súvislosti so 46-ročným kanonierom sa v uplynulých týždňoch nahlas hovorilo o tom, že posilní prvoligové 

Humenné, napokon však bude hrať o úroveň nižšie. 
„Keď si ho nevážili v Poprade, tak sme po ňom siahli my. Veď Kežmarok nie je ďaleko,“ s úsmevom začal 

debatu riaditeľ MHK Kežmarok František Duda. 
Podľa neho je pôsobenie Krotáka v mužstve na „rozbeh“ seniorského hokeja v meste skvelou správou. 
„Veľmi sa tešíme, že takáto ikona slovenského hokeja bude pôsobiť v našich farbách. Budeme mať vo svojich 

radoch hráča, ktorý v kariére niečo dosiahol a hokej stále vie hrať.“ 
Kežmarčania si od bývalej dlhoročnej opory Popradu sľubujú veľmi veľa. 
((piano)) 
„Má obrovské hráčske skúsenosti a nepochybne bude veľmi nápomocný aj trénerovi. Verím, že jeho rady 

budú maximálne využité v prospech kolektívu,“ uviedol Duda, ktorý je presvedčený, že vďaka Krotákovi budú 
návštevy na kežmarskom „zimáku“ oveľa vyššie. 

MHK odohrá v sobotu prvý súťažný duel po vyše osem a pol roku na ľade rezervy Liptovského Mikuláša. 
Bude v zostave figurovať aj najväčšia hviezda tímu? 

„Či nastúpi už v úvodnom zápase vám v tejto chvíli neviem povedať. Arne je už naším hráčom a pokiaľ mu to 
zdravotný stav dovolí, tak by mal nastúpiť,“ uzavrel riaditeľ klubu. 

Poliaci ho uprosili 
Aj jediný zahraničný účastník našej druhej ligy HK 58 Sanok vyrukuje do novej sezóny s jednou veľkou 

persónou. 
Poliaci zlanárili do svojich služieb strieborného medailistu z MS 2000 v Petrohrade Petra Bartoša. 
Pre 45-ročného útočníka nebude druhá liga žiadnou neznámou, v uplynulom ročníku hájil farby Humenného, 

ktorému 34 kanadskými bodmi pomohol k postupu do vyššej súťaže. 
„V auguste za mnou prišli funkcionári Sanoku s prosbou, či by som nechcel obliekať ich dres. Vtedy som bol 

ešte pevne rozhodnutý, že hrať už nebudem. Záujem o mňa mal aj Bardejov a vyzeralo to tak, že tam aj nakoniec 
zakotvím. Potom však Poliaci prišli za mnou ešte raz a presviedčali ma, aby som zmenil svoje rozhodnutie, že by 
boli veľmi šťastní. Napokon sme sa dohodli, že ma napíšu na súpisku. Keby som nepoznal tamojšie prostredie a 
ľudí, tak by som tam nešiel,“ prezradil Peter Bartoš, ktorý v Sanoku už pôsobil v sezóne 2012/13. Vtedy však 
mužstvo hralo najvyššiu poľskú súťaž. 

„V tomto meste som strávil jeden super rok. Bolo tam výborné zázemie, príjemní ľudia a úžasní fanúšikovia. 
Na pôsobenie na juhovýchode Poľska mám len tie najkrajšie spomienky. Nechám sa prekvapiť, ako to dopadne 
teraz.“ 

Martinský rodák však nesľubuje, že odohrá celú sezónu. Otvorene hovorí, že ak nedokáže skĺbiť trénerské 
povinnosti v Košiciach, kde je v A-tíme asistentom kormidelníkov Romana Šimíčka a Marcela Šimurdu, korčule 
zavesí na klinec. 

„Uvidím, ako budem všetko stíhať. Keď sa mi to nebude dariť, tak skončím. Hokej už hrám len preto, aby som 
si v sobotu vyvetral hlavu a zabudol na starosti. Chcem si už len schuti zahrať,“ pokračoval Bartoš. 

Sanok v sobotu nastúpi na ľade Trebišova a ako nám prezradil útočník so skúsenosťami z NHL, kde si v 13 
dueloch obliekol dres Minnesoty Wild, na 80 percent by sa mal objaviť v zostave poľského mužstva. 

Mohli mať aj Bartoša 
O viaceré zaujímavé mená sa v letnej prestávke posilnil HK Bardejov, ktorý už nechce dopustiť rovnaký 

scenár ako vlani, keď nepostúpil do play-off. 
Najväčšou posilou Hornošarišanov je nepochybne obranca Miroslav Vantroba, ktorý v našej najvyššej súťaži 

odohral vyše sedemsto stretnutí. 
Skúsený bek bude za Bardejov nastupovať v rámci striedavého štartu zo Spišskej Novej Vsi. 

Okrem neho by mali druholigistovi vypomáhať aj ďalší Spišiaci Filip Surák a Lukáš Vartovník, ktorý ešte vlani 
nastupoval aj za extraligový Poprad. 

„Sú to moji bývalí spoluhráči zo Spišskej Novej Vsi. Od vedenia bardejovského klubu som dostal voľnú ruku 

pri zostavovaní kádra, tak som týchto chlapcov oslovil s návrhom, či by mi nechceli pomôcť. Všetci odpovedali 
kladne, čo si veľmi vážim a mám z toho veľkú radosť,“ rozhovoril sa tréner Bardejova David Všetečka. 

Hlavne Vantroba, bývalý hráč Košíc, Karlových Varov, Martina, Banskej Bystrice, Zvolena, Nitry či 
Basingstoke Bison, by mal byť najväčším lídrom kolektívu. 

„Od starších hráčov si sľubujeme to, že odovzdajú našim mladíkom skúsenosti. Vydali sme sa cestou 
vychovávať vlastných hráčov a popri týchto borcoch sa veľa naučia. Hrať spolu s Vantrobom, tak to bude pre 
našich mladých obrancov obrovská škola,“ uviedol tréner. 

Všetečku sme sa opýtali aj to, čo je pravdy na tom, že konkurenčný Sanok im „vyfúkol“ Bartoša. 
„Je to tak. Trošku sme však pochybili aj my. S Petrom sme boli dohodnutí, chcel u nás hrať, ale dozvedeli sa o 

tom Poliaci, ktorí ho oslovili tiež a napokon si vybral ich. Keď som s ním volal, povedal mi, že v Sanoku v 
minulosti zažil krásny rok a aj kvôli akejsi nostalgii sa rozhodol hrať za nich,“ bez štipky hnevu povedal čochvíľa 
39-ročný Všetečka, ktorý len nedávno ukončil aktívnu kariéru. 



Známych tvárí je viac 
Na druholigových štadiónoch uvidia fanúšikovia v blížiacom sa ročníku korčuľovať okrem spomínaných 

Krotáka, Bartoša či Vantrobu aj ďalšie známe tváre, ktoré v hokeji čo-to preskákali a oplatí sa pozrieť na ich 
kvality. 

Trebišov získal najlepšieho strelca prvej ligy v sezóne 2012/13 Ľuboša Fajčáka z Michaloviec, Bardejov pre 
zmenu Milana Macha (v najvyšších dvoch súťažiach odohral vyše 230 zápasov) z Humenného a Matúša 
Leskovjanského (vyše 370 duelov) z Gelnice. 

Tretiu najvyššiu súťaž v minulej sezóne hrali i ďalší hokejovým priaznivcom dobre známi hráči ako Martin 
Segľa, Marcel Pavlovský (obaja Sabinov), Ivan Fedor, Matúš Petričko (obaja Trebišov) či Ľubomír Baranok 
(Bardejov), ktorí by mali za tieto tímy nastupovať aj naďalej. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Čiliak chytal naše strely ako cukríky, smial sa po zápase na Slovane J. 

Hudáček 
[26.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 
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Juraj Hudák 
Po roku opäť do Bratislavy zavítal Július Hudáček a znova v drese súpera. Kým pred rokom odchádzal z ľadu 

v drese Čerepovca ako porazený, tentokrát mal viac dôvodov na úsmev. Spartak Moskva totiž doviedol k 
víťazstvu 4:1. 

HC Slovan opäť bez bodu, víťazstvo Spartaka Moskva vychytal Július Hudáček >> 
Slovenský brankár v službách moskovského klubu pochytal 24 striel domácich, no v najviac práce mal práve 

na začiatku stretnutia. Napriek tomu si nemyslel, že Slovan v úvode dominoval. 
„Prvá tretina bola veľmi slabá z oboch strán. Myslím, že Slovanu to spôsobil dlhý výlet vo Vladivostoku. My 

sme však mali krátky let z Rigy, tak neviem, prečo sme tak za sebou ťahali nohy. Bolo to z oboch strán trocha 
rozhárané,“ rozhovoril sa po zápase Július Hudáček. 

Napriek tomu, že sa hostia v úvode zápasu ujali vedenia, reprezentačný brankár Slovenska svoj tím pochváliť 
nemohol. Naopak, vyzdvihol výkon Mareka Čiliaka. 

„Hoci sme prvú tretinu vyhrali, nebola z našej strany dobrá. V tej druhej sme boli jasne lepší, ale mali sme dať 
viac gólov. Marek Čiliak chytal vynikajúco. Tréner nás upozorňoval, že veľa gólov dostáva na lapačku, no včera to 
tam chytal ako cukríky,“ smial sa Hudáček. 

Keď už Slovan prehrával 0:2, zdalo sa, že zápas má Spartak Moskva úplne pod kontrolou. Potom však prišla 
strela Grmana od modrej a Slovan začal živiť nádej na obrat. 

„Na konci druhej tretiny dali kontaktný gól, pre mňa dosť smolný Puk som totiž vôbec nevidel. Chcel som 
zareagovať, ale prepadlo mi to tam. Na začiatku druhej tretiny však prišla naša vynikajúca gólová odpoveď a 
potom sme už kontrolovali súboj do konca stretnutia.“ 

3 fotky vo fotogalérii Július Hudáček v drese Spartaku Moskva. Zdroj: ŠPORT.sk / Tomáš Kottra 
Víťazstvo hosťujúceho tímu napokon poznačilo aj atmosféru priamo v hľadisku. Hoci po minulé roky domáci 

fanúšikovia viac hnali svojich aj počas nepriaznivého vývoja zápasu, v súčasnosti to už tak často nie je. Náladu 
na štadióne poznačil aj strnulý výkon „belasých“, čo bolo ľúto aj Júliusovi Hudáčkovi. 

„Priznám sa, že som z toho sklamaný. Pevne verím, že chlapci začnú vyhrávať a fanúšikovia prídu. Po minulé 
roky sa sem všetci tešili, ale teraz to trocha upadlo. V Slovane mám veľa dobrých kamarátov, aj zo Spišskej 
Novej Vsi… Je super zahrať si proti nim.“ 

„Stále ich sledujem a opäť to bol pre mňa špecifický zápas. Ak Slovan začne vyhrávať, tak sa tu fanúšikovia 
budú baviť. Myslím si totiž, že sem nechodia len Bratislavčania, ale ľudia z celého Slovenska.“ 

Aj preto by sa mohlo zdať, že Slováci sú typickým vzorom fanúšika úspechu. „To je tak ale všade. Aj keď bude 
hrať Spartak slabo, ľudia na ‘zimák’ neprídu. Vyhrali sme zopár súbojov a zrazu sme mali návštevu nad 
desaťtisíc. Preto si nemyslím, že je to len na Slovensku.“ 

Na záver zápasu napokon domáci fanúšikovia nemohli tlieskať svojmu tímu, tak sa rozhodli inak a niektorí 
smerovali potlesk práve Júliusovi Hudáčkovi. „Myslím si, že to boli ľudia z východného Slovenska,“ zasmial sa na 
záver 30-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
KHL / 26. hrací deň 
1 
X 
2 
AK Bars Kazaň AK Bars 
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18:00 
26.09.2018 
Hc Red Star Kunlun Kunlun RS 
1.48 4.95 5.55 
Torpedo N. Novgorod Torpedo 
18:00 
26.09.2018 
Admiral Vladivostok Admiral 
1.48 5.25 5.20 
Neftekhimik Nizhnekamsk Neftekhimik 
18:00 
26.09.2018 
Amur Khabarovsk Amur 
1.74 4.33 3.66 
SKA St. Petersburg SKA 
18:30 
26.09.2018 
Sibir Novosibirsk Sibir 
1.23 7.15 9.60 
Vityaz Podolsk Podolsk 
18:30 
26.09.2018 
HC Barys Astana Barys 
2.31 4.19 2.45 
HC Dinamo Minsk Minsk 
18:30 
26.09.2018 
Salavat Yulaev UFA Salavat Yulaev 
2.80 4.07 2.10 
Zobraz viac zápasov 
Celý program KHL >> 
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5. Tipy na dnes - streda 26. septembra 
[26.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;tasr;sita] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Vedecká kaviareň 
KOŠICE. Hosťom vedeckej kaviarne o 18.00 h v kinosále Kulturfabrik Tabačka v Košiciach bude Martin 

Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV. Po roku sa Martin Venhart do Košíc vracia s témou, ktorá súvisí s jeho 
vedeckou prácou. Porozpráva o slovenskom projekte, ktorý v CERN-e navrhli slovenskí vedci a ktorý bol radou 
centra schválený a realizovaný. 

Dejiny nás povzbudzujú 
KOŠICE. V stredu 26. septembra o 17.00 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v 

Košiciach na Pribinovej 1 sa uskutoční prednáška pri príležitosti vydania knižnej publikácie „Dejiny nemecko-
slovenskej diplomacie 1922 - 1993“ nemeckých historikov Matthiasa Dornfeldta a Enrica Seewalda. 

CINEMAX 
KOŠICE. Po čom muži túžia o 18.00, 20.30, Srdcoví rebeli o 18.10, 20.20, Websterovci o 16.25, Predátor: 

Evolúcia 3D o 18.30, AXEL a tajomstvo planéty Kepler o 15.50, Cesta za láskou o 17.40, Dôverný nepriateľ o 
19.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.10, Kubko hrdina o 15.40, Mníška o 16.40, 18.50, 21.00, 
Náčelník o 17.50, Nebezpečná láskavosť o 18.20, 20.50, Pátranie o 20.10, Predátor: Evolúcia o 16.20, 20.40, 
Rodinka úžasných 2 o 15.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Po čom ženy túžia o 16.00, 20.00, Srdcoví rebeli o 15.50, 18.10, Nebezpečná láskavosť o 17.50, 

Predátor: Evolúcia o 17.45, 20.10, 3D o 16.10, Cesta za láskou o 19.50, Mníška o 16.40, 18.30, 20.20 hod. 
ÚSMEV 
KOŠICE. Po čom muži túžia o 17.00, Niečo naviac o 19.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Tom, Dick a Harry o 19.00 hod. 
Prielom Hornádu v Slovenskom raji 

https://korzar.sme.sk/c/20915751/tipy-na-dnes-streda-26-septembra.html


SP. N. VES. V stredu 26. septembra sa o 16.00 hod. v koncertnej sále Reduty uskutoční Slávnostná 
prezentácia novej publikácie Prielom Hornádu v Slovenskom raji v rámci Dvorných dialógov 56. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po čom ženy túžia o 16.00, 20.00, Srdcoví rebeli o 18.10, Nebezpečná láskavosť o 

17.50, Predátor: Evolúcia o 20.10, 3D o 16.10, Mníška o 16.40, 18.30, 20.20 hod. 
MIER 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zlodeji o 19.00 hod. 

SPIŠSKÉ DIVADLO 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Storočie podľa Márie o 19.00 hod. 

Kompozičné laboratórium: Pavol Šimai 
PREŠOV. Prednáška spojená s premietaním dokumentárneho filmu Pavol Šimai je pripravená v stredu o 

19.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
IShorts; Girls in film Prešov 
PREŠOV. Nastupujúca generácia filmárok predstavuje svoju rôznorodú tvorbu v rámci programu Večery 

IShorts. V stredu o 20.00 hod. vo Wave klube. 
Literárny salón: Dušan Dušek 
PREŠOV. Dušek Dušek sa predstaví v Christianii v stredu o 19.00 hod. 
Be2Can: Utoya 
PREŠOV. V Kine Scala premietnu v stredu o 19.00 hod. film Be2Can: Utoya. 
V osudových rokoch 1918 & 1968 
PREŠOV. Kritický pohľad na udalosti spred sto rokov a na dramatické chvíle z augusta 1968 ponúkne výstava 

V osudových rokoch 1918 & 1968, ktorú v stredu 26. septembra sprístupnia v Rákociho paláci v Prešove. 
Návštevníci múzea uvidia nielen unikátne dobové dokumenty a fotografie, ale aj premiéru krátkeho filmu o vstupe 
okupačných vojsk do Prešova. Vernisáž sa uskutoční o 17:00 v Rákociho paláci v Prešove. Súčasťou výstavy 
bude aj dvojdňová vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnia najvýznamnejší historici venujúci sa dejinám 
východného Slovenska v 20. storočí. 

Beseda s Markou Staviarskou 
SABINOV. Beseda s Markou Staviarskou bude v Mestskej knižnici v Sabinove v stredu o 8.30 a 10.00 ho. 
CINEMAX 
PREŠOV. Mníška o 16.40, 18.50, 21.00, Websterovci o 15.20, Srdcoví rebeli o 20.10, Po čom muži túžia o 

18.00, 20.30, Temné kecy o 19.30, Axel a tajomstvo planéty Kelper o 16.30, Predátor: Evolúcia 3D o 18.40, 
Nebezpečná láskavosť o 20.50, Pátranie o 16.20, Cesta za láskou o 18.30, Náčelník o 15.50 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Po čom muži túžia o 16.00, 20.20, Srdcoví rebeli o 17.40, Websterovci o 15.50, AXEL a tajomstvo 

planéty Kepler o 16.30, Mníška o 18.10, 20.50, Predátor: Evolúcia o 18.30, Nebezpečná láskavosť o 20.00 hod. 
FAJN 
HUMENNÉ. Moulin Rouge o 19.30 hod. 
Rodný kraj 
HUMENNÉ. MsKS pozýva na výstavu Rodný kraj. Autorom je Vasiľ Svaljovčik, zanietený vyznávač 

Zakarpatskej školy. Obrazy z jeho dielne sú sprístupnené vo výstavnej miestnosti domu kultúry. 
Beseda 
TREBIŠOV. Beseda s reportérkou a spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou bude spojená s 

prezentáciou jej knihy Mengeleho dievča. Začiatok o 16.30 hod. v priestoroch Zemplínskej knižnice. 
Autorské stretnutie 
MICHALOVCE. Autorské stretnutie so spisovateľkou Elenou Elekovou sa uskutoční o 9.00 hod. a 11.00 hod., 

v priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického. 
Dvorné dialógy 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h. sa v koncertnej sále Reduty uskutoční prezentácia novej publikácie Prielom 

Hornádu v Slovenskom raji. 
Galéria umelcov Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h. sa začne akcia Orbis Pictus/Rozhovory o umení. Na programe bude 

neformálna arty-party na Záhrade umenia s uvedením katalógu Petra Smika a jeho cyklu Srdcia. 
Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Štúdiu Spišského divadla o 19.00 h. si môžete pozrieť predstavenie Storočie podľa 

Márie. Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z 
Novej Ľubovne. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. si v rámci 5. ročníka prehliadky filmov Be2Can zo špičkových 

medzinárodných filmových festivalov môžete pozrieť japonský film Zlodeji, ktorý získal Zlatú palmu v Cannes 
2018. 

Vernisáž 
POPRAD. O 17.00 h sa začne vernisáž projektu Party v 21. storočí. Výstava fotografií a artefaktov – párt ako 

súčastí ľudových krojov z rôznych regiónov Slovenska. 
[Späť na obsah] 

 
 



6. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (26. september): Slovnaft Cup s 

fortunaligistami, v akcii aj Hamšík s Lobotkom 
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Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. 

FUTBAL - 4. KOLO SLOVNAFT CUPU: 
15:30 MFK Rusovce - MFK Skalica 
16:00 FK Slovan Most pri Bratislave - FC Spartak Trnava 
16:00 TJ KOVO Beluša - FC DAC Dunajská Streda 
FUTBAL - 6. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
20:00 Athletic Club Bilbao - Villarreal CF 
20:00 CD Leganés - FC Barcelona / ONLINE >> 
22:00 FC Sevilla - Real Madrid CF / ONLINE >> 
22:00 Valencia CF - Celta Vigo / ONLINE >> 
FUTBAL - 5. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
18:30 Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen 
20:30 Borussia Dortmund - 1. FC Norimberg 
20:30 1. FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg 
20:30 Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 
20:30 RB Leipzig - VfB Stuttgart 
FUTBAL - 6. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
19:00 Udinese Calcio - Lazio Rím 
21:00 AS Rím - Frosinone Calcio 
21:00 Atalanta Bergamo - FC Turín 
21:00 Cagliari Calcio - Sampdoria Janov 
21:00 CFC Janov - Chievo Verona 
21:00 Juventus Turín - Bologna FC / ONLINE >> 
21:00 SSC Neapol - FC Parma / ONLINE >> 
FUTBAL - 3. KOLO CARABAO CUP: 
20:45 Arsenal FC - Brentford FC 
20:45 Liverpool FC - Chelsea FC / ONLINE >> 
20:45 Nottingham Forest - Stoke City FC 
20:45 West Ham United - Macclesfield Town FC 
21:00 Tottenham Hotspur - Watford FC 
FUTBAL - 7. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
19:00 Amiens SC - Stade Rennes FC 
19:00 Girondins Bordeaux FC - Lille OSC 
19:00 SM Caen - HSC Montpellier 
19:00 Dijon FCO - Olympique Lyon 
19:00 Olympique Marseille - RC Štrasburg Alsace 
19:00 Nîmes Olympique - EA Guingamp 
21:00 Paríž Saint-Germain - Stade de Reims / ONLINE >> 
FUTBAL - 3. KOLO ČESKÉHO MOL CUPU: 
16:00 FK Olympia Radotín - 1.FC Slovácko 
16:00 Loko Vltavín - FK Teplice 
16:00 1.FK Příbram - FC Sellier & Bellot Vlašim 
17:00 SK Sigma Olomouc - FK Fotbal Třinec 
18:00 FC Zbrojovka Brno - FC Slovan Liberec 
18:30 SK Slavia Praha - FK Ústí nad Labem 
HOKEJ - 5. KOLO I. SLOVENSKEJ LIGY: 
17:30 MHK Humenné - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HC Bratislava - HK Skalica 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HC Prešov 
18:00 HC Topoľčany - HC Nové Zámky B 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 
18:00 HK Martin - HK Dukla Ingema Michalovce 
HOKEJ - KHL: 
18:00 Ak Bars Kazaň - Červená hviezda Kunlun 
18:00 Neftechimik Nižnekamsk - Amur Chabarovsk 
18:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod - Admiral Vladivostok 

https://sport.aktuality.sk/c/357755/sportove-udalosti-dna-26-september-slovnaft-cup-s-fortunaligistami-v-akcii-aj-hamsik-s-lobotkom/
https://sport.aktuality.sk/c/357755/sportove-udalosti-dna-26-september-slovnaft-cup-s-fortunaligistami-v-akcii-aj-hamsik-s-lobotkom/


18:30 HC Dinamo Minsk - HC Salavat Julajev Ufa 
18:30 SKA Petrohrad - HK Sibir Novosibirsk 
18:30 Víťaz Podoľsk - HC Barys Astana 
HOKEJ - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NHL: 
01:00 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 
01:30 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 
02:00 Nashville Predators - Carolina Hurricanes 
02:00 St. Louis Blues - Washington Capitals 
02:30 Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 
03:00 Calgary Flames - San Jose Sharks 
03:00 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 
CYKLISTIKA - MAJSTROVSTVÁ SVETA V INNSBRUCKU: 
14:10 Individuálna časovka mužov - Alpbachtal Seenland-Innsbruck (52.5 km) / ONLINE >> 
TENIS - WTA TAŠKENT: 
Dvojhra ženy - osemfinále: 
06:00 Nao Hibino (Jap.) - Anna Karolína SHCMIEDLOVÁ (SR) 
VOLJEBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA MUŽOV: 
Skupina I: 
17:00 Brazília - Rusko 
Skupina J: 
21:15 Taliansko - Srbsko 
HÁDZANÁ - 4. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 HK Agro Topoľčany - Tatran Prešov 
FUTSAL - TURNAJ ŠTYROCH KRAJÍN: 
12:00 Česko „21” - Slovensko „21” 
16:00 Česko - Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

7. HOKEJISTI ZAČALI V LIGE BODOVAŤ 
[25.09.2018; Topoľčianske noviny; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 

 
 

ŠPORT 
Topoľčianski hokejisti po prvých dvoch prehrách začali bodovať. Doma po predĺžení zdolali Trnavu a v 

Spišskej Novej vsi vyhrali 3:2. 

STRANA 29 
[Späť na obsah] 

 
 

8. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Topoľčianske noviny; Euromýty; s. 8; Redakcia] 

 
 

* Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

* BrunoHorecký,52r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého z nás. 

* Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

* Robert Michudský, 47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. 
Je to také vzdialené, že mi to je až ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv 

na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú zbytoční. 
* Stanislav Hudák, 68 r. , Bardejov 



- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 
dôležité ísť voliť a mať schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo by sa o 
tom viac informovať. 

v Európe 
* Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Turčianske noviny; s. 18; Redakcia] 

 
 

* Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

* BrunoHorecký,52r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého z nás. 

* Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

* Robert Michudský, 47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. 
Je to také vzdialené, že mi to je až ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv 

na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú zbytoční. 
* Stanislav Hudák, 68 r. , Bardejov 
- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 

dôležité ísť voliť a mať v Európe schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo 
by sa o tom viac informovať. 

* Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Premietnu najlepšie animované filmy 
[25.09.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 23; MB] 

 
 

Kino Fest Anča bude už druhýkrát v Spišskej Novej Vsi v sobotu 29. septembra v Čajovni Alchýmka o 18.00 

hodine. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Kino Fest Anča to sú najlepšie súčasné krátke animované filmy pre deti, ktoré nikde 

inde nemôžete vidieť. 
Organizátori festivalu Fest Anča pripravili pásmo filmov s cieľom priniesť deťom a ich rodičom nezabudnuteľné 

vizuálne a príbehové zážitky zo sveta animácie. 
Z celého sveta 
Desať snímok z celého sveta, primárne určených pre detského diváka a rodiny, je reprezentatívnym výberom 

plným zábavy, poučenia, jedinečných autorských prístupov, nápaditých výtvarných štylizácií a originálnych 
techník, aké dokáže deťom ponúknuť jedine autorský animovaný film. 

Program bude trvať necelú hodinu a je prístupný od štyroch rokov. (mb) 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Inšpiratívni ľudia s hendikepom 
[25.09.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 3; MÁRIA BENČATOVÁ] 



 
 

V LEVOČI MAJÚ MAJSTRA EURÓPY A POTREBOVALI BY KOLKÁREŇ 
V deň verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sme sa 

stretli s predsedom levočskej organizácie Václavom Trnkom. Porozprávali sme sa o uplynulých i plánovaných 
aktivitách. 

LEVOČA. Miestna organizácia má približne stotridsať členov. Významné je, že v Levoči existuje aj 
Telovýchovná jednota nevidiacich a slabozrakých športovcov, ktorá je jediná svojho druhu na Spiši. 

„Máme tam kolkárov, šachistov, pingpongistov, turistov, atlétov, bežcov, ktorí behajú polmaratóny. Najväčšie 
úspechy máme v kolkoch, sme majstri Slovenska. V novej sezóne 2018/2019 sme hrali s Nitrou a zvíťazili sme," 
informoval Noviny Spiša pán Trnka. 

Majster Európy v kolkoch 
„Dvadsaťosem rokov chodím trénovať kolky do Spišskej Novej Vsi. Veľmi by som chcel, aby sme mali 

kolkáreň v Levoči, plánujem trénovať mládež. V júni som reprezentoval Slovensko na majstrovstvách Európy v 
Rumunsku. Postúpil som zo štvrtého miesta do finále," hovorí pán Trnka, ktorý na majstrovstvách Európy 
nakoniec vyhral zlatú medailu. 

„Do finále postupovali šiesti a ja zo štvrtého miesta, na tretieho som mal stratu štyroch a na prvého 
štyridsaťdva. Pri sto dvadsiatom hode, keď som išiel hodiť finálový hod, tak ostatní akurát odhodili, takže všetci 
vedeli, koľko nahrali, iba ja nie. A ja som v tú chvíľu nevedel, pretože ja na to nevidím a nehovorili mi vôbec 
žiadne výsledky, ale všetci vedeli, že tomu Slovákovi chýbajú už iba štyri, aby sa dostal na prvého, na Srba, aby 
sa mu teda vyrovnal. Ja som tú stratu štyridsaťdva stiahol na tridsaťosem a chýbali mi ešte štyri, ktoré keby som 
hodil, tak by to bolo vyrovnané a z počítača by sa vytiahlo, kto mal koľko deviatok, a tak by sa určil majster 
Európy. Hodil som a šlo to tak presne na stred, že vraj asistent si myslel, že budú tri, že to vybije presne ten 
stred, ale tesne predtým, hovoril, že to ešte nevidel, zrejme za mňa zaúradoval môj syn, ktorý je už u Pána, a tá 
guľa sa zatočila doprava a padlo sedem. To bola taká nádhera, ovácie, gratulácie. On hovoril, že to cinklo, a ja 
som si myslel, že som bronzový, vôbec som nerátal, že by som mohol vyhrať, ale on odbehol, a všetci mi 
blahoželali - Srb, Nemci, Chorváti, Maďari a on potom pribehol a vraví, aký bronz, sme zlatí, sme majstri Európy! 
Boli to veľmi silné emócie, pretože som si to spájal aj so synom." 

Úspech v kolkoch je o to významnejší, že je to najpopulárnejší šport medzi zrakovo hendikepovanými, 
víťazstvo má preto vysokú hodnotu. Pán Trnka sa umiestnil ako prvý v celoročných tabuľkách, a práve vďaka 
tomu sa kvalifikoval na majstrovstvá Slovenska a odtiaľ na majstrovstvá Európy. 

Úspechy hendikepovaných 
V Levoči žije aj majsterka Slovenska v pingpongu, je ňou nevidiaca Alžbeta Bartošová. Majstrami Slovenska v 

šachu dvojčlenných družstiev sa stali Jozef Horbal a Anton Andráš. Každoročne robia veľký medzinárodný turnaj 
v kolkoch, tento rok je to už 13. ročník, v rámci Vyšehradskej štvorky, tohto roku by mali prísť aj Srbi, bude to v 
novembri. Súťaží sa o cenu primátora mesta Levoče. Súťaž však prebieha v Spišskej Novej Vsi, keďže v Levoči 

nemajú kolkáreň. V minulosti tu boli až tri, ale už tu nie je ani jedna. „Ja sa veľmi usilujem o to, aby tu bola, tak 
uvidíme, ako to dopadne. Som optimista, no niekedy optimizmus nestačí," hovorí pán Trnka s úsmevom. 

Výstup na vysokohorskú chatu 
Každý druhý júlový víkend organizujú medzinárodný turnaj v bowlingu v Spišskej Novej Vsi a zároveň, to už 

sa týka aj Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, robia každý rok po turnaji v bowlingu aj výstup na niektorú 
z vysokohorských chát. Spolupracujú s pánom Janigom a s Horskou záchrannou službou. 

„Ja mu dám vedieť, kam ideme a on zabezpečí svojich chlapcov. Tento rok sme išli z Tatranskej Polianky na 
Sliezsky dom. Mali sme dvoch sprievodcov a dvoch štvornohých sprievodcov. Bol to krásny výlet. Teraz nás bolo 
asi tridsať," spomína organizátor. „S úniou som tohto roku robil ešte jeden celodenný výlet, zorganizoval som 
plavbu na pltiach po Váhu, vyšliapali sme na Strečno, potom sme šli ešte asi šestnásť kilometrov dole na hrad 
Budatín," hovorí o ich pravidelných aktivitách pán Trnka. 

„Samozrejme, robíme rôzne turistické akcie a teraz ideme organizovať súťaž v hre Človeče, nehnevaj sa. 
Budú to neoficiálne majstrovstvá Slovenska," teší sa zo svojich plánov. 

Spoločenské akcie 
„Organizujeme aj spoločenské akcie, v Gastrodome robíme už 14. ples so živou hudbou - do štvrtej do rána 

býva plný parket. 
Na Silvestra robíme silvestrovský pochod, ideme od Košickej brány so živou hudbou každý rok, dávame si 

vtedy varený bôčik obalený s paprikou a cesnakom," vymenúva ďalej niektoré z akcií pán Trnka. 
„V auguste varíme guláš asi pre sedemdesiatich alebo osemdesiatich ľudí, s podnadpisom propagácia 

racionálnej stravy gulášovo-bôčiková párty, tam máme skvelého harmonikára," upresňuje. 
Najbližšiu akciu pre členov budú mať vo štvrtok - v noci vycestujú do Prahy. Čaká ich jednodňový poznávací 

výlet. 
„Zvykneme to robiť pred Vianocami, boli sme už v Krakove, vo Viedni, v Košiciach, v Budapešti, teraz mala 

byť Praha. Chcel som návštevu mesta spojiť s návštevou slovenskej primátorky Prahy, no zistil som, že ona tam 
už na Vianoce nebude, pretože v októbri majú voľby a ona už nekandiduje, tak som to presunul na september," 
hovorí s nadšením o svojich plánoch pán Trnka. 

„Tam nás teda pani primátorka privíta vo svojom sídle a téma besedy bude Ako sa dievča z Bratislavy stalo 
prvou dámou hlavného mesta Českej republiky. Celý deň budeme mať program a večer pocestujeme naspäť 
domov. Bude to rýchlovka, ale každá minúta bude vyplnená programom," dopĺňa pán Trnka. 

MÁRIA BENČATOVÁ 



Foto: 
Václav Trnka za svoju prácu pre dostal Cenu primátora mesta. FOTO: MB 
Študentskí dobrovoľníci. FOTO: MB 
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12. Očarila nás krása historických parkov 
[25.09.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Na Spiši sa nachádza mnoho impozantných kaštieľov. Návštevníci na ich architektúre obdivujú majstrovský 
um našich predkov. Na celkový dojem však veľmi vplýva aj prostredie, preto šľachta okolo svojich sídel dala 
vybudovať rozľahlé parky. 

SPIŠ. Mnohé z nich boli v priebehu rokov zdevastované a zanikli. Niektoré sa však zachovali až do súčasnosti 
a sú miestom oddychu pre miestnych i turistov. My sa pozrieme na najkrajšie a najzachovalejšie kaštieľne parky 
na Spiši. Zavítame do Bijacoviec, Hodkoviec, Spišského Hrhova, Markušoviec a Strážok. 

Z czákyovských kaštieľov vidieť Spišský hrad 
Parky v prvých troch menovaných obciach boli navzájom prepojené vďaka rodu Csákyovcov), ktorý všetky tri 

tamojšie kaštiele vlastnil. Na jednej strane išlo o vizuálny kontakt s dominantou krajiny, Spišským hradom, a na 
strane druhej ich spájalo stromoradie pozdĺž ciest spájajúcich tieto sídla. Tieto kaštieľne parky tak tvoria unikátny 
krajinársky komplex. 

O bijacovský park sa stará lesnícke učilište 
Park v Bijacovciach bol vybudovaný krátko po výstavbe kaštieľa na konci 18. storočia. Ide o prírodno-

krajinársky park na terasách z oboch strán kaštieľa. Značná časť parku je tvorená voľnou krajinárskou úpravou. 
Na terase pred záhradnou fasádou kaštieľa sa nachádza fontána, ktorá je dominantou tejto časti parku. 
Originálnym prvkom je aj obvodová bukovo-sosnová aleja obklopujúca park z južnej, východnej a západnej 
strany. Okrajom pravidelnej časti parku vedie zase lipová aleja. V parku rastú najmä domáce dreviny, pričom 
ihličnany sú v menšine. V parku bola aj drobná architektúra, z ktorej ostalo len torzo. Nefunkčné je tiež malé 
prírodné jazierko. Bijacovský park predstavuje obdobie prechodu od pravidelných parkových úprav k prírodno-
krajinárskym úpravám. Napriek tomu, že park v Bijacovciach má už svoje najlepšie obdobie za sebou, je v 
pomerne dobrom stave vďaka lesníckemu učilišťu, ktoré sídli v budove kaštieľa. 

V hodkovskom parku pochovávali aj psy 
Len štyri kilometre južne od Bijacoviec ležia Hodkovce, miestna časť obce Žehra, v katastri ktorej sa 

nachádza starobylý Kostol sv. Ducha aj Spišský hrad. Treťou pamiatkou Žehry je práve hodkovský kaštieľ 
obklopený rozľahlým parkom. Kaštieľ bol postavený začiatkom 18. storočia a neskôr k nemu pribudol aj park, 
ktorý je jednoznačne najvzácnejším na Spiši a patrí k najhodnotnejším na Slovensku. Park počas svojej 
existencie prešiel viacerými zmenami. Koncom 18. storočia tu bol zrejmý koncept francúzskej záhrady. Po roku 
1800 park nadobudol charakter tzv. sentimentálneho typu. Od druhej polovice 19. storočia nastalo pre park zasa 
krajinársko-dendrologické obdobie. Premeny slohov zanechali na parku nezmazateľnú stopu a vďaka tomu ide o 
skutočne unikátny komplex. Počas svojej existencie bol park viackrát rozširovaný do svahu Dreveníka a postupne 
v ňom pribúdali drobné stavby. Najvzácnejšou z nich je kaplnka. V nej a v jej okolí boli pochovaní príslušníci 
csákyovského rodu. Pochovávali sem dokonca aj svoje psy. O hodkovský park je v súčasnosti dobre postarané 
vďaka klientom domova sociálnych služieb, ktorý v kaštieli sídli. 

Hrhovský park má palmový skleník 
Západne od Hodkoviec v Spišskom Hrhove neďaleko Levoče sa nachádza tretí csákyovský kaštieľ s parkom. 

Bol postavený koncom 19. storočia v neobarokovom štýle a v súčasnosti je v ňom reedukačné centrum. 
Pravidelnú časť parku oddeľuje od prírodno-krajinárskej časti vysoká stromová vegetácia. V parku nechýbajú 
fontány a nachádza sa tu dokonca palmový skleník. Terasu parku zakončuje vodná nádrž v barokovom štýle. 
Kompozičným centrom prírodno-krajinárskej časti parku je jazero s ostrovčekom, na ktorom rastú vŕby. Jazero s 
potokom vytvárajú vodnú sústavu, ktorá napája fontány a udržuje hladinu spodných vôd dôležitú pre stromy. 
Spomedzi viacerých drevín v parku vyniká limba tatranská. Nechýbajú však ani cudzokrajné dreviny. Po odchode 
Csákyovcov na konci druhej svetovej vojny nebola venovaná náležitá pozornosť starostlivosti o park, preto sa 
dostal do nie veľmi lichotivého stavu. V posledných rokoch je však zrejmá snaha o jeho revitalizáciu. 

Markušovský park mal dve časti 
V Markušovciach neďaleko Spišskej Novej Vsi sa nachádza ďalší zaujímavý kaštieľny park. Tak ako za 

všetkými pamiatkami v obci, aj za výstavbou parku boli miestni šľachtici Máriássyovci. Park vybudovaný v 70. 
rokoch 18. storočia mal pôvodne dve časti. Prvá časť predstavujúca pravidelnú francúzsku záhradu je situovaná 
medzi renesančným kaštieľom zo 17. storočia a letohrádkom Dardanely a existuje i v súčasnosti. Druhá, 
prírodno-krajinárska časť, sa nachádza oproti kaštieľu za Hornádom a zachovalo sa z nej už len torzo. Pravidelná 
časť medzi kaštieľom a letohrádkom je rozdelená na tri terasy prepojené kamenným schodiskom. Po okrajoch je 
ohraničená múrom. Za parkom bola zeleninová záhrada, ovocný sad a dom záhradníka, ktorý sa zachoval 
podnes. Dominantnými sú v parku strieborné smreky. Keďže areál má dlhodobo v správe Múzeum Spiša, o park 
je dobre postarané. Jeho stav ešte zlepšila nedávna revitalizácia. 

Z okrajov parku v Strážkach sú pasienky 



Posledný zachovaný park na Spiši, o ktorom budeme hovoriť, sa nachádza v Strážkach, ktoré sú v súčasnosti 
miestnou časťou Spišskej Belej. Park obklopuje renesančný kaštieľ, ktorého najstaršie časti pochádzajú z 15. 
storočia. Tento rozľahlý prírodno-krajinársky park sa rozkladá na hornej terase pri kaštieli, juhovýchodnom svahu 
a na spodnej terase na ľavom brehu rieky Poprad. Pôvodne bol ešte väčší, ale jeho okrajové časti sa dnes 
obrábajú, alebo využívajú ako pasienky. Vedľa ohrady parku rastú striedavo lipy a smrekovce. Dreviny v parku sú 
takmer výlučne domáceho pôvodu. V parku nechýba ani drobná záhradná architektúra. Keďže kaštieľ je v správe 
Slovenskej národnej galérie, park je v dobrom stave. 

Najkrajší park bol v Sans Souci 
Popri spomínaných kaštieľoch sa parky nachádzali aj pri iných šľachtických sídlach. Buď úplne zanikli, alebo 

sú veľmi zdevastované. Za všetky môžeme spomenúť park pri Sans Souci, letnom šľachtickom sídle Csákyovcov 
neďaleko Iliašoviec. Letohrádok, ďalšie budovy a park spolu vytvárali skutočne malebné miesto. Podnes sa však 
z tohto komplexu okrem kaplnky nezachovalo prakticky nič. 

Parky sú oázou oddychu 
Parky pri kaštieľoch majú obrovský význam z historického, kultúrneho, rekreačného i ekologického hľadiska. 

Sú príjemným miestom oddychu pre ľudí, ale tiež domovom neraz vzácnej flóry a fauny. Tieto parky sú 
prirodzeným a dôležitým elementom miestnej krajiny. Preto je potrebné aj naďalej sa o ne dobre starať a 
spustnuté parky obnovovať, aby ich mohli obdivovať aj ďalšie generácie. 

MARTIN FURMANIK MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

Foto: 
Palmový skleník v hrhovskom parku. FOTO: MF 
Letohrádok Dardanely v Markušovciach. FOTO: MB 
Kaštieľny park v Hodkovciach. FOTO: MF 
V parku pri kaštieli v Markušovciach. FOTO: MB 
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13. R. Javorský: Cieľom klubu je play-off 
[25.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 29; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

Nová sezóna basketbalovej extraligy mužov klope na dvere. Tesne pred jej začiatkom sme sa pozhovárali so 
šéfom spišskonovoveského klubu Rastislavom Javorským. 

V uplynulej sezóne našej najvyššej basketbalovej súťaže obsadila Spišská Nová Ves posledné miesto a 

nepostúpila do play-off. Aké ciele si kladiete do budúcej sezóny? 
„Samozrejme, podstatne vyššie. Najdôležitejšie pre nás je, odvďačiť sa našim divákom za ich dlhoročnú 

podporu. Cieľom klubu v novej sezóne je postúpiť do play-off a potom sa uvidí.“ 
Novým trénerom mužstva sa stal Grék Giorgos Bitzanis. Ako došlo k tomuto spojeniu a ako sa zrodil jeho 

príchod na Spiš? 
„Po skončení uplynulej sezóny sme dlho debatovali o tom, čo je potrebné spraviť, aby sme sa posunuli ďalej. 

Rozhodli sme sa pre trénera s väčšími skúsenosťami, iným systémom práce. Oslovili sme našich partnerov a z 
viacerých ponúk sme sa rozhodli pre trénera Bitzanisa. Referencie o ňom nám dal aj náš kanadský partner.“ 

Pred novou sezónou ste do mužstva získali viacero posíl. Kto do mužstva pribudol a čo si od nových hráčov 
sľubujete? 

„V prvom rade som veľmi rád, že sa nám podarilo udržať si všetkých Slovákov, ktorých sme mali aj minulý rok. 
Z Kanady prišiel Joe Rocca, očakávame od neho hlavne body. Rozohrávač Cameron Williams by mal posilniť 
našu rozohrávku, kde doplní Maťa Majerčáka. Od podkošových hráčov Ebinuma a Židzika hlavne energiu pod 
košmi na oboch stranách. Zároveň sme veľmi radi, že sme sa dohodli s jedným z najlepších Slovákov Pavlom 
Lošonským.“ 

Na hráčskom trhu bol počas leta k dispozícii aj krídelník Stanislav Baldovský, ktorý je odchovancom a 
bývalým hráčom Spišskej Novej Vsi. Mali ste o neho záujem? 

„Rokovali sme aj so Stanom, nakoniec sme sa však nedohodli. Po vzájomnej dohode sme ukončili rokovania.“ 
Čo hovoríte na to, že budúca sezóna bude už bez minuloročného finalistu z Košíc? 
„Košice by mali mať klub v mužskej extralige. V extralige bude tento klub bezpochyby chýbať.“ 
Aký máte názor na zákon o športe, ktorý de facto v spojení s problémami s halou pripravil Košice o ligu? Hrozí 

podobný osud aj iným klubom? 
„Podobný osud hrozí viacerým klubom. Zákon o športe nerieši problémy športu ako také. Bohužiaľ, nezaviedol 

žiadne systémové riešenia na podporu športu. Pri tomto nastavení zákona príde do „štátu“ od klubov viac peňazí 
ako od štátu do športu.“ 

Žreb prvých piatich kôl vám okrem tradičného rivala zo Svitu priniesol aj stretnutia proti Žiline, Handlovej a 
nováčikovi z Lučenca. To všetko sú súperi, s ktorými sa dá hrať vyrovnaná partia. Aké dôležité bude podľa vás 
zachytiť úvod súťaže? 

„Veríme že zachytíme úvod sezóny. Chceme ťažiť najmä z domácich stretnutí, ktoré by sme radi vyhrávali.“ 
Aké novinky pripravujete pre divákov do novej sezóny? 
„Posilnili sme personálny tím ľudí, ktorí sa venujú extralige. Máme pripravených niekoľko aktivít. Postupne 

budeme informovať našich fanúšikov.“ JAKUB BOBOVIČ 



Foto: 
R. Javorský. FOTO: ARCHÍV RJ 
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14. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Kysucké noviny; Euromýty; s. 23; Redakcia] 

 
 

* Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

* Bruno Horecký,52r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého z nás. 

* Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

* Robert Michudský, 47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. 
Je to také vzdialené, že mi to je až ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv 

na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú zbytoční. 
* Stanislav Hudák, 68 r. , Bardejov 
- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 

dôležité ísť voliť a mať v Európe schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo 
by sa o tom viac informovať. 

* Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Prichádza posila z USA. Má byť lídrom tímu 
[25.09.2018; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 37; JOZEF MIKUŠ] 

 
 

Skúsený basketbalista na Slovensko pricestuje spolu s manželkouMallory. 
LUČENEC. BKM Lučenec neprestal so zbrojením pred vkročením do najvyššej slovenskej súťaže. Partiu 

basketbalistov, ktorú vedie tréner Rudolf Jugo, posilní 211 centimetrov vysoký Ethan Jacobs. 
Dvadsaťsedemročný Američan má na konte skúsenosti z tímu Colgate v divízii NCAA1 (12,6 bodu; 4,5 

doskoku a 1,1 asistencie priemerne na zápas). V divízii patril k najlepším hráčom a zaradili ho do druhej najlepšej 
päťky. Jacobs dral aj európske palubovky. V sezóne 2016/17 hral za český Prostějov (14,1 bodu; 5,2 doskoku a 
0,7 asistencie priemerne na zápas) a vlani pôsobil vo francúzskom Cergy (14 bodov; 8 doskokov priemerne na 
zápas). Podľa informácií z vedenia klubu Jacobs na Slovensko pricestuje tento týždeň spolu s manželkou Mallory. 
Vzhľadom na kvality a skúsenosti rodáka z Indianysa očakáva,že v extralige bude lídrom lučeneckého mančaftu. 

Jacobs by sa mohol publiku predstaviť v poslednom prípravnom zápase, ktorý sa odohrá v nedeľu 30. 9. od 
17.00 hod. v športovej hale Arena. Domáci BKM v ňom privíta Spišskú Novú Ves. 

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, Miroslav Tóth - ELEKTRO M.T., KAM RENT, s. r. o., 
ERNSTPROFIL, s. r. o., TRANSSILV, s. r. o., Stavebné Stroje Slovakia, s. r .o., JAKOMAT, s .r. o., Hotel Clavis, 
Dvor u Moniky Lučenec, Slovexpres - autoslužby-Peter Kucej, EX PRINT - František Šándori, 23 FOOD 
COMPANY, s. r. o., Bagetka Puccino, Gabriel Molnár - Creative, ARKON, a. s., M-MARKET Reality, s. r. o., IKE, 
Piváreň Krokodíl, RETRO LC, s. r. o., 4 Vitaldrink, s. r. o., Slovenská autobusová doprava Lučenec, BODYLAND 
underwear, s. r. o., B 6 Slovakia, s. r. o., HEY TAXI. 

MAĎARSKÝ JÁSZBERÉNYI KSE VÍŤAZOM TURNAJA 
LUČENEC. Tretí septembrový 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). 



Štvrtý 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. (JM) 

Ethan Jacobs v drese Colgate. B. CORNELL/COLGATE ATHLETICS 
[Späť na obsah] 

 
 

16. SUMÁR MINULÉHO TÝŽDŇA 
[25.09.2018; Turčianske noviny; s. 47; (RB)] 

 
 

HK 95 Považská Bystrica - HK Martin 4:3 PP (1:2, 2:0, 0:1 -1:0) 
Naši začali dobre, keď si po dvoch zvládnutých presilovkách vytvorili dvojgólový náskok. Mrzieť ich však 

mohlo to, že ešte za stavu 1:0 v ich prospech nevyužili početnú výhodu o dvoch hráčov. Domáci sa vrátili do 
zápasu 38 sekúnd pred prvou sirénou po tom, ako takisto využili presilovku. V druhej časti Považská Bystrica 
potvrdila, že remízy po riadnom hracom čase na pôde Humenného a Skalice neboli dielom náhody a jej hráči 
otočili priebeh zápasu. Turčania však v záverečnej dvadsaťminútovke pridali a siahali po všetkých bodoch. Z 
viacerých možností ale využili len jednu, a tak duel pokračoval predĺžením. V ňom rozhodol o víťazstve domáci 
obranca L. Ďurkech. 

* Góly: 19:22 Drevenák (J. Ďurkech, Mokrohajský), 33:29 Rodionov (Trška, Augustín), 36:53 Drevenák (L. 
Ďurkech, J. Ďurkech) a 62:30 L. Ďurkech (Rodionov, Cíger), resp. 3:00 Markovič (Tabaček, Themár), 16:46 
Langhammer (Markovič, Tabaček) a 53:12 Oravec (Dírer, Pokrivčák). Vylúčenia: 9:10 na 2 min, navyše Koleda 
(PB) DKZ za nešportové správanie, L. Ďurkech (PB) 10 min za vrazenie na mantinel, resp. Pokrivčák (MT) 10 min 
za podrazenie. Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Žák - Tvrdoň, Jurčiak. Diváci: 145. P. BYSTRICA: 
Kompas - Niník, Leško, L. Ďurkech, J. Ďurkech, E. Bednár, Husár, Augustín, Trška - Dolinajec, Cíger, Ligas - 
Drevenák, Zlocha, Mokrohajský - Koleda, Rodionov, L. Bednár - Németh, Turan, Miro. MARTIN: Gavalier - 
Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Lednický - Markovič, Langhammer, Rudzan - Poliaček, 
Jurášek, Brezniak - Dírer, Pokrivčák, Rechtorík - Martančík, Barto, Brveník. 

* Róbert Spišák, tréner Martina: - Duel poznačilo množstvo vylúčení, hra sa kúskovala a nám takýto priebeh 
veľmi nesedel. Nevedeli sme sa dostať do optimálneho tempa, čo predovšetkým v prvých dvoch tretinách 
negatívne poznačilo náš výkon. V tretej časti sme sa dokázali zlepšiť a pri väčšej efektivite mohlo mužstvo vývoj 
otočiť a vyhrať zápas v riadnom hracom čase. Vo finálnej fáze sme však niekedy robili veci pomalšie, ako bolo 
treba, alebo sme neboli dostatočne dôrazní. Chalani ale opäť bojovali a v tomto smere im nemám čo vyčítať. Pre 
náš mladý tím je i takéto stretnutie dobrou skúsenosťou. 

* Ostatné výsledky 3. kola: Prešov - Skalica 1:3, HC Bratislava - Nové Zámky B 11:0, Dubnica - Spišská 
Nová Ves 4:5 PP, Topoľčany - Trnava 3:2 PP, Humenné - Michalovce 2:7. 

HK Skalica - HK Martin 3:2 PP (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) 
Martinčania cestovali do Skalice bez obrancov Dvořáka a Lavičku i útočníkov Zelisku, Brezniaka a Paulínyho. 

Tréneri tak nasadili do hry len tri formácie. 
V úvode naši ustáli tri presilovky Záhorákov, no sekundu po konci tretieho oslabenia inkasovali z hokejky 

dôrazného Janáča. V závere prvej časti však po spätnej prihrávke Pokrivčáka vyrovnal Rechtorík. Domáci sa v 
26. min opäť dostali do vedenia, no Martinu po desiatich minútach vymazal náskok súpera vďaka presnej 
bekhendovej strele Dírera. Tretia dvadsaťminútovka zmenu skóre nepriniesla a o výsledku muselo rozhodnúť až 
predĺženie. Počas neho prestrelil Gavaliera Škápik, a tak sme i druhý duel týždňa prehrali v nadstavenom čase. 

* Góly: 13:17 Janáč (Pač, Vaškovič), 25:16 Vaškovič (Jurák, Pač) a 62:13 Škápik (Štumpf, Hujsa), resp. 18:57 
Rechtorík (Pokrivčák) a 35:26 Dírer (Burzík). Strely: 37:38. Vylúčenia: 2:3. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodcovia: Bachúrik - Frimmel, Valo. Diváci: 814. SKALICA: Trutt - Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Straka, 
Hílek, Mrázik, Vanek - Štumpf, Hujsa, Kutálek - Vaškovič, Jurák, Janáč - A. Kotzman, Dufek, Okoličány - P. 
Kotzman, Jaša, Trnka. MARTIN: Gavalier - Tabaček, Themár, Burzík, Pacalaj, Rusina, Oravec, Lednický - 
Rudzan, Langhammer, Markovič - Jurášek, Barto, Poliaček - Pokrivčák, Dírer, Rechtorík - Brveník. 

* Róbert Spišák, tréner Martina: - Pozitívom úvodu stretnutia bolo, že sa nám podarilo ubrániť tri oslabenia po 
sebe, ale výkon mužstva nebol optimálny. Chalani totiž robili niektoré veci veľmi komplikovane. Približne od 
polovice zápasu sa karta začala obracať a už sme predvádzali aktívnu hru, ktorá nás dokáže doviesť k dobrým 
výsledkom. Škoda, že v predĺžení mužstvo nepremenilo tri dobré možnosti a následne inkasovalo. V kľúčových 
situáciách sa niekdy ešte nevieme správne rozhodnúť. Na finálnej fáze preto musíme popracovať. Keďže 
nemáme až taký široký káder, situáciu nám trošku komplikujú zranenia. Verím však, že maródi sa dajú dokopy a 
do náročného súboja proti Michalovciam, budeme môcť nastúpiť v čo najsilnejšom zložení a kvalitným výkonom 
potešíme našich fantastických fanúšikov. 

* Ostatné výsledky 4. kola: Michalovce - Považská Bystrica 8:2, Trnava - Humenné 6:4, Spišská Nová Ves - 

Topoľčany 2:3, Prešov - HC Bratislava 2:7, Dubnica - Nové Zámky B 8:0, Topoľčany - SR 20 7:1. 
PROGRAM 
Streda, 26. septembra * Martin - Michalovce (o 18. h), HC Bratislava - Skalica, Dubnica - Prešov, Topoľčany - 

Nové Zámky B, Humenné - Spišská Nová Ves, Považská Bystrica - Trnava. 



Piatok, 28. septembra * Trnava - Martin (o 18. h), Skalica - Michalovce, Spišská Nová Ves - Považská 

Bystrica, Prešov - Topoľčany, HC Bratislava - Dubnica, Humenné - Nové Zámky B. 
Nedeľa, 30 septembra 
* Humenné - SR 20. 
Pondelok, 1. októbra 
* Michalovce - SR 20. 
TABUĽKA 
1. Michalovce 4 4 0 0 0 24:4 12 2. Martin 5 3 0 2 0 18:13 11 3. HC Bratislava 4 3 0 1 0 24:7 10 4. Skalica 4 2 2 

0 0 19:7 10 5. Topoľčany 5 2 1 0 2 14:13 8 6. Dubnica 4 2 0 1 1 21:13 7 7. Sp. N. Ves 4 1 2 0 1 14:10 7 8. Trnava 
4 1 0 1 2 16:21 4 9. P. Bystrica 4 0 1 2 1 11:18 4 10. Prešov 5 1 0 0 4 15:21 3 11. Humenné 4 0 1 0 3 12:19 2 12. 
N. Zámky B 4 0 0 0 4 2:37 0 SR 20 3 1 0 0 2 8:15 3 

[Späť na obsah] 

 
 

17. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Zvolensko-Podpolianske noviny; Euromýty; s. 14; Redakcia] 

 
 

l Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

l BrunoHorecký,52r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého z nás. 

l Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

l Robert Michudský, 47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. 
Je to také vzdialené, že mi to je až ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv 

na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú zbytoční. 
l Stanislav Hudák, 68 r. , Bardejov 
- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 

dôležité ísť voliť a mať schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo by sa o 
tom viac informovať. 

v Európe 
l Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Poľovníkov zaujímala len srna 
[25.09.2018; Šarm; aktuálne; s. 6,7; JÁN DZÚR] 

 
 

„Maródovali sme tri mesiace,“ hovorí Peter Procinger (53), ktorý s manželkou prežil na skútri zrážku so 
zvieraťom. Kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo? 

Bol septemberový podvečer, na Liptov som sa vracal odniekiaľ z juhu stredného Slovenska. Na horskom 
sedle Donovaly, ktorým každý deň prechádzajú aj stovky dovolenkárov, ma zabrzdila reťaz kamiónov. Posledný z 
nich som bezpečne predbehol až pred dedinou Biely Potok, kde mi zazvonil telefón. Zahol som k okraju vozovky 
a pozrel sa na displej. Vtedy z lesa vyskočil obrovitý jeleň a zastal desať metrov predo mnou. Dnes viem, že pri 
mne stáli všetci svätí. Ak by mi nezvonil mobil, havárii by som sa nevyhol. 

Vodiča, ktorý minulý týždeň pri Bielom Potoku nabúral do dvestokilového medveďa, však prozreteľnosť 
neosvietila. Po zrážke s jeho autom zviera odletelo do protismeru, kadiaľ práve prechádzal vodič iného vozidla. 
Ten, v snahe vyhnúť sa zrazenému medveďovi, prešiel na opačnú stranu vozovky, no po nej uháňal kamión. 
Haváriu neprežil jeden človek, dvaja ďalší sa zranili. A internet hneď zaplavili diskusie s otázkou, na ktorú sa 
ťažko hľadá odpoveď: je vinný človek, alebo zviera? 

Maródovali tri mesiace 



V mojom okolí je najmenej päť ľudí, ktorí sa zrážke so srnou, s líškou, či kunou nevyhli. Najbližšie býva Peter 
Procinger (53). Zo záhrady za svojím domom vída na poli stáda jeleňov a sŕn, občas sa k nemu zatúla medveď. 
„Zvieratá mám rád, no vidím, že ich je čoraz viac a sú čoraz smelšie,“ hovorí. Pred dvomi rokmi v septembri sa z 
Liptova vybral s manželkou Jankou na výlet na Spišský hrad. O pol tretej popoludní, za slnečného dňa, im pri 
dedine Odorín skočila meter pred predné koleso skútra z kukurice srna. Zrážke, na ktorú si spomína len matne, 
sa vyhnúť nedalo. 

„Po zemi som sa šúchal asi dvadsaťpäť metrov. Manželka zrejme preletela ponad mňa a ostala bez pohnutia 
ležať na bruchu. Záchranka ju odviezla do nemocnice v Spišskej Novej Vsi, kde tri dni ležala,“ pokračuje Peter. 

Boli doškriabaní, doudieraní a ubolení, maródovali tri mesiace, Janku dvakrát operovali. „Najviac ma mrzí, ako sa 
ku mne zachovali poľovníci. Bol som pre nich vzduch, ich zaujímala len srna! Našťastie sa ma ujal mladý 
policajný nadporučík, ktorý mi vo všetkom pomohol,“ opisuje Peter. Až doma, neskoro večer, si uvedomil, čo sa 
stalo a roztriasol sa. 

Dvojnásobok diviakov 
Počet zrážok auta so zvieraťom narástol od začiatku milénia aj o stovky percent! Nie je to len tým, že naše 

vozovky sú upchaté autami, okolo miest rastú nové satelity a z dolín vyháňajú zver turisti. Jeleňov a diviakov je 
vraj na Slovensku od roku 2000 dvojnásobok, rovnako srniek. Preto sú tragické kolízie s nimi čoraz častejšie. 

„Za sedem rokov sa škody spôsobené kolíziou auta so zverou zdvihli z troch na päť miliónov eur. Od začiatku 
tohto roka evidujeme takmer 2 100 poistných udalostí spôsobených zrážkou so zverou. Najčastejšie ide o rozbité 
sklá, preliačiny, pokrčené plechy, no máme aj ľahšie a niekoľko ťažších zranení osôb vo vozidle,“ potvrdzuje 
špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková. 

Podľa informácií, ktoré nám poskytol Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra, pod kolesami áut vlani 
zahynulo viac ako 13 000 zvierat, čo je najviac za desaťročie. Najviac z nich prekvapujúco vodiči usmrtili v 
Nitrianskom kraji, kde však hrozivé počty navýšilo skoro sedemsto zajacov. Oveľa menej do zvierat búrali vodiči v 
turisticky lákavom Žilinskom kraji, tu však boli havárie ťažšie. Zrazili vyše 800 sŕn a 200 jeleňov. Stotridsaťkrát 
nabúrali do diviaka, osemdesiatkrát do líšky, trinásťkrát do medveďa. 

Auto nie je nepriateľ 
Tieto čísla však môžu byť až o polovicu nižšie, než je skutočnosť. Nie každá smrteľne zranená zver ostáva po 

zrážke na ceste, prípadne v jej blízkosti. „Vďaka svojej húževnatosti často prekoná ešte niekoľko kilometrov a 
hynie utiahnutá v úkryte,“ pokračuje Jozef Bučko. Podľa neho treba ďalej sledovať dôsledky dopravy na úhyn 
zveri a všetkými možnými prostriedkami sa usilovať, aby cesty neboli pre ňu také nebezpečné a aby sa im mohla 
vyhnúť. „Napokon je to i v záujme človeka,“ vystríha. 

Na záver hádam len toľko. Človek vo svojom vzťahu k prírode urobil veľa chýb, jednou z najväčších sú 
chýbajúce koridory ponad cesty, kadiaľ by divá zver mohla voľne migrovať. Auto pre ňu nie je prirodzený 
nepriateľ, často preto nedokáže situáciu správne vyhodnotiť. Ak je však zrážka nevyhnutá, mali by sme do nej 
nabúrať predkom. Pre posádku je to bezpečnejšie, je tam dôkladne konštruovaná deformačná zóna. A myslime 
tiež na to, že ľudské zdravie a život sú to najcennejšie. 

Polícia radí 
Najrizikovejším pre kolíziu auta so zvieraťom je práve jeseň. Lesná zver má obdobie ruje a je menej vnímavá. 

Z polí tiež mizne posledná úroda, prichádza ranná hmla a večer sa skôr stmieva. Navyše, zviera môžu osvetliť 
svetlomety a vtedy zmeravie. Skôr ako diaľkové svetlá pomôže klaksón, možno aj plašiče zveri, ktoré dostať v 
obchodoch. „Ak sa už zviera dostane na vozovku, nesnažte sa mu vyhnúť vo vysokých rýchlostiach. Následky 
šmyku totiž môžu byť oveľa horšie ako samotná zrážka so zvieraťom, to platí najmä pri jazde po diaľnici,“ vystríha 
policajná hovorkyňa Jana Balogová. Pozor si tiež treba dávať na miestach, kde už niekto zver zrazil. Väčšinou 
tadiaľ zvyknú prechádzať ďalšie zvieratá. 

Zrazil som zviera, čo ďalej? 
Ak vodič zrazí poľovnú zver a tá tvorí prekážku v cestnej premávke, musí ju označiť výstražným 

trojuholníkom. Následne treba zavolať políciu, ktorá informuje poľovné združenie, štátnu ochranu prírody alebo 
správcu cestnej komunikácie. „Neodporúčame dotýkať sa zvieraťa a v žiadnom prípade ho nedávať do auta. Ak 
sa preukáže neoprávnené prisvojenie cudzej zveri, takéto konanie je možné kvalifikovať ako trestný čin pytliactva, 
za ktorý hrozí trest odňatia slobody až na dva roky,“ uzatvára žilinská policajná hovorkyňa. 

JÁN DZÚR, FOTO: JÁN DZÚR, MARIÁN ŽDILA, ARCHÍV P . P., POLÍCIA 
foto: 
Zviera náraz neprežilo. 
Rozbitý skúter manželov skončil v poli. 
Peter a Janka cítia následky kolízie dodnes. 
Zrážka auta s medveďom stála nedávno život medveďa aj jedného človeka. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Spišské divadlo v sezóne Slovenského storočia 
[25.09.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

V októbri štartuje jubilejný 10. ročník Divadelného Spiša. 



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 
dramatizácii 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. 
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. 

Zhodnotenie minulej sezóny a novinky 
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. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Spišské divadlo. FOTO: ŠIM 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Skauti vyzbierali smeti v Raji 
[25.09.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; SITA] 

 
 

Od odpadkov vyčistili turistické chodníky a rokliny. 
SLOVENSKÝ RAJ. Na čistení Slovenského raja sa tento víkend zúčastnilo vyše sedemdesiat dobrovoľníkov. 
Skauti z Podtatranskej skautskej oblasti v spolupráci so Správou NP Slovenský raj zorganizovali akciu 

Čistenie Slovenského raja po letnej turistickej sezóne už po osemnásty raz. 
Od odpadkov vyčistili turistické chodníky a rokliny v severnej časti Národného parku (NP) Slovenský raj – 

rokliny Suchá Belá, Piecky, Sokol, Kláštorskú roklinu, Malý Kyseľ, Prielom Hornádu od Hrdla Hornádu po 
Kláštorskú roklinu, žltú turistickú trasu k ústiu Kyseľa, chodník z Podleska na Kláštorisko a z Čingova cez Čertovu 
sihoť. 

Odpadu na chodníkoch ubúda, v Hornáde je ho viac 
„Odpadu na turistických chodníkoch ubúda, k čomu prispela väčšia disciplinovanosť turistov, ale aj osadenie 

košov v závere najfrekventovanejšej rokliny – Suchej Belej a na Kláštorisku, ktoré sa pravidelne vyprázdňujú. 
Na druhej strane, pribúda viac odpadu v rieke Hornád, ktorá preteká Prielomom Hornádu,“ uviedol organizátor 

akcie Marek Leskovjanský. 
Pomáhali aj ďalší dobrovoľníci. 
Práve v Hornáde vodáci ostatné roky vyzbierali desiatky vriec odpadu. 
Víkendového čistenia Raja sa zúčastnilo zhruba päťdesiat skautov a skautiek z Podtatranskej skautskej 

oblasti, a to zo skautských zborov a oddielov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Harichoviec. Pridalo sa k nim aj 

18 dobrovoľníkov zo súkromnej firmy. 
S čistením Raja sa ešte túto jeseň bude pokračovať – najbližšie to budú opäť vodáci, ktorí budú loviť odpad z 

rieky priamo z lodí. 
Ročne sa takto prostredníctvom viacerých dobrovoľnícky podujatí vyzbierajú stovky kíl rôzneho odpadu, 

prevažne plastových fliaš. SITA 
Foto: 



Dobrovoľníci čistili Slovenský raj. FOTO: FB/MAREK LESKOVJANSKÝ LESKY 
[Späť na obsah] 

 
 

21. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Oravské noviny; Euromýty; s. 12; Redakcia] 

 
 

* Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

* BrunoHorecký,52r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého z nás. 

* Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

* Robert Michudský, 47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. 
Je to také vzdialené, že mi to je až ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv 

na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú zbytoční. 
* Stanislav Hudák, 68 r. , Bardejov 
- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 

dôležité ísť voliť a mať schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo by sa o 
tom viac informovať. 

v Európe 
* Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Prehra o tri góly je pre Oravský Podzámok krutá 
[25.09.2018; Oravské noviny; ŠPORT; s. 35; Redakcia] 

 
 

Oravské futbalistky zaznamenali druhú prehru za sebou. 
Or. Podzámok - Spišská Nová Ves 0:3 (0:1) 

* Góly: 30. Ordzovenská, 53. Molnárová, 56. Stredná Pod Oravským hradom boli od začiatku aktívnejšie 
dievčatá zo Spiša. Domácim hráčkam sa však darilo prerušovať ich útoky. V 30. min prišlo zaváhanie brankárky 
Holubčíkovej, ktorej vypadla lopta z rúk. Súperka to využila. 

V druhom polčase zmenil Oravský Podzámok taktiku. Súperky začal viac napádať a mal aj šance, ktoré však 
nevyužil. Spišská Nová Ves podnikala rýchle útoky do otvorenej obrany. V priebehu troch minút pridala ďalšie 

dva góly a bolo rozhodnuté. Výsledok 0:3 je domáce dievčatá príliš krutý. Futbal sa však hrá na góly, ktoré 
oravské družstvo dnes nedokázalo streliť. 

JURAJ MASLO * DOMÁCI: Holubčíková - Krivačková, Loneková, Múdra, Kurčinová, Čierniková, Kubernátová 
(79. Gáborová), Gallová, Vajdiarová, Dopaterová, Godišová 

2. LIGA ŽENY 
1. Poprad 4 3 1 0 11:5 10 2. Spišská Nová Ves4 2 1 1 7:2 7 3. Michalovce 4 2 0 2 8:8 6 4. Or. Podzámok 4 2 

0 2 6:9 6 5. L. Mikuláš 4 0 0 4 1:9 0 
Ostatný výsledok: Michalovce - Poprad 3:4 
Oravský Podzámok doma prehral vysoko. PAVOL ĽORKO 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Kultúra v Spišskej Novej Vsi, Levoči a okolí 
[25.09.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 23; mb] 



 
 

Aj nasledujúci týždeň bude bohatý na kultúrne akcie. 
Utorok 25. septembra 
Galéria umelcov Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h sa začne akcia Orbis Pictus. Rozhovory o umení budú s Robom Kočanom a 

Tomášom Ceterom o fotografii: Szymon Nowak. 
Radničné námestie 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V parku pred Evanjelickým kostolom pri fontáne sa o 18.00 h uskutoční vernisáž 

plagátovej výstavy SHUT UP! VOICE OF DEMOCRACY IN DANGER. Zároveň bude prebiehať aj pietna 
spomienka na Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V rámci filmového klubu si o 19.00 h môžete pozrieť snímku Manifesto režiséra Juliana 

Rosefeldta, ktorá skladá hold premenlivej tradícii a literárnej kráse umeleckých manifestov a zároveň kriticky 
skúma rolu umelca v dnešnej spoločnosti. 

Streda 26. septembra 
Dvorné dialógy 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h sa v koncertnej sále Reduty uskutoční prezentácia novej publikácie Prielom 

Hornádu v Slovenskom raji. 
Galéria umelcov Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h sa začne akcia Orbis Pictus/Rozhovory o umení. Na programe bude 

neformálna arty-party na Záhrade umenia s uvedením katalógu Petra Smika a jeho cyklu Srdcia. 
Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Štúdiu Spišského divadla o 19.00 h si môžete pozrieť predstavenie Storočie podľa 

Márie. Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z 
Novej Ľubovne. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si v rámci 5. ročníka prehliadky filmov Be2Can zo špičkových 

medzinárodných filmových festivalov môžete pozrieť japonský film Zlodeji, ktorý získal Zlatú palmu v Cannes 
2018. 

Štvrtok 27. septembra 
Múzeum Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h sa začne vernisáž výstavy Rozmanitý svet húb. Výstava prezentuje 

rozmanitosť a krásu húb prostredníctvom takmer 250 jedinečných modelov farmaceuta a významného mykológa 
Karla Voneša, ktoré vytvoril z pilín a modelárskej hliny. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si môžete v rámci prehliadky víťazných filmov zo špičkových 

medzinárodných filmových festivalov Be2Can pozrieť poľskú drámu Tvár. Snímka získala Strieborného medveďa 
Berlinále 2018. 

Piatok 28. septembra 
Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si môžete pozrieť premiéru Kalinčiakovej komédie Reštavrácia. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h premietnu drámu Pivnica. 

Sobota 29. septembra 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť americkú animovanú dobrodružnú rozprávku Piadinôžka. 

Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h filmová odborníčka z Gdaňskej univerzity Julia Gierczak, autorka, 

redaktorka a producentka, bude pútavo rozprávať na tému mužov a žien a všetkého (po)medzi nimi (a tým) vo 
filmových adaptáciách diel Shakespeara. 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si môžete pozrieť Kalinčiakovu komédiu Reštavrácia. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h premietnu drámu Pivnica. 

Nedeľa 30. septembra 
Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h môžete zobrať svojho -násťročného potomka na Shakespearovho Hamleta, 

dostane lístok zdarma. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť americkú animovanú dobrodružnú rozprávku Piadinôžka. 

Evanjelický kostol a. v. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h sa bude konať najstarší organový festival na Slovensku Medzinárodný 

organový festival Ivana Sokola. 
Kultúrny dom 



SMIŽANY. O 19.00 si v kultúrnom dome môžete pozrieť hudobnú komédiu Podfuk s hudbou členov skupiny 
Hex a Tomáša Slobodu v réžii Nikitu Slováka. 

(mb) 
[Späť na obsah] 

 
 

24. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[25.09.2018; Prešovské noviny; Euromýty; s. 6; redakcia] 

 
 

Jozef Sukenik, 62 r., Markušovce (okr. Spišská Nová Ves) 

- Áno, pôjdem voliť. Nechcel by som, aby sa vrátili časy, keď sa nedalo slobodne podnikať alebo slobodne 
cestovať. Pamätáme si na šikanovanie na hraniciach, dokonca aj pri ceste do niektorých spriatelených štátov. 

Bruno Horecký, 52 r., Martin 
- Budem voliť a budem starostlivo vyberať zo slovenských kandidátov. Mnohé zákony, ktoré sa prijímajú v 

Európskom parlamente, majú dosah nielen na náš štát, ale aj na mesto Martin, a môžu sa bytostne dotýkať 
každého znáš. 

Vladimír Dropčo, 63 r., Banská Bystrica 
- Určite voliť pôjdem. Malo by nám záležať, akých zástupcov budeme mať v Európskom parlamente. Aj keď 

účasť na týchto voľbách býva veľmi nízka, verím, že sa to zmení. Sme súčasťou veľkého celku, ktorý 
spoluvytvárame a malo by nám záležať, ako funguje. 

Róbert Michudský,47 r., Trenčín 
- Priznám sa, do Európskeho parlamentu som ešte nebol voliť ani raz. Je to také vzdialené, že mi to je až 

ukradnuté. Slovenskí poslanci v rámci pléna nemajú žiadny zásadný vplyv na rozhodnutia, preto mi tam pripadajú 
zbytoční. 

Stanislav Hudák, 68 r., Bardejov 
- Neviem, o čom sú voľby do europarlamentu, akí budú kandidáti, ani kedy presne sa budú konať. Ale je veľmi 

dôležité ísť voliť a mať v Európe schopných a dobrých zástupcov. Keď budem v meste, určite voliť pôjdem. Malo 
by sa o tom viac informovať. 

Gabriel Susko, 34 r., Klčovany 
- Áno, pôjdem. Uvedomujem si, že hlasovaním sa podieľam na výbere kandidáta, ktorý má presadzovať a 

zastupovať aj moje názory a zároveň zvýšiť snahu zviditeľniť Slovensko v europarlamente. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Dubašák a Martonová víťazmi Gan Runu 
[25.09.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 31; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

V Gánovciach pri Poprade sa počas druhej septembrovej soboty uskutočnil bežecké preteky Gun Run. 
Gánovce – obec v blízkosti Popradu, spojená so stopami po živote Neandertálcov, žila v tento deň behom. 

Počas osláv Dňa obce si na svoje prišli bežci všetkých vekových a výkonnostných kategórií. 
V hlavnom behu na 7,8 km rovnako ako vlani i predvlani dominoval Jozef Dubašák. 
41-ročný Popradčan v drese AK Steeple zvládol trojrolu (moderátor – tréner mládeže – pretekár) excelentne. 

Akoby ani nemal v nohách náročnú desiatku, ktorú bežal dopoludnia v teréne v Liptovskej Tepličke. „Do Gánoviec 
som sa tešil, pretože tu každý rok chodievam ja i moji zverenci. Víťazstvo si nikdy neplánujem, pretože mám 
rešpekt z každého súpera. Som ale rád, že sa mi podarilo vyhrať,“ dodal s úsmevom. V celkovom poradí bez 
rozdielu veku si po striebro dobehol neustále sa zlepšujúci 29-ročný Vladimír Majerčák z Harichoviec, bronz si do 
Spišskej Novej Vsi odniesol 42-ročný Tomáš Kamas. 

V ženskom štartovnom poli chýbala doterajšia trojnásobná víťazka Timea Mihoková, a tak sa bežecký trón 
uvoľnil pre novú víťazku. Stala sa ňou 27-ročná cieľavedomá Denisa Martonová z Krompách. Spoločnosť na 
stupni víťazov jej robila strieborná Monika Tkáčová zo Spišskej Novej Vsi a bronzová Ľudmila Róthová z ŠK 

Štrba. 
Organizátori pripravili proti vlaňajšku novinku – štafetový beh dvojíc 3 km + 4,7 km. Prvenstvo si odniesli 

Popradčania Laura a Pavol Brejčákovci pred Tatianou Kormaníkovou a Adamom Krajčom. Spestrením bolo štart 
holandskej dvojice Evert Dorregeest a Manon Mensink, ktorá si vybojovala bronz. 

Napriek tomu, že podujatie sa konalo v okrese Poprad, bolo i súčasťou Bežeckej ligy okresu Spišská Nová 
Ves, a tak si zúčastnení bežci žijúci v tejto oblasti mohli prilepšiť o ďalšie body. 

DANICA BOŽOVÁ 
Foto: 
Najrýchlejší muži. FOTO: DB 

[Späť na obsah] 



 
 

26. Študenti ošetrovateľstva budú súťažiť, výherca získa 3 000 eur 
[25.09.2018; webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk; 11:18; SITA] 

 
https://vzdravotnictve.sk/studenti-osetrovatelstva-budu-sutazit-vyherca-ziska-3-000-eur/ 

 
 

Októbrové vyvrcholenie súťaže ponúkne dvadsiatim finalistom kombináciu odborných workshopov 
a napínavého súťaženia 

Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlasuje tretí ročník odbornej súťaže Florence roka 2018 
pre študentky a študentov tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná 
všeobecná sestra na Slovensku. Sieť nemocníc to uviedla vo svojej tlačovej správe. 

Budúce sestry si tak môžu zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Októbrové vyvrcholenie 
súťaže následne dvadsiatim finalistom ponúkne kombináciu odborných workshopov a napínavého súťaženia 
v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Na víťaza čaká výhra v hodnote 3 000 eur. 

Pre ambicióznych študentov 
“Po úspešných prvých ročníkoch súťaže o najlepšieho medika - Medik roka - sme chceli ponúknuť rovnaký 

koncept aj budúcim sestrám. Verím, že aj v tomto prípade sa nám podarí vytvoriť pre ambicióznych študentov 
ošetrovateľstva atraktívne podmienky na porovnanie ich teoretických vedomostí a do veľkej miery aj ich 
pripravenosti na budúcu prax,” vysvetlil generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare 
Vladimír Dvorový. 

Podľa neho súťaž môže budúcim zdravotníkom pomôcť pri rozhodnutí pracovať v slovenských nemocniciach. 
Účastníkom rozšíri poznatky o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj 

o iných potrebných nemedicínskych témach. 
Môžu sa hneď zamestnať 
Všetkým finalistom Svet zdravia ponúkne garantované pracovné miesto v ich nemocnici. Prví traja si pritom 

môžu zvoliť oddelenie podľa vlastného výberu. Registrácia do súťaže prebieha na stránke www.florenceroka.sk 
do 9. októbra 2018. 

Dvadsiatka finalistov postupujúcich do záverečného kola sa môže zapojiť sa do série zaujímavých 
workshopov pod vedením skúsených odborníkov v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves v termíne 26. až 

28. októbra 2018. 
Harmonogram súťaže: 
* online registrácia na www.florenceroka.sk od 24. septembra do 9. októbra 2018 do 12:00; 
* vypracovanie online teoretického kvízu od 25. septembra do 9. októbra 2018; 
* vyhlásenie 20 finalistov postupujúcich do záverečného kola 18. októbra 2018; 
* súťažné finálové sústredenie s vyhlásením víťazov od 26. do 28. októbra 2018 v Spišskej Novej Vsi. 

Súťaž organizuje Svet zdravia v spolupráci s partnermi súťaže - sieťou polikliník ProCare a zdravotnou 
poisťovňou Dôvera. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. 

Prečo Florence 
Súťaž nesie meno Florence Nightingaleovej (1820 - 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva, ktorá za 

krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali. 
Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie 

pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). 
Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. 

Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 
založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej 
školy medicíny. 

Foto: 
Florence Nightingale /by Goodman [Public domain], via Wikimedia Commons 
https://vzdravotnictve.sk/studenti-osetrovatelstva-budu-sutazit-vyherc a-ziska-3-000-eur/ 
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27. Spišské divadlo štartuje novú sezónu premiérou inscenácie Reštavrácia 
[25.09.2018; dobrenoviny.sk; 10:55; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/143316/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-
restavracia 

 
 

https://vzdravotnictve.sk/studenti-osetrovatelstva-budu-sutazit-vyherca-ziska-3-000-eur/
https://www.dobrenoviny.sk/c/143316/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-restavracia
https://www.dobrenoviny.sk/c/143316/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-restavracia


Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 
Bešeňovský a Ján Potocký. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Tomáš Halász 
Spišská Nová Ves 25. septembra (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vstupuje do novej sezóny 

premiérou inscenácie Reštavrácia od Jána Kaličiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír Hurban Vladimírov. “Známy 
štúrovský spisovateľ vo svojom diele satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie slovenských 
zemanov v polovici 19. storočia. Na prvej premiére v piatok 28. septembra a druhej v sobotu 29. septembra v 
našom divadle sa môžu diváci tešiť na brilantnú komédiu o tom, že aj vo voľbách na konci plieska bič,” priblížila 
lektorka Spišského divadla Ivana Brošková. 

Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 
Bešeňovský a Ján Potocký. Adam Bešeňovský chce vydať svoju dcéru Anuľku za grófa Želinského, ale nechce 
stratiť hlasy rodiny Levických, a tak Anuľku sľúbi jej skutočnej láske, mladému Štefanovi Levickému pod 
podmienkou, že sa Štefan stane vicišpánom. “Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými 
prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V našej inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a 
komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie,” dodáva umelecký šéf Spišského 
divadla a režisér Reštavrácie Michal Babiak. 

Podľa slovenského literárneho historika Júliusa Nogeho je Reštavrácia dielom mimoriadnej hodnoty a dodnes 
patrí medzi perly slovenskej literatúry. Dodal, že obraz niekdajších stoličných volieb, ako ho zachytil Kalinčiak, 
nemá v našej literatúre obdobu, autor ním dosiahol vrchol svojho rozprávačského umenia. 

“Touto inscenáciou začíname sezónu, ktorú sme nazvali Slovenské storočie, pretože je venovaná oslave 
stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách,” zdôraznil Babiak. 

Scénu predstavenia vytvoril Jaroslav Valek, kostýmy pripravila Mya Javorková, hudbu zložil Martin Husovský, 
aranžmány vytvoril Miloš Veverka a choreografie sa ujal Viliam Mikula. V inscenácii vystupuje 15 postáv. 

V minulej sezóne navštívilo 210 predstavení Spišského divadla približne 35.000 divákov. 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

28. V 3. kole florbalovej extraligy idú prvé body pre Snipers 
[25.09.2018; dobrenoviny.sk; 08:28; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/143288/v-3-kole-florbalovej-extraligy-idu-prve-body-pre-snipers 

 
 

Posledný je bez bodu iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ktorý podľahol FBC Mikuláš Prešov tesne 6:7. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Bratislava 24. septembra (TASR) - Na čelo florbalovej extraligy mužov sa po 3. kole vyhupol FaBK ATU 

Košice, ktorý v sobotu deklasoval na domácej pôde FBK AS Trenčín 11:3. Tabuľku vedie o skóre pred úradujúcim 
majstrom Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý zlomil odpor domáceho ŠK Lido Prírodovedec až v tretej tretine a 
napokon zvíťazil 7:4. 

Historicky prvé body v najvyššej súťaži si vybojoval nováčik Fat Pipe Snipers Bratislava, ktorý uspel v 
Spišskej Novej Vsi 12:7. “Veľmi sa tešíme, že sme získali naše prvé tri body. Hra síce nebola presvedčivá, ale 

dotiahli sme to do úspešného konca. Tešíme sa na ďalší zápas a veríme, že sa nám podarí ukoristiť ďalšie body,” 
povedal pre szfb.sk tréner Snipers Dárius Siheľský. Posledný je bez bodu iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, 
ktorý podľahol FBC Mikuláš Prešov tesne 6:7. 

Extraliga mužov - 3. kolo: 
piatok 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – TJ A – FbO Nižná 5:4 pp (2:4, 2:0, 0:0, 1:0) 
Góly: 15. a 62. Franek, 9. Kubička, 27. Vrábel, 33. Galovič - 4., 6. a 14. Medžo, 17. Reguly 
sobota 
iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FBC Mikuláš Prešov 6:7 (1:5, 4:1, 1:1) 
Góly: 1., 24. a 55. Kupec, 23. Laudon, 29. Šarmír, 37. Liszkay - 2. a 31. Minich, 13. a 19. Joščák, 9. Bory, 15. 

Rusnaček, 56. Schichman 
FaBK ATU Košice – FBK AS Trenčín 11:3 (3:0, 2:1, 6:2) 
Góly: 9. a 33. Tokarský, 13. a 16. Szabó, 55. a 57. Kročko, 39. Talarovič, 43. Poliak, 46. Németh, 52. Bezeg, 

53. Ferenc - 32. Matejka, 51. Heleš, 60. Kukaň 
1. FBC Florbal Trenčín – FK Florko Košice 3:4 pp a s sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1) 
Góly: 6. Hatala, 29. Bičan, 57. Lamačka - 5. a 53. Grich, 26. Kátlovský, rozh. nájazd Kátlovský 
ŠK Lido Prírodovedec – Tsunami Záhorská Bystrica 4:7 (4:3, 0:0, 0:4) 
Góly: 1. a 14. Martišovič, 10. Vico, 20. Bačinský - 14. a 17. Lohazer, 12. Jakubík, 41. Gondek, 43. Kovaľ, 48. 

Kubovič, 55. Gramblička 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – Fat Pipe Snipers Bratislava 7:12 (3:6, 1:4, 3:2) 

https://www.dobrenoviny.sk/c/143288/v-3-kole-florbalovej-extraligy-idu-prve-body-pre-snipers


Góly: 9. a 12. Kalafut, 13. a 38. Hanzely, 41. Rády, 47. Pavlák, 51. Ondas - 6., 13., 33. a 36. Banga, 17. a 39. 
Kešelák, 7. Gajdoš, 12. Hubáček, 19. Slušný, 21. Koller, 46. Bujna, 47. Roziak 

Dohrávka 2. kola 
ŠK Lido Prírodovedec – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 12:2 (3:0, 3:2, 6:0) 
Góly: 15., 24., 45., 51. a 52. Lelák, 32. a 44. Slezák, 35. a 53. Rieger, 2. Gažík, 6. Sekerka, 43. Varga - 30. 

Ťapák, 31. Kupec 
Tabuľka: 
1. FaBK ATU Košice 3 3 0 0 0 34:15 9 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 3 3 0 0 0 18:9 9 
3. FK Florko Košice 3 2 1 0 0 29:15 8 
4. TJ A - FbO Nižná 3 1 1 1 0 18:15 6 
5. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 3 1 1 0 1 18:17 5 
6. 1. FBC Florbal Trenčín 3 1 0 1 1 12:14 4 
7. ŠK Lido Prírodovedec 3 1 0 0 2 24:18 3 
8. Fat Pipe Snipers Bratislava 3 1 0 0 2 19:18 3 
9. Florbalový klub AS Trenčín 3 1 0 0 2 12:21 3 
10. FBC Mikuláš Prešov 3 1 0 0 2 18:28 3 
11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 19:36 1 

12. iClinic VŠK Hurikán Bratislava 3 0 0 0 3 12:27 0 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Dianie v I. lige: Prešovčania v prechodnom domove prehrali s 

Bratislavčanmi 1:5 
[25.09.2018; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://presov.dnes24.sk/dianie-v-i-lige-presovcania-v-prechodnom-domove-prehrali-s-bratislavcanmi-1-5-
310115 

 
 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pokračovala zápasmi 4. kola. Svoj zápas odohral aj HC Prešov 07, ktorý však 
v prechodnom domove podľahol Bratislave 1:5. 

HC Prešov – HC Osmos Bratislava 2:7 (1:2, 0:2, 1:3) 
Góly: 13. Kováč (Novotný, P.Halama), 55. Lamač (7) – 12. Vidovič (Kalináč, Klučiar), 19. Prokop (Šálka, 

Műsliu), 23. Műsliu (Šálka), 36. Műsliu (Šálka, Ficel), 41. Klučiar (Danišovský, Vidovič), 52. Smolka (Bednarič, 
Kuzmin), 59. Kuzmin (Ondris, Mikolášek). Strely: 42:28. Vylúčenia: 5:10 na 2 min., navyše Pavešic 10 min. OT za 
vrazenie na mantinel, Vidovič 10 min. OT za napadnutie hlavy a krku a Brodek 10 min. OT za pästný súboj. 
Presilovky: 1:3. Oslabenia: 0:1. Rozhodovali: Vido – Hanko, Číž. Diváci: 100 

Prešov: Marcinek – Gábor, Rudy, Dubina, Kováč, Magdolen, D.Petrík – Novák, Tužinský, Novotný – Lupták, 
Stena, Iždinský – Hrabčák, P. Halama, Liubimov – Ševčenko, Lamač, Miščík 

HC Bratislava: Mega – Valjent, Kuzmin, Juriga, Ficel, Hřebíček, Pavešic, Guoth, Viďovič – Danišovský, 
Kalináč, Klučiar – Šálka, Prokop, Műsliu – Ondris, Kratochvíla, Mikolášek – Brodek, Bednarič, Smolka 

Tabuľka po 4. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

2 
2. Martin 1

1 
3. Bratislava 1

0 
4. Skalica 1

0 
5. Topoľčany 8 
6. Dubnica nad 

Váhom 
7 

7. Spišská Nová 
Ves 

7 

8. Trnava 4 
9. Považská 

Bystrica 
4 

10. Prešov 3 
11. Humenné 2 

http://presov.dnes24.sk/dianie-v-i-lige-presovcania-v-prechodnom-domove-prehrali-s-bratislavcanmi-1-5-310115
http://presov.dnes24.sk/dianie-v-i-lige-presovcania-v-prechodnom-domove-prehrali-s-bratislavcanmi-1-5-310115


12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Milovníci filmov si prídu na svoje: V Spišskej zažijeme prehliadku 

špičkových snímok 
[25.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/milovnici-filmov-si-pridu-na-svoje-v-spisskej-zazijeme-prehliadku-spickovych-
snimok-310157 

 
 

Filmy, ktoré zažiarili na medzinárodných festivaloch môžete vidieť aj v Spišskej. Kino Mier premietne v rámci 
festivalu Be2Can tieto snímky. 

Viac ako desať filmov, ktoré zažiarili na „áčkových“ festivaloch, ponúka prehliadka Be2Can. Tri z nich si 
môžete pozrieť aj v našom meste. Piaty ročník spomínanej prehliadky filmov zo špičkových medzinárodných 
filmových festivalov umožňuje divákom uvidieť víťazné filmy premietané na festivaloch v Berlíne, Benátkach či 
Cannes. 

V Spišskej Novej Vsi odštartuje prehliadka v kine Mier víťazným filmom z Cannes a to v stredu 26. 

septembra. Na štvrtok je pripravený film z Berlinále a trojicu filmov uzatvorí v pondelok 1. októbra nevšedná a 
citlivá psychologická dráma. Viac už môžete vidieť v prehľade… 

ZLODEJI 
26. septembra 2018 o 19:00 
Osamu je gastarbeiter, ktorý si privyrába kradnutím v obchodoch. Do remesla zasväcuje aj svojho syna. 

Obaja žijú v provizórnom dome na periférii a s ďalšími členmi domácnosti tvoria rodinu, na ktorej je toho 
zvláštneho oveľa viac než len spôsob obživy. Do rutiny krádeží zasiahne dievčatko, ktoré sa osamelo hrá v mraze 
na balkóne. Osamu sa rozhodne, že vziať si dieťa, ktoré rodičia zanedbávajú, nie je zločin. Jeho čin vedie k 
odhaleniu tajomstva vnútri rodiny zlodejov a spochybnenie toho, čo vlastne rozumieme pod pojmom rodina. 
Koreedov film je citlivou, vrstevnatou a rafinovanou drámou o bezpodmienečnej láske a dôstojnosti chudobných. 
Zlatá palma v Cannes 2018 

TVÁR 
27. septembra 2018 o 19:00 
Jacek miluje heavy metal, svoje dievča a svojho psa. Jeho rodina i rodné malomesto ho vnímajú ako 

zábavného čudáka. Jacek pracuje na stavenisku, na ktorom má vyrásť najvyššia socha Ježiša na svete. Keď ho 
nečakane zmrzačí tragická nehoda, obráti sa na neho pozornosť celej krajiny – Jacek sa totiž stane prvým 
občanom Poľska, ktorý podstúpi transplantáciu tváre. Začnú ho oslavovať ako národného hrdinu a mučeníka, ale 
v zrkadle sa nespoznáva. A Ježišova socha rastie vyššie a vyššie… Strieborný medveď Berlinále 2018 

3 DNI V QUIBERONE 
1. októbra 2018 o 19:00 
Čierno – biela intímna snímka 3 dni v Quiberone režisérky Emily Atef zachytáva trojdňový pobyt slávnej 

herečky Romy Schneider v rehabilitačnom centre v Quiberone, kde prebieha jej posledné interview pre 
renomovaný nemecký magazín Stern. Počas týchto dní, sprevádzaná svojou najbližšou priateľkou, odhaľuje pred 
novinárom a fotografom svoju dušu a neuvedomujúc si celkom následky spontánnej úprimnosti odpovedí otvára 
svoju 13.tu komnatu. Nominácia na Zlatého medveďa Berlinále 2018 

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] 

 
 

31. Spišské divadlo štartuje novú sezónu premiérou inscenácie Reštavrácia 
[25.09.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-restavracia-
cl618986.html 
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24hod.sk Kultúra 
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vstupuje do novej sezóny premiérou inscenácie Reštavrácia od Jána 

Kaličiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír … 
Spišská Nová Ves 25. septembra (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vstupuje do novej sezóny 

premiérou inscenácie Reštavrácia od Jána Kaličiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír Hurban Vladimírov. “Známy 
štúrovský spisovateľ vo svojom diele satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie slovenských 
zemanov v polovici 19. storočia. Na prvej premiére v piatok 28. septembra a druhej v sobotu 29. septembra v 
našom divadle sa môžu diváci tešiť na brilantnú komédiu o tom, že aj vo voľbách na konci plieska bič,” priblížila 
lektorka Spišského divadla Ivana Brošková. 

Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 
Bešeňovský a Ján Potocký. Adam Bešeňovský chce vydať svoju dcéru Anuľku za grófa Želinského, ale nechce 
stratiť hlasy rodiny Levických, a tak Anuľku sľúbi jej skutočnej láske, mladému Štefanovi Levickému pod 
podmienkou, že sa Štefan stane vicišpánom. “Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými 
prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V našej inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a 
komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie,” dodáva umelecký šéf Spišského 
divadla a režisér Reštavrácie Michal Babiak. 

Podľa slovenského literárneho historika Júliusa Nogeho je Reštavrácia dielom mimoriadnej hodnoty a dodnes 
patrí medzi perly slovenskej literatúry. Dodal, že obraz niekdajších stoličných volieb, ako ho zachytil Kalinčiak, 
nemá v našej literatúre obdobu, autor ním dosiahol vrchol svojho rozprávačského umenia. 

“Touto inscenáciou začíname sezónu, ktorú sme nazvali Slovenské storočie, pretože je venovaná oslave 
stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách,” zdôraznil Babiak. 

Scénu predstavenia vytvoril Jaroslav Valek, kostýmy pripravila Mya Javorková, hudbu zložil Martin Husovský, 
aranžmány vytvoril Miloš Veverka a choreografie sa ujal Viliam Mikula. V inscenácii vystupuje 15 postáv. 

V minulej sezóne navštívilo 210 predstavení Spišského divadla približne 35.000 divákov. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Výstava v Spišskej Novej Vsi reflektuje vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice 
[25.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20922755/vystava-v-spisskej-novej-vsi-reflektuje-vrazdu-jana-kuciaka-a-jeho-
snubenice.html 

 
 

Plagáty visia v parku pri fontáne. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Výstavu plagátov s názvom Shut up! Voice of democracy in danger reflektujúcich 

vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej otvorili v parku pri fontáne v 
Spišskej Novej Vsi 25. septembra 2018. 

Výstava Shut up! Voice of democracy in danger 
(12 fotografií) 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Prvý domáci zápas v netradičnom prostredí: Liptáci sa predstavia v 

Spišskej Novej Vsi 
[25.09.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
http://mikulas.dnes24.sk/prvy-domaci-zapas-v-netradicnom-prostredi-liptaci-sa-predstavia-v-spisskej-
novej-vsi-310154 

 
 

Hokejsiti Liptovského Mikuláša nastúpia na prvý domáci zápas v prechodnom prostredí v Spišskej Novej Vsi. 
Z dôvodu rekonštrukcie mikulášskeho štadióna odohrajú Liptáci najbližšie domáce zápasy na ľade v Spišskej 

Novej Vsi. Vo štvrtok 27. septembra Mikulášania nastúpia proti nováčikovi z Miškolca. 
„Klub MHK 32 organizuje výjazdový autobus na štvrtkový zápas v Spišskej Novej Vsi proti Miškolcu. 

Chceme, aby naši chlapci mali podporu od vás, našich fanúšikov aj v exile, v ktorom musia odohrať domáce 
zápasy,“ uvádza klub na svojej oficiálnej stránke. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20922755/vystava-v-spisskej-novej-vsi-reflektuje-vrazdu-jana-kuciaka-a-jeho-snubenice.html
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Vedenie klubu ďalej informuje, že cena za výjazd je vo výške vstupenky. „To znamená, že cesta na zápas a 
späť bude stáť iba 3 E, čo je výška vstupného,“ poznamenal Tomáš Paprčka z mediálneho oddelenia MHk 32 
Liptovský Mikuláš. 

Odchod autobusu je vo štvrtok 27.9. o 15:15 spred Krytej plavárne. Kapacita autobusu je 50 miest. „Keď 
naplníme jeden, nabudúce zariadime dva,“ dodal Paprčka. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Spišské divadlo štartuje novú sezónu premiérou inscenácie Reštavrácia 
[25.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/spisske-divadlo-startuje-novu-sezon/350689-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász 
Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 

Bešeňovský a Ján Potocký. 
Spišská Nová Ves 25. septembra (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vstupuje do novej sezóny 

premiérou inscenácie Reštavrácia od Jána Kaličiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír Hurban Vladimírov. “Známy 
štúrovský spisovateľ vo svojom diele satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie slovenských 
zemanov v polovici 19. storočia. Na prvej premiére v piatok 28. septembra a druhej v sobotu 29. septembra v 
našom divadle sa môžu diváci tešiť na brilantnú komédiu o tom, že aj vo voľbách na konci plieska bič,” priblížila 
lektorka Spišského divadla Ivana Brošková. Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými 
kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam Bešeňovský a Ján Potocký. Adam Bešeňovský chce vydať svoju 
dcéru Anuľku za grófa Želinského, ale nechce stratiť hlasy rodiny Levických, a tak Anuľku sľúbi jej skutočnej 
láske, mladému Štefanovi Levickému pod podmienkou, že sa Štefan stane vicišpánom. “Klamstvo, podvádzanie, 
podplácanie voličov boli vyskúšanými prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V našej inscenácii 
zažijete okrem vtipných dialógov a komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie,” 
dodáva umelecký šéf Spišského divadla a režisér Reštavrácie Michal Babiak. Podľa slovenského literárneho 
historika Júliusa Nogeho je Reštavrácia dielom mimoriadnej hodnoty a dodnes patrí medzi perly slovenskej 
literatúry. Dodal, že obraz niekdajších stoličných volieb, ako ho zachytil Kalinčiak, nemá v našej literatúre obdobu, 
autor ním dosiahol vrchol svojho rozprávačského umenia. “Touto inscenáciou začíname sezónu, ktorú sme 
nazvali Slovenské storočie, pretože je venovaná oslave stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a 
následného vzniku Československej republiky. Naším zámerom je odprezentovať na javisku kľúčové okamihy 
formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v 
historických premenách,” zdôraznil Babiak. Scénu predstavenia vytvoril Jaroslav Valek, kostýmy pripravila Mya 
Javorková, hudbu zložil Martin Husovský, aranžmány vytvoril Miloš Veverka a choreografie sa ujal Viliam Mikula. 
V inscenácii vystupuje 15 postáv. V minulej sezóne navštívilo 210 predstavení Spišského divadla približne 35.000 
divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Majitelia psov a mačiek, zbystrite: V Spišskej prebehne hromadné 

očkovanie a čipovanie 
[25.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/majitelia-psov-a-maciek-zbystrite-v-spisskej-prebehne-hromadne-ockovanie-a-
cipovanie-310097 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční hromadné očkovanie aj čipovanie psov a mačiek. Prinášame vám 

podrobnosti. 
V Spišskej Novej Vsi bude už čoskoro prebiehať hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote. Zároveň 

bude prebiehať aj čipovanie, ktoré je od 1. septembra 2018 povinné. Očkovanie aj čipovanie sa uskutoční v 
nasledovných termínoch. 

- 5. októbra 2016 od 8.00 do 16.00 vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred 

sídliskom Západ I) 
- 6. októbra 2016 od 8.00 do 10.00 v Novoveskej Hute pred pohostinstvom 

http://www.teraz.sk/kultura/spisske-divadlo-startuje-novu-sezon/350689-clanok.html
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Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 7 eur. Veterinárna klinika v Spišskej Novej 
Vsi zároveň upozorňuje chovateľov, že očkovanie proti besnote je povinné, nakoľko sa jedná o nebezpečnú 

nákazu so smrteľným priebehom. Nesplnením si tejto povinnosti sa chovatelia vystavujú riziku postihu. 
Aj čipovanie 
Za čipovanie sa platí 10 eur. Ako doplnili kompetentní, majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho 

bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, 
bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. 

„Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3 500 
eur,“ upozorňujú s tým, že veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu 
hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. 
„Kvôli zápisu do CRSZ je potrebné aj u čipovaných psov pri očkovaní nahlásiť rodné číslo majiteľa psa a pri 
adrese uviesť popisné číslo domu,“ dodáva veterinárna klinika. 

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] 

 
 

36. Bude vás zaujímať: Na svete je zoznam zaregistrovaných kandidátov na 

primátora Spišskej 
[25.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/bude-vas-zaujimat-na-svete-je-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-
primatora-spisskej-310106 

 
 

Pozrite si ho aj vy. Mestská volebná komisia zverejnila zoznam zaregistrovaných kandidátov na hlavu mesta 
Spišská Nová Ves. 

Zo spomínaného zoznamu vyplýva, že o kreslo primátora nášho mesta sa uchádzajú štyria zaregistrovaní 
kandidáti. Oficiálne ich zaregistrovala mestská volebná komisia. Viac už v prehľade. 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu primátora Spišská Nová Ves: 

- 1. Pavol Bečarik, Ing., 59 r., prednosta okresného úradu, Slovenská národná strana, Smer – sociálna 
demokracia, Most-Híd 

- 2. Rastislav Javorský, Mgr., 46 r., obchodný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna 
strana 

- 3. Oto Stettner, Mgr., 52 r., právnik, Slovenská národná jednota – strana vlastencov 
- 4. Miroslav Uhrin, 28 r., SZČO, nezávislý kandidát 
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] 

 
 

37. Spišské divadlo štartuje novú sezónu premiérou inscenácie Reštavrácia 
[25.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20922007/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-
restavracia.html 

 
 

Príbeh je založený na súperení rodinných klanov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vstupuje do novej sezóny premiérou inscenácie 

Reštavrácia od Jána Kaličiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír Hurban Vladimírov. 
“Známy štúrovský spisovateľ vo svojom diele satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie 

slovenských zemanov v polovici 19. storočia. Na prvej premiére v piatok 28. septembra a druhej v sobotu 29. 
septembra v našom divadle sa môžu diváci tešiť na brilantnú komédiu o tom, že aj vo voľbách na konci plieska 
bič,” priblížila lektorka Spišského divadla Ivana Brošková. 

Súperenie rodinných klanov 
Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 

Bešeňovský a Ján Potocký. 

http://spisska.dnes24.sk/bude-vas-zaujimat-na-svete-je-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-primatora-spisskej-310106
http://spisska.dnes24.sk/bude-vas-zaujimat-na-svete-je-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-na-primatora-spisskej-310106
https://spis.korzar.sme.sk/c/20922007/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-restavracia.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20922007/spisske-divadlo-startuje-novu-sezonu-premierou-inscenacie-restavracia.html


Adam Bešeňovský chce vydať svoju dcéru Anuľku za grófa Želinského, ale nechce stratiť hlasy rodiny 
Levických, a tak Anuľku sľúbi jej skutočnej láske, mladému Štefanovi Levickému pod podmienkou, že sa Štefan 
stane vicišpánom. 

“Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými prostriedkami na získavanie hlasov už aj v 
minulosti. V našej inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a komických situácií aj množstvo zábavy - spevy, 
tance a všeobecné veselie,” dodáva umelecký šéf Spišského divadla a režisér Reštavrácie Michal Babiak. 

Podľa slovenského literárneho historika Júliusa Nogeho je Reštavrácia dielom mimoriadnej hodnoty a dodnes 
patrí medzi perly slovenskej literatúry. 

Dodal, že obraz niekdajších stoličných volieb, ako ho zachytil Kalinčiak, nemá v našej literatúre obdobu, autor 
ním dosiahol vrchol svojho rozprávačského umenia. 

Slovenské storočie 
“Touto inscenáciou začíname sezónu, ktorú sme nazvali Slovenské storočie, pretože je venovaná oslave 

stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny a následného vzniku Československej republiky. Naším zámerom je 
odprezentovať na javisku kľúčové okamihy formovania novodobého slovenského národa ako politickej entity a 
jeho zápas o hľadanie hodnotovej vertikály v historických premenách,” zdôraznil Babiak. 

Scénu predstavenia vytvoril Jaroslav Valek, kostýmy pripravila Mya Javorková, hudbu zložil Martin Husovský, 
aranžmány vytvoril Miloš Veverka a choreografie sa ujal Viliam Mikula. 

V inscenácii vystupuje 15 postáv. 
V minulej sezóne navštívilo 210 predstavení Spišského divadla približne 35.000 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Osadníci v Rudňanoch kameňmi rozbíjajú okná na autobusoch 
[25.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20922073/osadnici-v-rudnanoch-kamenmi-rozbijaju-okna-na-autobusoch.html 

 
 

Ohrození sú vodiči aj cestujúci, dopravca zvažuje radikálne opatrenia. 
Rozbité okná na autobusoch 
(3 fotografie) 
RUDŇANY. Vodiči a cestujúci na autobusovej linke smer Rudňany – Poráč sú denne v ohrození zdravia i 

života. Osadníci do okien autobusov počas jazdy hádžu kamene. 
Za päť mesiacov musel dopravca riešiť desať prípadov porozbíjaných okien. 
Ak sa situácia nezlepší, dopravca zvažuje radikálne oparenia. 
„Každý deň cestujem zo Spišskej Novej Vsi z práce domov do Poráča. Neverili by ste, aká môže byť jazda 

autobusom nebezpečná. Odkedy mi pri nohách skončil kameň, radšej si sadám na sedadlá na ľavej strane 
autobusu. Z pravej totiž môžete kedykoľvek čakať nejaký kameň,“ posťažovala sa jedna z cestujúcich na 
pravidelnej linke. 

Adrenalínová jazda 
O adrenalínovej jazde hovoria aj vodiči autobusov. 
„Prechádzať tade znamená čakať, kedy do vás hodia nejaký kameň. Je až neuveriteľné, ako sa deti dokážu 

nechutne ‘zabávať’. Čo robia rodičia?“ pýta sa jeden z vodičov. 
Hoci väčšina týchto prípadov sa odohrala v obci Rudňany, dopravca má skúsenosti aj s prípadmi zo Smižian 

či Dobrej Vôle, čo je časť Spišských Vlách. 
Všetko sa deje v blízkosti rómskych osád. 
Viac policajných hliadok 
Dopravcovi vznikajú značné škody. 
„Škoda v jednom takom prípade sa pohybuje od 500 do 1000 eur. Samozrejme, je tu hlavne ohrozenie 

cestujúcich aj vodičov,“ zdôraznil Ľubomír Pastiran riaditeľ pobočky Eurobusu v Spišskej Novej Vsi. 

Ešte koncom júla inicioval stretnutie zástupcov dotknutých obcí, polície, aj vyššieho územného celku. 
Situáciu by mohli pomôcť zlepšiť posilnené policajné hliadky v týchto oblastiach. 
Ak sa však situácia nezlepší, vedenie Eurobusu je pripravené riešiť záležitosť radikálnejšie. 
„Ak nedôjde k zlepšeniu, nebudeme zastavovať na zastávkach, kde sa tieto veci dejú,“ doplnil Pastiran. 

[Späť na obsah] 
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