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Spišská Nová Ves 
 

1. KOŠICKÝ KRAJ 
[09.04.2019; Prešovské noviny; kam na bicykli; s. 16; redakcia] 

 
 

Spišská cyklomagistrála 
Kde: Hrabušice 
Dĺžka: celková 171 km 
Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou 

rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

—- 
Hnilecká cyklomagistrála 
Kde: Dedinky 
Dľžka: 69,3 km 
Náročnosť: pre športovcov, prevýšenie platí v smere od Dediniek Hnilecká cyklomagistrála prechádza 

malebnou Hnileckou dolinou, lemovanou lesnými masívmi Slovenského rudohoria. Spája dve významné strediská 
cestovného ruchu – vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku Slovenský raj s priehradou Ružín pri 
Margecanoch. Jej dĺžku a celkové prevýšenie (500 m) je schopný zdolať na bicykli každý, kto sa aspoň trochu 
venoval a venuje bicyklovaniu. 

Trasa Hnileckej cyklomagistrály prechádza 11 obcami Hnileckej doliny, niektoré z nich sú charakteristické 
prvkami pôvodnej architektúry. V Rakovci napríklad zaujmú pôvodné banské domy zo začiatku 19. storočia. V 
Nálepkove sa trasa križuje s ďalšími cyklistickými cestami, tam sa treba rozhodnúť, ktorú uprednostníme, lebo 
cyklomagistrála potom pokračuje cestou II/546, kde sa cestná premávka postupne „zahusťuje“, treba tu viac 
opatrnosti. 

Prechádza mestečkom Gelnica s ďalšou križovatkou cykloturistických trás a v miestnej časti Mária Huta opäť 
s ďalšou križovatkou cykloturistických trás. 

Cez Jaklovce sa potom cyklisti dostanú cez most ponad ústie rieky Hnilec do priehrady Ružín. A potom už 
cyklomagistrála vstupuje do Margecian. 

foto: 
Gelnica je staré banícke mesto. Medzi pamiatkami dominuje katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 

[Späť na obsah] 

 
 



2. Pred 80 rokmi bola bombardovaná Spišská Nová Ves 
[09.04.2019; Prešovské noviny; z histórie, inzercia; s. 12; Martin Furmanik] 

 
 

Rovnako ako uplynulý rok, aj rok 2019 je bohatý na mnohé okrúhle výročia. Jedným z nich je aj 80. výročie 
tzv. Malej vojny a bombardovania Spišskej Novej Vsi. 

Mníchovská dohoda a viedenská arbitráž 
Táto udalosť súvisí s tým, čo sa dialo na Slovensku a v strednej Európe v posledných mesiacoch roka 1938 a 

na začiatku roka 1939. Ako je všeobecne známe, následkom expanzívnej politiky nacistického Nemecka bola 30. 
9. 1938 podpísaná Mníchovská dohoda. Československo ňou prišlo v prospech Tretej ríše o pohraničné územia 
obývané sudetskými Nemcami. Následne po Viedenskej arbitráži 2.11.1938 pripadol juh Slovenska Maďarsku. 
Malé slovenské územia získali tiež Nemecko a Poľsko. Takto oklieštená Česko-Slovenská republika existovala 
len niekoľko mesiacov. Jej definitívny koniec prišiel 14. marca 1939. Po Hitlerovom tlaku vtedy vyhlásil slovenský 
snem samostatný Slovenský štát. Na druhý deň obsadili západnú časť Československa nemecké vojská a 
vytvorili tam Protektorát Čechy a Morava, ktorý sa stal súčasťou Tretej ríše. Dovtedajšia najvýchodnejšia časť 
československého štátu, Podkarpatská Rus, vyhlásila samostatnosť. Vzápätí ju však obsadilo Maďarsko. 

Maďarov prekvapil slovenský odpor 
Maďarsku sa však územné zisky málili. Maďarskí predstavitelia totiž počas celého medzivojnového obdobia 

túžili po obnovení Uhorska v jeho pôvodných hraniciach. Preto len deväť dní po vyhlásení Slovenského štátu ho 
23. 3. 1939 Maďarsko napadlo bez vyhlásenia vojny na jeho východnej hranici. Začal sa tak ozbrojený konflikt 
nazývaný aj Malá vojna. Maďarské vojsko predpokladalo, že vďaka neorganizovanosti slovenskej armády bude 
môcť ľahko získať ďalšie územia. Narazilo však na nečakaný odpor narýchlo zorganizovaného slovenského 
vojska. Slovenská pozemná armáda bola navyše úspešne podporovaná leteckými silami z letiska v Spišskej 
Novej Vsi. 

Bombardovanie neprežilo 13 ľudí 
Maďarsko ako odvetu zvolilo bombardovanie Spišskej Novej Vsi. Cieľom bolo práve miestne letisko. 

Maďarské bombardéry vyštartovali 24. 3.1939 po 16:00 z letiska v Miskolci. Už od začiatku však ich misiu 
sprevádzalo mnoho chýb a technických problémov. Kvôli nim niektoré lietadlá ani nevzlietli, prípadne sa vrátili 
späť. Ďalšie lietadlo zasa omylom zhodilo bomby na lúku pri Rožňave, pričom nebol nikto zranený. Nad Spišskú 
Novú Ves sa napokon podarilo o 17:15 hod. dostať desiatim bombardovacím a deviatim stíhacím lietadlám. Útok 

uskutočnili v prúde trojčlenných rojov za sebou smerom z juhu na sever. Zbombardovali nielen letisko, ktoré bolo 
hlavným cieľom, ale aj obytné štvrte. Maďarské bomby spôsobili značné materiálne škody. Predovšetkým však 
pripravili o život päť vojenských osôb a päť civilistov. Ďalší ľudia utrpeli ťažšie alebo ľahšie zranenia. Traja civilisti 
na následky zranení zomreli v priebehu ďalších dní. 

Bombardovanie Spišskej Novej Vsi si teda vyžiadalo dohromady trinásť obetí. Viaceré z nich mali veľmi 

nezvyčajné osudy. Jeden z vojakov slúžiacich na novoveskom letisku bol Mikuláš Udut, ktorý pochádzal z 
Podkarpatskej Rusi. Rodina sa o jeho osude dozvedela až 50 rokov od jeho tragického skonu. Na letisku slúžil aj 
dvadsaťtriročný Viliam Svitnič z Rače, ktorý sa ženil len mesiac pre tragédiou. Ostala po ňom nielen mladá vdova, 
ale aj dcéra, ktorá sa narodila až po jeho smrti. Bombardovanie hlboko otriaslo obyvateľmi Spišskej Novej Vsi aj 

širokého okolia. Nikto nič podobné dovtedy nezažil. Ľudia sa preto z tejto tragédie spamätávali ešte veľmi dlho. 
Spišská Nová Ves sa týmto činom stala spolu so španielskou Guernicou prvým mestom, ktoré bolo 

bombardované ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny. 
Desaťtisícový dav na pohrebe 
Do pamäti sa miestnym hlboko vryl aj pohreb obetí, ktorý sa uskutočnil 27. marca 1939. Deň predtým boli 

pochované prvé dve civilné obete. Na ďalší deň mali pohreb ostatné obete bombardovania. Rakvy s ich telesnými 
pozostatkami boli umiestnené na katafalku pred novoveskou radnicou. Okolo nich sa zhromaždilo desaťtisíc ľudí 
zblízka i zďaleka. Boli medzi nimi aj viacerí predstavitelia novovzniknutého Slovenského štátu. Smútočné obrady 
viedol spišský biskup Ján Vojtaššák. Po viacerých smútočných prejavoch sa rakvy a sprievod presunuli na 
cintorín, kde boli obete pochované. 

Malá vojna trvala iba pár dní 
Pohreb obetí bombardovania sa konal v čase, keď už vládlo medzi Maďarskom a Slovenským štátom prímerie 

uzatvorené večer 24. 3. 1939. Napriek tomu sa bojovalo aj 25. 3. 1939 a lokálne incidenty sa vyskytovali až do 
konca marca. Definitívny pokoj zabezpečilo najmä diplomatické úsilie nacistického Nemecka, ktoré nemalo 
záujem na pokračovaní konfliktu medzi Slovenskom a Maďarskom. Slovenský štát vzápätí stratil v prospech 
Maďarska ďalšie územia. Išlo o územie na východe, ktoré Maďarsko pri vojnovom konflikte obsadilo. Túto oblasť 
obývali najmä Slováci a Rusíni. Maďari tu žili len v nepatrnom počte. Tzv. Malá vojna si vyžiadala na maďarskej 
strane 8 mŕtvych vojakov a 15 civilistov a na slovenskej strane 22 mŕtvych vojakov a 36 civilistov. Dohromady 
teda pripravila o život osem desiatok ľudí. 

Tragédiu pripomína pamätník 
Bombardovanie mesta pripomínal necelých desať rokov pamätník v tvare vrtule. Ten bol po nástupe 

komunistického režimu odstránený. Po roku 1989 bolo na cintoríne v Spišskej Novej Vsi vybudované martýrium, 

ktoré obsahuje pripomienky na všetky tragické udalosti 20. storočia v meste, medzi nimi aj na 24. marec 1939. V 
roku 2012 bol priamo na námestí pri fontáne odhalený pamätník venovaný obetiam bombardovania. Podľa 
názoru vtedajšieho vedenia mesta však nepôsobil vhodne, boli na ňom chyby, a preto bol odstránený. O dva roky 
neskôr ho nahradil pamätník zo spišského travertínu, ktorý sa tam nachádza doteraz. Pri tomto pamätníku sa 



každoročne konajú spomienkové stretnutia, na ktorých si prítomní uctia pamiatku obetí. Bolo to tak aj tento rok pri 
príležitosti 80. výročia tragických udalostí. 

Martin Furmanik Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

foto: 
Pamätník obetiam bombardovania. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Kulisy z Perinbaby 2 začnú búrať 
[09.04.2019; Pravda; Slovensko; s. 6; Robo Hakl] 

 
 

Robo Hakl 
Markušovce 
Planina červenkastej farby. A loď na kolieskach. Alebo schody, ktoré nikam nevedú. Dom, ktorý má iba 

zaujímavú fasádu a za ňou je vlastne nič. Okná sa nedajú otvoriť, za nimi je natiahnutý čierny igelit. Ešte pred 
niekoľkými dňami sa v odkalisku pri Markušovciach nakrúcalo pokračovanie legendárnej rozprávky Perinbaba 2. 

Dnes drevené kulisy čakajú na zbúranie. Hoci sa už začali šíriť klebety, že Jakubiskovci svoje kulisy nechali 
napospas a rozkrádajú ich najmä miestni osadníci. „Boli tu ešte minulý týždeň niečo nakrúcať, trvalo to dva dni. 
Bol tu štáb, množstvo ľudí, takže je tam trochu neporiadok. Je však už dohodnutá firma, ktorá všetko uprace a už 
tento týždeň sa fiktívne mestečko začne búrať," uviedol pre Pravdu zdroj z prostredia filmárskeho štábu. 

Sám režisér Juraj Jakubisko si ako miesto nakrúcania vybral pre bežných ľudí zakázané odkalisko v blízkosti 
bývalého priemyselného závodu na spracovanie železnej rudy v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves. 

Pripomína totiž piesočnatú pláž. Ak by túto lokalitu filmári nenašli, v zálohe mali Mostecko v Českej republike. Na 
nakrúcaní pri Markušovciach okrem hercov účinkovali aj komparzisti z blízkych obcí. Možno aj to prispelo k vzniku 
fámy, ktorá sa šíri v posledných dňoch. 

Minulý týždeň sa nakrúcala kráľovská hostina. V súčasnosti kulisy stráži súkromná bezpečnostná služba. Jej 
pracovník uviedol, že si mestečko chodia ľudia fotografovať. Búranie však potvrdila aj producentka Deana 
Horváthová-Jakubisková. „Je mi to ľúto, no kulisy sa nedajú donekonečna strážiť," uviedla. 

Jakubisko na Spiši nakrúcal takmer celý film. Vraj tam našiel všetko, čo pre rozprávku potreboval. A navyše, 
splnil tak manželkinu podmienku, že všetky exteriéry sa musia nachádzať v okruhu tridsiatich kilometrov. 

Prvú časť kultovej rozprávky mohli diváci vidieť v roku 1985. Pokračovanie sa začína tam, kde sa skončil 
pôvodný príbeh. Pri veternom mlyne, ktorý postavil Jakub. Z hercov bude hrať v pokračovaní len Petra Kolevská-
Vančíková, ktorá predstavuje Alžbetku. Tentoraz je však už matkou 14-ročného Lukáša v podaní mladého herca 
Lukáša Frlajsa. Ten sa podobne ako jeho otec Jakub vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Aj v tomto prípade 
na neho bude dávať pozor Perinbaba ä na plátno sa vráti známa herečka Giuletta Mašina. Hoci je talianska divá 
už 25 rokov po smrti, režisérovi pri jej „oživení" pomôžu najnovšie filmárske technológie a počítačovú grafiku 
využijú vo viacerých scénach. 

V pokračovaní Perinbaby sa objavia herci Ivan Romančík, René Štúr, Dan Nekonečný, Klára Cibulová. Česká 
herečka Sabina Skalická bude predstavovať mladú „Zubatú". Štáb tvorila viac ako stovka ľudí a vo filme si zahrá 
aj vyše 170 komparzistov. 

Filmovanie sa začalo v drevenom kostole v Kežmarku, kde sa aj pred tridsiatimi rokmi nekrúcali niektoré 
scény Perinbaby. Okrem odkaliska v Markušovciach sa rozprávka nakrúcala aj v Gelnici, kde využili filmári 
exteriéry pri kostole á kamennom moste a interiér Baníckeho múzea. Diváci uvidia aj okolie Spišskej Novej Vsi 

či Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. 
Kým v prvom diele hudbu pripravil Peter Hapka, teraz sa o ňu postarajú známi českí skladatelia Ondrej 

Soukup a Jan Jirásek. 
Nakrúcanie malo aj nepríjemnú udalosť, keď filmovému štábu počas večere z penziónu v Spišských 

íTomášovciach zmizli z izieb veci v hodnote takmer 19-tisíc eur. Policajtom sa podarilo zlodejov odhaliť rýchlo a 
vypátrali až 95 percent ukradnutých vecí. Z krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody 
spáchaného formou spolupáchateľstva vyšetrovateľ obvinil až 15-krát súdne trestanélib 38 ročného Radoslävä, 
23-ročného Andreja, ktorý bol už 2-krát súdne trestaný, a 29-ročného Tomáša, ktorý bol odsúdený trikrát. 

Rozprávku by mohli uvidieť diváci na Vianoce 2019. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Šliapať do pedálov sa učíme zarovno s prvými krokmi 
[09.04.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Zaujímavosti; 00:00; Viera Legerská] 
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Kam na bicykli - mimoriadna príloha regionálnych týždenníkov MY. Prináša informácie o najzaujímavejších 
cyklotrasách - predovšetkým pre rodiny s deťmi - vo všetkých regiónoch Slovenska spolu s kalendárom podujatí 
pre cyklistov až do októbra tohto roku. 

Na zemi je viac asi miliarda bicyklov. Takto to uvádza Wikipedia. Už toto číslo dokladá známu vec, že 
cyklistika patrí k najčastejším rekreačným, športovým, turistickým či dopravným aktivitám ľudí. 

Na Slovensku máme 1 295 značených cyklotrás. Z roka na rok je ich viac, lebo z roka na rok sa rekreačnej 
alebo aj športovej cyklistike venuje stále viac Slovákov. Za významný výsek tejto štatistiky môžu úspechy 
fenomenálneho Petra Sagana. Ale nielen to. 

Viete, že… 
… prvý bicykle podobajúci sa tomu dnešnému nakreslil vynálezca a maliar Leonardo da Vinci (1492). Jeho 

bicykel nebol nikdy vyrobený. 
… v roku 1800 vyrobil ruský nevoľník Artamov železný bicykel s pedálmi na prednom kolese. Tento samohyb 

mal ale k dnešnému bicyklu ešte ďaleko. 
… hromadnú výrobu bicyklov začal až nemecký barón Karl Friedrich Drais. Jeho nazývame praotcom bicykla. 
… prvé organizované cyklistické preteky sa konali 31. mája 1868 v Paríži, a to na vzdialenosť 1 200 m. O rok 

neskôr sa vo Veľkej Británii sa konali prvé medzimestské preteky na trase Londýn – Bristol. Nešlo o cestné 
preteky, lebo v tom čase ešte bicykel nebol v krajine uznaný ako cestný dopravný prostriedok. 

… prvé skutočné cestné preteky sa konali vo Francúzsku (17. november 1869) na trati medzi Parížom a 
Rouen, mali dĺžku 126 km. 

… v súčasnosti udávajú tempo a smer vývoja bicyklov dve veľké firmy – Campagnolo (komponenty pre cestné 
bicykle) a Shimano (komponenty pre horské bicykle). 

Zdroj: Wikipedia 
Cyklistika je pohybová aktivita, ktorá sa dá pestovať v každom veku – od útleho po vysoký, je rovnako vhodná 

pre ženy ako aj pre mužov, bicykel je jednoducho skladovateľný, oblečenie, bezpečnostné prvky síce čosi stoja, 
ale nezruinujú nás. A keď sa o tento dopravný prostriedok dobre staráme, vydrží dlho. 

Naviac, dostaneme sa ním všade – do práce, na nákup, obeháme s jeho pomocou úrady, cyklisti nepotrebujú 
veľa miesta na parkovanie a niekde ich mestské a obecné magistráty v dobrom aj rozmaznávajú budovanín 
cyklotrás, ktoré posilňujú postavenie cyklistu v cestnej premávke. 

Šliapať do pedálov sa učíme zarovno s prvými krokmi. Bicykel sa stal významným fenoménom životného 
štýlu. Pomocou neho si zlepšujeme kondíciu, posilňujeme zdravie, ale rýchlejšie nás dovezie za poznávaním či 
zážitkami s rodinou či priateľmi. 

Výstavba a značenie cyklotrás v intravilánoch miest a obcí je prirodzenou súčasťou volebných programov ľudí 
na radniciach či vo vedení obcí. Najnáročnejšie – určené pre športovcov, ale i menej náročné pre rekreačných 
užívateľov pribúdajú na Slovensku ak nie tak rýchlo ako huby po daždi, tak určite tempom, ktoré sa približuje 
potrebám početnej masy cyklistov. Ak si vezmú bicykel aj na dovolenku, odkryjú sa pred nimi stále nové možnosti 
športového vyžitia i poznávania Slovenska. 

Niektoré sú súčasťou prílohy Kam na bicykli v regionálnych týždenníkoch MY. Veď, ktovie, možno na nich aj 
vy raz šliapnete do pedálov. 

ANKETA 
Vraj pohľad zo sedla bicykla je jeden z najkrajších. Súhlasíte? 
ANDREA ŠTULAJTEROVÁ, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 
(zdroj: ) 
- Samozrejme, s tým sa dá len súhlasiť. Jazda na bicykli je pre človeka po chôdzi ten najefektívnejší spôsob 

prepravy. Okrem toho, že nespôsobujete žiadne negatívne dopady na životné prostredie, je to jeden z 
najefektívnejších spôsobov, ako zažiť zdravý relax v prírode. Veľkou výhodou bicykla dnes je aj možnosť využiť 
ho na dopravu v mestách zapchatých motorovou dopravou – aj do práce. Veľmi sa teším, že aj v Banskej Bystrici 
sa začína postupne budovať bezpečný priestor na presuny po meste na bicykli a verím, že prvá cyklotrasa z 
centra mesta do Podlavíc je len začiatkom. Hádam časom budú mať ľudia silnejšiu motiváciu nechať auto doma. 

MAREK HATTAS, primátor Nitry: 
(zdroj: ) 
- Nezávislosť a rýchlosť sú hlavné argumenty, prečo používam bicykel. Navyše, keď bicyklujem, som schopný 

udržiavať kontakt s ľuďmi aj s okolím. Okrem bežného presúvania sa za povinnosťami si užívam aj dlhšie jazdy, 
hlavne ak je to s rodinou v peknom prostredí alebo v prírode. 

ITCHO PČELÁR, spevák 
(zdroj: ) 
- No, nie som vášnivý cyklista a nesedel som na bicykli už asi päť rokov. Ale čoraz viac mojich známych 

bicykluje, tak možno stiahnu aj mňa. Myslím si, že je to super pocit brázdiť lesy na bicykli. A dnes aj dobrá 
psychohygiena. 

JURAJ ĎURIŠ, herec 
(zdroj: ) 
- Od útleho detstva milujem bicyklovanie. Je to fantastický ekologický dopravný prostriedok. S bicyklom som 

prešiel niekoľko stoviek kilometrov prírodou Malých Karpát, Slovenského rudohoria, Slovenského raja. Vždy to 
bolo krásne ako rýchlo a plynulo sa menil terén a charakter prírody. Ak som chcel zastaviť a kochať sa výhľadmi, 
zastavil som. Naplno si to vždy užívam. Pohľad zo sedla bicykla je krásny. 

BYSTRÍK ČERVENÝ, spevák 
(zdroj: ) 



- Určite áno, ako deti sme si bez bicykla nevedeli predstaviť život. Zažili sme s ním tie najväčšie 
dobrodružstvá.V dnešnej dobe je vzácne, ak si človek nájde čas pre seba, relax na bicykli je pritom úplne super. 
Hlavne ak si na ňom vybehnete do prírody. Objavíte také miesta, na ktoré by ste normálne nenatrafili. 

Anketu pripravili: TÝŽDENNÍKY MY 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ * 235 km cyklistických trás v dĺžke 3 461 km 
Cyklistický náučný chodník Lesopark – Ľadovo – Ipolytarnóc (Maďarsko) 
Kde: Lučenec 
Dĺžka trasy: 25 km (bez skrátenia si trasy cez Velické jazerá), návratová trasa do Lučenca 14 km 
Náročnosť: určená pre každú vekovú kategóriu 
Je to jedna z najstarších značených cyklotrás v Novohrade. Začína sa v mestskom parku v Lučenci. Už ten 

ponúka viacero možností na relax. Je v ňom mini ZOO, detské ihrisko, mnoho hracích, cvičebných prvkov 
rozmiestnených v rozľahľom areáli. Cyklotrasa pokračuje cez park na miestnu priehradu Ľadovo a hlavne v lete si 
ju pre viacero možností športových a oddychových aktivít obľúbili rodiny s deťmi. 

Trasa pokračuje cez mestské lesy síce po asfaltovej ceste ale jej súčasťou sú dva výraznejšie stúpania. Oplatí 
sa zabrať, cyklisti potom hneď pri ceste nájdu súkromnú zvieraciu oboru. Potom ich čaká už len putovanie po 
minimálne zvlnenom teréne po okraji Jelšovca do Veľkej nad Ipľom, 

Tu je hneď pri ceste na miernom kopci cintorín s kurióznym náhrobníkom. Je nahrobe Gézu Borbáša, 
niekdajšieho farára vo Veľkej nad Ipľom, a ide o skamenelinu stromu, ktorú si ešte za svojho života želal mať na 
mieste svojho posledného odpočinku. Možno predpokladať, že ide o určite najstarši náhrobník na Slovensku. 

Značky potom vedú cez Panické Dravce a Rapovce, ale to je zbytočná obchádzka, ktorou prejde cyklista 
navyše približne 8 km po cestnej komunikácii. Krátko za Veľkou je možné zamieriť poľnou cestou popri Velických 
jazerách, ktoré ponúknú aj plávanie pre odvážnych. 

Odtiaľ trasa vedie cez protipovodňovú hrádzu na Ipli a napojí sa na cestu z Kalondy smerujúcu ku hranici s 
Maďarskom, kde po približne dvoch kilometroch čaká cyklistov cieľ cesty - Geopark v Ipolytarnóci. V ňom sa 
možno vydať po stopách pravekých zvierat a sopečnej činnosti, ktorá formovala túto oblasť. Vo vstupnej budove 
rozsiahleho areálu premietajú 3D film, ktorý je ohurujúcou prechádzkou po praveku a dokonca 4D film sľubujúci 
prelet nad aktívnou sopečnou krajinou. 

Do Lučenca sa dá vrátiť cez Kalondu a Rapovce, kde možno využiť miestny aquapark Novolandia s morskou 
termálnou vodou. 

Hrob Gézu Borbáša s unikátnou skamenelinou. (zdroj: Foto: Štefan Šimon)Jurský park nie je ďaleko – v 
Ipolytarnóci. (zdroj: Foto: Dobrodruh.sk) 

Cyklotrasy v okolí Banskej Bystrice 
Predovšetkým pre priaznivcov cykloturistiky je určená doména cyklobb.sk, ktorú spustili pred niekoľkými rokmi 

a je sprievodcom po najkrajších trasách v okolí mesta. Ide o interaktívnu mapu cyklotrás v okolí mesta, na ktorej 
nájdete jedenásť najkrajších cyklotrás v celkovej dĺžke takmer 300 kilometrov. 

Najkrajšie cyklotrasy v okolí Banskej Bystrice 
Banská Bystrica – Zvolen (20 km) 
Banská Bystrica – Môlča – Vlkanová – Banská Bystrica (22 km) 
Banská Bystrica – Slovenská Ľupča - Selce – Banská Bystrica (23 km) 
Driekyňa – okruh (15 km) 
Brusno – Strelníky – Šalková (44 km) 
Slovenská Ľupča – okruh (13 km) 
Donovaly – Banská Bystrica (20 km) 
Donovaly – Podkonice (17 km) 
Donovaly – Korytnica ( 16 km) 
Špania Dolina – okruh (15 km) 
Šturec – Krížna – Staré Hory (44 km) 
Ako informoval Jakub Gajdošík, ktorý stál pri jej zrode, doména je založená na platforme google map, takže 

záujemcovia sa môžu priamo preklikať na miesta, ktoré by chceli počas cyklotúry. Pomocou smartfónu sa môžu 
zorientovať aj priamo v teréne. 

Trasy sú vyznačené prehľadne, aby umožnili čo najrýchlejšiu orientáciu a obsahujú informácie o jednotlivých 
bodoch na trati, možnostiach občerstvenia, základných parametroch a detailoch cyklotrasy. Súčasťou každej 
trasy je aj podrobná fotogaléria, ktorá tiež uľahčuje orientáciu. 

Počas letnej sezóny premáva z Banskej Bystrice do kľúčových lokalít v okolí mesta aj cyklobus, ktorý sa 
stretáva už tradične s veľkým záujmom.Počas uplynulých sezón premával na Donovaly, Malý Šturec, a Šachtičky, 
neskôr pribudla aj trasa Podkonice – Pleše a Hrochoť – Kyslinky. 

Cyklotrasa na Krížnu (zdroj: Foto: Cyklobb.sk) 
Cyklotrasa – Flow Trail Helligon 
Kde: Hodruša - Hámre 
Dĺžka trasy: 2 km 
Náročnosť: ovládanie jazdy na horskom bicykli 
Máte radi adrenalín? V rámci Hodrušskej oblasti majú milovníci horskej cyklistiky možnosť natrafiť na 

cyklotrasu s názvom Flow Trail Helligon. Netypická trasa sa nachádza v obci Hodruša – Hámre, ktorá je 
začlenená do okresu Žarnovica. Má dĺžku dva kilometre a zvládne ju ktokoľvek so základnými zručnosťami jazdy 
na horskom bicykli. 

Flow Trail Helligon je prvou zjazdovou traťou na Slovensku, ktorá je vybudovaná v štýle Flow Country Trail. To 
znamená, že trať je plynulá, dynamická, rôznorodá, mierne adrenalínová a dokonale využíva všetko, čo krajina 



naokolo ponúka. Helligon bol navrhnutý spôsobom, aby pôsobil proti silám, ktoré vytláčajú cyklistu mimo jazdnej 
trasy. Všetky prvky, s ktorými sa cyklista na tejto trase stretne, sú bezpečné, prejazdné, predvídateľné a stabilné. 
Preto je určená pre kohokoľvek, kto obdivuje horskú cyklistiku. Výhodou tejto cyklotrasy je to, že prináša 
zaujímavý zážitok nielen zo samotnej jazdy, ale aj okolitej prírody. 

Pomenovanie trate je odvodené od dychového nástroja heligón, ktorého tvar je výrazne zatočený. V názve sa 
ukrýva aj priezvisko banského majstra Mateja Kornela Hella, ktorý v 18. storočí zostrojil čerpací stroj. 

((piano)) 
Helligon je súčasťou skupiny horských cyklotrás s názvom Bajkom k tajchom. K jeho štartu sa milovníci tohto 

športu môžu dostať dvoma spôsobmi – z orientačného miesta č. 38 lanovkou spred hotela Salamadra resort, 
alebo výstupovou trasou na bicykli, ktorá je dobre značená. 

Po približne troch kilometroch, 100 metrov pred križovaním so zjazdovkou, sa nachádza vstup na Helligon. 
Cieľom trasy Helligon je opäť Salamandra resort s ponukou ďalších športových aktivít. 

Flow Trail Helligon (zdroj: Foto: Archív MY) 
Flow Trail Helligon 
FOTO: ARCHÍV MY 
Hore Hontom, dole Hontom - cyklisti si môžu vybrať zo šiestich trás, ktoré sa miestami prekrývajú. 
Kde: Dudince a okolie 
Náročnosť: aj na rekreačnú cyklistiku pre rodiny s deťmi 
Tesárska trasa - n ajkratšia z ponúkaných trás, má 18 kilometrov a vedie po prevažne rovinatom, len miestami 

mierne zvlnenom teréne. Menej zdatní si môžu zvoliť variant trasy so spojkou v Teranoch a skrátiť si ju na 
polovicu. Pri tejto voľbe však prídu o najkrajšie zákutia Tesárskej trasy. Po trase môžu vidieť vlakovú stanicu 
Dudince, drevenú zvonicu v Merovciach, zastaviť sa môžu vo vínnych pivniciach v Teranoch či v kaštieli v 
Teranoch, ale aj navštíviť Šinkov salaš, pozrieť si môžu pivničky a ľudovú architektúru v Dovorníkoch a skalné 
skrýše – dúpänce pri Hontianskych Tesároch, vidieť sa dá Tesárska roklina, vinice v Teranoch a šikmá kaplnka v 
Dudinciach. 

Lišovská trasa - v edie z Dudiniec popod les, kde v lete v tieni stromov oceníte špecifickú klímu. Asi 
najzaujímavejšie na 24-kilometrovej trase sú skalné skrýše z čias tureckej okupácie územia Hontu a roklina 
vyhĺbená činnosťou vody v slabo odolnom tufe. Po trase sa približne v jej polovici cez mierne zvlnený terén 
dostanete do typicky hontianskej obce Lišov, kde okrem najväčšieho počtu mostíkov a mostov medzi 
hontianskymi dedinami nájdete skalné obydlia, vínne pivnice vytesané do mäkkého tufu v časti Dolnie Brehe, 
súkromnú galériu známeho slovenského výtvarníka Fera Liptáka či dedinské múzeum Lišovská izba. Návrat z 
Lišova je popod les cez Hontianske Moravce s klasicistickým kaštieľom. 

Súdovská trasa - p redstavuje reprezentatívnu trasu krajiny „vína a medu“, ako ju s láskou označujú domáci. 
Trasa (33 km) z veľkej časti kombinuje Tesársku a Lišovskú trasu. Severozápadnú etapu Súdovskej trasy nad 
obcou Lišov predstavuje úsek, ktorý prejde až za hranicu Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Západnou 
stranou sa na juh do Hontianskych Moraviec dostanete cez obec Súdovce, ktorá bola známa rozsiahlym 
krajinárskym parkom a klasicistickým kaštieľom, z ktorých sa dodnes zachovalo len južné krídlo a jediný, v 
súčasnosti chránený strom ginka dvojlaločného. Na záver sa cestou popri travertínovej terase za Hontianskymi 
Moravcami dostanete do Dudiniec starým dreveným mostom, dodnes využívaným aj pre automobilovú dopravu. 

Cyklomagistrála Dr. Téryho – je najdlhšia (82 km) a najnáročnejšia spomedzi všetkých hontianskych 
cyklistických trás. Na začiatku kopíruje Tesársku trasu, po prechode obcou Hontianske Tesáre však vedie na 
sever smerom na Ladzany cez Šipice, Báčovce a Drážovce. Z Ladzian pokračuje ďalej na sever údolím 
Klastavského potoka, popri klastavskom mlyne až do Klastavy a Baďana. Tu je možnosť alternatívnej spojky 
rovno do Jabloňoviec, alebo pokračovať ďalej na sever okolo obce Počúvadlo, popri Počúvadlianskom jazere až k 
Veľkej Richňavskej nádrži. Z Richňavy sa trasa otáča na juh, z cesty smeruje na Dekýš, odkiaľ sa lesom cez 
prírodnú rezerváciu Jabloňovský Roháč dostanete do Jabloňoviec. Odtiaľto trasa prechádza popod staré, 
pravdepodobne slovanské hradisko smerom na Levice. 

V Bátovciach trasa vedie na juh do Žemberoviec. Zo Žemberoviec sa krajinou, mimo hlavných ciest, dostáva 
zo severu do obce Hontianske Trsťany, odkiaľ je v Hontianskych Moravciach možné navštíviť ešte lokalitu 
Mačkáš so starobylými skalnými skrýšami, ktoré slúžia ako pivnice. V Hontianskych Moravciach nájdete aj rodný 
dom slovenského skladateľa, hudobníka a humoristu Jara Filipa. Z Hontianskych Moraviec je to potom už len 
kúsok späť do Dudiniec, po stopách Lišovskej a Súdovskej trasy. 

Kamenné skrýše v Hontianskych Tesároch, tzv dúpence, sú 5 až 6 metrov veľké a 180 až 200 centimetrov 
vysoké skalné miestnosti, ktoré slúžili najpravdepodobnejšie ako skrýše obyvateľov pred Turkami. (zdroj: Foto: 
TASR/Dušan Hein)Návštevu Lišova je najlepšie naplánovať si ako jednodňový výlet a vidieť všetky zaujímavosti, 
ktoré ponúka. (zdroj: Foto: Múzeum Lišov) 

BRATISLAVSKÝ KRAJ * 246 cyklotrás s dĺžkou 1 835 km 
Cyklotrasa Senec – Pezinok 
Kde: Senec 
Dĺžka: 16 km 
Náročnosť: určená pre rekreačných cyklistov 
Trasa je bezpečným a turisticky zaujímavým prepojením miest Senec a Pezinok, vedie mimo hlavných 

cestných komunikácií. V Senci sa začína pri benzínovej pumpe Slovnaft, prechádza miestnou časťou Červený 
Majer, pokračuje miestnou časťou Svätý Martin k Šenkvickému háju. Cyklisti potom pokračujú smerom na 
Viničné, okolo Galbovho Mlyna popri kanáli, križovať budú Mahulanku s priečnym kanálom a poľnou cestou sa 
dostanú do Pezinka až na Radničné námestie. Ak si cyklistiku spoja s poznávaním, môžu navštíviť Malokarpatské 
múzeum v Pezinku, Mestské múzeum a Galériu Jána Kupeckého v tom istom meste, ale aj Galériu insitného 



umenia v Schaubmarovom mlyne. Ale si prechod trasou môžu naplánovať v čase Keramických trhov v Pezinku či 
Divadelného festivalu Cibulák v Pezinku, ktorý býva koncom júna. A v septembri si ju môžu spojiť s oberačkovými 
slávnosťami. 

Keramické trhy v Pezinku. (zdroj: Ilustr.foto: Mesto Pezinok) 
Cyklotrasa Modra – miesto postrelenia Štúra – Harmónia 
Kde: Modra 
Dĺžka: 9 km 
Náročnosť: podstatnú časť dĺžky trasy tvorí stúpanie 
Trasa sa začína v meste Modraza cintorínom, vedie okolo rybníka Dolné fertále na Hliny k miestu postrelenia 

Ľ. Štúra, pokračuje cez Kraciny do Kráľovej, potom cez Letohrádky do Harmónie k Starej vodárni. 
Najzaujímavejšim bodom trasy je miesto, kde sa nešťastne smrteľne zranil Ľudovít Štúr. Tam dnes stojí pamätná 
tabuľa pripomínajúca túto tragickú udalosť. Nachádza sa v Tŕlinskom chotári pri meste Modra . K nešťastiu došlo 
na poľovačke 22. decembra 1855 . Keď Ľudovít Štúr preskakoval potok zbraň nešťastnou náhodou vystrelila. 
Zomrel 20 dní po zranení. Celonárodný pohreb bol 16 januára 1856. K miestu vedie aj značená cesta z Dolnej 
ulice v Modre, ktorú zvládnu aj deti. 

Miesto, kde sa zranil Ľudovít Štúr. (zdroj: Ilustr.foto: Modranské pivnice) 
KOŠICKÝ KRAJ * 138 cyklotrás s dĺžkou 1 747 km 
Spišská cyklomagistrála 
Kde: Hrabušice 
Dĺžka: celková 171 km 
Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 
Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. Zo sedla bicykla umožňuje 

spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na hranicu s Poľskom. Pretína 
viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým zaujímavostiam Spiša. Z nich 
spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj mestami Spišská Nová Ves, 

Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe zakotvujú viaceré pamiatky 
zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – napríklad Žehra, Spišský hrad, Spišská 
Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. Z prírodných krás 
pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je chráneným 
prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné ľadopády. 

Vodopád Šikľavá skala. (zdroj: Foto: Keturist.sk) 
Hnilecká cyklomagistrála 
Kde: Dedinky 
Dľžka: 69,3 km 
Náročnosť: pre športovcov, prevýšenie platí v smere od Dediniek 
Hnilecká cyklomagistrála prechádza malebnou Hnileckou dolinou, lemovanou lesnými masívmi Slovenského 

rudohoria. Spája dve významné strediská cestovného ruchu – vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku 
Slovenský raj s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžku a celkové prevýšenie (500 m) je schopný zdolať na 
bicykli každý, kto sa aspoň trochu venoval a venuje bicyklovaniu. 

Trasa Hnileckej cyklomagistrály prechádza 11 obcami Hnileckej doliny, niektoré z nich sú charakteristické 
prvkami pôvodnej architektúry. V Rakovci napríklad zaujmú pôvodné banské domy zo začiatku 19. storočia. V 
Nálepkove sa trasa križuje s ďalšími cyklistickými cestami, tam sa treba rozhodnúť, ktorú uprednostníme, lebo 
cyklomagistrála potom pokračuje cestou II/546, kde sa cestná premávka postupne „zahusťuje“, treba viac 
opatrnosti. Prechádza mestečkom Gelnica s ďalšou križovatkou cykloturistických trás a v miestnej časti Mária 
Huta opäť s ďalšou križovatkou cykloturistických trás. Cez Jaklovce sa potom cyklisti dostanú cez most ponad 
ústie rieky Hnilec do priehrady Ružín. A potom už cyklomagistrála vstupuje do Margecian. 

Gelnica je staré banícke mesto. Medzi pamiatkami dominuje katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. 
(zdroj: Ilustr.foto: Mesto Gelnca) 

NITRIANSKY KRAJ * 92 cyklotrás s dĺžkou 1 810 km 
EuroVelo 6 - riečna cyklotrasa popri Dunaji (časť Nitriansky kraj) 
Kde: Komárno 
Dĺžka: 88 km v Nitrianskom kraji 
Náročnosť: pre každý vek 
Cez Nitriansky kraj prechádza diaľková cyklomagistrála, ktorá je súčasťou medzinárodnej cykloturistickej siete 

EuroVelo 6. Vedie pozdĺž viacerých veľkých riek, na Slovensku lemuje Dunaj. „Spája Atlantický oceán s Čiernym 
morom, jej celková dĺžka je 3653 km, na území Nitrianskeho kraja je to 88 km,“ informovala Oľga Prekopová z 
Nitrianskej župy. 

Na území Nitrianskeho kraja prechádza trasaKomárnom, Ižou, Patincami, Močou, vedie do Kravian nad 
Dunajom a Štúrova. Cyklisti majú možnosť obdivovať historické a prírodné krásy Podunajského regiónu. 

„Celú trasu lemuje množstvo krčmičiek a reštaurácií. Ak cyklista preferuje na ubytovanie penzión alebo hotel, 
má na výber Komárno a Štúrovo. Privátne ubytovanie poskytujú aj obyvatelia obcí pozdĺž trasy,“ dodáva 
Prekopová. 

Z historických objektov spomína pevnosť v Komárne, ktorá je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. Ďalším unikátom v Komárne je Nádvorie Európy. Umiestnených je na ňom viac ako štyridsať 
budov, ktoré reprezentujú architektúru typickú pre takmer všetky európske štáty. 

Jazdu po hrádzi spestrí cyklistom napríklad aj rímsky kastel Kelemantia v obci Iža.Cyklisti si môžu odskočiť aj 
do rekreačno-kúpeľného areálu Patince. V novom parku v Kravanoch nad Dunajom, v bezprostrednej blízkosti 



hrádze, stojí sedemnásťmetrová turistická rozhľadňa. „Po zdolaní 90 schodov sa otvorí krásny výhľad, ktorému 
dominuje dunajská scenéria,“ opisuje ďalšiu atrakciu na trase Oľga Prekopová. 

Lákadlom je aj samotné Štúrovo, kde sa začína ohyb Dunaja s úchvatným výhľadom na klasicistickú baziliku v 
Ostrihome. V lete je najväčšou atrakciou Štúrova termálne kúpalisko Vadaš. 

PREŠOVSKÝ KRAJ * 146 cyklotrás s dĺžkou 1 992 km 
Cyklotrasa Lesnica – Červený Kláštor 
Kde: Lesnica 
Dĺžka: 16,5 km 
Náročnosť: pre športovcov 
Cyklotrasa vedie územím okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, pretína Národný park Pieniny. Trasa si 

vyžaduje zdatného cyklistu, ktorý má dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu, Na časti 
cyklotrasy sa vyžaduje použitie MTB bicykla. Trasa sa začína v obci Lesnica, ktorá sa nachádza na severe 
Slovenska v okrese Stará Ľubovňa pri hranici s Poľskou republikou. Je jednou z najstarších obcí na Zamagurí. V 
jej katastri sa nachádza atraktívny Prielom Lesnického potoka a Prielom Dunajca. Plná romantiky je pešia 
prechádzka popri Dunajci a do poľskej Szczawnice. V katastri obce je výstupište pltí, na ktorých sa splavuje 
Dunajec na slovenskej strane. 

Cieľové miesto Červený Kláštor má záhadnú minulosť, ktorá je spojená s kartuziánskym kláštorom obývaným 
mníchmi. Dedinka Osturňa a iné okolité dedinky ohúria ľudovou architektúrou a príjemnými pohostinnými ľuďmi 
so stále zachovalým goralským nárečím. Od Lesnice asi 30 km sa nachádza mesto Stará Ľubovňa, ktoré sa 
môže pýšiť navštevovanejšou lokalitou - hradom a skanzenom Ľubovňa. To všetko sú zaujímavé miesta, ktoré 
športoví cyklisti môžu využiť na obohatenie svojho programu. 

Rázovitá obec Osturňa. (zdroj: Ilustr.foto: Slovakia Travel)Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore. (zdroj: 
Ilustr.foto. Múzeum Červený Kláštor) 

Cyklotrasa Nová Ľubovňa – Ľubovnianske kúpele 
Kde: Nová Ľubovňa 
Dĺžka: 4,8 km 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Trasa sa začína v Novej Ľubovni, prechádza nespevnenými alebo menej kvalitnými spevnenými cestami. 

Cyklisti ju zvládnu zhruba za hodinku, je vhodná aj na zoznámenie sa s jazdou na bicykli. Nová Ľubovňa leží v 
severozápadnej časti Spišskošarišského medzihoria, jej súčasťou sú aj Ľubovnianske kúpele. V tamojšom 
umelom jazierku žije aj mlok karpatský. Zaujímavou pamiatkou Novej Ľubovne rímskokatolícky Kostol sv. Jána 
Evanjelistu. V Ľubovnianskych kúpeľoch – v tamojších štyroch železito-zemitých minerálnych prameňoch – sa 
liečia choroby zažívacieho traktu. 

Ľubovnianske kúpele. (zdroj: Foto: Archív ĽK)TRENČIANSKY KRAJ * 215 cyklotrás s dĺžkou 1 796 km 
Bystričiansky okruh 
Kde: Bystričany (okres Prievidza) 
Dĺžka: 17,5 km 
Náročnosť: pre rekreačných cyklistov a priaznivcov nordic walkingu 
Vlani v auguste v Bystričanoch otvorili Bystričiansky okruh. „Hlavným cieľom bolo spojiť termálne kúpalisko s 

centrom Bystričian a návštevníkom ukázať celú obec. Chceli sme ich doviesť na športoviská a ukázať im prírodné 
krásy na úpätí pohoria Vtáčnik,“ vysvetlil Marek Dobiš, jeden z autorov projektu . Na kľúčových miestach na 
okruhu autori projektu osadili šesť veľkých informačných tabúľ. Športovci tak prejdú termálne kúpalisko 
Chalmová, futbalové ihrisko TJ Dynamo Bystričany, Obecný úrad Bystričany, Sitárku, Farmu pod Vtáčnikom či 
miestne letisko. „Keďže ide o okruh, je jedno, v ktorej časti naň vstúpite,“ povedal Dobiš. 

Povrch trasy tvorí kombinácia asfaltových a poľných ciest. Jednou zo zastávok na tejto cyklotrase je aj Farma 
pod Vtáčnikom. Tá vlani získala prekvapivé ocenenie – z Agrokomplexu si v minulom rokupriniesla diplom za 
najlepšiu bryndzu na Slovensku. Priamo na farme sa môžu ľudia aj občerstviť a kúpiť si domáce výrobky. 

Z otvorenia cyklotrasy. (zdroj: Foto: Archív MY) 
Cyklotrasa z Považskej Bystrice do Domaniže 
Kde: Považská Bystrica 
Dĺžka: 26,1 km 
Náročnosť: pre zdatnejších cyklistov, časť aj pre každý vek 
Cyklotrasa z Považskej Bystrice do Domaniže v edie cez Dolný a Horný Moštenec do Horného a Dolného 

Lieskova. Potom cez Tŕstie pokračuje až do Domaniže. Celá trasa je viac vhodná pre zdatnejších cyklistov. 
Ak sa však vyberiete na dovolenku na Považie a do auta ste nezabudli naložiť aj bicykle, navyše máte so 

sebou kŕdeľ menších detí, ktoré potrebujete unaviť, odporúčame len časť z nej - z Ritky do Priedhoria. Už len ten 
názov začiatku cesty, by malých nezbedníkov mohol zaujať. 

Aj takéto pohľady poskytne trasa. (zdroj: Archív MY) 
Autom sa treba najskôr dopraviť do Tŕstia až za cintorín a kaplnku k miestu, kde je zákaz vjazdu. Ste v 

Riedkej. To je oficiálny názov, miestni však volajú lokalitu Ritka. Kedysi ju vypálili. Z osadníkov, ktorí bývali vo 
vypálenej osade Ritka, žije už len Ján Kozák a jeho sesternica. Ich rodina pomohla partizánom, ktorí sa ukryli v 
humne. Nemci sa to dozvedeli a vtrhli do Ritky. 

„Osadníkov vyhnali a zhromaždili ich pod starou borovicou,“ spomína si J. Kozák. Spod stromu, ktorý aj dnes 
stojí, sledovali ľudia, ako Nemci zapálili ich chalupy, ako im domovy miznú pred očami v plameňoch. Pamätník 
pripomína aj iný, ešte smutnejší osud. 

V jaskyni pri Pružine sa skrývala židovská rodina. Nemci ich našli. Najprv zastrelili muža, potom ženu. Na 
trojročné dieťa však odmietol vojak strieľať, veliteľ ho chladnokrvne zabil. 



Pri sv. Jankovi. (zdroj: Foto: Archív MY) 
Po tomto exkurze do histórie treba už vysadnúť na bicykle a vydať sa s deťmi na nenáročnú jazdu krásnou 

prírodou. Na jednom z rázcestí bude po ľavej strane miesto na odpočinok. Pri vode je drevený stôl, lavička, 
ohnisko a prírodná hojdačka. Pred sebou budete mať majestátnu skalu. Tu sa môžete na chvíľu zastaviť, pohrať s 
deťmi, napiť, odpočinúť si. 

Ak si urobíte na bicykloch aj malú odbočku a pustíte sa cestou z týchto miest doľava, do osady Mlynište. 
Prejde ňou a keď skončí posledný dom, dostanete sa ku kaplnke na rázcestí. Rastie tu veľmi zaujímavá lipa. 

" Môže mať asi dvesto rokov. Po búrke zostala v kmeni obrovská diera, konáre začali jeden po druhom 
postupne osychať. Strom sme však nevyrezali,“ hovorí Ján Janiga, bývalý starosta Pružiny. Prešiel nejaký čas a 
stalo sa niečo, čo miestnych prekvapilo. Zvnútra stromu nezostalo takmer nič a lipa predsa prosperuje. A to 
vďaka nitkám života, ktoré si sama vytvorila v dutom kmeni. Je to naozaj zaujímavý pohľad. 

Zázrak prírody - lipa, ktorá ožila. (zdroj: Foto: Archív MY) 
Po odbočke do Mlyníšť sa treba vydať cestou ďalej a poriadne sledovať cestu vpravo. Dolina Radotiná je 

nádherná. Keď miniete odbočku, pri ktorej je kríž a lavička, je to už len kúsok k ďalšej zaujímavosti. V kopci nad 
vami zbadáte skalu a v nej obrovskú dieru. Ľudia sa v nej ukryli pred tureckými nájazdmi. Jaskyňa Babirátka 
dostala podľa toho aj meno. 

Cyklotrasa potom pokračuje ďalej, až do Priedhoria, k rázcestiu, ktoré stráži pod obrovskými skalami socha 
svätého Janka. Kúsok od neho je krásne miesto na odpočinok so studničkou. Tu sa môžete posilniť a vybrať sa 
na cestu späť. Pôjdete celý čas dole miernym kopcom. Tak ako hore aj dolu po asfaltovej ceste. Výlet oceníte 
hlavne v letných horúčavách. No a domáci radia, že po ceste si určite nazbierate aj jahody či maliny. 

TRNAVSKÝ KRAJ * 92 cyklotrás s dĺžkou 1 358 km 
Malokarpatská cyklomagistrála 
Kde: Očkov 
Dĺžka: 105 km 
Náročnosť: pre športovcov 
Táto trasa prechádza až troma krajmi – Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský a patrí k í k najdlhším trasám na 

Slovensku. Do Trnavského kraja trasa vchádza za obcou Očkov a až do obce Krakovany je vedená po ceste 
II/504. Následne cyklista prejde mestom Vrbové, kde si na námestí môžete pozrieť šikmú vežu a kúriu Mórica 
Beňovského. Z Vrbového už trasa pokračuje po ceste II/502 až do obce Trstín. Pri Naháči znalci odporúčajú 
odbočku k lokalite Katarínka, kde sa nachádzajú ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej, 
po ktorej má názov. Je to naozaj zaujímavé miesto, ktoré stojí aj za dlhšiu zastávku nielen na nabratie síl. 

Z Trstína cyklotrasa prechádza na druhú stranu Malých Karpát cez obec Buková, aby tam pokračovala po 
ceste II/501. Je vedená cez všetky obce popod Karpaty až do Lozorna, kde ponad diaľnicu prechádza do Zohora. 
V obci Zohor sa nachádza križovatka so Záhorskou cyklomagistrálou. Zo Zohora trasa vedie do obce Vysoká pri 
Morave, kde končí na križovatke s trasou Eurovelo 13. 

Katarínka. (zdroj: Foto: webová stránka Katarínka) 
Cyklotrasa Baťov kanál – Skalica – Zlatnícka dolina – Nad Chvojnicou 
Kde: Pri Baťovom kanáli 
Dĺžka: 19,5 km 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Trasa prepája dva atraktívne turistické ciele v okolí Skalice - Baťov kanál a Zlatnícku dolinu. Je cyklokostrou 

celej oblasti, pripája sa na ňu množstvo iných cyklistických trás. Začína sa na križovatke cykloturistických trás na 
Baťovom kanáli. 

Baťov kanál vznikol v tridsiatych rokoch minulého storočia z ekonomických dôvodov – na zavlažovanie 
územia a používal sa aj na prepravu uhlia. S jeho plavebným využitím sa vlastne ani nerátalo. Svoj oficiálny 
názov získal 1.mája v roku 1960 za osobnej účasti Tomáša Baťu a ľudia ho potom začali nazývať „Baťák“. 
Plavebná trasa sa dnes začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach a končí na slovenskom území v Skalici. V 
skalickom prístave je možné požičať si loď a plaviť sa vodnou cestou a navštíviť viacero zaujímavých miesto po 
jej trase. 

Ak ale uprednostníte bicykle, cyklotrasa pokračuje po asfaltovej ceste až k podjazdu hlavnej cesty a následne 
po poľnej ceste do mesta Skalica. Prechádza centrom mesta a v blízkosti všetkých najkrajších skalických 
pamiatok. 

Postupne trasa prechádza mestom, za ním sa napojí na asfaltovú cestu a po nej pokračuje až do rekreačnej 
oblasti – Zlatnícka dolina. Tá sa nachádza iba sedem kilometrov od Skalice a ponúka veľa možností na relaxáciu. 
V lete je tu pre verejnosť otvorené veľké prírodné kúpalisko a môžete tu vyskúšať aj lanovú dráhu Tarzániu. 

Trasa z rekreačného strediska ďalej vedie lesnými cestami smerom na obec Chvojnica, kde vchádza do 
Trenčianskeho kraja. 

Baťov kanál je veľkou turistickou atrakciou územia. (zdroj: Ilustr.foto: TIK Skalica) 
ŽILINSKÝ KRAJ * 243 trás s dĺžkou 2 704 km 
Bystrická cyklomagistrála 
Kde: Krásno nad Kysucou 
Dĺžka: 20,3 km 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Bystrická cyklotrasa prechádza obcami Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, 

Nová Bystrica, Radôstka. Je ideálnym miestom pre ľudí všetkých vekových kategórií, na vyasfaltovanej 
cyklodráhe sa musia popasovať s prevýšením 341 metrov. Jej cieľom je síce orloj v Novej Bystrici, ale vynechať 
netreba Radôstku. Z tohto miesta sa dá dostať náučným chodníkom až na rozhľadňu na vrchu Bobovec, z ktorej 



je nádherný výhľad. Bystrická cyklomagistrála je výnimočná aj tým, že vedie po telese bývalej úvraťovej 
železničky, ktorá premávala z Vychylovky až do Oščadnice. 

Obrovským lákadlom cykloturistov je Slovenský orloj v Starej Bystrici. Miestny Rínok sv. Michala Archanjela je 
ideálnom miestom na oddych, kávičku, čapované pivko či špeciality v miestnej bašte. Za návštevu stojí bez 
pochýb aj Skanzen Vychylovka. 

Pár metrov od Bystrickej cyklomagistrály sa nachádza Slovenský orloj v Starej Bystrici. (zdroj: Foto: Radoslav 
Blažek) 

Cyklokorytnička Ružomberok – Korytnica kúpele 
Kde: Ruźomberok 
Dĺžka: 23 km 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Vyznávači športu na dvoch kolesách majú na Liptove na výber z viac ako 800 kilometrov značených 

kvalitných trás. Najdlhšia cyklotrasa sa začína v Ružomberku a po niekdajšej železničnej trati dovedie cyklistov 
nenáročným a pôsobivým prostredím Revúckej doliny až do bývalých kúpeľov v Korytnici. 

Pomenovali ju cyklokorytnička, meria približne 23 kilometrov a prevýšenie má 300 metrov. Trasa je skutočne 
nenáročná, oddelená od hlavného cestného ťahu s výnimkou troch miest, kde ju križuje. Na viacerých miestach 
sa nachádzajú informačné panely, ktoré opisujú históriu legendárneho vláčika prezývaného Korýtko. Pribudol 
dokonca aj fotopoit, cyklisti si môžu na pamiatku odniesť fotografiu ako rušňovodiči. 

Krátkymi odbočkami sa dá trasa spestriť návštevou Vlkolínca alebo Brankovského vodopádu, najvyššieho v 
Nízkych Tatrách. V Korytnici možno ochutnať liečivé minerálne pramene. 

Minulý rok sa podaril husársky kúsok, cyklisti ale aj bežní návštevníci sa mohli počas letných víkendov 
previezť zo železničnej stanice v Ružomberku po začiatok trasy pri bývalej zápalkárni vo veľkom štýle – 
historickým vláčikom, ktorý sa v lete vráti. 

Cyklokorytnička. (zdroj: Foto: Region Liptov OOCR) 
Cyklotrasa v Kvačianskej doline 
Kde: Kvačany 
Dĺžka: 3 kilometre 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Nenáročná trasa, ktorú by návštevník Liptova nemal obísť. Trasa so začiatkom v Kvačanoch je veľmi 

príjemná, doplnená o drevené vyhliadkové plošiny nad kaňonom, no hlavným lákadlom sú jednoznačne vodné 
mlyny Oblazy. Cyklisti sa tu môžu rozhodnúť, môžu ísť naspäť tou istou trasou, cesta tam a späť zaberie približne 
hodinu. Alebo si môžu urobiť okruh, pokračovať v smere na Veľké Borové a ďalej na Oravu cez Malatíny. Tam sa 
vrátiť na Liptov cez Bukovinu a popod les, stále po príjemnej cyklotrase naspäť do Kvačian. Trasa je ale časovo 
náročnejšia. 

ZAUJÍMAVOSŤ 
Vrchárska koruna Liptovská 
V Liptove od minulého roka úspešne organizujú projekt Vrchárska koruna Liptovská. Zúčastniť sa môže 

každý, stačí sa iba zaregistrovať a spoznávať krásy Liptova zo sedla bicykla. Cieľom je vyjsť na bicykli 20 vopred 
vybraných liptovských vrcholov, zaujímavých cieľov, odfotografovať sa a fotku poslať. Aj deti a handbikery majú 
svojich 20 vrcholov. 

Nie sú to klasické turistické ciele, a práve to je na vrchárskej korune neobyčajné. Vedeli ste, že aj Liptov ma 
svoju hojdačku v prírode, z ktorej možno v pohybe a ako na dlani sledovať zelenú kotlinu, tiahle hôľnaté kopce a 
súčasne hladinu Liptovskej Mary? 

Vrchárska koruna Liptovská. (zdroj: Foto: Region Liptov OOCR) 
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 
Kde: Trstená 
Dĺžka: 37 km (na Slovensku 14 km) 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Trstenú a Nowy Targ spája chodník pre cyklistov. Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, tak sa 

cyklochodník oficiálne volá, lemuje trasu niekdajšej železnice. Zväčša rovinatá trasa vedie nádherným 
prostredím, ponúka krásne scenérie, altánky, prejazdy po očarujúcich drevených mostoch, ako aj pasúci sa 
dobytok na lúkach okolo. Výhľad na Belianske, Vysoké, Západné Tatry i Roháče sprevádza cyklistov takmer 
stále. Ak chcete vedieť názvy končiarov, môžete sa pristaviť pri panoramatickej mape s popisom. Z druhej strany 
sa v diaľke týči Babia hora. „Cezhraničný cyklochodník je jednoducho bomba a slovenská časť atraktívnejšia ako 
poľská,“ zhodujú sa cyklisti, ktorí sa do Poľska previezli. Chodník začína v Trstenej, pokračuje cez Liesek, 
Hladovku, Suchú Horu a na poľskej strane Podczerwone, Czarny Dunajec, končí v Nowom Targu. 

Hraničný kameň delí chodník na slovenský a poľský. (zdroj: Foto: ĽŠ) 
Rozhľadne v Turci 
Kde: Martin 
Dĺžka: 50 km 
Náročnosť: stredná 
Každá cyklotrasa má svoje osobité čaro. „Pre mňa je dôležitá aj partia ľudí, s ktorou prežijem deň na bicykli,“ 

povedal Dušan Kubička, šéf Turčianskej bicyklovej skupiny Jus, ktorý si v Turci obľúbil 50-kilometrov dlhý okruh s 
rozhľadňami vyvýšenými nad kotlinou. „Ponúkajú nádherné výhľady na Turiec, možnosti na posedenie a oddych,“ 
vysvetľuje milovník cyklistiky. 

Ak vyrazíte z Martina v smere na Turčianske Jaseno, prvou zastávkou môže byť rozhľadňa Na Tŕní. 
Náročným, ale pomerne krátkym stúpaním sa ďalej potom dostanete na druhú rozhľadňu Na Kalníku. „Toto 



malebné miesto často využívajú fotografi na krajinárske zábery. Strmý zjazd do Belej-Dulíc a alejová cesta do 
Necpál nás dobre rozcvičí na obľúbené dvanásťpercentné stúpanie k rozhľadni Na Brotnici. Za ideálneho počasia 
je odmena v podobe úžasných výhľadov,“ podotýka Dušan Kubička, ktorý s partiou kamarátov zvykne pokračovať 
do Blatnice a Karlovej, no je možné ísť aj skratkou do Folkušovej a Rakova. 

Pri jazde z Karlovej do Valentovej si nohy ddýchnu a výhľady spod pohoria Veľká Fatra sa zmenia za 
kotlinové. 

„Využívame riečnu trasu meandrujúcej rieky a držíme sa jej toku až do Rakova, Príboviec a Koštian nad 
Turcom. Cyklovýlet ešte pokračuje do Trebostova, odkiaľ vystúpame na tankovú cestu a pozrieme si Turiec zo 
západnej strany. Oddýchnuť si môžeme na dvoch zostávajúcich rozhľadniach. Po tankovej ceste sa vrátime do 
Martina alebo si trasu skrátime cez Bystričku,“ opisuje Dušan Kubička. 

V Martine každý rok organizujú Martinský bicyklový deň. (zdroj: Archív. TBS JUS) 
Cyklotrasa Budatínsky park – Strečno 
Kde: Žilina 
Dĺžka: 30,8 km 
Náročnosť: pre všetky vekové kategórie 
Trasa, ktorá začína pri záhrade Budatínskeho parku a pokračuje až ku hradu Strečno je nenáročná a ponúka 

množstvo krásnych scenérií. Tak ako cyklisti ju využívajú aj korčuliari vďaka približne 70 percentám vyasfltovanej 
plochy. Začína v zrevitalizovanej záhrade Budatínskeho hradu, kde si môžete pozrieť aj cyklopoludník. V smere 
pri Váhu sa napojíte na trasu, ktorá vedie priamo k vodnému dielu a popri ňom nájdete odpočívadla s 
prístreškami a množstvo lavičiek so stojanmi na bicykle, jeden z nich je umiestnený pri tzv. Labuťom jazierku, 
odkiaľ je výhľad aj na Vrátnu dolinu. Pri vodnom diele sú aj možnosti na občerstvenie, hru s deťmi na ihriskách a 
rekreačných športoviskách. Zaujímavosťou trasy je možnosť v Nezbudskej Lúčke využiť kompu a priamo sa tak 
dostať pod hrad Strečno. V kolibe nad obcou ponúkajú jedlá tradičnej slovenskej kuchyne, ale aj krásny výhľady 
na hrad a okolie. Výlet si môžete predĺžiť prehliadkou hradu či prechádzkou cez stredovekú dedinku Paseka. 

Zostavila: V. Legerská, autori článkov R. Blažek, K. Fajčíková, M. Hojčušová, A. Janigová, R. Kopka, D. 
Pitoňáková, Ľ. Stačíková, I. Roško, R. Vojenčák a L. Vojtaššáková 

ZDROJ: webové stránky jednotlivých miest a obcí a cyklotrás jednotlivých krajov, vrátane www.oma.sk 
Prečo treba bicyklovať 
Má pozitívny vplyv na srdce a krvný obeh, ale aj kĺby, ktoré nie sú tak zaťažované ako napríklad pri 

kondičnom behu. Cyklistika nie je vhodná pre tých, ktorí majú ťažkosti s chrbticou. 
Pálime pri tom kalórie. Človek vážiaci 75 kg spáli počas hodiny jazdy na bicykli pri približne 20-kilometrovej 

rýchlosti 2 700 kilojoulov/resp. 640 kcal. 
Jazdu na bicykli zvládnu ľahko osoby od detského až do staršieho veku. Nezáleží na tom, či je človek 

rekreačným cyklistom alebo zanieteným športovcom. 
Bicyklovanie je dostupné. Netreba k nemu žiadne špeciálne vybavenie či výstroj alebo prenájom športoviska. 

Stačí jednorázová investícia do kúpy bicykla, športového oblečenia a prilby. 
Táto aktivita nám dáva dobrý dôvod na to, aby sme opustili byty či domy a čerpali prirodzenú energiu z prírody 

a posilnili si imunitu. 
Stmeľuje komunitu ľudí, ktorí majú k sebe blízko. Veď si len predstavte výlet s rodinou, priateľmi spojený s 

grilovaním či opekačkou na niektorom peknom mieste Slovenska. 
Bicyklovať sa znamená, že telo zbytočne nevystavujeme priamym nárazom a otrasom, ktoré sú vlastné iným 

športovým aktivitám. Preto sa mu môžu venovať aj ľudia s nadváhou, či takí, ktorí majú problémy s kĺbmi. 
Bicyklovaním môžeme vážne zaútočiť na tuky. 

Bicykel je ekologickejší a často aj rýchlejší mestský dopravný prostriedok ako auto. Cestou do práce si 
môžeme vybaviť ranný tréning, rozhýbať svaly a mozog aj vďaka endorfínom. 

Aktívny oddych je lepší ako pasívny. Ten, ktorý spojíme s bicyklovaním nám môže priniesť nové zážitky 
spojené s poznávaním prírodných krás, pamiatok a krásnych miest krajiny. 

Odhaduje sa, že asi štvrtina jázd autom je kratších ako 3 kilometre. Bicyklom sa dajú zvládnuť za 15 minút. 
Doprava je na najlepšej ceste k tomu, aby predbehla priemysel v tvorbe CO2 emisií. Ak sadneme na bicykel, 

znížime produkciu emisií a našu závislosť na rope. 
Ušetríme peniaze – na električenku, autobus i vlak, ale aj za PHM. Aj k lekárom budeme chodiť zriedkavejšie, 

ušetríme aj lieky. A za to všetko „môže“ bicykel. 
Bicyklovanie zlepšuje spánok. Vedci tvrdia, že ak ľudia so sedavým zamestnaním bicyklujú 20-30 minút 

denne, skracujú si čas, ktorý potrebujú na zaspanie. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Skratky slovenských okresov (zoznam) 
[09.04.2019; finance.sk; finance.sk; 00:00; 09.04.2019 | Roland Regely;Finance.sk] 

 
http://www.finance.sk/183106-skratky-slovenskych-okresov-zoznam/ 

 
 

Slovensko má sedemdesiatdeväť okresov. Poznáte všetky skratky evidenčných čísel vozidla? 

http://www.finance.sk/183106-skratky-slovenskych-okresov-zoznam/


Každé motorové vozidlo jazdiace po slovenských cestách musí mať okrem zákonnej poistky, splnení 
technickej a emisnej kontroly aj platné EČV, teda evidenčné číslo vozidla. V tabuľke nižšie nájdete všetky skratky 
slovenských okresov pre potreby EČV. 

Skratka Okres 
BA, BL, BD, BE, 

BI, BT 
mesto Bratislava (okresy BA I, II, III, 

IV, V) 
BB, BC, BK Banská Bystrica 
BJ Bardejov 
BN Bánovce nad Bebravou 
BR Brezno 
BS Banská Štiavnica 
BY Bytča 
CA Čadca 
DK Dolný Kubín 
DS Dunajská Streda 
DT Detva 
GA Galanta 
GL Gelnica 
HC Hlohovec 
HE Humenné 
IL Ilava 
KA Krupina 
KE, KC, KI mesto Košice (okresy KE I, II, III, IV) 
KK Kežmarok 
KM Kysucké Nové Mesto 
KN Komárno 
KS Košice - okolie 
LC Lučenec 
LE Levoča 
LM Liptovský Mikuláš 
LV Levice 
MA Malacky 
MI Michalovce 
ML Medzilaborce 
MT Martin 
MY Myjava 
NR, NI, NT Nitra 
NM Nové Mesto nad Váhom 
NO Námestovo 
NZ Nové Zámky 
PB Považská Bystrica 
PD Prievidza 
PE Partizánske 
PK Pezinok 
PN Piešťany 
PO, PV, PS Prešov 
PP Poprad 
PT Poltár 
PU Púchov 
RA Revúce 
RK Ružomberok 
RS Rimavská Sobota 
RV Rožňava 
SA Šaľa 
SB Sabinov 
SC Senec 
SE Senica 
SI Skalica 
SK Svidník 
SL Stará Ľubovňa 
SN Spišská Nová Ves 

SO Sobrance 
SP Stropkov 
SV Snina 
TT, TA, TB Trnava 
TN, TC, TE Trenčín 
TO Topoľčany 



TR Turčianske Teplice 
TS Tvrdošín 
TV Trebišov 
VK Veľký Krtíš 
VT Vranov nad Topľou 
ZA, ZI, ZL Žilina 
ZC Žarnovica 
ZH Žiar nad Hronom 
ZM Zlaté Moravce 
ZV Zvolen 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Patrioti odštartovali play-off vo veľkom štýle 
[08.04.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 43; (BK;IP)] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
Leviciam sa vydaril vstup do bojov o titul. Ich štvrťfinálovým súperom boli baníci z Handlovej. 
1. štvrťfinálový zápas 
BK Levickí Patrioti - MBK Handlová 81:59 (20:16, 22:16, 18:10, 21:17). Stav série: 1:0 
Levičania nastúpili v plnej sile, úvodné štyri body tímu zaznamenal Bojanovský. Podkošoví hráči dlho tvrdili 

muziku, menšia zostava Handlovej hľadala v prvej štvrtine dlho adekvátnu odpoveď. „Žltozelení“ sa snažili o 
príkladnú obranu, tá im v 7. minúte priniesla vedenie 18:8. V koncovke sa prebudili aj hostia, po prestriedaní sa 
im podarilo mierne znížiť manko ?- na 16:20 po desiatich minútach. Druhú časť nezačali Patrioti najlepšie, po 
niekoľkých chybách to bolo razom o jednej trojke. Zo strany zverencov trénera Tea Hojča prišla najlepšia možná 
odpoveď, bodová šnúra 14:0, na ktorej mal veľký podiel Žiak. Zopakoval sa však scenár z prvej štvrtiny, „Baník“ 
ožil v koncovke, korunoval to Ross-Miller trojkou s klaksónom. Tou upravoval na 42:32 z pohľadu domácich. 

Po prestávke však Levičania nepripustil žiadnu zmenu v udanom tóne zápasu, na opätovné zvýšenie obrátok 
Handlová nezareagovala správnym spôsobom. „Žltozelení“ si momenty na palubovke začali užívať, kolektívnou 
hrou sa po 8 minútach dostali už do 20-bodového vedenia - 57:37. Pred záverečnou periódou bolo na tabuli skóre 
60:42. Štvrtá štvrtina sa premenila na strelecký koncert Patriotov, Žiakove trojky zdvíhali divákov zo stoličiek a pri 
svojom odchode na lavičku sa dočkal aj zaslúženého standing ovation. Vtedy už bolo o osude stretnutia 
rozhodnuté, domáci preskočili vo svojom vedení 30-bodovú hranicu. Levice triumfovali v úvodnom zápase 
štvrťfinálovej série s Handlovou 81:59. 

* Levice: Gačeša 13, Bojanovský a Pita po 6, Council 2, Bachan 0 (Žiak 27, Benjamin 14, Steven Davis 6, 
Jeftič 4, Krajčovič 3, Adámik a Volárik 0). Handlová: Ross-Miller 15, Malidžan a Skouen po 6, Halada 5, Hoferica 
2 (Petráš 17, Stehlík 8, Dolník 0). TH: 9/7 - 11/9, Fauly: 17 - 11, Trojky: 12 - 4, Rozhodovali: Tomašovič, Margala, 
Lamoš, 1500 divákov. Povedali po zápase: 

* Teo Hojč, tréner Levíc: „Dôležité bolo vyhrať prvý zápas a ustrážiť si domácu palubovku. Súper prišiel 
oslabený, chýbali mu dvaja špičkoví hráči. To sme potrebovali využiť, to sme aj napokon spravili. Myslím si, že 
celkom dobrý výkon celého družstva. Musíme však zostať nohami na zemi, nelietať. Treba sa sústrediť na 
najbližší zápas, ktorý bude určite v Handlovej veľmi ťažký.“ 

* Nikola Jeftič, hráč Levic: „Prvý zápas v play off je vždy náročný. Handlová sem pricestovala bez dvoch 
kľúčových hráčov, ale my sme k tomu pristúpili zodpovedne. Hrali sme celé stretnutie koncentrovane, boli sme 
konečne v plnej sile. Myslím si, že každým dňom vyzeráme lepšie.“ 

* Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Máme mnoho problémov so zraneniami a chorobou našich 
niektorých kľúčových hráčov. S niektorými úsekmi v zápase však môžem byť spokojný, ako sme vyzerali. Toto je 
play off, je jedno, či prehráte o bod alebo o 30 bodov. Jedno je isté, v sérii je 1:0. Do ďalšieho zápasu chceme dať 
všetko, séria ešte bude dlhá.“ 

* Jakub Petráš, hráč Handlovej: „Zápas neprebiehal tak, ako sme si predstavovali. Chceli sme klásť väčší 
odpor Leviciam. Dostali sa v úvode do 15-bodového náskoku, stálo nás to veľa síl, aby sme sa dostali naspäť. 
Myslím si, že na konci prvého polčasu sme trafili šťastnú trojku, ktorá nás dostala na rozdiel desiatich bodov. Cez 
polčas sme si povedali nejaké chyby, ale dúfali sme, že sa to zvráti na našu stranu. Ako však vidieť na konečnom 
výsledku, tak sa to nestalo.“ 

* Ďalšie výsledky: Inter Bratislava - Spišská Nová Ves 109:65, Prievidza - Komárno 81:61, Svit - Žilina 87:67. 

* Najbližší program Patriotov: 10. 4. o 18.00 h Handlová - Levice, 13. 4. o 18.00 h Levice - Handlová. 
V sobotu sa fanúšikovia Levíc dočkali bojov o titul. Levice nenechali nič na náhodu a svojho súpera z 

Handlovej jednoznačne prevalcovali. Druhý zápas je na programe už túto stredu. LUKÁŠ DROPPAN 
JEDNOZNAČNÝ VSTUP LEVICKÝCH PATRIOTOV DO PLAY - OFF 

[Späť na obsah] 

 
 



7. KOŠICKÝ KRAJ 
[08.04.2019; Nitrianske noviny; Kkaamm Nnaa Bbiiccyykkllii; s. 20; Redakcia] 

 
 

Spišská cyklomagistrála 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 

Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. Kde: Dedinky Dľžka: 69,3 km Náročnosť: pre športovcov, prevýšenie platí v smere od Dediniek 
Hnilecká cyklomagistrála prechádza malebnou Hnileckou dolinou, lemovanou lesnými masívmi Slovenského 
rudohoria. Spája dve významné strediská cestovného ruchu - vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku 
Slovenský raj s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžku a celkové prevýšenie (500 m) je schopný zdolať na 
bicykli každý, kto sa aspoň trochu venoval a venuje bicyklovaniu. 

Trasa Hnileckej cyklomagistrály prechádza 11 obcami Hnileckej doliny, niektoré z nich sú charakteristické 
prvkami pôvodnej architektúry. V Rakovci napríklad zaujmú pôvodné banské domy zo začiatku 19. storočia. V 
Nálepkove sa trasa križuje s ďalšími cyklistickými cestami, tam sa treba rozhodnúť, ktorú uprednostníme, lebo 
cyklomagistrála potom pokračuje cestou II/546, kde sa cestná premávka postupne „zahusťuje“, treba tu viac 
opatrnosti. 

Prechádza mestečkom Gelnica s ďalšou križovatkou cykloturistických trás a v miestnej časti Mária Huta opäť 
s ďalšou križovatkou cykloturistických trás. 

Cez Jaklovce sa potom cyklisti dostanú cez most ponad ústie rieky Hnilec do priehrady Ružín. A potom už 
cyklomagistrála vstupuje do Margecian. 

Vodopád Šikľavá skala. 
ILUSTRAČNÉ FOTO: MESTO GELNICA Gelnica je staré banícke mesto. Medzi pamiatkami dominuje 

katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Prvý krok vyšiel lepšie domácim, Prievidza vedie 
[08.04.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 43; (RG)] 

 
 

BASKETBAL 
Komárňanskí basketbalisti nedokázali v prvom zápase play-off prekvapiť, podľahli Prievidzi. 
EUROVIA SBL 
Štvrťfinále - 1. zápas 
BC Prievidza - MBK Rieker Com-Therm Komárno 81:61 (21:16, 15:15, 23:17, 22:13) - na zápasy 1:0. 
Lepší vstup do zápasu mali Prievidžania, ale presne po dvoch minútach viedli po Deličovom koši iba i bod 6:5. 

Domáci potom odskakovali súperovi, ale ich náskok nebol výrazný. Vyrovnaný basketbal sa hral aj v druhej 
štvrtine. Dve minúty a štyridsať sekúnd pred veľkou prestávkou O’Reilly znižoval na rozdiel jediného bodu 30:29. 
Táto časť priniesla najmenej bodov, pričom Komárňania premárnili niektoré svoje veľmi dôležité strelecké pokusy. 

Zápas sa rozhodoval v jeho druhej Polovici. Prievidza zvýšila agresivitu, hrala lepšie v obrane a predčila 
svojho súpera aj v doskakovaní. Jedenásťbodový rozdiel v jej prospech pred poslednou štvrtinou už mnohé 
predznamenal. Komárnosav záverečnejčastihry nezmohlo na zvrat a tak Prievidžania dokráčali bez problémov ku 
svojmu prvému víťazstvu v sérii. 

Prievidza: Stacy Davis 23, Körner 17, Johnson 16, Jones 4, Bakič 2 (Glasgow 16, Jašš 2, Zorvan 1, Kádaši, 
Mokráň a Zorvan 0) 

Komárno: Brooks 9, Delič a Goodman 8, Miloševič 6, Stojanov 0 (O’Reilly 17, Hunter 6, Jankovič 3, Bolek a 
Hlivák po 2, Marchyn 0) 

* TH: 22/20 - 12/9, Fauly: 17 - 20, Trojky: 5 - 6, Rozhodovali: Zubák, Šarišský, Karniš Povedali po zápase: 
Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Veľmi dôležitá výhra pre nás. Rozdiel na konci zápasu nezodpovedá realite, 

zápas bol väčšinu času vyrovnaný. Hrali sme veľmi dobrú obranu, a to nám dodalo sebadôveru v útoku, preto 
bolo pre nás ľahšie v útoku sa presadiť. Touto výhrou sme potvrdili výhodu domáceho prostredia. V stredu ideme 
bojovať do Komárna.“ 



Richard Körner, hráč Prievidze: „Myslím si, že to bol krásny play off zápas. Prvý polčas bol veľmi vyrovnaný, 
museli sme sa adaptovať na niektoré nové veci v ich hre. V tretej štvrtine sme si vytvorili náskok a jednoznačne 
sme vyhrali.“ 

Miljan Čurovič, tréner Komárna: „Gratulujem Prievidzi k zaslúženému víťazstvu. 
Nevyužili sme niektoré naše šance. Niektoré veci, ktoré nás zdobili celú sezónu, sa nám v tomto zápase 

nepodarili. Preberám plnú zodpovednosť za prehru môjho družstva.“ 
Dayon Goodman, hráč Komárna: „Hlavný dôvod, prečo sme prehrali, bol, že Prievidza hrala agresívnejšie ako 

my. Najbližší zápas musíme hrať agresívne aj my. Zlepšiť obranu, doskakovanie, pressing a vytvoriť na nich tlak, 
ako oni na nás.“ 

* Ostatné štvrťfinálová zápasy: Inter - Spišská Nová Ves 109: 65, Levice - Handlová 81:59, Svit - Žilina 

87:67. Druhé štvrťfinálové zápasy sa hrajú v stredu 10.4. 
Pri lopte Prievidžan Delvon Johnson bránený Komárňanom Nenadom Deličom. Po záverečnej siréne mali 

väčší dôvod na radosť hráči Prievidza. FOTO:basketliga.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Kalendár podujatí 
[08.04.2019; Nitrianske noviny; Kam Na Bicykli; s. 21; ZDROJ: MTBIKER REDAKCIE MY] 

 
 

27. 7. 6. kolo - Detská Považská cykloliga, Košeca 
28. 7. 7. kolo - Detská tour Petra Sagana, Topoľčianky 
AUGUST 2019 
2. -3. 8. Spišských 333 Extreme, Spišská Nová Ves 

2. - 4. 8. Cyklostopy Fest , Stará Ľubovňa 
2. - 4. 8. Okolo Liptova na bicykloch, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
3. 8. Pumpcup 4 - Topoľčianky, Topoľčianky 
3. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie, Horné Srnie 
10. 8. Spomienková nesúťažná cyklojazda, Turzovka 
10. 8. Skalický drsňák, Zlatnícka dolina 10. 8. Škoda Horal MTB maratón - 20. ročník, Príďte si zajazdiť a hraj 

o auto, Svit 
11. 8. 4. kolo - Slovenský pohár Enduro, Brezno 
12. 8. Bikeranch CUP #4, Praha (Česká republika) 
17. 8. Kráľovský MTB maratón Granč, Petrovce 
17. 8. Pumpcup 5 - Laskomer BB, Banská Bystrica 
24. 8. MTBIKER Novodubnický maratón 25.ročník, Nová Dubnica 
24. 8. Ľubochnianska Reťaz Ľubochňa, Ľubochňa 
25. 8. 4. kolo - Slovenský pohár SPDH, Veľká Rača 
31. 8. KEC MTB Pružina, Pružina 31. 8. Tour de Tokaj, Malá Tŕňa 31. 8. 5. Prešovský cyklomaratón, Prešov 
31. 8. 7. Kolo /finále - Detská Považská cykloliga Pružina, Prešov 
SEPTEMBER 2019 
1. 9. Bodovský pedál, Trenčianske Stankovce - Bodovka 
1. 9. Velosprint Open Bike Cup 2019, Nitra Trenčianske Stankovce - Bodovka Nitra 
7. 9. Nitriansky cyklomaratón, Nitra 7. 9. Istrofinal Snežnický MTB maratón, Snežnica - Kysucká vrchovina 
7. 9. Škoda Slovenský raj, Hrabušice 7. 9. MSR 4X Žarnovica, Žarnovica 8. 9. 8. kolo - Detská tour Petra 

Sagana, Nitra 
8. 9. Ružomberské schody, Ružomberok 14. 9. Trojčasovka do vrchu z Makova, Veľkých Karlovíc a Štiavnika 

na Kasárne 2019, Makov 
14. 9. Ponickými kiarmi 2019, Poniky 14. 9. Škoda MTB Singletrack Maratón Košice - UCI, MarathonSeries 

Košice 
14. - 15. 9. Slovenský pohár BMX - 8. a 9. kolo, Bratislava - Rača 
15. 9. Teatro Okolo Malohontu, Rimavská Sobota 
15. 9. 5. kolo - Slovenský pohár SPDH, Lučivná 
21. 9. Krásňanský drapák, Krásno nad Kysucou 
21. 9.Gajarský Kovian, Gajary 21. - 22. 9. Slovenský pohár BMX - 10. a 11. kolo, Liptovský Mikuláš 
22. 9. #5 MSDH Malino Brdo Malino, Brdo 22. 9. 9. kolo - Detská tour Petra Sagana, Košice (Slovensko) 
28. 9. Športservis Bratislavský MTB maratón, Bratislava - Rača 
OKTÓBER 2019 
5. - 6. 10. Slovenský pohár BMX - 12. a 13. kolo, Košice 
6. 10. 5. kolo - Slovenský pohár Enduro, Stará Ľubovňa 

[Späť na obsah] 

 
 



10. KOŠICKÝ KRAJ 
[08.04.2019; Trenčianske noviny; KAM NA BICYKLI; s. 20; Redakcia] 

 
 

138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
Spišská cyklomagistrála 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 

Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. Kde: Dedinky Dľžka: 69,3 km Náročnosť: pre športovcov, prevýšenie platí v smere od Dediniek 
Hnilecká cyklomagistrála prechádza malebnou Hnileckou dolinou, lemovanou lesnými masívmi Slovenského 
rudohoria. Spája dve významné strediská cestovného ruchu - vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku 
Slovenský raj s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžku a celkové prevýšenie (500 m) je schopný zdolať na 
bicykli každý, kto sa aspoň trochu venoval a venuje bicyklovaniu. 

Trasa Hnileckej cyklomagistrály prechádza 11 obcami Hnileckej doliny, niektoré z nich sú charakteristické 
prvkami pôvodnej architektúry. V Rakovci napríklad zaujmú pôvodné banské domy zo začiatku 19. storočia. V 
Nálepkove sa trasa križuje s ďalšími cyklistickými cestami, tam sa treba rozhodnúť, ktorú uprednostníme, lebo 
cyklomagistrála potom pokračuje cestou II/546, kde sa cestná premávka postupne „zahusťuje“, treba tu viac 
opatrnosti. 

Prechádza mestečkom Gelnica s ďalšou križovatkou cykloturistických trás a v miestnej časti Mária Huta opäť 
s ďalšou križovatkou cykloturistických trás. 

Cez Jaklovce sa potom cyklisti dostanú cez most ponad ústie rieky Hnilec do priehrady Ružín. A potom už 
cyklomagistrála vstupuje do Margecian. 

FOTO: KETURIST.SK 
Vodopád Šikľavá skala. 
ILUSTRAČNÉ FOTO: MESTO GELNICA 
Gelnica je staré banícke mesto. Medzi pamiatkami dominuje katolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Kobezda: Chlapci pochopili, o čom je Dukla 
[08.04.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 38; MARTIN JURČO] 

 
 

Dorastenci Dukly Trenčín po turbulentnej sezóne obhájili majstrovský titul. 
TRENČÍN. S trénerstvom začínal ešte počas aktívnej kariéry na Islande. Michal Kobezda sa následne venoval 

mládežníckemu hokeju v Púchove, kde s dorastom postúpil do extraligy. V uplynulej sezóne v klube skončil a 
pred začiatkom novej ho do Trenčína priviedol Roman Chatrnúch. 

Začínal na pozícii asistenta dorasteneckého tímu, aby sa po pár týždňoch posunul na post hlavného trénera. 
Je mladším bratom zosnulého bývalého generálneho manažéra Dukly Trenčín Jána Kobezdu. 

Tím ste prebrali v nie najlepšom stave. Výsledky ani hra neboli ideálne. Čo bolo vašimi hlavnými úlohami? 
- Stmeliť kolektív. Ako každý iný aj ten náš obsahuje veľa rôznych pováh. Chlapci sú vo veku, kedy sú plní 

hormónov, čo je náročné obdobie. Potrebovali sme nastaviť ich hlavy a dať dokopy partiu. Aby si pomáhali a boli 
kamaráti. 

Dorastenci Dukly zažili najhoršiu základnú časť za posledných šesť sezón. Mali ste to v hlave? 
- Tým, že som v klube nový, som to príliš nevnímal. Od vedenia sme boli uisťovaní, že bič plieska na konci. 

Play-off bolo rozhodujúce. Ku koncu dlhodobej časti sme sa snažili, aby sme vo štvrťfinále začínali doma. 
Čím to bolo, že mužstvo malo plné ruky práce, aby skončilo v tabuľke na štvrtej priečke a mohlo štvrťfinále 

začínať doma? 
- Celú základnú časť sme odohrali s ôsmimi kadetmi. Sedem starších chlapcov už pravidelne naskakovalo v 

juniorke. 
Tým pádom sme veľmi nemohli hrať fyzický hokej. Hráči boli vekovo mladší a bolo to aj vidieť. Dostali priestor 

hokejovo rásť a zbierať skúsenosti. Očakávame, že v novom ročníku budú tí mladší pevnými oporami mužstva s 
množstvom skúseností. 

Zmenilo sa niečo v oblasti zloženia kádra vo vyraďovacích bojoch? 



- Prišla pomoc od juniorov. Keď mali voľno, poslali nám hráčov na výpomoc. V play-off sme sa už viac 
zamerali na výsledky, aby sme dokázali obhájiť titul. Spolupráca medzi oboma kategóriami bola perfektná. 

V play-off ste prehrali jediný zápas. Ladným krokom ste sa prepracovali k titulu. Súhlasíte? 
- Nebolo to jednoduché. Prvý duel proti Púchovu bol dosť nervózny. Niektorí zažili vyraďovacie boje po prvý 

raz v živote a mali zviazané ruky. 
Na ľade Púchova sme v plnej zostave prehrali. Mali sme obavy, čo to spraví s mužstvom. Každý si myslel, že 

postúpime bez problémov. Následne sa chlapci otriasli a všetko zvládli výborne. 
S Banskou Bystricou ste neprehrali ani raz. Finálový súper zo Spišskej Novej Vsi odohral viac stretnutí. Mali 

ste vo finále viac síl? 
- Určite. Každé odohrané stretnutie berie sily. Mali sme viac odpočinku. Finále sme ukončili na prvú ranu. 

Spišiaci sa vytrápili s Košicami aj Slovanom. Ku koncu mali káder poznačený zraneniami. 
Prostredie pod Tatrami je vždy divoké. Nemali ste obavy, čím na vás vyrukujú na domácom ľade? 
- Očakávali sme búrlivú atmosféru. Nakoniec bolo na tribúnach osem stoviek divákov. Obavy sme mali z prvej 

formácie súpera. Snažili sme sa ich ustrážiť, aby naše ostatné formácie mohli produkovať góly. 
Dukla je zvyknutá na majstrovské tituly v mládežníckych kategóriách. Mali ste v tíme víťazné typy? 
- Máme ich, ale neustále sme im to museli prízvukovať. Prišli totiž aj obdobia, kedy chlapci zo seba nevydávali 

maximum. Zobrali si naše slová k srdcu a začali na sebe viac pracovať. Pochopili, o čom je Dukla Trenčín. 
Čo si na hráčoch vážite? 
- Bojovnosť a srdce, s akým odohrali play-off. Nie vždy po hokejovej stránke vydali zo seba to najlepšie. V 

správnych momentoch však dávali do hry všetko. Blokovali strely, vracali sa do obrany, zastúpili jeden druhého… 
To mi najviac zostalo v pamäti. 
—- 
O TITUL SA ZASLÚŽILI 
Rayen Petrovický (kapitán), Matej Honeček, Šimon Latkóczy, Samuel Štofík, Ondrej Vereš, Daniel Pisch, 

Juraj Wachal, Marek Wachal, Lukáš Drápal, Nicolas Korbel, Samuel Krajč, Tim Danielčák, Andrej Krajčovič, 
Ľuboš Pazdera, Šimon Bečár, Jakub Gaťár, Matúš Zemko, Matej Blicha, Roman Vaňo, Adam Stránsky, Vladimír 
Kuchárik, Maté Sárdi, Erik Párička, Daniel Ján Svitač, Andrej Migila, Šimon Miklovič, Michal Hruška, Marko 
Stacha, Jozef Haščák, Martin Chromiak, Adam Bendár. Tréneri: Michal Kobezda a Michal Blanár. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Prvý zápas v prospech Svitu 
[08.04.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 46; JÁN HATALA] 

 
 

ŠTVRŤFINÁLOVÁ SÉRIA BUDE POKRAČOVAŤ V STREDU V ŽILINE 
Ak si Žilina dá pozor na chyby, v druhom zápase môže uspieť. 
V prvých štvrťfinálových zápasoch play-off slovenskej basketbalovej ligy mužov sa na domácich palubovkách 

presadili domáce, vyššie nasadené tímy. Bratislavský Inter deklasoval Spišskú Novú Ves, ďalšie tri duely boli 

síce vyrovnanejšie, ale dopadli podľa očakávania - Levice porazili Handlovú, Prievidza Komárno a Svit Žilinu. 
* BK Iskra Svit - PP & TV RAJ Žilina 87:67 (27:21, 49:37, 72:53) 
Za Svit najviac bodov: Guillory 16 (2 trojky), Avramovič 15 (3), Baldovský 14, Davis 14 (2). Body Žiliny: 

Dickson 16, Karalič 14, Djordjevič 10, Rožánek 10, Jackson 9, Merešš 6, Tot 2, Podhorský 0. Trestné hody: 12/6 - 
17/13. Fauly: 19 - 20. Trojky: 13 - 2. Rozhodcovia: Kúkelčík, Brziak, Lukáč. 500 divákov. Štvrtiny: 27:21, 22:16, 
15:14, 23:16. 

Predzápasové vyjadrenia odborníkov jednoznačne preferovali Svit. Využije výhodu domáceho prostredia, pod 
víťazstvo sa „podpíšu“ opory Avramovič, Guillory a Baldovský. Žilina síce urobila v extralige veľký skok, ale 
chýbajú jej skúsenosti a opory tímu majú kolísavú výkonnosť. Prognózy sa v podstate naplnili, ale priebeh zápasu 
nebol taký jednoznačný, ako ukazuje výsledok, veď sedem minút pred koncom po koši Dicksona bol rozd iel v 
skóre iba šesť bodov (66:60)… 

Zápas bol herne vyrovnaný, Podtatranci ho rozhodli vo svoj prospech vďaka presnejšej streľbe spoza 
trojkového oblúka (tento priestor hostia neustrážili), väčšiemu počtu získaných a menšiemu počtu stratených lôpt. 
Ostatné ukazovatele - streľba za dva body, doskočené lopty v obrane, či v útoku, boli takmer rovnaké, trestné 
hody mali lepšie Žilinčania. 

V úvode stretnutia bolo skóre vyrovnané, od stavu 13:10 v 6. minúte získal Svit po chybách Žiliny v priebehu 
dvoch minút dvojciferný náskok (23:12). Ešte do konca úvodnej štvrtiny sa hosťom podarilo manko v skóre znížiť, 
Jackson po získaní lopty v poslednej sekunde upravil stav na 27:21. Hneď v úvode druhej štvrtiny však PP & TV 
RAJ inkasoval dve trojky (33:21) a do polčasovej prestávky sa mu už stratu znížiť nepodarilo. 

Na začiatku druhého polčasu však áno, po koši Dicksona prehrával 49:41, takmer rovnaký, pre Žilinu stále 
nádejný stav bol aj v 28. minúte po premenených trestných hodoch Rožánka (59:50). V záverečnej štvrtine sa 
črtal dramatický záver, v 32. minúte Jackson trafil druhú žilinskú trojku v zápase a znížil na 66:58, vzápätí 
Dickson na 66:60! 

Ešte päť minút pred koncom trafil do koša Djordjevič a PP & TV RAJ mal „našliapnuté“ na zvrat (72:65), ale v 
posledných piatich minútach Žiline prakticky nič nevyšlo a Svitu sa podarilo prakticky všetko. Trinásť 



inkasovaných trojok v zápase bolo príliš, najmä, keď Žilinčania trafili iba dve. Mužstvu chýbali body Tota a 
Merešša. Ak sa tieto veci podarí v odvete „vyriešiť“, PP & TV RAJ má reálnu šancu na úspešný výsledok. 

„Nehrali sme zlý zápas, bol to vcelku vyrovnaný duel, mali sme v ňom však niekoľko hluchých úsekov. V 2. 
polčase sme sa pokúšali o zvrat, ale nepadli nám otvorené strely. Zlyhalo to najmä v obrane, ktorú musíme 
zlepšiť. Čaká nás ďalší zápas, nič nie je stratené,“ skonštatoval po zápase pre portál basketliga.sk Vuk Djordjevič. 

* Ostatné výsledky prvých štvrťfinálových zápasov: Inter Bratislava - Spišská Nová Ves 109:65 (55:29), 

Levice - Handlová 81:59 (42:32). Prievidza - Komárno 81:61 (36:31). 
Druhé zápasy sú na programe v stredu, hrajú sa v Spišskej Novej Vsi (Inter), v Komárne (Prievidza), v 

Handlovej (Levice) a v Žiline (Svit). Začiatok zápasu v Žiline v Športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste je 
o 18. hodine. 

Niekoľkými zaujímavými postrehmi sa ešte vraciame k skončenej základnej časti súťaže: 
* Až šesť z deviatich tímov zakončilozákladnúčasťs iným trénerom, ako ju začínalo. Levice, Žilina a Svit je 

trojica tímov, ktoré nič nemenili. 
* Štyri tímy mali v kádroch maximálny počet povolených legionárov (šesť) - Inter, Levice, Prievidza a Svit. 

Komárno dokonca sedem (siedmy je Miloševič, ktorý získal slovenské občianstvo). Po päť legionárov majú 
Handlová, Spišská Nová Ves a Lučenec, najmenej, štyroch, má Žilina. 

* Do slovenského All Star tímu základnej časti SBL vybrali Žilinčana Olivera Tota, spolu s ním sú v elitnej 
päťke Krajčovič (Levice), Körner (Prievidza), Baťka (Inter) a Čekovský (Handlová). 

* Do zahraničného All Star tímu vybrali zo Žiliny Traevona Jacksona, spolu s ním sú v elitnej päťke Guillory 
(Svit), Brooks (Komárno), Skinner (Inter) a Gačeša (Levice). 

Žilinčania v prvom štvrťfinálovom stretnutí neuspeli. FOTO: FB BK ISKRA SVIT/DANIEL FAIX 
[Späť na obsah] 

 
 

13. KOŠICKÝ KRAJ 
[08.04.2019; Žilinské noviny; KAM NA BICYKLI; s. 30; Redakcia] 

 
 

138 cyklistických trás s dĺžkou 1 747 km 
Spišská cyklomagistrála 
Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 

Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 
Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 

hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

Hnilecká cyklomagistrála 
Kde: Dedinky Dľžka: 69,3 km Náročnosť: pre športovcov, prevýšenie platí v smere od Dediniek Hnilecká 

cyklomagistrála prechádza malebnou Hnileckou dolinou, lemovanou lesnými masívmi Slovenského rudohoria. 
Spája dve významné strediská cestovného ruchu - vodnú nádrž Palcmanská Maša v Národnom parku Slovenský 
raj s priehradou Ružín pri Margecanoch. Jej dĺžku a celkové prevýšenie (500 m) je schopný zdolať na bicykli 
každý, kto sa aspoň trochu venoval a venuje bicyklovaniu. 

Trasa Hnileckej cyklomagistrály prechádza 11 obcami Hnileckej doliny, niektoré z nich sú charakteristické 
prvkami pôvodnej architektúry. V Rakovci napríklad zaujmú pôvodné banské domy zo začiatku 19. storočia. V 
Nálepkove sa trasa križuje s ďalšími cyklistickými cestami, tam sa treba rozhodnúť, ktorú uprednostníme, lebo 
cyklomagistrála potom pokračuje cestou II/546, kde sa cestná premávka postupne „zahusťuje“, treba tu viac 
opatrnosti. 

Prechádza mestečkom Gelnica s ďalšou križovatkou cykloturistických trás a v miestnej časti Mária Huta opäť 
s ďalšou križovatkou cykloturistických trás. 

Cez Jaklovce sa potom cyklisti dostanú cez most ponad ústie rieky Hnilec do priehrady Ružín. A potom už 
cyklomagistrála vstupuje do Margecian. 

Vodopád Šikľavá skala. KETURIST.SK 
ILUSTRAČNÉ MESTO GELNICA Gelnica je staré banícke mesto. Medzi pamiatkami dominuje katolícky 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie. 
[Späť na obsah] 

 
 



14. Spišská cyklomagistrála 
[08.04.2019; Trnavské noviny; Kam Na Bicykli; s. 18; Redakcia] 

 
 

Kde: Hrabušice Dĺžka: celková 171 km Náročnosť: pre športovcov, stúpanie platí zo smeru od Hrabušíc 
Magistrála je hlavnou cykloturistickou tepnou rázovitého spišského regiónu. 

Zo sedla bicykla umožňuje spoznávať unikátne prírodné, kultúrne a duchovné bohatstvo Spiša z juhu až na 
hranicu s Poľskom. Pretína viacero lokálnych cyklotrás a v kombinácii s nimi umožňuje prístup k mnohým 
zaujímavostiam Spiša. Z nich spomeňme iba, že prechádza národnými parkami Slovenský raj a Pieniny, ale aj 
mestami Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Levoča, Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, ktoré v sebe 

zakotvujú viaceré pamiatky zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - napríklad Žehra, 
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku. 

Z prírodných krás pripomeňme napríklad vodopád Šikľavá skala pri Olcnave (vo Volovských vrchoch), ktorý je 
chráneným prírodným výtvorom, predstavuje vyše 10 m vysoký vodopád, v zime vytvárajúci neopakovateľné 
ľadopády. 

KETURIST.SK Vodopád Šikľavá skala. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Kalendár podujatí 
[08.04.2019; Trnavské noviny; Kam Na Bicykli; s. 19; MTBIKER REDAKCIE MY] 

 
 

27. 7. 6. kolo - Detská Považská cykloliga, Košeca 
28. 7. 7. kolo - Detská tour Petra Sagana, Topoľčianky 
AUGUST 2019 
2. -3. 8. Spišských 333 Extreme, Spišská Nová Ves 

2. - 4. 8. Cyklostopy Fest , Stará Ľubovňa 
2. - 4. 8. Okolo Liptova na bicykloch, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 
3. 8. Pumpcup 4 - Topoľčianky, Topoľčianky 
3. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie, Horné Srnie 
10. 8. Spomienková nesúťažná cyklojazda, Turzovka 
10. 8. Skalický drsňák, Zlatnícka dolina 10. 8. Škoda Horal MTB maratón - 20. ročník, Príďte si zajazdiť a hraj 

o auto, Svit 
11. 8. 4. kolo - Slovenský pohár Enduro, Brezno 
12. 8. Bikeranch CUP #4, Praha (Česká republika) 
17. 8. Kráľovský MTB maratón Granč, Petrovce 
17. 8. Pumpcup 5 - Laskomer BB, Banská Bystrica 
24. 8. MTBIKER Novodubnický maratón 25.ročník, Nová Dubnica 
24. 8. Ľubochnianska Reťaz Ľubochňa, Ľubochňa 
25. 8. 4. kolo - Slovenský pohár SPDH, Veľká Rača 
31. 8. KEC MTB Pružina, Pružina 31. 8. Tour de Tokaj, Malá Tŕňa 31. 8. 5. Prešovský cyklomaratón, Prešov 
31. 8. 7. Kolo /finále - Detská Považská cykloliga Pružina, Prešov 
SEPTEMBER 2019 
1. 9. Bodovský pedál, Trenčianske Stankovce - Bodovka 
1. 9. Velosprint Open Bike Cup 2019, Nitra Trenčianske Stankovce - Bodovka Nitra 
7. 9. Nitriansky cyklomaratón, Nitra 7. 9. Istrofinal Snežnický MTB maratón, Snežnica - Kysucká vrchovina 
7. 9. Škoda Slovenský raj, Hrabušice 7. 9. MSR 4X Žarnovica, Žarnovica 8. 9. 8. kolo - Detská tour Petra 

Sagana, Nitra 
8. 9. Ružomberské schody, Ružomberok 14. 9. Trojčasovka do vrchu z Makova, Veľkých Karlovíc a Štiavnika 

na Kasárne 2019, Makov 
14. 9. Ponickými kiarmi 2019, Poniky 14. 9. Škoda MTB Singletrack Maratón Košice - UCI, MarathonSeries 

Košice 
14. - 15. 9. Slovenský pohár BMX - 8. a 9. kolo, Bratislava - Rača 
15. 9. Teatro Okolo Malohontu, Rimavská Sobota 
15. 9. 5. kolo - Slovenský pohár SPDH, Lučivná 
21. 9. Krásňanský drapák, Krásno nad Kysucou 
21. 9.Gajarský Kovian, Gajary 21. - 22. 9. Slovenský pohár BMX - 10. a 11. kolo, Liptovský Mikuláš 
22. 9. #5 MSDH Malino Brdo Malino, Brdo 22. 9. 9. kolo - Detská tour Petra Sagana, Košice (Slovensko) 
28. 9. Športservis Bratislavský MTB maratón, Bratislava - Rača 
OKTÓBER 2019 
5. - 6. 10. Slovenský pohár BMX - 12. a 13. kolo, Košice 
6. 10. 5. kolo - Slovenský pohár Enduro, Stará Ľubovňa 
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16. FOTO: Banskobystričania vrátili Košiciam požičané a vrátili sa na prvé 

miesto 
[08.04.2019; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; foto: Ivan Golembiovský] 

 
https://bbonline.sk/foto-banskobystricania-vratili-kosiciam-pozicane-a-vratili-sa-na-prve-miesto/ 

 
 

V nedeľu sa hralo na Štiavničkách ďalšie kolo 1. ligy mužov. Skupina o 1. – 6. miesto je nesmierne vyrovnaná. 
Domáci Banskobystričania privítali Košice, ktorým mali čo vracať. V 3. kole totiž prehrali na východe Slovenska o 
18 bodov. V domácom drese sa po dlhšej zdravotnej prestávke objavil Maroš Rendla. 

Prvú štvrtinu začali domáci basketbalisti agresívne, v 5. minúte po trojke Haviara si zobral hosťujúci tréner 
oddychový čas a na výsledkovej tabuli svietilo skóre 20:6. Do tohto momentu banskobystrickí basketbalisti 
premenili štyri trojbodové koše (Šoltés, Minárik a dvakrát Haviar). Ani po time oute sa obraz hry nezmenil, prvá 
štvrtina sa skončila jasným víťazstvom domácich basketbalistov 29:15. 

Aj v druhej štvrtine pokračovali Bystričania v nastavenom trende, keď sa za tri body trafil Siládi a dvakrát 
Muránsky. Pod košom sa presadzovali Rozim s Vojtekom. Polčasový výsledok napovedal, že by dnes mohla 
padnúť aj populárna stovka. 

Po polčasovej prestávke však domáci nepokračovali v rovnakej hre a prispôsobili sa Košičanom. V tretej 
štvrtine zaznamenal prvé body aj Maroš Rendla, hostia sa však nevzdávali a znížili rozdiel v skóre na 15 bodov. V 
poslednej časti hry sa presadzoval pod košom hlavne Vojtek a hlavne jeho zásluhou bol konečný rozdiel 20-
bodový. 

1.liga mužov – skupina o 1. – 6. miesto – 8. kolo – Banská Bysstrica 
ŠKP BBC Banská Bystrica vs. KB Slávia TU Košice 87:67 (53:31) 
Štvrtiny: 29:15, 24:16, 14:21, 20:15, fauly: 14 – 12, TH: 12/9 – 17/11, trojky: 8 – 1 
Body za ŠKP BBC Banská Bystrica: Vojtek 25, Rozim 16, Haviar 13, Muránsky 12, Šoltés 6, Minárik 6, 

Koczkáš 4, Siládi 3, Rendla 2, Kotorík 0. 
Body za KB Slávia TU Košice: Tchúr 16, Medvecký 14, Schreiber 9, Járay 9, Fabrici 9, Duda 6, Hegeduš 4, 

Feďák 0. 
Pozápasové hodnotenie 
Jozef Lovik (tréner ŠKP BBC Banská Bystrica): “Začiatok zápasu sa hostia zónovou obranou snažili 

spomaľovať hru, čo sa im darilo len chvíľu. Po rýchlom prechode a prečíslení obrany sme získali pohodlný 
náskok. Do prestávky sa nám ho podarilo ešte zvýšiť na 22 bodov. V druhom polčase sme sa uspokojili a 
udržiavali dvojciferný bodový rozdiel. S Marošom Rendlom sme sa dohodli, že ho budeme citlivo zapájať do hry, 
vrátil sa ďalší hráč do rotácie, čo je dobré pred koncom súťaže a final four.” 

Ďalšie výsledky 1.ligy mužov: 
VŠEMvs KArlovka Bratislava „B“ vs. Academic ŽU Žilina 104:87 (49:32) 
MŠK BK Žiar nad Hronom vs. BK ŠKP Štart Bratislava 
Priebežná tabuľka 1. ligy mužov skupiny o 1.-6. miesto 2018/19: 
P

or. 
Družstvo Zá

pasy 
V

ýhry 
Pr

ehry 
Skór

e 
Ro

zdiel 
B

ody 
1

. 
ŠKP BBC Banská Bystrica 8 5 3 632 : 

585 
47 1

3 
2

. 
VŠEMvs Karlovka 

Bratislava B 
8 5 3 664 : 

674 
-10 1

3 
3

. 
Academic ŽU Žilina 8 4 4 682 : 

698 
-16 1

2 
4

. 
BK ŠKP Štart Bratislava 7 4 3 606 : 

581 
25 1

1 
5

. 
KB Slávia TU Košice 8 2 6 553 : 

571 
-18 1

0 
6

. 
MŠK BK Žiar nad Hronom 7 3 4 492 : 

520 
-28 9 

Najbližší zápas odohrajú naši basketbalisti v nedeľu 14. apríla na palubovke Žiaru nad Hronom a v poslednom 
kole privítajú v nedeľu 28. apríla o 18.00 hod Žilinu. 

Výsledkový sumár mládeže: 
Mladší minižiaci: ŠKP BBC Banská Bystrica vs. MBA Prievidza 20:71 (8:48) 
Starší žiaci: BK Pezinok vs. ŠKP BBC Banská Bystrica 64:69 
Juniori: ŠKP BBC Banská Bystrica vs. KB Slávia TU Košice 58:72 (34:32) 
ŠKP BBC Banská Bystrica vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 102:64 (57:36) 

Share 
Fotogaléria 

https://bbonline.sk/foto-banskobystricania-vratili-kosiciam-pozicane-a-vratili-sa-na-prve-miesto/
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17. Hlavným cieľom Ravasza bola vlani integrácia rómskych komunít 
[08.04.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22094444/hlavnym-cielom-ravasza-bola-vlani-integracia-romskych-komunit.html 

 
 

Kľúčovou pre rómske komunity za rok 2018 je aj účasť na príprave legislatívy. 
BRATISLAVA. Aktivity na integráciu rómskych komunít boli kľúčové v činnosti splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske komunity Ábela Ravasza a jeho úradu. 
Splnomocnenec sa zameral najmä na presadzovanie opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, ochrany 

zdravia a bývania Rómov. 
Vyplýva to zo Správy o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2018. 
Správou, ktorú vypracoval Ravaszov úrad a predkladá ministerka vnútra Denisa Saková, sa budú ministri 

zaoberať na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove. 
Dôraz na predškolské vzdelávanie 
Ako sa uvádza v správe, splnomocnenec svoju pozornosť zameral hlavne na zvyšovanie úrovne 

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, na rozvoj inkluzívneho vzdelávania 
najmä v základných školách či zlepšenie podmienok rozvoja sociálnej práce a rozšírení siete terénnych 
sociálnych pracovníkov. 

Venoval sa aj začleňovaniu Rómov na pracovný trh, ako aj vytváraniu podmienok pre pokračovanie projektu 
miestnych občianskych poriadkových služieb. 

Kľúčovou bola aj účasť splnomocnenca na príprave legislatívnych a nelegislatívnych aktov, ktoré umožňovali 
precizovať, moderovať alebo novelizovať príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov či 
prijímať zásadné opatrenia sociálnej politiky vládou SR v súvislosti s integráciou Rómov. 

Splnomocnenec aktívne a iniciatívne presadzoval opatrenia na účinné uplatňovanie antidiskriminačných 
predpisov a programov. 

Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia 
Správa zároveň konštatuje plnenie stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 či zabezpečovania úloh 

splnomocnenca v rámci nového programového obdobia európskej solidárnej pomoci 2014 – 2020. 
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity má postavenie poradného orgánu vlády SR pre problematiku 

rómskych komunít. 
Prečítajte si tiež:Kiska hostil v Prezidentskom paláci rómske deti 
Podieľa sa na tvorbe, realizácii a koordinácii politík Európskej únie, vlády SR, ako aj politík na regionálnej a 

komunálnej úrovni. 
V rámci svojej pôsobnosti sa zameriava na realizáciu systémových opatrení na zlepšenie sociálno-

ekonomického postavenia rómskych komunít. 
Na Slovensku úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich pracovísk v lokalitách: Banská 

Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a 

Svidník. 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Spišská zažila milé momenty: Na jednom pódiu bolo v akcii vyše 100 

škôlkarov 
[08.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/spisska-zazila-mile-momenty-na-jednom-podiu-bolo-v-akcii-vyse-100-
skolkarov-327531 

 
 

Roztomilé chvíle v podaní tých najmenších. Predškoláci zo Spišskej Novej Vsi potešili svojimi vystúpeniami 

prítomných divákov. 
Sobotné dopoludnie patrilo našim najmenším. Sála v kultúrnom dome Mier v Spišskej Novej Vsi sa zaplnila, 

aby si rodičia, starí rodičia či príbuzní vychutnali pravidelné podujatie s názvom Poďme spolu do kola. To bolo 
zorganizované Spoločnosťou pre predškolskú výchovu. 

„Naše podujatie má dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí aj jeho trinásty ročník. Tento rok sa ho zúčastnilo desať 
materských škôl zo Spišskej Novej Vsi a na pódiu vystúpilo 120 predškolákov,“ ozrejmila pre Spišskú 24 Anna 

Samončíková, riaditeľka Materskej školy E. M. Šoltésovej. 

https://domov.sme.sk/c/22094444/hlavnym-cielom-ravasza-bola-vlani-integracia-romskych-komunit.html
https://spisska.dnes24.sk/spisska-zazila-mile-momenty-na-jednom-podiu-bolo-v-akcii-vyse-100-skolkarov-327531
https://spisska.dnes24.sk/spisska-zazila-mile-momenty-na-jednom-podiu-bolo-v-akcii-vyse-100-skolkarov-327531


Ako dodala, podujatie sa koná vždy v apríli. Každá materská škola sa predstavila so svojim číslom. „Téma nie 
je zadaná, lebo naše pani učiteľky sú veľmi kreatívne a každý rok veľmi milo prekvapia,“ doplnila s tým, že diváci 
si môžu pozrieť malú ukážku práce práve prostredníctvom tejto tradície. 

V pestrom programe tak ukázali deti vskutku zaujímavé vystúpenia a na malú chvíľu sa premenili na 
tanečníkov, žabky či kovbojov. Plná sála ich zakaždým odmenila veľkým potleskom aj niekoľkokrát počas 
vystúpenia. 

Viac už uvidíte prostredníctvom video aj fotogalérie.. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Slovenský raj navštívilo v zime viac turistov, v Tatrách vyhľadávali najmä 

vysokohorské chaty 
[08.04.2019; webnoviny.sk; Regionálne správySlovenskoRegionálne správy z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/slovensky-raj-navstivilo-v-zime-viac-turistov-v-tatrach-vyhladavali-najma-
vysokohorske-chaty/ 

 
 

2 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
POPRAD 8. apríla (WebNoviny.sk) – Počas tohtoročnej zimy zavítalo denne do roklín Slovenského kraja 241 

osôb. Oproti minuloročnej zime je to síce 60-percentný nárast návštevnosti, no v porovnaní s letom, keď zrátali v 
roklinách Raja takmer 4 500 turistov denne, je to priepastný rozdiel. 

V zime navyše chodili do Raja viac-menej iba Slováci. Vyplýva to zo štatistík zverejnených Správou 
Národného parku (NP) Slovenský raj. 

Zima v Slovenskom Raji z pohľadu návštevnosti národného parku výrazne zaostáva za hlavnou letnou 
turistickou sezónou. Okrem ferraty Kyseľ sú pritom všetky rokliny sprístupnené celoročne. 

Ako uviedol pre agentúru SITA Tomáš Dražil – riaditeľ Správy NP Slovenský raj, v roklinách si počas zimy 
prídu na svoje skôr zdatnejší turisti, čo môže byť jedným z faktorov nižšej návštevnosti. 

„Treba si však uvedomiť, že návštevníci Slovenského Raja tu aj počas zimy nájdu lokality vhodné pre menej 
zdatnejších turistov,“ povedal Dražil. 

Návštevnosti zimného Slovenského Raja podľa Dražila nebráni ani nový návštevný poriadok, v ktorom pribudli 
nové lokality na ľadolezenie či korčuľovanie v Prielome Hornádu – najväčšia zimná atrakcia, ktorej však 
tohtoročná zima nepriala a Hornád nezamrzol. Slovenský raj tiež poskytuje mnoho možností na bežecké i 
zjazdové lyžovanie. 

Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie Cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Zuzana Záborská 
uviedla pre agentúru SITA, že na rozvoji zimného turizmu začali intenzívnejšie pracovať pred dvoma rokmi. 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus s cieľom zvýšenia dostupnosti 
stredísk pilotne spustila túto zimu Ľadový expres, zaviedli Turistickú kartu Slovenský raj & Spiš s množstvom 
zliav, aktualizovali Zimného sprievodcu, tiež propagovali zimu v Slovenskom Raji krátkym videom. 

Minulú aj túto zimnú sezónu vozil návštevníkov do zimných centier Grajnár, Mlynky Gugeľ a Mlynky – Biele 
vody autobus, ktorý je už súčasťou verejných autobusových poriadkov. Štyri roky dozadu to bol Ski bus. 

Nemalé prostriedky podľa riaditeľky každým rokom OOCR Slovenský Raj & Spiš vkladá do značenia a úpravy 
bežeckých lyžiarskych tratí Grajnár, Mlynky – Biele vody a v destinácii túto zimu pribudol tiež nový bežkársky 
areál Dobšinská ľadová jaskyňa. 

V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, ktoré je členom OOCR Slovenský Raj & Spiš, by v horizonte 

dvoch až troch rokov chceli dobudovať športový areál Grajnár, čo znamená komplexnú obnovu značenia a úpravy 
tratí, vybudovanie parkoviska, dobudovania technického a materiálneho vybavenia úpravy tratí a informačného a 
sociálneho zázemia vrátane cieleného marketingu. 

„Zvažujeme tiež zorganizovanie zimného podujatia, ktoré by mohlo byť atrakciou pre návštevníka. Verím, že 
aj vďaka týmto aktivitám sa nám pomaly rozbiehajúci zimný turizmus v Slovenskom Raji podarí naštartovať,“ 
uzavrela Zuzana Záborská. 

Situácia v Tatranskom národnom parku (TANAP) je trochu iná. Tam bývajú cieľovou destináciou turistov v 
zimných mesiacoch predovšetkým vysokohorské chaty, ku ktorým vedú aj počas zimy sprístupnené turistické 
chodníky. 

Oficiálne štatistiky návštevnosti TANAP počas zimy nie sú, nakoľko sčítanie turistov sa robí len počas letnej 
turistickej sezóny, keď denná návštevnosť je vyše 20-tisíc turistov. 

Daniela Ševčíková zo Zámkovského chaty uviedla pre agentúru SITA, že v zime, keďže sa skôr stmieva, je 
návštevnosť nižšia a odvíja sa hlavne od počasia. Podobné skúsenosti majú aj na iných tatranských chatách. 

https://www.webnoviny.sk/slovensky-raj-navstivilo-v-zime-viac-turistov-v-tatrach-vyhladavali-najma-vysokohorske-chaty/
https://www.webnoviny.sk/slovensky-raj-navstivilo-v-zime-viac-turistov-v-tatrach-vyhladavali-najma-vysokohorske-chaty/


Na Téryho chate majú víkendy obsadené celoročne, pracovné dni je návštevnosť nižšia. Marcela Štefániková 
z Majlátovej chaty na Popradskom plese uviedla pre agentúru SITA, že zima je z pohľadu návštevnosti o čosi 
slabšia. 

„Keď je pekné počasie, návštevnosť sa pohybuje na úrovni zhruba 80 percent počtu turistov v letných 
mesiacoch,“ doplnila chatárka, podľa ktorej túto zimu zaznamenali nárast počtu návštevníkov. 

V roku 2017 bola letná denná návštevnosť NP Slovenský raj 4 889 osôb, zimná 138 a ročná 621 115 osôb. 
Celková návštevnosť parku v roku 2018 bola nižšia ako rok predtým, a to 569 281 osôb. Letná denná 
návštevnosť bola 4 460 osôb a zimná 143 osôb. 

Denná návštevnosť v zime v roku 2019 bola 241 osôb, z toho 91,7 percenta tvorili Slováci. Ferrata Kyseľ, 
ktorá je sprístupnená štyri a pol mesiaca si udržiava vyše desaťtisícovú návštevnosť. 
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20. Fotografi z rožňavského okresu ukážu svoju tvorbu: Ich práce posúdila 

odborná porota 
[08.04.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 
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Zostaveniu výstavy predchádzalo vyhodnotenie prác odbornou porotou pod vedením fotografa a lektora 
Miroslava Zaťka z Banskej Bystrice. 

Celoštátne postupové súťaže neprofesionálnej tvorby v oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti vyhlásilo už 
tradične Národné osvetové centrum začiatkom tohto roka. Regionálne kolo súťaže autorskej tvorby amatérskych 
fotografov rožňavského okresu AMFO 2019 bude uzavreté vyhodnotením a otvorením výstavy najúspešnejších 
prác. 

Ako informovala Anežka Kleinová, Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, pozýva v pondelok 8. apríla 2019 o 17.00 do Domu tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, 
Rožňava) na slávnostnú vernisáž. Verejnosti sa predstaví svojou tvorbou 24 z 29 súťažiacich autorov v troch 
vekových kategóriách, ktorí prihlásili do súťaže rovnú stovku čiernobielych a farebných fotografií. 

„Zostaveniu výstavy predchádzalo vyhodnotenie prác odbornou porotou pod vedením fotografa a lektora 
Miroslava Zaťka z Banskej Bystrice. Prihlásení autori sa zúčastnili aj odborných rozborových seminárov, ktoré 
slúžia na zvyšovanie umeleckej a technickej úrovne tvorby. Konali sa vďaka verejným zdrojom Fondu na podporu 
umenia,“ spresnila Kleinová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. 

Podľa jej slov, porota posúdila práce z technického a umeleckého hľadiska. Najlepšie z nich postúpili do 
krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi 6. júna 2019. V prípade, že uspejú v konkurencii 

prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni. 
Výstava bude prístupná v sále Domu tradičnej kultúry Gemera do 26. 4. 2019. Vstup na výstavu je voľný. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. Šansóny a iné piesne - Müller, Kocáb a Soukup vyrazia spolu na turné 
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Richard Müller, spevák Michael Kocáb a skladateľ a hudobník Ondřej Soukup vyrazia na spoločné turné s 
názvom Šansóny. Autor: Ivo Kiapeš 

Na koncerty vo vyše tridsiatich mestách na Slovensku a v Česku sa už priebežne pripravujú. 
Slovenský spevák Richard Müller, český hudobný skladateľ a spevák Michael Kocáb a skladateľ a hudobník 

Ondřej Soukup potešia na pripravovanom spoločnom turné s názvom Šansóny a iné piesne fanúšikov a fanúšičky 
popri mnohých ďalších aj skladbami ako S cizí ženou v cizím pokoji (1989), Rozeznávám (1988), V penziónu svět 
(1988) či Milovať teba (1998). „Osobne mám na tieto pesničky krásne spomienky a patria k mojim obľúbeným. 
Šansóny ma bavia a teším sa, že sa ľuďom páčia. Ešte ich trochu upravíme špeciálne pre toto turné a som 
zvedavý, ako to vypáli,“ vyjadril sa Richard Müller. 

https://roznava.dnes24.sk/fotografi-z-roznavskeho-okresu-ukazu-svoju-tvorbu-ich-prace-posudila-odborna-porota-327553
https://roznava.dnes24.sk/fotografi-z-roznavskeho-okresu-ukazu-svoju-tvorbu-ich-prace-posudila-odborna-porota-327553
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/508254-sansony-a-ine-piesne-muller-kocab-a-soukup-vyrazia-spolu-na-turne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/508254-sansony-a-ine-piesne-muller-kocab-a-soukup-vyrazia-spolu-na-turne/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Nácvik a príprava turné, v rámci ktorého zavítajú na jeseň do viac ako tridsiatich slovenských a českých miest, 
si podľa jeho slov vyžaduje značné úsilie. „Už sa pripravujeme, aj keď máme zdanlivo dosť času. Čaká ma 
náročná pracovná jar aj leto, ale chcem, aby to potom na jeseň bolo čo najlepšie,“ poznamenal spevák. 

Termíny slovenskej časti turné Šansóny a iné piesne: 
23. septembra – Dom kultúry Liptovský Mikuláš 
24. septembra – Kultúrny dom Andreja Hlinku, Ružomberok 
25. septembra – Kino Strojár, Martin 
27. septembra – Divadlo Actores, Rožňava 
28. septembra – Kino Apollo, Lučenec 
29. septembra – Športová hala Dukla na Štiavničkách, Banská Bystrica 
7. októbra – Mestské kultúrne stredisko Senica 
8. októbra – Holiday Inn, Trnava 
9. októbra – Estrádna hala PKO, Nitra 
11. októbra – Cisársko-kráľovská historická Jazdiareň, Nové Zámky 
12. októbra – Mestská športová hala, Komárno 
13. októbra – Hant Aréna, Bratislava 
18. novembra – Športová hala City Nike Arena, Prievidza 
19. novembra – Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom 
20. novembra – Dom umenia, Piešťany 
23. novembra – Dom odborov Žilina 
24. novembra – Mestská športová hala, Trenčín 
2. decembra – Kino Scala, Prešov 
3. decembra – Dom Kultúry Poprad 
4. decembra – Športová hala, Spišská Nová Ves 

7. decembra – Mestské kultúrne stredisko Michalovce 
8. decembra – Spoločenský Pavilón, Košice 
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22. Kulisy z Perinbaby 2 začnú búrať 
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Planina červenkastej farby. A loď na kolieskach. Alebo schody, ktoré nikam nevedú. Dom, ktorý má iba 
zaujímavú fasádu a za ňou je vlastne nič. Okná sa nedajú otvoriť, za nimi je natiahnutý čierny igelit. Ešte pred 
niekoľkými dňami sa v odkalisku pri Markušovciach nakrúcalo pokračovanie legendárnej rozprávky Perinbaba 2. 

VIDEO: Boli sme sa pozrieť na miesta, kde Juraj Jakubisko nakrúcal pokračovanie legendárnej rozprávky 
Perinbaba2. Čochvíľa ich totiž zbúrajú… 

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
Dnes drevené kulisy čakajú na zbúranie. Hoci sa už začali šíriť klebety, že Jakubiskovci svoje kulisy nechali 

napospas a rozkrádajú ich najmä miestni osadníci. „Boli tu ešte minulý týždeň niečo nakrúcať, trvalo to dva dni. 
Bol tu štáb, množstvo ľudí, takže je tam trochu neporiadok. Je však už dohodnutá firma, ktorá všetko uprace a už 
tento týždeň sa fiktívne mestečko začne búrať,“ uviedol pre Pravdu zdroj z prostredia filmárskeho štábu. 

Sám režisér Juraj Jakubisko si ako miesto nakrúcania vybral pre bežných ľudí zakázané odkalisko v blízkosti 
bývalého priemyselného závodu na spracovanie železnej rudy v Markušovciach v okrese Spišská Nová Ves. 

Pripomína totiž piesočnatú pláž. Ak by túto lokalitu filmári nenašli, v zálohe mali Mostecko v Českej republike. Na 
nakrúcaní pri Markušovciach okrem hercov účinkovali aj komparzisti z blízkych obcí. Možno aj to prispelo k vzniku 
fámy, ktorá sa šíri v posledných dňoch. 

Kulisy z filmu Perinbaba 2. Autor: Robo Hakl, Pravda 
Minulý týždeň sa nakrúcala kráľovská hostina. V súčasnosti kulisy stráži súkromná bezpečnostná služba. Jej 

pracovník uviedol, že si mestečko chodia ľudia fotografovať. Búranie však potvrdila aj producentka Deana 
Horváthová-Jakubisková. „Je mi to ľúto, no kulisy sa nedajú donekonečna strážiť,“ uviedla. 

Celý film sa nakrúcal na Spiši 
Jakubisko na Spiši nakrúcal takmer celý film. Vraj tam našiel všetko, čo pre rozprávku potreboval. A navyše, 

splnil tak manželkinu podmienku, že všetky exteriéry sa musia nachádzať v okruhu tridsiatich kilometrov. 
Prvú časť kultovej rozprávky mohli diváci vidieť v roku 1985. Pokračovanie sa začína tam, kde sa skončil 

pôvodný príbeh. Pri veternom mlyne, ktorý postavil Jakub. Z hercov bude hrať v pokračovaní len Petra Kolevská-
Vančíková, ktorá predstavuje Alžbetku. Tentoraz je však už matkou 14-ročného Lukáša v podaní mladého herca 
Lukáša Frlajsa. Ten sa podobne ako jeho otec Jakub vyberie do sveta hľadať šťastie a lásku. Aj v tomto prípade 
na neho bude dávať pozor Perinbaba a na plátno sa vráti známa herečka Giuletta Masina. Hoci je talianska diva 
už 25 rokov po smrti, režisérovi pri jej „oživení“ pomôžu najnovšie filmárske technológie a počítačovú grafiku 
využijú vo viacerých scénach. 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/508285-kulisy-z-perinbaby-2-zacnu-burat/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/508285-kulisy-z-perinbaby-2-zacnu-burat/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


V pokračovaní Perinbaby sa objavia herci Ivan Romančík, René Štúr, Dan Nekonečný, Klára Cibulová. Česká 
herečka Sabina Skalická bude predstavovať mladú „Zubatú“. Štáb tvorila viac ako stovka ľudí a vo filme si zahrá 
aj vyše 170 komparzistov. 

Filmovanie sa začalo v drevenom kostole v Kežmarku, kde sa aj pred tridsiatimi rokmi nakrúcali niektoré 
scény Perinbaby. Okrem odkaliska v Markušovciach sa rozprávka nakrúcala aj v Gelnici, kde využili filmári 
exteriéry pri kostole a kamennom moste a interiér Baníckeho múzea. Diváci uvidia aj okolie Spišskej Novej Vsi 

či Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. 
Kým v prvom diele hudbu pripravil Peter Hapka, teraz sa o ňu postarajú známi českí skladatelia Ondrej 

Soukup a Jan Jirásek. 
Filmárov okradli 
Nakrúcanie malo aj nepríjemnú udalosť, keď filmovému štábu počas večere z penziónu v Spišských 

Tomášovciach zmizli z izieb veci v hodnote takmer 19-tisíc eur. Policajtom sa podarilo zlodejov odhaliť rýchlo a 
vypátrali až 95 percent ukradnutých vecí. Z krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody 
spáchaného formou spolupáchateľstva vyšetrovateľ obvinil až 15-krát súdne trestaného 38-ročného Radoslava, 
23-ročného Andreja, ktorý bol už 2-krát súdne trestaný, a 29-ročného Tomáša, ktorý bol odsúdený trikrát. 

Rozprávku by mohli uvidieť diváci na Vianoce 2019. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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23. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú repertoár 

spoločného turné! 
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„S cizí ženou v cizím pokoji“, „Rozeznávam“, „V penziónu svět“, či „Milovať teba“. Tak aj tieto piesne by mali 
zaznieť na turné „Šansóny a iné piesne“, ktoré spojilo trojicu legiend česko-slovenskej hudobnej scény. 
Nádherných piesní majú títo hudobníci veľmi veľa a tak sa naozaj ťažko vyberá, ale na týchto štyroch sa už 
zhodli. 

Richarda označujú za jedného z najlepších šansoniérov v krajine, Michael Kocáb má na konte takisto niekoľko 
šansónových hitov a Ondřej Soukup ako jeden z najkvalitnejších skladateľov v tomto priestore im bude dokonale 
sekundovať. Nenechajte si to ujsť, turné sa začína 23.9.2019. 

Trojica, ktorá bezpochyby patrí k tomu najkvalitnejšiemu na česko-slovenskej hudobnej scéne. Richard Müller, 
Michael Kocáb a Ondřej Soukup len nedávno oznámili, že idú na spoločné turné a už majú aj čiastočne 
vyskladaný repertoár koncertov. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hity, ale aj na menej známe skladby. 

„Určite zahráme „S cizí ženou v cizím pokoji“, „Rozeznávam“, „V penziónu svět“, ale tiež „Milovať teba“. 
Osobne mám na tieto pesničky krásne spomienky a patria k mojim obľúbeným. Šansóny ma bavia a teším sa, že 
sa ľuďom páčia. Ešte ich trochu upravíme špeciálne pre toto turné a som zvedavý, ako to vypáli,“ vraví Richard 
Müller. 

Trojica spolu absolvuje vyše 30 koncertov po Česku a Slovensku. Všetci sa zhodujú, že i keď to bude 
mimoriadne náročné, veľmi sa na spoločné turné tešia. 

„Už sa pripravujeme, aj keď máme zdanlivo dosť času. Nácvik a príprava si vyžaduje značné úsilie. Čaká ma 
náročná pracovná jar aj leto, ale chcem, aby to potom na jeseň bolo čo najlepšie,“ uzavrel Richard Müller. 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup štartujú turné už 23.9.2019 v Liptovskom Mikuláši. Lístky sa 
dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk a v miestnych pokladniach. 

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup 
Šansóny a iné piesne 
23.9. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry 
24.9. RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku 
25.9. MARTIN - Kino Strojár 
27.9. ROŽŇAVA - Divadlo Actores 
28.9. LUČENEC - Kino Apollo 
29.9. BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na Štiavničkách 
7.10. SENICA - Mestské kultúrne stredisko 
8.10. TRNAVA - Holiday Inn 
9.10. NITRA - Estrádna sála PKO 
11.10. NOVÉ ZÁMKY- Cisársko-kráľovská historická jazdiareň 
12.10. KOMÁRNO - Mestská športová hala 
13.10. BRATISLAVA - Hant Aréna 
18.11. PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena 
19.11. ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum 

https://www.topky.sk/cl/1000991/1785303/Richard-Muller--Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-repertoar-spolocneho-turne-
https://www.topky.sk/cl/1000991/1785303/Richard-Muller--Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-repertoar-spolocneho-turne-


20.11. PIEŠŤANY - Dom umenia 
23.11. ŽILINA - Dom odborov 
24.11. TRENČÍN - Mestská športová hala 
02.12. PREŠOV - Kino Scala 
03.12. POPRAD - Dom Kultúry 
04.12. SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Športová hala 

07.12. MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko 
08.12. KOŠICE - Spoločenský Pavilón 
- reklamná správa - 
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24. Boj o čelo tabuľky pokračuje: Ženy FK Poprad uhrali v derby len bezgólovú 
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Do jarnej časti vstúpili už aj futbalistky FK Poprad. Ich cieľ je najvyšší, chcú postúpiť do baráže o prvú ligu. 
Popradské futbalistky mali pred zápasom so Spišskou Novovu Vsou ambíciu vyhrať a posunúť sa v tabuľke 

pred Spišiačky. Jarné počasie prilákalo na futbal viacero divákov z Popradu aj Spišskej Novej Vsi, ale gól 

fanúšikovia ženského futbalu v tomto derby nakoniec nevideli. Popradčanky mali loptu v držaní častejšie, ale tých 
pár šancí, ktoré si vypracovali, nedokázali premeniť. To sa im mohlo vypomstiť, lebo Spišiačky mali síce šancí 
menej, ale boli o to väčšie. 

Po bezgólovom derby majú obidva tímy po 20 bodov (FK Poprad má zápas k dobru) a tak boj o prvé miesto a 
prvoligovú baráž bude pokračovať medzi FK Poprad a FK NOVES Spišská Nová Ves aj naďalej. 

Dávid Farkašovský, tréner Spišskej Novej Vsi: “Poprad bol o trošku lepší. U nás zvíťazilo srdiečko. S 

remízou sme spokojní a ideme ďalej.” 
Jana Sedláková, kapitánka Popradu: “Chýbala nám váčšia agresivita v zakončení, možno aj kúsok šťastia. 

Snažili sme sa streliť gól, ale nepodarilo sa nám to. Pred nami je ešte dostatok zápasov, v ktorých musíme 
bodovať naplno a dáme do toho všetko, čo bude v naších silách.” 

Slavomír Šoltýs, tréner Popradu: “Chceli sme zúročiť to, čo sme natrénovali v príprave. V príprave sme 
odohrali výborné zápasy s kvalitnejšími súpermi, ako bola dnes Spišská. Dostali sme sa do šancí, ale nevužili 
sme ich. Nepodarilo sa nám streliť gól a tak nemôžeme vyhrať. Teraz nás to zamrzí, ale ideme ďalej.” 

FK Poprad – FK NOVES Spišská Nová Ves 0:0 

FK Poprad: Králiková J., Prachniarová, Vinceková, Kredatusová, Šlahorová, Sedláková ©, Králiková E., 
Dovalová, Osipčáková (Sabová), Malá, Spielmannová (Davidová) 

FK NOVES SPišská Nová Ves: Vargová, Stredná, Polláková, Harnuboglu S., Harnuboglu M.T., Kravcová, 

Augustinová, Valancová, Svitanová (Molnárová), Dzurilová, Boguská (C) 
Zdroj: poprad.dnes24.sk 
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25. FOTO+VIDEO: Banskobystričania vrátili Košiciam požičané a vrátili sa na 

prvé miesto 
[08.04.2019; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; foto: Ivan Golembiovský] 

 
https://bbonline.sk/foto-banskobystricania-vratili-kosiciam-pozicane-a-vratili-sa-na-prve-miesto/ 

 
 

V nedeľu sa hralo na Štiavničkách ďalšie kolo 1. ligy mužov. Skupina o 1. – 6. miesto je nesmierne vyrovnaná. 
Domáci Banskobystričania privítali Košice, ktorým mali čo vracať. V 3. kole totiž prehrali na východe Slovenska o 
18 bodov. V domácom drese sa po dlhšej zdravotnej prestávke objavil Maroš Rendla. 

Prvú štvrtinu začali domáci basketbalisti agresívne, v 5. minúte po trojke Haviara si zobral hosťujúci tréner 
oddychový čas a na výsledkovej tabuli svietilo skóre 20:6. Do tohto momentu banskobystrickí basketbalisti 
premenili štyri trojbodové koše (Šoltés, Minárik a dvakrát Haviar). Ani po time oute sa obraz hry nezmenil, prvá 
štvrtina sa skončila jasným víťazstvom domácich basketbalistov 29:15. 

https://poprad.dnes24.sk/boj-o-celo-tabulky-pokracuje-zeny-fk-poprad-uhrali-v-derby-len-bezgolovu-remizu-327483
https://poprad.dnes24.sk/boj-o-celo-tabulky-pokracuje-zeny-fk-poprad-uhrali-v-derby-len-bezgolovu-remizu-327483
https://bbonline.sk/foto-banskobystricania-vratili-kosiciam-pozicane-a-vratili-sa-na-prve-miesto/


Aj v druhej štvrtine pokračovali Bystričania v nastavenom trende, keď sa za tri body trafil Siládi a dvakrát 
Muránsky. Pod košom sa presadzovali Rozim s Vojtekom. Polčasový výsledok napovedal, že by dnes mohla 
padnúť aj populárna stovka. 

Po polčasovej prestávke však domáci nepokračovali v rovnakej hre a prispôsobili sa Košičanom. V tretej 
štvrtine zaznamenal prvé body aj Maroš Rendla, hostia sa však nevzdávali a znížili rozdiel v skóre na 15 bodov. V 
poslednej časti hry sa presadzoval pod košom hlavne Vojtek a hlavne jeho zásluhou bol konečný rozdiel 20-
bodový. 

1.liga mužov – skupina o 1. – 6. miesto – 8. kolo – Banská Bysstrica 
ŠKP BBC Banská Bystrica vs. KB Slávia TU Košice 87:67 (53:31) 
Štvrtiny: 29:15, 24:16, 14:21, 20:15, fauly: 14 – 12, TH: 12/9 – 17/11, trojky: 8 – 1 
Body za ŠKP BBC Banská Bystrica: Vojtek 25, Rozim 16, Haviar 13, Muránsky 12, Šoltés 6, Minárik 6, 

Koczkáš 4, Siládi 3, Rendla 2, Kotorík 0. 
Body za KB Slávia TU Košice: Tchúr 16, Medvecký 14, Schreiber 9, Járay 9, Fabrici 9, Duda 6, Hegeduš 4, 

Feďák 0. 
Pozápasové hodnotenie 
Jozef Lovik (tréner ŠKP BBC Banská Bystrica): “Začiatok zápasu sa hostia zónovou obranou snažili 

spomaľovať hru, čo sa im darilo len chvíľu. Po rýchlom prechode a prečíslení obrany sme získali pohodlný 
náskok. Do prestávky sa nám ho podarilo ešte zvýšiť na 22 bodov. V druhom polčase sme sa uspokojili a 
udržiavali dvojciferný bodový rozdiel. S Marošom Rendlom sme sa dohodli, že ho budeme citlivo zapájať do hry, 
vrátil sa ďalší hráč do rotácie, čo je dobré pred koncom súťaže a final four.” 

Ďalšie výsledky 1.ligy mužov: 
VŠEMvs KArlovka Bratislava „B“ vs. Academic ŽU Žilina 104:87 (49:32) 
MŠK BK Žiar nad Hronom vs. BK ŠKP Štart Bratislava 
Priebežná tabuľka 1. ligy mužov skupiny o 1.-6. miesto 2018/19: 
P

or. 
Družstvo Zá

pasy 
V

ýhry 
Pr

ehry 
Skór

e 
Ro

zdiel 
B

ody 
1

. 
ŠKP BBC Banská Bystrica 8 5 3 632 : 

585 
47 1

3 
2

. 
VŠEMvs Karlovka 

Bratislava B 
8 5 3 664 : 

674 
-10 1

3 
3

. 
Academic ŽU Žilina 8 4 4 682 : 

698 
-16 1

2 
4

. 
BK ŠKP Štart Bratislava 7 4 3 606 : 

581 
25 1

1 
5

. 
KB Slávia TU Košice 8 2 6 553 : 

571 
-18 1

0 
6

. 
MŠK BK Žiar nad Hronom 7 3 4 492 : 

520 
-28 9 

Najbližší zápas odohrajú naši basketbalisti v nedeľu 14. apríla na palubovke Žiaru nad Hronom a v poslednom 
kole privítajú v nedeľu 28. apríla o 18.00 hod Žilinu. 

Výsledkový sumár mládeže: 
Mladší minižiaci: ŠKP BBC Banská Bystrica vs. MBA Prievidza 20:71 (8:48) 
Starší žiaci: BK Pezinok vs. ŠKP BBC Banská Bystrica 64:69 
Juniori: ŠKP BBC Banská Bystrica vs. KB Slávia TU Košice 58:72 (34:32) 
ŠKP BBC Banská Bystrica vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 102:64 (57:36) 

Share 
Fotogaléria 
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26. Máte už plány na tento týždeň? V našom meste budú aj takéto atraktívne 

akcie… 
[08.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/mate-uz-plany-na-tento-tyzden-v-nasom-meste-budu-aj-taketo-atraktivne-akcie-
327501 

 
 

Odštartoval ďalší aprílový týždeň a my vám prinášame tipy na akcie, ktoré sa počas neho uskutočnia práve v 
Spišskej a o ktorých je dobré vedieť. 

Kandráčovci 
8. apríla 2019 o 16:30, Dom kultúry Mier 
Hneď v úvode pracovného týždňa sa môžu priaznivci ľudovej hudby tešiť koncertnému vystúpeniu známej 

hudobnej skupiny Kandráčovci. Kapela odohrá v pondelok dokonca dva koncerty a to o 16:30 a o 19:00 hod. 

https://spisska.dnes24.sk/mate-uz-plany-na-tento-tyzden-v-nasom-meste-budu-aj-taketo-atraktivne-akcie-327501
https://spisska.dnes24.sk/mate-uz-plany-na-tento-tyzden-v-nasom-meste-budu-aj-taketo-atraktivne-akcie-327501


Filmový klub / Arctic: Ľadové peklo 
9. apríla 2019 o 19:00, kino Mier 
Muž z havarovaného lietadla uviazne v Arktíde, nepriaznivej a opustenej ľadovej pustatine, kde bojuje o svoje 

prežitie. Postupne sa ale naučil ako bojovať so zimou a víchricami, ako byť ostražitý voči ľadovým medveďom a 
ako si uloviť potravu… Nečakaná udalosť ho však prinúti vyraziť na dlhú a nebezpečnú expedíciu, ktorá rozhodne 
o jeho prežití. 

Vernisáž 3v1 
10. apríla 2019 o 17:00 , Galéria umelcov Spiša 
V strede týždňa sú pripravené v Galérii umelcov Spiša slávnostné vernisáže 3 výstav s názvom: Križovatky 

nápadov, Bahama: Raelyy? A Baba z lesa. Sprievodný hudobný program pripravila ZUŠ Fabiniho v Spišskej 
Novej Vsi. 

Naším krokom, celým rokom 
11. apríla 2019 o 10:00, Spišské osvetové stredisko 
Vernisáž výstavy kreatívnych prác žiakov s mentálnym postihnutím Špeciálnej základnej školy v Spišskej 

Novej Vsi odštartuje v Spišskom osvetovom stredisku. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 56 výtvarných 

prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. Výstavu si môžete pozrieť do 30. mája. 
Reštavrácia 
11. apríla 2019 o 19: 00, Spišské divadlo 
Brilantná komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska. Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov 

boli vyskúšanými prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V inscenácii zažijete okrem vtipných 
dialógov a komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie. 

Veľkonočné remeselné trhy 
12. – 14. apríla 2019, OC Madaras 
Urobte si na Veľkú noc radosť a príďte nakúpiť milé drobnôstky od remeselníkov. Počas troch dní budú 

šikovní umelci ponúkať rôzne dekorácie, hačkované hračky, keramiku, kraslice a iné predmety súvisiace s 
prichádzajúcimi sviatkami. 

Všeličo o bonsajoch 
12. apríla 2019 o 16:00, Multi centrum 
Klub kaktusárov Spišská Nová Ves pripravil pre všetkých pestovateľov a milovníkov rastlín prednášku o 

bonsajoch, ktorá sa uskutoční v piatok popoludní v Multi centre . 
Charleyho teta 
12. apríla 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Jack a Charley kvôli láske ku Kitty a Amy sú ochotní urobiť čokoľvek. Keď bohatá Charleyho teta odloží 

návštevu u svojho synovca, tak im napadne nájsť za ňu náhradu… Komické situácie plné humoru, pesničky, 
príbeh plný nečakaných zvratov, to všetko je pripravené v piatok večer v Spišskom divadle. 

Cirkus Pinka 
14. apríla 2019 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu pripravilo na nedeľné popoludnie dojímavý príbeh akrobatky a o tom, 

aké tenučké je lano medzi úspechom a neúspechom. Nazriete pod šapitó očami starej klaunky. Ukáže vám 
nielen pozlátko zábavy a smiechu, ale aj tvrdej driny akrobatky Pinky v čase, keď tam nie sú diváci. Po 
predstavení vás čaká animačný program. 

Žena v čiernom 
14. apríla 2019 o 16:00, Divadlo Kontra 
Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. Mrazivý príbeh mladého 

londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách je 
pripravený pre priaznivcov divadla v Kontre v nedeľu popoludní. 

Perinbaba 
14. apríla 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
Nedeľné popoludnie bude opäť v Spišskom divadle patriť najmenším. Tentokrát si budú môcť pozrieť 

nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť. 
Počas minulého týždňa sa predviedli aj novoveskí gymnazisti a to na svojom vlastnom festivale. Zábery z 

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